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JERT HUS SKAL I BYGGE PAA ORDETS
KLIPPEGRUND.
Efter Vielsen.
Melodi af J. P. E. Hartmann.
1. Jert Hus skal I bygge paa Ordets Klippegrund,
saa rokkes ej Muren i Stormvejrets Stund;
og Arnen skal staa i Læ af Korsets Tegn,
saa hviler jert Hjem bag det tryggeste Hegn.
Hvor Korset staar Vagt, taber Mørket sin
Magt.
2. Hver Idræt skal signes med Bønnens stærke
Daab,
som lutrer hver Længsel, bevinger hvert
Haab.
Om Soldagen gryr, om Aftnen bryder frem,
send Bønnens hvide Due som Bud fra jert
Hjem.
Hvor Bønnen faar Magt, staa Guds Engle
som Vagt.
3. Til ham, som var buden ved Kanas
Brudefærd,
mens Tiderne skifte, I holde jer nær.
Velsignet hver Plet, som Jesus kalder sin,
hvor Herren vil dvæle, kan Vand vorde Vin,
og Freden staar Vagt over Hjerternes Pagt.
4. Gud skjærme jer Vandring, til Livets Sol
gaar ned,
det lyser paa Vejen, at Gud er Kjærlighed.
Han ledejer Fod til Kongeborgen hen,
hvor ingen, som mødes, skal skilles igjen,
hvor alt er fuldbragt ved Guds Kjærligheds
Magt.
J. Paulli.
»Den 11. December 1878.«
Jakob Peter Mynster Paulli, opkaldt efter sin
morfader biskop Mynster, var res. kapellan ved
Frue Kirke i København, da han skrev denne
salme til sin broders, Richard August Simon
Paullis bryllup med Barbara Abigael KolderupRosenvinge. Han skrev den paa familiens opfor
dring til Hartmanns melodi »Her samles to hjer
ter«, hvis tekst af Carl Andersen man ikke syntes
om. Det kønne særtryk, som formentlig blev ud
1

delt til bryllupsgæsterne i kirken, og hvorefter
teksten ovenfor er afskrevet (kgl. Bibi.), har paa
forsiden kun datoen »Den 11. December 1878«.
Til salme »Før Vielsen« er aftrykt 1., 3. og 5.
vers af Grundtvigs »Det er saa yndigt at følges
ad«. »Efter Vielsen« foranstaaende. Den dag har
man vel næppe kunnet forudse, at disse to salmer
kom til at følges saa yndigt ad ved tusinde frem
tidige danske bryllupper. Richard Paulli var
læge; han var blevet kandidat 1871, havde været
reservekirurg ved Frederiks Hospital 1876-78 og
var nu underakkuchør ved Fødselsstiftelsen, hvor
fra han 1880 kom til Diakonissestiftelsen som
overlæge og gjorde hospitalet der til den største
og mest ansete gynækologiske afdeling i landet.
Som man ser, er salmen fra begyndelsen bereg
net til kirkebrug ved bryllup; der er ingen som
helst personlige hentydninger til brudeparret,
som det vilde have været naturligt, hvis det havde
været en sang ved bordet i hjemmet. Den kunde
derfor uden ændringer optages i KHF 1885,571.
Dog blev alle spatieringer i originalteksten slet
tet, mens fremhævelserne er bevaret som kursive
ringer i Paullis senere digtsamling »Skygger og
Lys«, Køb. 1902. Fra KHF 1885 gik den hurtigt
videre til Sønderjylland, hvor den blev optaget i
N 617. Derimod blev den ikke i kongeriget op
taget i RT2, men først i KH 441, stadig uden
ændringer. En lille ændring indførte S 598 i 2,5:
paa Vagt. D 739 har optaget den uændret, bort
set naturligvis fra retskrivningen.
I Norge er den optaget i La rev 717, »I bygge
skal huset på ordets klippegrunn« med de nød
vendige fornorskninger.
Den er elsket af folket og kan kappes i popula
ritet med Grundtvigs »Det er saa yndigt«, men
den er ildeset af adskillige teologer, som jo ogsaa
maa synge den tiere end lægfolk, og som synes,
naar man skal sige det stærkt, at den »repræsen
terer en forfinet og overkultiveret æsteticisme, der
tager sandhed og alvor ud af de evangeliske ord
og billeder, den bygger paa«. Det er Laub, som
her har givet tonen an. Efter at have nedsablet
Chr. Richardt (se: »Et kors det var det haarde,
trange leje«), fortsætter han: »Efter hans tid er
det dog blevet endnu ringere, enten den bare
æstetik som Paullis »Jert hus skal I bygge«, (hvor
bliver man dog ked af den med samt dens »bøn
nens hvide due«, - skulde jeg ønske min værste
fjende en straf, maatte det være at lade ham spille
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den til bryllup lige saa mange gange som jeg selv
har maattet), eller den rene dilettantisme ...«.
Laub røber selv, at han som organist ved en af
de mest mondæne kirker i København har været
ude for denne salme alt for mange gange, og at
hans dom er paavirket deraf. Hvor mange salmer
kan taale en belastning, som denne har været ude
for, set fra præsters og organisters standpunkt?
Uffe Hansen priser »Huset, som Gud har
bygt« og siger, at den vinder »indpas ved Bryl
lupper, selv om de fleste endnu foretrækker
Paullis »Jert Hus skal I bygge« med dens mang
foldige og ret flagrende Billeder: Bønnens stærke
Daab, Bønnens hvide Due og »Arnen skal staa i
Læ af Korsets Tegn«. Grundtvigs Salme er dog
langt stærkere og renere; og den er enfoldig nok
til, at enhver kan forstaa Grundtanken deri. Men
maaske tiltaler det Folk, at det hos Paulli er dem
selv, der skal bygge Huset, mens det i Grundtvigs
Salme er Herren, der bygger Huset, saa Bygningsmændene ikke skal arbejde forgæves«.
Det er rigtigt med de mange ret flagrende bil
leder, men den sidste bemærkning er uretfærdig.
Paulli kunde meget vel have skrevet den første
linje i Grundtvigs salme, og Grundtvig kunde
meget vel have skrevet den første linje i Paullis.
Den er hentet fra Jesu ord i Bjergprædiken, Math.
7,24: »Enhver, der hører de ord, jeg her har sagt,
og handler efter dem, han ligner en klog mand,
som byggede sit hus paa klippegrund«. Det kan
vel egentlig ikke forlanges af en ung kapellan ved
Frue Kirke, at han skal have en rigtigere teologi
end Jesus selv.
(Thomas Laub: »Musik og kirke«, Kjøb. 1920, s. 166.
Uffe Hansen 11,288).

JERUSALEM, DIN ASKE JEG BESKUER.
Se: Jerusalem! i dag din konge græder.

JERUSALEM, DU HELLIGE STAD.
De cxlvij. psalm.
Lauda Hierusalem dominum.
1. Hierusalem, des louen stat,
dynen heren vnd god stede laue,
Wente he dyne ddre slaten hefft,
dat neyn vyenth in dick daue,
Dine boerger in dy gesegent sint,
neyne macht de vnfrede vmme dick vinth,
werst all sath guder spijsen.

2. God schickt uth dy de baden syn
mit vnvpholtliken worden:
De van den sunden kolt vnde pyne
stijff legen vnde gestoruen
Dat godtlike wort mit groter hette
vorwermet vnd vpwecket ytz,
maket stenige herten fleten.
3. Woll ssinen willen vnderdrucketh
vnd leth alleine God raden,
In got vortruwet vnuorruckt
in vordeel vnd ock in schaden,
Demm wert gades recht vnd richte erkunt:
sso du nicht louest, tho neyner stunth
dy gades wille werde gewiseth.
Ukendt tysk forfatter, o. 1525.
Her efter Wackernagel 111,625.
Den ældste nedertyske salmebog, man kender, er
»Eyn Gantz schone onde seer nutte gesangk boek,
tho dagelyker duinge geystlyker gesenge vnde
Psalmen, vth Christliker vnd Evangelischer
schryflt beuestyghet, Rostock Ludv. Dyetz 1525«.
Den er signeret med bogstaverne »I. S.«. Den
blev først fremdraget af Johann Bachmann i uni
versitetsbiblioteket i Rostock 1880.
Hidtil havde man kun kendt en udgave af
samme bog fra 1526. Her var signaturen »I. S.«
erstattet af navnet I. Speratus, hvorfor man ple
jede at kalde den Speratusbogen. Ganske vist
kendte man ikke nogen I. Speratus, men man
tænkte, at det maaske kunde være en trykfejl for
Paul Speratus. Det var dog ikke let at forstaa, at
Paul Speratus, der var sydtysker og først kom til
det nedertyske omraade (Konigsberg) 1524,
kunde være saadan hjemme i sproget, at han
kunde udgive en nedertysk salmebog. Nu da man
kender udgaven fra 1525, mener man, at »I. S.«
snarere kan være Rostock-reformatoren Joachim
Sltiter, som i hvert fald 1531 udgav en større
Rostock-salmebog. Navnet Speratus kan være sat
paa af den bogtrykker, som optrykte bogen, for
at give den en berømt forfatter, eller han kan
have hentet navnet fra en af de første salmer, der
er signeret med Speratus’ navn, mens bogens sal
mer ellers ikke er signerede.
Wackernagel gengiver den foranstaaende tekst
efter Speratusbogen 1526, og ved siden af har han
trykt teksten fra Rostock-salmebogen 1531, som
stemmer med en Magdeburg-salmebog fra sam
me aar. Han mener, at salmen oprindelig maa
være højtysk, men han har ganske vist ikke truf
fet nogen højtysk tekst. Naar dette ikke er tilfæl
det, er det vel rimeligere at tænke sig, at salmen
er skrevet paa det sprog, som alle de ældste kilder
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gengiver, og skulde man gætte paa en forfatter,
maatte det vel nærmest blive Joachim Sluter.
Teksten er en bearbejdelse af Ps. 147. Den synes
ikke at have faaet nogen større udbredelse i Tysk
land. Den blev oversat til dansk af Hans Olufsen
Spandemager og fremkom i Malmø-salmebogens
udgave 1533, hvor den lyder:
Den C oc xlviii psalm
Lauda Hierusalem
1. Hierusalem dw hellige stad,
loffue herren alle dage,
Ath han din port saa haffuer tilluct
at ingen gør dig vmage,
Dine burgere i dig velsigned ere,
han skaber och fred omkring dig her,
han haffuer dig vel bespiset
2. Han sender wd sit hellige ord,
offuer ganske iorden alle,
met saadan fart løber det saa snart,
ath ingen kan det igen kalle,
huad som han før lod fryse och snee,
foruermer han nu och lader op tø
sten hierter mue der vid smelte
3. Huem sin vilge her vndertrøcker,
och lader all ene Gud naade,
til Gud sig tror och ey befrycter,
i fordel eller i skade,
Gudz ord och loff bliffuer han veil viss,
Och ingen anden faar den priss
vden Israel den rette
Hans Spandemager 1533.
Her efter Bruun II, s. 30.
Den gik videre til Hans Tausens salmebog, hvor
der i udgaven 1553 (Tv 58) er følgende ændrin
ger, bortset fra ortografien:
1,2: Loffuer
3: ath han dine porte saa haffuer tilslutet
6: Han skicker
3,2: Gud raade (»naade« er en trykfejl 1533)
Dernæst blev den optaget i Th 301, hvor den har
faaet overskriften »En part aff den CXLVII.
Psalme/ Lauda lerusalem Dominum etc.«, og det
er jo rigtigt; det er kun den sidste del af Ps. 147,
som ligger til grund. Her er ændringerne følgende
i forhold til den oprindelige tekst:
i*
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1,3 som Tv
5: Dine borger ... er
2,5: førre loed
7: Stenhierter maa
3,2: raade
Jespersøns Graduale anfører salmen som introitus
paa 4., 5. og 6. sønd. e. Helligtrekonger.
Den blev ikke optaget i K eller de følgende
salmebøger. Først 1869 blev den i Norge gendig
tet af Landstad. Efter hans eksempel, men meget
nærmere originalen, blev den i Sønderjylland
restaureret og optaget i N 218, hvor den lyder:
1. Jerusalem, du hellige Stad,
Lov Herren alle Dage,
Han dine Porte lukket har
Mod Vold og alskens Plage;
Han signer Hver, som i dig boer,
Omgiver dig med Fred saa stor
Og standser al din Klage!
2. Han sender ud sit rene Ord
Til Jordens Slægter alle,
Saa hasteligen gaae hans Bud
Til Bryllup dem at kalde;
Han Isen tøer ved Vaarens Vind,
Og i de kolde Hjerter ind
Hans Naades Straaler falde.
3. Hvo som sin Villie bøier ned
Og lader Herren raade,
Paa ham kun troer og frygter ei
I Velfærd eller Vaade,
Skal finde Vei til Livets Væld;
Thi kun det sande Israel
Annammer Herrens Naade.
N 218.
Denne gendigtning slog dog ikke an og blev der
for udeladt i SS, hvor numret kom til at staa
blankt.
Et nyt forsøg blev paa dansk gjort 1912 af
VVidding:
1. Jerusalem! Du hellige Stad,
Din Herres Lov du sjunge,
Som Dig mod Fjendernes Vold og Had
Har lukket med Porte tunge.
Han skikker Fred bag Muren din,
Og giver det bedste Brød og Vin
Til dine Borgere alle.
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2. Han sender ud sit hellige Ord
Med Lysets Hast og Lue,
Og hvor det skinner paa viden Jord
Slet ingen kan det kue.
Hvad frosset laa under Sneens Lag,
Det varmer og tøer Guds klare Dag.
Stenhjerter selv den smelter.
3. Hvo Egenviljen trykker ned
Og lader Gud Herren raade,
Forlader sig paa hans Trofasthed
I Velfærd og i Vaade,
Han ejer Guds Lov, i Hjertet lagt,
Som Gud har givet i Daabens Pagt
Sit hellige Folk alene.
S. Widding i KHT 793.
Denne gendigtning er mere poetisk, og den er
moderniseret ved hentydningen til nadveren i
1,6 og daaben i 3,6; men heller ikke den synes at
have faaet nogen videre udbredelse.
I Norge blev den som nævnt gendigtet af
Landstad, temmelig frit: »Du hellige Guds Kirke
her, Som lyser høit paa Tinde«, La 249. Hauge,
som ikke kunde optage denne bearbejdelse, og
maaske heller ikke har syntes om den, har fore
taget en gendigtning paa to vers, hvoraf det sidste
er meget frit og giver den karakter af en missions
salme: »Jerusalem, o du Guds Stad«, Hauge 590.
Men heller ingen af disse bearbejdelser er gaaet
videre til La rev og Nynorsk.
(Fischer 1,364. Skaar 1,586. Widding 1,78; 11,15-16,
63)-

JERUSALEM! I DAG DIN KONGE
GRÆDER.
Tiende Søndag efter Trinitatis.
No. 54. - No. 303. Mel. Forfængeligt er alt hvad
etc.
1. Jerusalem! din Aske jeg beskuer,
Hvor HErrens Finger skrev med Sværd og
Luer
Den Dom, for hvilken Throner bæve maa,
Hvor er din Glands? hvor er din fordoms
Vælde?
Det, hvorved du blandt Stæder skulde gieide,
I Gruset laae.
2. Du Kiempe-Slægt, før Dronning, nu Slavinde,
Før stærk i Strid, nu svag mod hver en
Fi’nde,
Selv i dit Aasyn tegnes visse Træk,

Som om Guds Haand paa gustne Pande
trykker
Sin Vredes Dom, og all’ din’ Synds Ulykker,
Til Jordens Skræk.
3. Skielv frække Jord for HErrens strænge
Domme!
Til dig kan Bæggeret og engang komme.
Og Raden til at drikke Bærmen ud.
Foragt Guds Ord, og see Guds Hævn sig
nærmer,
Og ingen Afgrunds Huule den beskiærmer,
Som spotter GUd.
4. Brug Lys og Dag, o Siel! mens Soel er oppe,
Og vogt dig fra, modvillig at tilstoppe
Det Kilde-Væld, som i din Ørk brød frem.
Foragtet Naade strængelig sig hævner,
Kom det ihu hver Gang din Tunge nævner
Jerusalem.
5. Jerusalem! i Dag din Konge græder,
Og Naaderiig mod dine Muure træder,
Og beedende han taler for din Sag.
O! vedste du, hvad til din Fred dig tiente,
Og hvor din ømme Frelsers Hierte brændte
For dig i Dag.
6. Men det er skiult, du faldt, og Faldet lærer,
At den, som GUd hans Ord og Huus
vanærer,
Han moednes snart til strænge Dommes Høst.
Med Bøn og Bod, min bange Siel skal haste,
For sig betids i Naadens Favn at kaste,
Og finde Trøst.
7. O JEsu! lad de Taarer, som du fældte,
Mit sovende og haarde Hierte smelte;
Min Andagt skal i Dag opsamle dem,
Og Aandens Dugg min Andagt skal velsigne,
Og saa skal ey min sidste Skiæbne ligne
Jerusalem.
Johan Nordahl Brun.
Evangeliske Sange, Bergen 1786.
Man bør ikke tyde vers 2 eller noget andet i
denne salme som antisemittisk. Nordahl Brun
dedicerer i 1796 sit store digt »Jonathan« til
Israel og siger i forordet: »Uden personligt Bekiendtskab med en Eeneste af dit Folk, har jeg
fra første Ungdom bevaret en Samvittighedsfuld
Afskye for den frække Latter, lætsindige Christne
have tilladt sig over Levningerne af Guds Pagtes
Folk. At Forsynet bevarer dem indtil denne Dag,
ubeblandede med andre Folkeslag, er mig en
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dyrebar Besegling paa den Religions Sandhed,
som de endnu ikke erkiende«.
Det første af de to numre, som Nordahl Brun
har forsynet salmen med i overskriften, er numret
i »Evangeliske Sange«, som indeholder salmer til
alle kirkeaarets evangelier. Det andet nummer
betyder sandsynligvis en salme i Guldbergs salme
bog, »Tænk, Menneske! paa Enden vel«. Det ser
ud, som om han har tænkt, at hans salmer skulde
erstatte de svagere dele af Gb, som for ham var
ny og ellers i det store og hele tilfredsstillende.
Det siger sig selv, at denne salme ikke blev op
taget i E. Dels var dens patos for stærk, dels var
E ikke nogen ynder af historiske hentydninger.
Men i 1850 tænkte man paa at optage den med
4 vers; det blev i 1852 til 5 vers, og saaledes ogsaa
1 R 417, nemlig v. 1, 3, 4, 6, 7, ændret saaledes:
1,4: din gamle Vælde?
5: Alt, hvorved
2 (3),2: ogsaa Bægret engang
3: Og Timen til
4: Guds Lyn sig nærmer,
3 (4),2: Og vogt dig for
4(6),1: Jerusalem, du faldt,
KH 179 optog kun tre vers: 1,4, 7, ændret saale
des:
1,3: Verden bæve maa;
(lin. 4 og 5 som originalen)
2 (4),2: Og vogt dig for
3(7),2:
3:
4:
5=
6:

Mit sovende, mit haarde
Jeg trolig vil
mit Hjerte skal velsigne,
Og da
Jerusalems!

MF 208 foreslog optagelse af v. 1, 3, 4, hvorved
salmen vilde faa en kraftig og kort form, men det
er, som om man i vore dage ikke tør tage Bruns
stærke salme, baaret af hans lidenskabelige patos,
i sin mund. Maaske var MFs forslag ogsaa præget
af den tid under besættelsen, hvori det blev til.
Kommissionen udelod salmen i første omgang,
men endte med i D 148 at optage v. 5, 4, 7 med
nogle faa ændringer. Man begynder derved med
det vers, der nærmest slutter sig til evangeliet paa
10. sønd. e. trin.
I de sønderjyske salmebøger har salmen ikke
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været optaget, og mærkeligt nok heller ikke i de
norske. Derimod har man til 10. sønd. e. trin.
bevaret noget af fru Boyes salme til denne søndag:
»Jo! Guds Domme ere svare«, nemlig La 506,
»Jesus græd. Fald paa mit Hjerte«, ligesaa La
rev 533, Hauge 303 dog kun eet vers.

JESU NAVN, MIT HJERTES LYST.
Jesu Navn.
Tone: Alt staar i Guds Faderhaand.
1. Jesu Navn, mit Hjærtes Lyst
al min Glæde, Haab og Trøst,
Jesu Navn skal Løsnet være,
mens jeg kæmper til Guds Ære,
strider Troens gode Strid.
2-Je8 i Jesu Navn opstaar,
dermed til min Gerning gaar;
det gør let al Dagens Møje,
visker Taaren af mit Øje
og gør Nattehvilen sød.
3. Aldrig blive kan til Gavn,
hvad ej sker i Jesu Navn;
men er det mit Hjærtes Smykke,
jeg har naaet den største Lykke,
nogen Sjæl kan ønske sig.
4. Lad dit Navn, o Frelser kær,
kendes klart i Hjærtet her,
lad mig vaage, bede, stride,
lad mig glædes, lad mig lide,
gaa herfra i Jesu Navn.
Anders Nielsen :
»Pilgrimsharpen«, 1867, nr. 67.
Her efter 11. oplag.
»Pilgrimsharpen. Salmer og aandelige Sange,
oversatte fra svensk af A. Nielsen« indeholder,
som titlen angiver, en lang række svenske over
sættelser, hvortil Ahnfeldts sange sikkert har inspi
reret Anders Nielsen. Der er ogsaa taget enkelte
danske salmer med. De er i registret enten mær
ket som (sv.) eller med det danske forfatternavn.
Man kan derfor nogenlunde trygt gaa ud fra, at
de ikke saaledes mærkede er Anders Nielsens egne
originale sange og salmer, og blandt disse er
ovenstaaende.
Anders Nielsen var født 1818; hans aandelige
udgangspunkt var de gudelige forsamlinger; han
blev engang i sin ungdom mulkteret for i en saadan forsamling at have bedt Fadervor offentligt.
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Han blev lærer fra Snedsted seminarium 1847,
var en kort tid huslærer hos Vilh. Birkedal og
kom efter mange omskiftelser 1862 til Ubby
sogn, hvor han blev kirkesanger, mens Vilh.
Beck var præst. Naar han havde bedt udgangs
bønnen, stemte han i med »Amen, ja Amen!«
Det er hans interesse for den gudelige sang, der
har faaet ham til at forsøge sig som oversætter, og
dette arbejde har medført, at han ogsaa af og til
skrev en sang, der gled med i samlingen.
Den foranstaaende blev optaget i KHF1885,
708 med en lille ændring: 3,4: har jeg naa’t. Men
da forfatternavnet ikke var anført, har man be
tragtet forfatteren som ukendt ogsaa efter dens
uændrede optagelse i KH 665 og SS 712, indtil
P. Poulsen paaviste, at det maatte være Anders
Nieben. D 53 anfører hans navn og salmens
trykkeaar.
Ludwigs skriver om den, at det er »en køn
Jesus-Salme, skrevet i en jævn og trohjærtig
Folketene til den jævne Melodi, og den lader
kønt og klart Jesusnavnet lyse gennem Stridens
Mørke og over al Livets Gerning«.
(Ludwigs II,i62. P. Pouben: »Pilgrimsharpens For
fatter, Lærer Anders Nielsen« i Indre Miss. Tid. 1941,
nr. 8, s. 92).
JESUS ANNAMMER SYNDERE.
Die Siinderliebe Jesu.

Er spricht sie von dem Urtheil los,
Und tilget bald ihr ångstlich Quålen.
Es wird ihr ganzes Siindenheer
Ins unergriindlich tiefe Meer
Von seinem reinen Blut versenket;
Der Gebt, der ihnen wird geschenket,
Schwingt fiber sie die Gnadenfahn’.
Mein Heiland nimmt die Sunder an!
4. So bringt er sie dem Vater hin
In seinen blutbeflossnen Armen;
Das neiget denn den Vatersinn
Zu lauter ewigem Erbarmen.
Er nimmt sie an an Kindesstatt;
Ja alles, was er ist und hat,
Wird ihnen eigen iibergeben;
Und selbst die Thiir zum ew’gen Leben
Wird ihnen frohlich aufgethan.
Mein Heiland nimmt die Sunder an!
5. O solitest du sein Herze sehn,
Wie sichs nach armen Siindern sehnet,
So wohl wenn sie noch irre gehn,
Ab wenn ihr Auge vor ihm thrånet
Wie streckt er sich nach Zollnern aus
Wie eilt er in Zachåi Haus!
Wie sanft stillt er der Magdalenen
Den milden Fluss erpresster Thrånen,
Und denkt nicht, was sie sonst gethan!
Mein Heiland nimmt die Svinder an.

1. Mein Heiland nimmt die Sunder an!
Die unter ihrer Last der Siinden
Kein Mensch, kein Engel trdsten kann,
Die nirgends Ruh und Rettung finden;
Den’n selbst die weite Welt zu klein,
Die sich und Gott ein Gråuel seyn,
Den’n Moses schon den Stab gebrochen
Und sie der Hollen zugesprochen,
Wird diese Freystatt aufgethan.
Mein Heiland nimmt die Sunder an!

6. Wie freundlich blickt er Petrum an,
Ob er gleich noch so tief gefallen!
Nun diess hat er nicht nur gethan,
Da er auf Erden musste wallen:
Nein! er bt immer einerley,
Gerecht und fromm und ewig treu;
Und wie er unter Schmach und Leiden,
So bt er auf dem Thron der Freuden
Den Siindern liebreich zugethan.
Mein Heiland nimmt die Sunder an!

2. Sein mehr ab mutterliches Herz
Trieb ihn von seinem Thron auf Erden;
Ihn drang der Sunder Weh und Schmerz,
An ihrer statt ein Fluch zu werden.
Er senkte sich in ihre Noth,
Und schmeckte den verdienten Tod.
Nun, da er denn sein eigen Leben
Zur theuren Zahlung hingegeben,
Und seinem Vater gnuggethan,
So heissts: Er nimmt die Sunder an!

7. So komme denn, wer Sunder heisst,
Und wen sein Siindengråu’l betriibet,
Zu dem, der keinen von sich weist,
Der sich gebeugt zu ihm begiebet.
Wie ? willst du dir im Lichte stehn,
Und ohne Noth verloren gehn ?
Willst du der Siinde langer dienen,
Da, dich zu retten, er erschienen ?
O nein, verlass die Siindenbahn.
Mein Heiland nimmt die Sunder an!

3. Nun ist sein aufgethaner Schooss
Ein sichres Schloss gejagter Seelen,

8. Komm nur miihselig und gebiickt,
Komm nur, so gut du weisst zu kommen!
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Wenn gleich die Last dich niederdriickt,
Du wirst auch kriechend angenommen.
Sieh, wie sein Herz dir offen steht,
Und wie er dir entgegengeht!
Wie lang’ hat er mit vielem Flehen
Sich briinstig nach dir umgesehen!
So komm denn, armer Wurm, heran.
Mein Heiland nimmt die Sunder an!
9. Sprich nicht: Ich habs zu grob gemacht,
Ich hab die Outer seiner Gnaden
Zu lang’ und schåndlich umgebracht;
Er hat mich oft umsonst geladen.
Wofern du’s nur jetzt redlich meynst
Und deinen Fall mit Ernst beweinst,
So soil ihm nichts die Hånde binden,
Und du solist noch Genade finden;
Er hilft, wenn sonst nichts helfen kann.
Mein Heiland nimmt die Sunder an!
10. Doch sprich auch nicht: Es ist noch Zeit,
Ich muss erst diese Lust geniessen;
Gott wird ja eben nicht gleich heut
Die offne Gnadenpforte schliessen.
Nein, weil er ruft, so hore du,
Und greif mit beyden Hånden zu.
Wer seiner Seelen Heut’ vertråumet.
Der hat die Gnadenzeit versåumet;
Ihm wird hernach nicht aufgethan.
Heut komm! heut nimmt dich Jesus an.
11. Ja, zeuch uns selbsten recht zu dir,
Holdselig siisser Freund der Sunder;
Erfull’ mit sehnender Begier
Auch uns und alle Adamskinder.
Zeig uns bey unserm Seelenschmerz
Dein aufgespaltnes Liebesherz;
Und wenn wir unser Elend sehen,
So lass uns ja nicht stille stehen,
Bis dass ein jeder sagen kann:
Gott Lob, auch mich nimmt Jesus an.
Leopold Franz Friedrich Lehr.
»Einige Geistreiche Lieder«, Cothen 1733.
Her efter Rambach IV, 381 flg.
Denne salme fremkom først i »Einige Geistreiche
Lieder«, Cothen 1733, som Lehr udgav sammen
med sin ven Konrad Allendorf. Det var en af de
smaa samlinger, der var forløbere for de saakaldte
Cothniske sange, som de to venner udgav sam
men i 1736. Den var da allerede optaget i »Geistreiches Haus-Gesangbuch«, Frankf. u. Lpz. 1735,
hvorefter Rambach har aftrykt den som ovenfor.
Den er ikke uden poetiske forbilleder. Strofe
formen har Lehr hentet hos Christoph Wegleiter:
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»Beschrenckt, ihr Weisen dieser Welt« (Tumpel
V, 136), og temaet er det samme som i Neumeisters salme »Jesus nimmt die Sunder an«, ikke at
forveksle med Schraders salme med samme be
gyndelse; den sidste har Lehr næppe kendt, da
hans salme er skrevet i aarene 1731-2. Han var
dengang kun et par og tyve aar og havde just
gennemgaaet en svær aandelig krise. Nøden
havde lært ham at skrive saa herligt om naaden.
Han klagede til mig, siger Allendorf, over Djæve
lens pile, som endda traf ham midt under bønnen
eller ordets forkyndelse. Han maatte ofte bede
højt og raabe for ikke at blive overdøvet af friste
rens stemme. Disse tider gjorde ham saa fattig,
at Jesu naade blev saa meget rigere. Hans ellers
saa smukke skikkelse blev i den tid helt elendig
at se paa. Hans sjæl var i denne tilstand som den
tørre jord, der sukker efter regn, men blev snart
efter som en herlig have, der havde faaet rigelig
vand. Den trøst, som Herrens kærlighed skæn
kede ham, er ikke til at udtale. Forsoningens
naade var som udgydt i hans hjerte.
Paa baggrund af disse erfaringer skrev den
unge Lehr, der var hovmester for prinsesserne i
Cothen, fyrst Ludwig August’s døtre, denne sal
me, som ved sin fremkomst blev modtaget med
usædvanligt bifald og havde overordentlige »naadevirkninger«, som tyskerne siger. I løbet af en
halv snes aar var den oversat til lige saa mange
sprog, endog tamulsk, og utallige er de menne
sker, som gennem den har faaet mod til at tro
paa deres synders forladelse. En af de mest rø
rende af de historier, som Koch fortæller derom,
er den om brandstifteren Johann Gottfried
Grimm, som skulde henrettes 1801, fordi han
havde lagt en stor del af Basel i aske. Han blev
omvendt i fængslet, idet hans skriftefader læste
denne salme for ham, og da han besteg skafottet,
trak han salmebogen frem, som indeholdt denne
salme, og bad præsten give den til fangevogteren,
for at han kunde give bogen til andre fanger,
at de kunde lære denne salme at kende. - Det
var nu ikke blot paa forbrydere, den gjorde ind
tryk. Salmedigteren Ernst Gottlieb Woltersdorf,
som kunde takke Lehr for sin aandelige vækkelse,
skrev et slags »amen« til denne salme ved selv at
skrive »Ja, Jesus nimmt die Sunder an«, en salme
paa ikke mindre end 68 vers, inddelt i 8 afdelin
ger, alle vers med det samme omkvæd i første og
sidste linje og samme strofeform som hos Lehr.
Og da Lehr laa paa dødslejet, kun 33 aar gam
mel, trøstede han sig selv med denne salme, eller
vel rettere med det ord, den er skrevet over, Luk.
I5.2Ogsaa til dansk blev den oversat, inden der var
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gaaet lo aar; desværre har den ukendte (sønderjydske ?) oversætter i P ikke formaaet at overføre
den kraft, der er i originalens logiske og rolige
sprog.
Mein Heiland nimmt etc.
Med sin egen melodie.
1. JEsus annammer syndere,
Som føle syndens morder-pile,
Og ey mod deres siele-vee
Kand finde trøst, hielp eller hvile;
Dem verden selv for snever er.
Som ey sig selv meer have kier,
Dem Moses vil aldeles døde,
Og helvede plat legge øde.
De denne fri-stad aabnet see,
At hand annammer syndere.
2. Hans faderlige hiertelag
Drev ham fra himlen ned paa jorden,
For os at frie fra vee og ach
Er JEsus selv forbandet vorden;
Hand tog paa sig vor store nød,
Og den af os fortiente død:
Hand selv, som blev for os aflivet,
Har til et offer sig hengivet,
Som os med Gud forsonede;
See! hand annammer syndere.

Saa vel de end vildfarende,
Som de, hvis bode-taarer rinde:
Hand leder efter toldere,
Hand til Zachæum vilde see,
Mariæ graad band stille vilde,
Da hand den saae med magt nedtrilde,
Og hendes synder ey ansee;
Thi hand annammer syndere.
6. Hand venlig har til Petrum seet,
Skiønt hand fornegtede sin HErre.
Nu det er ey allene skeet,
Da hand her [synlig]1 vilde være.
Ney! hand den samme altid er,
Retfærdig, naadig mod enhver;
Som hand var her i uselheden,
Saa er hand og i herligheden,
En inderlig Forbarmere,
Som vil annamme syndere.
7. Saa kom da, hver, som synd har giort.
Og ey i synden finder hvile,
Til ham, der ingen viser bort,
Som vil nedbøyet til ham ile.
Hvorfor mon du omkomme vil,
Da hand dig byder naade til ?
Vil du nu synden længer tiene,
Da hand vil redde dig u-rene?
Slip syndens vey, til JEsum see;
Thi hand annammer syndere.

3. Nu er hans hierte, arm og skiød
En tilflugt for beklemte siele.
Der er’ de frie for dom og død,
Slet ingen sorg dem meer skal qvæle,
Hand vasker deres synder af
Udi sit blods det røde hav,
Saa hand paa dem ey meer vil tænke,
Den Aand, som hand dem monne skenke,
Dem lader idel naade see;
Thi hand annammer syndere.

8. Kom usel, bøyet, jammerlig;
Kom kun, og lad dig ey bortjage!
Hvor hart end byrden trykker dig,
Vil dog hans naade dig antage:
See! hvor hans hierte aabet staaer,
Og hvor hand dig i møde gaaer!
See, hvor hand selv dig der om beder,
Og efter dig med smerte leder!
Kom da du arme orm! og see,
At hand annammer syndere!

4. Hand føer dem til sin Fader ind,
I sine de blodrøde arme:
Det bøyer da Guds fader-sind,
At hand vil evig sig forbarme,
Til sine børn hand dem antar,
Og alt det, som hand er og har,
Det bliver dem af naade givet.
Ja døren selv, som føer til livet,
Kand de med glæde aabnet see;
Thi hand annammer syndere.

9. Siig ey: min synd er alt for svar!
Jeg jo hans naade og hans gaver
Saa lang en tiid foragtet har,
Forgieves hand mig kaldet haver;
Saa fremt det nu dit alvor er,
Og du for synden sorrig bær,
Skal ingen ting hans hænder binde;
Troe kun, saa skal du naade finde,
Hand gandske vist skal hielp betee;
Thi hand annammer syndere.

5. O! kunde du hans hierte see,
Som længes efter dem, som synde,

1. i originalen mangler her en versefod, som er tilføjet
i senere udgaver af P.
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10. Dog siig ey: jeg ey haste tor.
Jeg leve vil, som det mig lyster;
Gud lukker ey strax naadens dør
For mig, derved min siel sig trøster;
Ney! mens hand kalder, da hør til,
Kom snart, nu hand dig kalde vil!
Hvo som den dag i dag vil drømme,
Den kand snart naadens tiid forsømme,
Dens dør biir lukt evindelig;
Kom, nu vil hand annamme dig!
11. Ja, drag os selv, o! JEsu mild,
Ret hen til dig og til dit rige;
Os med begierlighed opfyld
Og alle Adams børn tillige;
Naar sielen fuld af pine er,
Viis os dit bryst, som har os kier,
Naar os vor nød ey lader hvile.
Lad os ey stille staae, men ile.
Til vi kand sige hver for sig:
Min JEsus og annammer mig.
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5,3-9: Dem, som i Synden sikkre lee,
Og dem, med Graad til ham sig skynde!
Hiin Tolders Bøn han agted paa.
Han kjærlig til Zachæum saae,
Maria ei forgjeves græder,
Da hendes Graad hans Fødder væder,
Hun faaer sin Synds Forladelse;
6,1:
til Peder seet,
O, det er
3:
7-10 Som han har været det herneden
Er han det og i Herligheden,
Han ynkes over Syndens Vee,
Saa han
8,3:
5:

haardt
aabent

9.9 =

Han sikkert dig skal

10,8:

Han kan snart

11,3 =
4:
6:

At vi skal ikke fare vild
Og hen i Afgrunds-Mørket vige;
Da viis os, at du har os kjær;

1740, P 284, ukendt oversætter.
Det er kedeligt, at oversætteren ikke altid formaar
at gengive nuancerne og undertiden rammer helt
ved siden af, se f.eks. i 11,3, hvor han oversætter
»sehnender Begier« med »begierlighed«. Salmen
blev derfor ikke noget stort kunstværk paa dansk.
Den blev ikke optaget i Gb eller de kongerigske
salmebøger. Men der er noget, der tyder paa, at
den straks slog an i Sønderjylland. I tillæget til
Ægidius 1743 blev den samme oversættelse op
taget, men med enkelte mindre ændringer, saaledes en ny begyndelse: »Min JEsus fauner syn
dere«. Salmen holdt sig i live i kredse i Sønder
jylland, som lagde mere vægt paa indholdet end
paa sproget, blev 1844 optaget i MB 353 med alle
vers og gik videre til N 317, hvor der er foretaget
følgende ændringer:
1,6:
9:

De ei sig selv
Men de den Fristad

2,1:
3:
4:
9:

Kjærlighed
For at forhverve Syndre Fred
Er en Forbandelse han vorden;
Der os

3,1:
2:
4:
5:

Nu er hans milde Favn og Skjød
beklemte Hjerter,
dem mere smerter;
Han tvætter

4,2:

I sine blodbestænkte Arme,

Disse ændringer hjalp maaske lidt paa det, men
cftcrhaanden var tiden nu løbet fra salmen. Den
blev efter genforeningen udeladt i SS, hvor dens
nummer kom til at staa blankt. I D blev den na
turligvis ikke optaget.
I Norge blev den af Wexels optaget i »Christelige Psalmer«, men først i 3. opl. 1859, forkortet
til 7 vers. Hauge 464 optog alle vers. Landstad
gik en anden vej, idet han i La 511 optog de
sidste fem vers med begyndelsen: »O kom dog
hver, som Synd har gjort«. I dette spor fulgte
La rev 535, »Å kom dog hver, som synd har
gjort« og ligeledes Nynorsk 417 »Aa, kom med
all di synd og sut«, oversat af Støylen »etter L.
F. F. Lehr«, som det hedder, men det er i virke
ligheden efter Landstad.
(Koch IV,454; VIII,258 flg. Fischer 11,67. Kulp 424.
Skaar 11,306 flg. Emst Gottlieb Woltersdorfs ...
»samtliche Neue Lieder oder Evangelische Psalmen
...«, Berlin 1767).
JESUS, AT DU BLEV MIN BRODER.
1. Jesus, at Du blev min Broder,
Faderens eenbaarne Søn
Fødtes af en jordisk Moder
Podet ind i Adams Kiøn,
Og med himmelsk Broderskab
Liv og Blod for mig hengav.
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Det er meer end jeg udgrunder:
Himmelsk Kiærligheds Vidunder!
2. Hvor og naar og paa hvad Maade
Skal jeg arme Synder nu
Skiønne ret paa al din Naade?
Det mig rinder tit i Hu.
Graad og Faste, Sang og Bøn,
Det er kun en ringe Løn,
Men hvad andet kan jeg byde,
Som ei Du maa reent forskyde!
3. Aanden siger med din Stemme:
Elsk mig som jeg elsked dig!
Og jeg godt det kan fornemme,
Ret er det i Himmerig,
Men hvem kan paa denne Jord
Tale ud et himmelsk Ord,
Og hos hvem kan da herneden
Himmelsk blive Kiærligheden.

I dem alle som i Eden
Voxer, modnes Kiærligheden.
N. F. S. Grundtvig, i85i(?).
Her efter Sangv. IV, 233.
Salmen blev først offentliggjort efter Grundtvigs
død i Sangv. (gi. udg.) IV, 217, hvor den dateres
til 1850-56. Den er ovenfor citeret efter den nye
udg. af Sangværket, som gengiver Grundtvigs
haandskrift, hist og her med manglende tegnsæt
ning; her er den usikkert dateret til 1851. Den
blev med alle vers optaget i FN 85 og med ude
ladelse af v. 4 i S 448 og ST 824. Deraf følger
ændringen i 4(5),!: Dog, nu.
D 586 er fulgt i dette spor.
Paa en noget spekulativ maade fremfører sal
men tanker, som vi ogsaa har andetsteds og un
dertiden bedre i andre Grundtvig-salmer. Det
opstillede problem løses paa en temmelig spids
findig maade i 5,7-8. Men man kan sige, at spe
kulationerne ikke er forgæves, naar de fører til
det enfoldige og kraftige v. 6, som formaar at
bære hele salmen.

4. Selv du svarer: jeg og mine
Lige gode om Guds Ord!
Men hvordan kan du og dine
Bhve eet paa denne Jord,
Uden med den Kiærlighed
Hvortil intet Raad jeg veed ?
Eller er saa rig din Naade,
Den kan Bod paa Savnet raade ?
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5. Ja, nu skimter Morgenrøden
Jeg igennem Skyer graa,
Du mig elsket har til Døden,
Og endnu mig elsker saa.
Daler med din Kiærlighed
Til mit Hjerte ydmyg ned,
Saa din Kiærlighed derinde
Jeg som min kan forefinde!

1. JESV, deine tieffe Wunden,
Deine Qyal vnd bitter Todt
Geben mir zu allen Stunden
Trost in Leibs- vnd Seelen-Noth.
Fåilt mir etwas arges ein,
Denck ich bald an deine Pein;
Die erleidet meinem Hertzen,
Mit der Sunde nicht zu schertzen.

6. Aldrig meer jeg vil nu tænke
Paa hvad selv jeg giøre kan,
Men kun paa hvad du vil skiænke
Lige god som Gud og Mand,
Intet kan jeg uden dig,
Alt du giøre kan af mig,
Naar dit Ord, som aldrig glipper,
Jeg med Troen aldrig slipper.

2. Wil sich denn in Wollust weiden
Mein verderbtes Fleisch vnd Blut,
So gedenck ich an dein Leiden;
Bald wird alles wieder gut.
Kommt der Sathan vnd setzt mir
Hefftig zu, halt ich jhm fur
Deine Gnad vnd Gnaden-Zeichen;
Bald muss er von dannen weichen.

7. Ja, dit Ord, hvormed du giver
Mig dit eget Kiød og Blod
I mig var og er og bliver
Livets Træ med Livets Flod
Alle Aandens Frugter maa
Skabes for din Skyld derpaa.

3. Wil die Welt mein Hertze fiihren
Auff die breite Wollust-Bahn,
Da nichts ist als jubiliren,
Allsdenn schaw ich embsig an
Deiner Marter Centner-Last,
Die du ausgestanden hast;

Trost aus den Wunden JEsu,
in allerley Anfechtung, ex Manual. D. August.
Im Thon: Wie nach einer Wasser-Qyelle, etc.
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So kan ich in Andacht bleiben,
Alle bose lust abtreiben.
4. Ja fur alles, das mich kråncket,
Geben deine Wunden Krafft.
Wann mein Hertz hinnein sich sencket,
Krieg ich newen Lebens-Safft.
Deines Trostes Siissigkeit
Wend in mir das bittre Leid,
Der du mir das Heyl erworben,
Da du fur mich bist gestorben.
5. Auf dich setz ich mein Vertrawen,
Du bist meine Zuversicht;
Dein Todt hat den Todt zerhawen,
Dass er mich kan todten nicht.
Dass ich an dir habe theil,
Bringet mir Trost, Schutz vnd Heyl.
Deine Gnade wird mir geben
Auferstehung, Liecht vnd Leben.
6. Hab ich dich in meinem Hertzen,
Du Brunn aller Giitigkeit,
So empfind ich keine Schmertzen
Auch im letzten Kampff vnd Streit.
Ich verberge mich in dich;
Welch Feind kan verletzen mich?
Wer sich legt in deine Wunden,
Der hat gliicklich iiberwunden.
Johann Heermann:
»Devon musica cordis«, 1644.
Her efter Tiimpel 1,363.
Denne berømte salme fremkom først i 3. oplag af
Heermanns »Devoti musica cordis, Haus- und
Hertz-Musica« 1644. Man kunde godt tænke sig,
at den havde forfatterens egne lidelser til bag
grund, at han kunde have skrevet den for at
trøste og opmuntre sig selv i de legemlige og sj'ælelige lidelser, som han hentyder til i 1,4. Han var
i sandhed prøvet i lidelsens skole. De sidste 30 aar
af hans liv var opfyldt af en lang række sygdomme
og smerter. Ikke blot blev hans hals og aandedrætsorganer angrebet, saa han næsten ikke kunde
tale og tilsidst maatte opgive sit embede som
præst i Koben (Schlesien), men andre sygdomme
kom til, saa han i sine sidste leveaar hverken
kunde sidde eller ligge, men maatte staa op dag
og nat. Under Trediveaarskrigen blev hans hus
tre gange fuldstændig plyndret for alt, han ople
vede personlig livsfare, flugt, hungersnød og pest.
Dertil kom den sjælelige smerte, at hans egen søn
afjesuitterne blev lokket til at gaa over til katoli
cismen, hvad faderen, den lutherske bekender,
dog gennem et fortvivlet brev fik forhindret. Men
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tre aar senere døde denne elskede søn under for
hold, der tydede paa, at han var blevet forgivet.
Det var omtrent samtidig med fremkomsten af
denne salme.
Men hvis disse personlige forhold ligger bag
ved, har de dog kun haft indflydelse paa stem
ningen og emnevalget, thi rent formelt er salmen
en temmelig nøje versificering af den tekst, som
Heermann henviser til med ordene i overskriften:
»ex Manual. D. August«, dvs. Augustins »Ma
nuale«, kap. XXII, som Heermann har fundet i
Martin Mollers »Meditationes sanctorum pa
trum«, Gdrlitz 1584 og 1591, og hvorfra han
meget ofte henter stoffet til sine salmer. Den
latinske tekst lyder iflg. Koch: »Cum me pulsat
aliqua turpis cogitatio, recurro ad vulnera Christi
(v. 1). Cum me premit caro mea, recordatione
vulnerum domini mei resurgo. Cum diabolus
mihi parat insidias, fugio ad viscera misencordiae
domini mei, et recedit a me (v. 2). Si ardor libidinis moveat membra mea, recordatione vulnerum
domini nostri filii Dei extinguitur (v. 3). In omni
bus adversitatibus non inveni tam efficax reme
dium, quam vulnera Christi (v. 4). In illis dormio
securus et requiesco intrepidus (v. 6). Christus
mortuus est pro nobis. Nihil tam ad mortern amarum, quod morte Christi non sanetur (v. 4). Tota
spes mea est in morte domini mei. Mors ejus
meritum meum et refugium, sålus, vita et resurrectio mea; meritum meum miseratio domini.
Non sum meriti inops, quamdiu ille miserationum dominus non defuerit (v. 5). Et si misericordiae domini multae, multus ego sum in meritis.
Quanto ille potentior est ad salvandum, tanto ego
sum securior (v. 6). — Skaar gengiver det paa
norsk: »Naar en eller anden styg Tanke volder
mig Uro, tager jeg min Tilflugt til Kristi Saar.
Naar mit Kjød nedtrykker mig, opreises jeg igjen
ved at ihukomme min Herres Saar. Naar Djæve
len sætter Snarer for mig, flyr jeg til min Herres
inderlige Barmhjertighed, og han viger fra mig.
Naar Brynde er optændt i mine Lemmer, udsluk
kes den ved Ihukommelsen af Guds Søns vor
Herres Saar. Mod alle Gjenvordigheder finder
jeg intet saa virksomt Middel som Kristi Saar; i
dem sover jeg tryggelig og hviler uden Frygt.
Kristus er død for os. I Døden er intet saa bittert,
at det ikke Undres og læges ved Kristi Død. Alt
mit Haab har sin Grund i min Herres Død. Hans
Død er min Fortjeneste, min Tilflugt, min Frelse,
Liv og Opstandelse. Min Fortjeneste bestaar i
Herrens Barmhjertighed. Jeg mangler ikke For
tjeneste, saalænge denne Barmhjertighedens
Herre ikke er bleven borte. Herrens Barmhjertig
hed er stor, derfor ere mine Fortjenester store. Jo
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mægtigere han er til at frelse, des mere er jeg
tryg.« — Kulp gengiver Mollers tyske oversæt
telse. Tillige gør Kulp opmærksom paa, at denne
tekst ikke er Augustins, som man i mange aar har
troet, men i virkeligheden er taget af en af Bern
hard af Clairveaux’s prædikener over Højsan
gen.
Salmen blev meget hurtigt optaget i tyske
salmebøger og fik stor betydning. Koch skriver,
at mange forældre og lærere har anbefalet de
unge at bruge de tre første vers af denne salme,
især sidste halvdel af det første, under deres dag
lige bøn for at blive bevaret fra de onde veje.
Hele salmen og især de tre sidste vers, er ofte
blevet brugt som trøst i dødens nød. Grev Zinzendorf siger om den: »Alle de gamle salmers
krone er vel Augustins »Jesu, dine dybe vunder«,
hvori hele vor lære og praksis er indeholdt«. Det
er meget træffende; her er Brødremenighedens
tone hundrede aar før Brødremenigheden.
Den blev som saa mange andre salmer omdig
tet i »Das Hannoverische, ordentliche vollståndige Gesangbuch« 1657, formentlig af en af ud
giverne Justus Gesenius eller David Denicke og
derved omskrevet til bøn; det første vers saaledes:
JEsu, deine heilge wunden,
Deine quaal und bittern tod
Lass mir geben alle stunden
Trost in leibs und seelen noth.
Wenn mir fellt was arges ein,
Lass mich dencken deiner pein,
Deiner grossen angst und schmertzen,
Das ich sie betracht im hertzen.
(Tumpel II, 429).
Grunden til en saadan omskrivning skulde være
den, at uomvendte mennesker vilde være tilbøje
lige til at misbruge en bekendelsessalme som
ovenstaaende; det kan bedre gaa an at lade dem
bruge en bønssalme; man kunde pege paa det
samme problem ud fra en anden aand: en ærlig
sjæl kunde vige tilbage for at synge en saadan
bekendelse, som han ikke synes, at han lever op
til, men han kan synge de samme tanker som
bøn. De tyske hymnologer har ifølge Fischer
drøftet dette indgaaende, og nogle har ment, at
omskrivningen faktisk gjorde salmen til en helt
anden. — Ogsaa omdigtningen i den hannoveranske salmebog er blevet meget udbredt i Tysk
land, men det er øjensynligt originalen, der er
blevet oversat til dansk af Kingos amanuensis
Niels Christensen Arctander og af Kingo optaget
i »Vinterparten«, hvor den lyder:

En Anden om Christi Pines og Døds
Salige Betragtelse. Under dend Melodie
Som Hiorten med Tørst befangen, etc.
1. JEsu dine dybe Vunder
Og din smertefulde Død
Trøster mig i alle stunder.
Udi Livs og Siæles Nød:
Falder noget Ont mig ind,
Strax Jeg tænker i mit Sind
Paa din Pine som forbyder
Mig at drive Skiempt med Lyder.
2. Om mit Kiød og Blood vil skienke
Sig med Syndsens Lyste-skaal,
Hvad du leedst Jeg monne tænke
Og strax finder Roe og Taal;
Setter Satan an paa mig,
Som min Skiold Jeg viser dig,
Dine Saar og Bloode-Strømme,
Strax maa hand tilbage rømme.
3. Om mig Verden vil forleede
Hen paa Lysters brede Plan,
Hvor der er kun syndig Glæde,
Jeg da skuer nøye an
Dine Piners Byrde svar,
Du for mig udstandet har,
Saa kand Jeg i Andagt blive,
Og hver Vellyst-Vind fordrive.
4. Ja mod Alting som mig krenker
Giver dine Vunder Krafft,
Naar sig Hiertet i dem senker,
Finder Jeg ny Leve-safft,
Din dend Himmel-søde Død
Vender aid min Nag og Nød,
At du Salighed mig bragte,
Da du Døden for mig smagte.
5. Jeg paa dig min Troe har grundet,
Du min eene Tilflugt sand,
Og din Død har Døden bundet,
Saa hand mig ey døde kand;
At Jeg haver Deel i dig,
Trøster, skytter, redder mig;
Og din Naade mig har givet
At staa op til Lyvs og Livet.
6. Har Jeg dig udi mit Hierte,
Du aid Godheds Kilde-spring,
Jeg da finder ingen Smerte
End i Dødsens sidste sting:
Ingen Fiende skader mig
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Naar Jeg skyvier mig hos dig;
Hvo med dine Saar sig dekker,
Ham til Livet du opvekker.
Niels Christensen Arctander.
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 292.
Kingo har anbragt den mellem salmerne til første
uge i fasten, men i K er det bestemt, at den skal
bruges hveranden fredag, saa længe fasten varer,
og iøvrigt paa bededagene. Den er optaget uæn
dret i K og P 51. I Gb 42 er ændret følgende:
1,4: Sielens Nød.
2>3: jeg da vil tænke.
3,8: hver syndig Lyst.
5,4: den.
6,6: skiuler mig i dig.
E 149 bringer - som sædvanlig - en grundig om
digtning :
1. Jesu! dine dybe Vunder
Jeg veemodig tænker paa,
Og min rørte Siel begrunder,
Hvi du vilde lide saa.
Ak! du led jo Alt for mig!
Aldrig vil jeg glemme dig,
Dig, som bar min Syndebrøde,
Da du gik din Død imøde.
2. Tidt er Udyd mig i Sinde,
Tidt mig frister Kiød og Blod,
Da jeg holde vil i Minde
Dig, som Du ved Korset stod.
Uden Skyld du var forhadt,
Martret, spottet og forladt;
Dette kan mig Styrke give,
Syndelysten at bortdrive.
3. Tidt mig Verdens Lyst vil lede
Hen paa Lasters brede Vei,
Tidt mig lokker syndig Glæde,
Dog den mig besnærer ei;
Thi for Verdens falske Lyst
Ængstedes min Jesu Bryst.
Bort da Vellyst af mit Hierte!
Du har voldt min Frelser Smerte.
4. Vil mig Skræk og Kummer true.
Jesu! da min Trøst er du;
Jeg skal ei for Korset grue,
Naar jeg kommer dig ihu.
Tillid og Taalmodighed
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Lærte du mig, da du led;
Gierne jeg dig følger efter;
Giv mig Stadighed og Kræfter!
5. End, naar Døden selv sig nærmer,
O! jeg dog forsager ei!
Du, min Frelser! min Beskiermer!
Du gik selv ad samme Vei.
Du gik ind til Herlighed,
Der har du beredt mig Sted.
Klippefast mit Haab er grundet;
Døden har du overvundet.
E 149. Ove Malling.
Det er Malling der har foretaget denne bearbej
delse. Man genkender forholdsvis let de første
vers af den gamle salme. Men hvorfor er et vers
udeladt? Maaske fordi man i det hele tilstræbte
kortere salmer, maaske fordi man samtidig optog
et vers for sig selv i en meget grundig bearbej
delse nemlig E 147: »Mind o Jesu! tidt mit
Hierte« (se denne!).
Det ligger ogsaa ganske klart, hvorfor man har
foretaget en saadan bearbejdelse. Man vilde
rense den gamle salme for meningsløse udtryk
og en gammel og fordærvelig teologi. I Balles
efterladte papirer paa Landsarkivet i København
findes koncept til en skrivelse til kancelliet, hvori
biskoppen forsvarer den nye salmebog, bl.a. over
for en anmelder, der har sagt, at salmen »Jesus,
dine dybe vunder« var blevet helt ødelagt. Heraf
citerer Blom Svendsen: »Hvad er da bortkalfatret i omtalte Sang: »Sætter Satan an paa mig
------- «. Hvad tænker sig herved den Enfoldige?
Uden Tvivl, at det er Satan, der indføjede ham
enhver ond Tanke, ethvert syndigt Forsæt. Men
er ogsaa dette virkelig bibelsk Lære?« Biskopen
tar frem et par andre steder i samme salme. Han
mener at forandringene avgjort er til det bedre,
f.eks. »Jeg da finder ingen Smerte, End i Dødens
sidste Sting«. Han spør: Er dette tænkeligt ? Den
nye Psalmebog siger: »O! jeg da forsager ey«.«
Et annet sted het det i den gamle oversettelse,
»Hvo med dine Saar sig dækker. Ham til Livet
du opvækker.« Her spør biskopen: »Hvorledes
dække sig med Jesu Saar? Den nye Psalmebog
siger: »Klippefast mit Haab er grundet, Døden
har du overvundet«.«
De sidste bemærkninger kunde tyde paa, at det
ikke er v. 5, men v. 6 man har bearbejdet og be
varet som slutningsvers. Det skulde da være v. 5,
som dannede grundlaget for den lille salme
»Mind, o Jesus, tit mit hjerte«.
Denne bearbejdelse blev uændret optaget i
R 213, skønt man i RF 1850,205 og RF 1852,206
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havde forsøgt at bruge noget af den gode over
sættelse, som Grundtvig allerede havde leveret
i Sangværket, hvor han ledsagede den med føl
gende fodnote: »Heermans ogsaa hos os velbekiendte »Jesu, deine tiefe Wunden,« frit oversat«.
1. Jesus! dine dybe Vunder
Og din smertefulde Død,
Som din Kiærligheds Vidunder,
Trøster mig i al min Nød,
Og naar Synd mig falder ind,
Strax den støder i mit Sind
Paa din Pine, som forbyder
Mig at skiemte med Udyder!
2. Vil med Vellyst sig fornøie
Mit forvendte Kiød og Blod,
Strax dit Kors mig staaer for Øie,
Hjertet røres og giør Bod;
Sætter Satan an paa mig,
Som mit Skjold jeg viser Dig,
Dine Suk og Taare-Strømme,
Snart maa han da Marken rømme!
3. Vil mig Verdens Aand udlokke
Paa den rosenstrø’de Vei,
Hvor Man under Blomster-Flokke
Seer de skjulte Slanger ei,
Paa din Torne-Sti jeg tænker
Giennem Verdens Urtegaard,
Da sig blotte Fiendens Rænker,
Vinke mig min Frelsers Kaar!
4. Saa mod Alt hvad Hjertet krænker
Give dine Vunder Kraft,
Naar min Sjæl sig i dem sænker,
Drager den ny Leve-Saft,
Deler jeg Din Kval og Død,
Da forsvinder al min Nød,
Naar dit Blod i mig indflyder,
Glædens Kilde-Spring udbryder!
5. Paa dit Kors mit Haab er grundet,
I din Grav jeg Hvile faaer,
Thi din Død har Døden bundet,
Den har lægt mit Bane-Saar,
Deel i Dig er evig Trøst,
Freden boer i Dines Bryst,
Og med Dig det os er givet.
At staae op til Lys og Livet!
6. Har kun Dig jeg i mit Hjerte,
Salighedens Kilde-Spring,
Da jeg føler ingen Smerte,
Selv ved Dødens Edder-Sting,

Skjuler jeg mig kun hos Dig,
Røre kan ei Fienden mig,
Døden har i Dig jeg fundet
Sødt af Livet overvundet!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No 261.
Naar Grundtvig skriver »frit oversat« plejer det
at være meget frit, men her er det ikke friere end,
at han ikke havde behøvet at skrive det.
Inden 2. udg. af Sangværket 1868 opdagede
Grundtvig, at han havde gjort en metrisk fejl i
3,5-8. Det blev rettet som følger:
Giennem Verdens Urtegaard
Vinke os vor Frekers Kaar,
Saa, naar kun paa dig vi tænker,
Strax sig blotte Fiendens Rænker!
løvrigt ændrede han i 2. udg. følgende:
1,4:
5:
6:
8:

os i al vor
os
vort
Os

2,2: Vort
3: os
5-7: Sætter Satan an paa os,
Med dit Skjold vi byde Trods,
For dit Suk med Taare-Strømme,
3,1:

os

4,3:
5:
6:
7:

vor
vi
vor
os

5,1:
2:
4:

vort
vi
vort

6,1: vi i vort
3: vi
5-6: I Dit Værge, Gud og Mand!
Fienden ei os røre kan.
(I lin. 7 er »jeg« bevaret).
Denne omskrivning til vi-formen er ingen poetisk
forbedring og gør den næppe heller i højere grad
til en menighedssalme. Den blev da ogsaa ganske
forbigaaet ved optagelsen i RT1,640, hvor man
følger 1. udg. af Sangværket med undtageke af
6,4: bittre Sting. 3,5-8 ændres saaledes:
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Om mit Sind til Verden staaer,
Da jeg seer til dine Kaar,
Og naar kun paa dig jeg tænker,
Strax sig blotte Fjendens Rænker.
Teksten i RT i gik videre til KH 209 med føl
gende smaa ændringer:
3,2: Paa sin
4,3: i dem sig
8 : frembryder
D 170 har i det væsentlige fulgt teksten i KH, men
er dog ogsaa paavirket af teksterne i N 117 og
SF 324.
I Sønderjylland forsøgte Ægidius 1717 at give
en ny oversættelse, Æ 74, eller i hvert fald en
grundig revision af Arctanders, hvor alle de om
Kingo mindende udtryk er fjernet og erstattet
af noget ringere. Det fik ingen videre indflydelse,
og N 117 ændrede den gamle tekst som følger:
1,4: Sjælens
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nok under »Sædvanlige Salmer til Høimesse«.
Hauge 175 holder sig endnu nærmere til den
gamle. La rev 301 har udeladt v. 2. Nynorsk 242
gengiver alle vers i oversættelse af Blix: »Jesus,
dine djupe vunder«.
Til svensk blev salmen oversat 1675 af Ericus
Laurentii Norenius, optaget i Svedbergs salme
bog 151, med nogle ændringer i Wallins 77, og
den har som saa mange andre bevaret det samme
nummer i den nye sv. Psbk. Den begynder »Jesu,
djupa såren dina«. Samme oversættelse er benyt
tet i den svenske del af Finland. Til islandsk er
den oversat af Helgi Hålfdånarson: »Jesd, bl66
og benjar bmar<<- Saaledes har denne salme i
hele norden tjent som det, den i sin tid blev kaldt
i Tyskland: »Christi Wundenbetrachtung, eine
Arznei wider die Stinde«, betragtning af Jesu
vunder, et lægemiddel mod synden.
(Koch 111,34; VIII,37. Fischer 1,357. Kulp 39. Skaar
1,44. Beckman 237 flg. Blom Svendsen 1,261. Thuner
321. Poulsen IV, 28-33).
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2,6: mit
3,8: hver syndig Lyst
4,5: marterfulde.
6: Angst og
5,4: den
6: Trøster, styrker

1. Jesus-Sophia! ich such und verlange
Mit dir alleine verbunden zu sein.
Reiss mich von allem, woran ich noch hange;
Setze mich in dich, mein Ursprung! doch ein:
Zeige mir klårlich mein tiefes Verderben,
Alles auch, was dir zuwider sein mag!
Lass mich dir leben, und gånzlich mir
sterben;
Sei du im finsteren Herzen mein Tag.

6,4: Selv i
Angaaende Grundtvig er der maaske endnu eet
at bemærke. Denne salmes versemaal er blevet
det typiske passionssalme-versemaal. Kingo har
benyttet det til sine passionssalmer, og derefter
har han brugt det til sin opstandelsessalme»Som
den gyldne sol frembryder«, som om han vilde
sige, at lidelsen endte med opstandelsen. Paa
samme maade har Grundtvig skrevet opstandel
sessalmen »Tag det sorte kors fra graven« og
himmelfartssalmen »Vaj nu, Danebrog, paa
voven« i samme versemaal. Maaske er dette ikke
helt tilfældigt.
I Norge har Wexels i »Christelige Psalmer«
1840 givet en ny bearbejdelse af salmen, delvis
med benyttelse af Grundtvigs. Den blev optaget
i Christianiatillæget 579. Derefter har Landstad
i La 15 givet en lempelig bearbejdelse af den
gamle tekst, men han anbringer den mærkeligt

2. Stårke die Kråfte der Seelen von innen,
Dass ich die Wirkung des Geistes empfind!
Nimm dir gefangen mein Reden und Sinnen;
Leite doch, Jesu! dein strauchelndes Kind:
Ich will verlieren mich, wo ich mich finde;
Gieb nur, mein Jesu, Vermogen dazu:
Gieb, dass durch deine Kraft gånzlich
verschwinde,
Was da verstdret die innere Ruh!
3. O dass mein Leben mit ganzem Ernst hielte
Deine Gebote von Herzen allzeit!
Ach dass mein Sinnen auf Jesum nur zielte!
O ich bin leider von dir noch gar weit!
Jesu! der du mir das Wollen gegeben,
Gieb mir doch ferner durch deine Genad,
Dass ich bezeuge mit heiligem Leben
Mich ein Kind Gottes in fleissiger That.
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4. Hore doch, Jesu, mein Seufzen und Girren;
Such doch, mein Hirte, dein irrendes Schaf.
Lab mich im Trauren, versiisse die Myrrhen,
Wecke die Seele vom siindlichen Schlaf.
Wandle das Wissen ins wahre Kraftwesen,
Dass nicht von aussen ich christlich nur
schein.
Rein’ge mein Herze, und lass mich genesen,
Dass ich in Wahrheit mich nennen kann dein.
5. Jesu, wann wirst du mich einmal erquicken?
Sieh doch, wie driickt mich die Biirde der
Sund!
Soli ich nicht, Liebster, dich trostlich
erblicken ?
Komm doch, bedråue das Meer und den
Wind.
Freundlichster Jesu! ich hoff auf Erbarmen;
Birg doch nicht ewig dein Antlitz vor mir;
Edelster Reichthum der geistlichen Armen,
Full die nothdiirftige Seele mit dir.
6. Giitigster Jesu, vernimm doch mein Flehen,
Sieh wie die hungrige Seele so matt!
Liebster Immanuel, lass es geschehen.
Mach mich doch mit dir einst selber recht
satt!
Jenes Mal sprachst du: das Volk mocht
verschmachten,
Wenn ungespeist du sie von dir liess’st gehn;
Ewige Liebe, wie wollst du nicht achten,
Wenn du die Seele verhungern solist sehn ?
7. Gnådigster Jesu! ich will nun bloss hangen
An der Verheissungen trdstlichem Wort:
Welche da bitten, die sollen empfangen;
Wie du selbst redest, mein giitigster Hort!
Ach ja, ich will dir begierig nachschreien,
Mit der Canåin und lassen nicht ab,
Stetes Anhalten wird mich auch nicht reuen;
Ich lass nicht von dir bis gar hin ins Grab.
J. L. C. Allendorf(?)
Her efter Skaar 1,709, som citerer »Anmuthiger Blumenkranz aus dem Garten der Gemeinde Gottes, in
sieh fassend allerhand gottliche Gnaden- und Liebeswirkungen, ausgedriickt in geistlichen lieblichen Lie
dern zum Dienst der Liebhaber des Lobes Gottes
gesammelt. An’s Licht gegeben im J. 1712«.
Den nævnte salmebog, »Anmuthiger Blumenkranz«, som er denne salmes ældste kendte finde
sted, er udgivet af det saakaldte »Filadelfiske
Samfund«, et selskab af mystiske sværmere, hvis
oprindelse dels kan føres tilbage til England, dels
til stridigheder blandt pietisterne. Den engelske
præst John Pordage gjorde begyndelsen 1652 ved
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at samle en kreds om sig, men formelt blev selska
bet først stiftet 1670, og da blev Jane Leade, som
efter sin mands død samme aar havde besluttet
at leve et gudindviet enkeliv, dets leder. 1703 for
mulerede man en filadelfisk bekendelse, som
skulde samle de sande troende i alle religioner.
Jane Leade havde forbindelse med tyske pietister,
bl.a. Johan Wilhelm Petersen (se denne!), super
intendent i Liibeck, senere i Liineburg, som blev
afsat paa grund af vranglære. Han var sammen
med sin hustru Johanne Eleonora v. Merlau og
frk. Rosamunde Juliane v. Asseburg centret i de
tyske filadelfiske kredse. De kaldte sig saadan efter
Johs. Aab. 3,7-13 i modsætning til de officielle
kirkesamfund, som de sammenlignede med det
»sardiske Babel«, Johs. Aab. 3,1-6.
Tonen i »Anmuthiger Blumenkranz« svinger
mellem den mest brændende, ofte sødladne,
undertiden ligefrem uartige Jesus-kærlighed og
de groveste ord mod de statskirkelige kristne. I
salmen »Brennt immerhin, Ihr angezund’ten
Flammen« hedder det i slutningsverset:
Du Schdnster du,
lass deine milden Kiisse
als so viel Zuckerfliisse
mir allzeit rinnen zu.
I salmen »Jerusalem, mein Vaterland« tager den
nyomvendte meget »filadelfisk« afsked med sin
gamle kirke i følgende smagfulde vendinger, idet
han sammenligner sig med den fortabte søn, der
vender hjem:
Der Sautrog steht mir nicht mehr an,
Zu fressen Tråber mit,
Da ich’s doch besser haben kann;
Nein, nein! es schmeckt mir nit!
Die rauhe Kost
Bringt schlechten Trost;
Ich hab’ genug geschluckt
Und vor dem Thier
Zu Boden schier
Mich nieder lang bebuekt.
I disse kredse er »Jesus, din søde forening at
smage« først blevet sunget, formentlig, som Koch
skriver, tilpasset til en verdslig kærlighedsmelodi.
Men bortset fra selve indledningen »JesusSophia« (Jesus-visdom)1, der i vore øren klinger
lidt mærkeligt, er der ingen mærkværdigheder
eller smagløsheder i den. Tonen er ren helt igen
nem. I de mest indtrængende vendinger beder
i. Udtrykket stammer fra Gottfried Arnolds »Das Geheimnis der gottlichen Sophia oder Weisheit« 1700.
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den hungrende sjæl om, at Jesus vil stille den til
freds ved sin nærværelse og sin aandsfylde.
Der angives ikke nogen forfatter, og det er hel
ler ikke givet, at forfatteren hører kredsen til,
fordi hans salme staar i dens salmebog; man tog,
hvad man kunde bruge, og ofte ændrede man det
efter behov. Men i en samling af de saakaldte
»Cothniske sange«, »Einige Geistreiche Lieder,
allen Gott-liebenden Seelen, die ihr eintziges
Vergniigen in seiner Vereinigung suchen, zur
Erbauung mitgetheilet, Cothen 1733« skal Joh.
Allendorf være angivet som forfatter. Paa den tid
har salmen allerede faaet en vis udbredelse. I
Zinzendorfs salmebog af 1731 findes en ny salme,
hvortil han angiver ovenstaaende som melodi.
1735 er den optaget i »Christliches Gesang-Buch
der Ev. Bruder-Gemeinen«, ganske vist med en
ændret begyndelse: »Jesu Jehovah, ich such und
verlange«.
Paa dansk fremkom der omtrent samtidigt to
forskellige oversættelser af salmen. Den, som fik
betydning for eftertiden findes 1740 i P:
Med sin egen melodie.
1. JEsu, din søde forening at smage
Længes og trænges mit hierte og sind,
Riv mig fra alt det mig holder tilbage,
Drag mig i dig, min begyndelse, ind,
Viis mig ret klarlig min jammer og møye,
Viis mig fordervelsens afgrund i mig,
At sig naturen i døden kand bøye,
Aanden allene maae leve for dig.
2. Styrk mig ret kraftig i sielen derinde,
At jeg kand finde, hvad aanden formaaer,
Tag dig til fange min tale og sinde,
Led mig og lok mig, saa svag som jeg gaaer.
Mig og hvad mit er jeg gierne vil miste,
Naar du allene i sielen maae boe,
Og sig omsider paa døren maae liste,
Hvad som forstyrrer min inderlig’ roe.
3. O! hvo der kunde det eene kun lære,
Sig at opofre med hierte og hu,
O! maatte JEsus mit alting kun være!
Jeg er, desverre! langt borte endnu,
JEsu, som gav mig et hørende øre,
Rek mig tillige din kraftige haand.
At jeg min vandring herefter maae føre
Ret som en christen i helligheds aand.
4. Hør dog, o JEsu! din kurrende due,
Hyrde, opsøg dit vildfarende lam,
Vær mig blant Myrrha1 en lædskende drue,
I. Mark. 15,23.
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Lutre mit hierte fra synd og fra skam,
Lad mig i bogstavens væsen ey blive,
Som kun udvortes giør ærbar og fiin,
Aanden lad loven i hiertet indskrive,
At jeg i sandhed maae kalde mig din.
5. JEsu, naar vil du dog skaffe mig hvile ?
Byrden den trykker, ach! tag mig den af,
Naar skal jeg see dig ret venlig at smile?
Reis dig, at true det brusende hav.
Kierligste JEsu! du maae dig forbarme,
Skiul dog dit ansigt ey evig for mig,
Ædelste riigdom for aandelig arme1.
Fyld det udtømmende hierte med dig.
6. Lad mig, o JEsu! forgieves ey raabe;
See dog hvor sielen er hungrig og træt,
Lad os, Immanuel, være tilhobe!2
Har jeg dig eene, saa bliver jeg mæt,
Fordum du sagde: De maatte forsmægte,
Dersom jeg lader dem hungrige gaae.
Evige kierlighed, kand du da negte
Siele, der hungre, en smule at faae?
7. Naadigste JEsu, nu vil jeg mig binde
Ved din den dyre forjættelses pagt:
Beder og leder, saa faae I og finde,
Saa har de sandrue læber jo sagt;
Jeg vil med qvinden af Canaans egne
Raabe dig efter, og bliver ey stilt.
Før du paa bønnen til slutning maae tegne:
Amen, ja, amen, dig skee, som du vilt.
Peder Jacobsen Hygom(?), P 377.
Som sædvanligt i P er baade forfatter og oversæt
ter unævnt. Men i »Liber daticus« i Lintrup
sogn, hvor der er en levnedskildring af P. J.
Hygom, oplyses det, at han er forfatter til salmen.
Det kan naturligvis forstaas saaledes, at han er
dens oversætter. Og det gælder formentlig foranstaaende tekst. Der findes nemlig som nævnt en
anden samtidig oversættelse, nemlig i et tillæg til
Ægidius’ salmebog, et tillæg som vist er trykt i
Tønder 1743 af Brorsons bogtrykker Claus
Kiesby. Heraf skal til sammenligning kun anfø
res det første vers:
JESU Jehova! mit hierte begierer,
Ikkun at være forbunden med dig,
Riiv mig fra alt det, som mig end besnærer;
Med dig, min Frelser, foreene du mig.
Lær mig at kiende min synd den urene
Og at skye det, dig kand være imod,
Lad mig ey leve mig selv, men dig eene,
Lys for mit hierte, og styre min fod.
1. Math. 5,3. 2. være sammen.
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Denne oversættelses ældste trykte findested er
altsaa tre aar yngre end P, men da man vanske
ligt kan tænke sig, at man udbreder en ringere
oversættelse tre aar efter at teksten i P er blevet
offentliggjort, oven i købet side om side med
denne i det nævnte tillæg, er der noget, som tyder
paa, at den ringere oversættelse er den ældste,
som er optaget, fordi den var kendt paa Tønder
egnen og indsunget, og at denne i P er skubbet
tilside for den bedre. Man maa vel ogsaa antage,
at det er til teksten i P, at Hygom angives som
»forfatter«.
Dette udtryk har givet anledning til den an
tagelse, at Hygoms danske tekst skulde være ori
ginalen og den tyske en oversættelse deraf. Biskop
Fogtmann forfægtede 1850 denne anskuelse, som
vandt ret stor tiltro. Skaar mener, at han med
oplysningen om, at salmen findes paa tysk i 1712,
har afgjort denne sag. Da var Hygom kun 20 aar
gammel. »Og selv om man turde antage - hvad
man dog ikke tør - at han i den Alder kunde
digte en saadan Salme, er det utroligt, at den
ikke skulde blive kjendt i Danmark, før omkring
30 Aar efter at den var digtet, og ikke mindre
utroligt er det, at de tydske Separatister skulde
have oversat og optaget en endnu ikke trykt
dansk Salme af en Student, som baade dengang
og senere stod i Statskirken, i »det sardiske
Babel«. Salmen er uomtvistelig tydsk, og Hygom
kun dens Oversætter«.
Imidlertid har Skaar ingen formodning om,
hvem den tyske forfatter kan være. Efter at det er
oplyst, at salmen bærer Allendorfs navn i »Einige
Geistreiche Lieder« 1733, kan man bedre veje
Skaars argumenter. Kan Filadelfierne ikke tage
en salme af Hygom, fordi han staar i statskirken,
kan de heller ikke tage en af Allendorf, som ogsaa
stod i statskirken. Kan Hygom ikke digte en
saadan salme i tyveaarsalderen, kan Allendorf vel
heller ikke; han er født 9. febr. 1693 og saaledes
nogle maaneder yngre end Hygom. Man skal
iøvrigt være forsigtig med at sige, hvad unge
mennesker paa 19-20 aar ikke kan i retning af at
digte. Skaar regner kun med, at Hygom kan have
skrevet salmen paa dansk, hvorefter det ganske
rigtigt vilde være usandsynligt, at den blev over
sat til tysk. Men der er - rent teoretisk - den
mulighed, at Hygom kan have digtet salmen paa
tysk. Han fik sin uddannelse hos præsten i Som
mersted, mecklenborgeren Peter Woldike; han
modtog sin dannelse i det tyske sprog og var vant
til det fra sin barndom. Har han skrevet salmen
paa tysk, kan den være ført sydpaa af omrejsende
brødre. Man kan ikke helt se bort fra en saadan
mulighed. Men har Hygom kunnet digte den paa
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tysk, har han vel ogsaa siden kunnet oversætte den
til dansk. I hvert fald er den danske tekst frem
ragende, vel endda bedre end den tyske, og kunde
for den sags skyld godt være originalen.
Men selv om Skaars argumenter her er svage,
har han formentlig ret alligevel. For tysk oprin
delse taler 1) tysk offentliggørelse allerede 1712,
2) Allendorfs navn under salmen 1733, 3) aands
strømmen gik dengang fra syd til nord. Paa den
anden side staar 1) anonym dansk offentliggø
relse 1740 i en salmebog, der er fuld af anonyme
oversættelser, 2) en bemærkning i en utrykt lev
nedbeskrivelse om, at Hygom er forfatter til sal
men; dette kan betyde, at Hygom er oversætter.
Og saa formentlig af den tekst, der er i P.
Her melder sig imidlertid Hejselbjerg Paulsen
med en ny hypotese. For det første afsvækker han
troen paa Hygoms forfatterskab gennem en nær
mere undersøgelse af det eneste vidnesbyrd der
om, den korte levnedskildring i Lintrups Liber
Daticus. Den er først skrevet 1841 af pastor
Kragh, som kun tre aar før var kommet til Lin
trup og ikke tidligere havde haft tilknytning til
Sønderjylland. Det er altsaa i hvert fald ikke
noget samtidigt vidnesbyrd. Der kan have været
en tradition i sognet, som præsten har øst af, men
det er endda muligt, at traditionen gælder den
førnævnte ringere oversættelse.
Videre lægger Hejselbjerg Paulsen vægt paa,
at vi ikke har nogen anden salme af Hygom, og
i det hele ikke noget vidnesbyrd om en saadan
poetisk begavelse hos ham. Det har allerede
Rudelbach forsigtigt været inde paa, hvor han
taler om den danske pietistiske salmedigtning:
»Af alle Digtere i denne Retning staaer uden
Tvivl Ingen Brorson nærmere end Forfatteren til
Psalmen »Jesu, Din søde Forening at smage«,
i hvilken det ethiske Pathos, ligesom hos hiin og
hos de bedste Pietismens Digtere, har fundet et
uforligneligt, smeltende Udtryk; og er, efter den
eneste nogenlunde tilforladelige Optegnelse der
om, Biskop Peder Jakobsen Hygom dens Forfat
ter, saa maae vi kun beklage, at en saa rigt bega
vet Genius ikke fandt Leilighed til at skjenke os
Mere, eller i det mindste, at Tiden har misundt
os, hvad han ellers kan have sunget til Kirkens
Trøst og Sjælens Vederqvægelse«.
Endelig siger Hejselbjerg Paulsen: »I Stil og
Tone falder Psalmen helt anderledes naturligt
sammen med et andet Forfatterskab, hvis Psalmer vi finder i Pont. Det ligger derfor nærmere
at antage, at den store ubekendte ogsaa har oversat
Jesu, din søde forening at smage .. . Men hvem
var han ?«
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I et sønderjysk manuskript fra slutningen af
18. aarh. har Hejselbjerg Paulsen fundet en be
mærkning om »Brodersen og Jessen«, der kaldes
»de gode danske Mænd, der som Striidsmænd ej
tabte Modet, men maatte stride indtil Blodet«.
Han har da søgt efter en »Jessen«, som man i sin
tid har kunnet sidestille med Brorson, og er stand
set ved en Jes Jørgen Jessen, der kan være født i
Hjordkær, senere har været organist i Korsør og
døde som organist og byskriver i Ærøskøbing
1750. Hans pietistiske, nærmest separatistiske
indstilling og navnlig hans efterladte bogsam
ling gør det rimeligt at gætte paa ham. Han
skulde være »den store ubekendte« digter og
oversætter i Pontoppidans salmebog. Hvis man
helt ser bort fra P. J. Hygom, vilde det være rime
ligt at gætte paa, at Jessen havde oversat »Jesus,
hin søde forening at smage«.1
1. Pontoppidans salmebog har optaget hele Kingos og
desuden 259 nye salmer. Heraf stammer 92 fra Brorson,
21 fra Rostgaard, 17 fra Birgitte Kaas. Henved 50 er
overtaget fra Ægidius’ salmebog, 16 originale, resten
oversættelser. Tilbage bliver op mod 80 salmer, hvor
man i de fleste tilfælde ikke kender den danske forfatter
eller oversætter. Siden Brandt og Helweg mindede om,
at C. F. Wadskiær havde været Pontoppidans amanu
ensis, og at han skulde have taget virksom del i arbejdet,
har man brugt Wadskiær som forlegenhedsudvej i de
tilfælde, hvor man ikke kendte oversætteren. Det er
imidlertid klart, at disse oversættelser ikke kan stamme
fra samme haand. Nogle synes at være ubehjælpsomt
husflidsarbejde, nogle vidner om, at forfatteren eller
oversætteren er flinkere som teolog end som poet, nogle
røber mere kendskab til mystikkens særlige terminologi
end til det danske sprog, nogle er særdeles elegant ar
bejde (»Mægtigste Kriste«) og nogle vidner om en per
sonlighed, der forbinder kristelig dybde med stor poe
tisk evne, saaledes den originalt danske »I Jesus søger
jeg min fred« og den formentlig oversatte »Jesus, din
søde forening at smage«. Ret ofte røber forfatteren eller
oversætteren sig som sønderjyde.
Her har Hejselbjerg Paulsen bragt forskningen et
skridt videre frem. Han har gjort opmærksom paa en
salmesamling af Enewald Ewald og har gjort det sand
synligt, at adskillige sønderjydske pietister har forsøgt
sig som digtere. I visse tilfælde har han kunnet nævne
deres navne, f.eks. den fremragende jurist Andreas
Hojer, som maaske har oversat »Forfæng’ligt er alt,
hvad som verden giver« (se: »Din kærlighed, o Frelser,
os forene«). Han har ogsaa givet en fortegnelse over de
salmer, som Pontoppidan selv har oversat. Der bliver
imidlertid stadig en rest tilbage, blandt hvilke der fin
des flere udmærkede ting. Til dem har han søgt efter en
forfatter, »den store ubekendte«, og har fundet Jes
Jørgen Jessen, som er nævnt ovenfor. Det er imidlertid
meget usikkert at sammensætte et forfatterskab efter
»stil og tone« og tillægge det en hidtil ukendt mand, af
hvem vi ikke har noget efterladt manuskript. Der kan
have været flere store, og der er i hvert fald flere smaa
ubekendte. Men man maa være taknemlig for, at der
hist og her er blevet løftet en flig af det taageslør, der
hviler over tilblivelsen af Pontoppidans salmebog og
forudsætningerne for den.
2*
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Hejselbjerg Paulsens undersøgelse har betyde
lig værdi, fordi den fører til en rimelig gætning,
hvor man ellers staar helt paa bar bund med
hensyn til salmer i P. Men i dette tilfælde har man
dog Lintrups liber daticus som et lille halmstraa
at klynge sig til, og man har i salmehistorien ikke
saa faa tilfælde, hvor en mand bevisligt har skre
vet een fortræffelig salme og ikke flere. Man kan
maaske sammenfatte resultatet i følgende:
Allendorfs forfatterskab er usikkert.
Hygoms forfatterskab lidt mere usikkert.
Man kan ikke helt forkaste Hygom som over
sætter, selv om vidnesbyrdet derom er usikkert.
Man kan gætte paa Jessen som digter og over
sætter af salmer i P, hvor disse har en vis kvalitet,
men »stil og tone« er et særdeles usikkert kende
tegn.
Fra P 377 gik salmen uændret til Gb 335, hvor
efter den, som man kunde vente, blev udeladt i
E, men af Mynster genoptaget i ET 562 med
følgende ændringer:
1,3:
7:
2,2:
5:
6:
7:

Alt, hvad
til Døden maa bøie,
maa finde
jeg gierne forsager,
i Hiertet
Og naar din Naade af Sindet bortjager

3,3:

mig Alting

4,1:
6:

klagende Due,
giør udvortes

5,7:

Ædleste

6,4:
8:

da bliver
Sielen, der hungrer, sin Næring at faae ?

7,2:
Fast til din
5-8: Jeg vil med Qyinden fra Canaans Steder
Raabe dig efter, og faaer ikke Ro,
Før du maa svare: dig skee, som du
beder,
Amen, det skee dig alt efter din Tro.
R 336 bibeholder Mynsters ændringer i 1,3; 1,7;
2,5; 2,6; 2,7; 3,3; 4,1; 4,6; 6,4; 7,2. Desuden
ændredes 2,1: herinde. Endelig gik man lidt
nærmere originalen i slutningen, idet denne be
vares i 7,5 og 7.
KH 374 vender i slutningen helt tilbage til
originalen, men beholder ellers teksten fra R, dog
ændres 5,6: ej evig dit Ansigt.
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I Sønderj'ylland blev den optaget i MB 423,
som ligger meget nærmere originalen, hvorimod
N 290 optog samme tekst som KH (dog ikke 5,6)
med KHF 1885,538 som fælles kilde.
D 419 er gaaet nærmere til originalen i v. 2,
men har optaget Grundtvigs ændring i slutningen.
Grundtvig bearbejdede salmen til de utrykte
»Psalme-Blade til Kirke-Bod« 1843. Heromskrev
han 11. marts til P. Fenger: »Jesus din søde
Forening at smage (fandt jeg ved nøiere Giennemsyn saa lidt en Altergangs-Psalme og i det
Hele saa mystisk vild, at jeg helst havde udeladt
det Hele, men da jeg formoder det hos Christne
er især de første Ord og enkelte i Resten, der har
trukket, saa har jeg til den gamle Begyndelse
sammenplukket to taalelige Vers)«.
Saaledes gik den videre til de trykte salmeblade
aaret efter, og resultatet af denne sammenpluk
ning kan ses i Sangv. 111,232.
Senere tog han atter fat paa salmen i Køben
havns konvents salmekomite, og denne nye bear
bejdelse, meget lempeligere, fremkom i Prøve
heftet 1845, se Sangv. IV,79.
Peter Rørdam fortæller i et brev til Grundtvig
14. jan. 1845, at denne bearbejdelse var blevet
meget misbilliget paa Rønnebæksholm, hvor
Rørdam havde besøgt fru Marie Toft, født Carl
sen, Grundtvigs senere hustru. Mellem hende og
hendes søstre paa den ene side og Rørdam paa
den anden var det kommet til et stærkt sammen
stød. Herpaa svarer Grundtvig 24. jan.: »»Jesus
din søde Forening at smage« veed De maaske
nok, er ikke af mine Livstykker, men da mine
Medhjelpere var enige om, at den maatte op
tages saa godt som heel, underkastede jeg mig
det ellers utaknemmelige Arbeide ved lette For
andringer at viske det egentlig Usunde ud, og da
det lykkedes til hele Comiteens udmærkede Til
fredshed, tør jeg antage, at de, der støde sig over
Forandringerne, næsten Alle har elsket netop det
Usunde, og dem vilde jeg ikke tækkes«. Damerne
paa Rønnebæksholm har imidlertid ret. Grundt
vigs ændringer er for en stor del metrisk klodsede,
og med hensyn til »sundt« eller »usundt« kan de
to tekster være hip som hap. Den blev optaget i
ETR 891, men har ellers ikke haft nogen betyd
ning, før slutningen af den nu er brugt i D. De
grundtvigske salmebøger FA 64 og FN 79 har
den gængse form, mens FV og S har udeladt den.
I Norge er den optaget i La 310 og Hauge 164
praktisk talt som originalen. La rev 296 ligger
ogsaa ganske nær, trods enkelte moderniseringer.
Blix har oversat den til Nynorsk 234: »Jesus, eg
hjarteleg lengtar aa smaka«.
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Men det har ikke altid været givet, at man
skulde optage denne eller andre salmer i en ori
ginaltro form. Kort efter at Landstads salmebog
var fremkommet, rettede professor S. A. Sexe et
skarpt angreb paa den. En salmebog skulde ikke
være et asyl for sproglige, logiske og æstetiske
synder, men den skulde revideres og modernise
res paa samme maade, som man moderniserer
bibeloversættelserne. Naar det gælder poesi, maa
man altsaa i gang med en ligefrem omdigtning.
Med hensyn til nærværende salme ser man tyde
ligt, at det er professoren i bjergbygningslære,
som taler:
V. 2: Kraftig paa stenhaarde Hjærte du banke!
at jeg kan mærke, hvad Aanden formaar,
gjør til dit Redskab min Tale og Tanke!
tag og behold dit forvildede Faar!
Mig og mit Eie saa gjerne jeg mister,
naar du alene i Sjælen vil bo,
jager paa Døren den snedige Frister,
som mig forkogler min Fred og min Ro.
Hvor meget salmen har betydet i Norge, kan
man se et eksempel paa i Hans Nielsen Hauges
historie. Han havde i længere tid følt sig aandelig
elendig og afmægtig, men oplevede saa det gen
nembrud, som han selv fortæller om i sit skrift
»Om religiøse Følelser og deres Værd«: »Engang
som jeg arbeidede under aaben Himmel, sang jeg
udenad paa den Salme: Jesu, din søde Forening
at smage. Da jeg havde sunget det andet Vers:
Styrk mig ret kraftig i Sjelen derinde osv., blev
mit Sind saa opløftet til Gud, at jeg ikke sansede
mig, eller kan udsige, hvad der foregik i min Sjel;
thi jeg var udenfor mig selv, og det første, min
Forstand samlede sig, da fortrød jeg paa, at jeg
ikke havde tjent den kjære og over alting gode
Gud, og at jeg nu syntes intet i Verden var at
agte. At min Sjel følte noget overnaturligt, gud
dommeligt og saligt, - at det var en Herlighed,
som ingen Tunge kan udsige, det mindes jeg til
denne Dag saa klart, som det skulde skeet faa
Dage siden, da det nu er 20 Aar forløben, siden
Guds Kjærlighed saa overvættes besøgte mig.
Ingen kan heller fradisputere mig dette; thi jeg
ved alt det gode i min Aand, som fulgte paa fra
denne Stund, især den inderlige brændende Kjær
lighed til Gud og min Næste, at jeg havde et
ganske forandret Sind, en Sorg over alle Synder,
en Begjerlighed, at Menneskene skulde blive
delagtige med mig i samme Naade, en særdeles
Lyst til at læse i den hellige Skrift, samt nyt Lys
til at forstaa den«, (s. 32 Ag.).
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Til denne salme har man i Norge, som til
mange af Brorsons salmer, skabt folkemelodier.
Under vækkelsen i Telemark i860 skulde man
en søndag synge salmen i Vrådal kirke. Blom
Svendsens farfar var degn og stemte i med folke
melodien, som alle kunde; men sognepræst
Knutzen, som stod for alteret, vendte sig, slog
afværgende ud med haanden og raabte: »Nej,
nej, kirkemelodien!«
Bibelhenvisninger:
1,1 : Johs. 15,4.
4: Aab. 1,18; 21,6; Hebr. 12,2.
7-8: Rom. 8,10.
2,1-2: Ef. 3,16.
3: Ps. 19,15
3.1-2: Gal. 2,19-20.
4: Fil. 3,12.
4,1:
2:
3:
5:
7:

Es. 38,14.
Luk. 15,4.
Mark. 15,23.
Rom. 7,6.
Jer. 31,33.

5.1-2: Math. 11,28.
4: Math. 8,26.
6: Ps. 102,2-3.
6,5-6:: Mark. 8,3.
7 = Johs. 1,14.
Math. 7,7.
7.3 =
5-8: Math. 15,22 flg.
(Koch IV,433 flg.; 441 flg.; VI, 121, 162. Fischer I,
375. Skaar 1,709-715. Thuner 322. Poulsen IV, 117122. Dansk Ugeskrift, 2. Række, 1850, Nr. 80, 81.
Dansk Kirketidende 1851, sp. 704; 1852, sp. 685.
Grundtvigs Breve 11,363. Peter Rørdam 11,22. Rudelbach 363. Hejselbjerg 376-398. Blom Svendsen 1,223.
S. A. Sexe: »Gamle Salmer i forynget Form«, Chri
stiania 1873, s. 23).
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1st dem hertzen bange
Ynd verlangt nach dir!
GOttes Lamm,
Mein Bråutigam,
Ausser dir sol mir auf erden
Nichts sonst liebers werden.
2. Vnter deinem schirmen
Bin ich fur dem stiirmen
Aller feinde frey.
Lass den Satan wittern,
Lass den feind erbittern:
Mir steht Jesus bey.
Ob es jtzt
Gleich kracht und blitzt,
Ob gleich siind und holle schrecken:
Jesus wil mich decken.
3. Trotz dem alten drachen,
Trotz dem todesrachen,
Trotz der furcht dazu!
Tobe, welt und springe,
Ich steh hier und singe
In gar sichrer ruh.
Gottes Macht
Halt mich in acht:
Erd und abgrund muss verstummen,
Ob sie noch so brummen.
4. Weg mit allen schåtzen!
Du bist mein ergotzen,
Jesu, meine lust.
Weg, jhr eitlen ehren:
Ich mag euch nicht horen,
Bleibt mir unbewust!
Elend, noth,
Creutz, schmach und tod
Sol mich, ob ich viel muss leiden,
Nicht von Jesu scheiden.
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5. Gute nacht, o wesen,
Dass die welt erlesen,
Mir gefållst du nicht.
Gute nacht, jhr stinden,
Bleibet weit dahi(nden),
Kommt nit mehr ans liecht.
Gute nacht,
Du stoltz und pracht!
Dir sey gantz, du lasterleben,
Gute nacht gegåben.

1. JEsu, meine freude,
Meines hertzens weyde,
Jesu, meine zier:
Ach wie lang, ach lange

6. Weicht, jhr trauergeister,
Denn mein Freudenmeister,
Jesus, trit herein.
Denen, die Gott lieben,

JESUS, DU MIN FRED.
Se: Herlighedens Gud.
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Muss auch jhr betriiben
Lauter zucker seyn.
Duid ich schon
Hie spott und hohn,
Dennoch bleibst du auch im leide,
JEsu, meine Freude.
Johann Franck, 1653.
Criigers »Praxis pietatis melica«, 1653, nr. 377.
Her efter Tiimpel IV, 103.
Da borgmesteren i den lille by Guben i Nederlausitz, Johann Franck skrev denne salme (Kulp
siger, at den allerede 1650 var i Criigers »Praxis«),
var versemaalet velkendt og allerede brugt flit
tigt paa forskellig vis. Simon Dach (1605-59),som
førte an blandt de østprøjsiske digtere, og som
ogsaa var salmedigter, havde skrevet en kærlig
hedsvise, der begyndte saaledes:
Lesbia, mein Leben,
hat sich mir ergeben
in gewiinschter Pflicht;
ich will bei ihr stehen,
bis ich werde gehen
hin aus diesem Licht.
Was fiir Leid ich jederzeit
um sie hab ertragen mussen,
will ich jetzt beschliessen.
Simon Dachs gode ven Heinrich Albert, digtede
en drilagtig parodi paa denne sang; den be
gyndte :
Cynthia, mein Leben,
will sich nicht ergeben
in gewiinschter Pflicht.
Ich soli von ihr stehen
und sie lassen gehen,
spricht sie selbst, mein Licht,
dass mein Leid, so jederzeit
ich um sie ertragen mussen,
nimmer kann beschliessen.
Det var nu ikke saa mærkeligt. Det var mere
mærkeligt, at en ukendt digter skrev en kristelig
parodi paa den samme sang. Organist Michael
Weida i Konigsberg, hvor ogsaa Simon Dach
boede, udgav 1643 en salmesamling »Deo triuni
gloria«, hvori der er en kristelig omdigtning af
ovenstaaende. Her lyder det første vers:
Christo hat mein leben
sich nun ganz ergeben
in gewiinschter Pflicht.
Ich will bei ihm stehen,

solit auch driiber gehen
ich aus diesem Licht.
Was fiir Leid ich vor der Zeit
gnugsam hab ertragen mussen,
Will ich nun beschliessen.
Det er næsten værre, naar man sammenligner det
tredie vers i sangen og salmen:
Alle Pracht und Prangen
ihrer siissen Wangen,
ihr Korallenmund,
ihre zarten Hånde,
Ihrer Arme Bånde
sind mir nun vergunnt etc.
Og i salmen:
Weg mit Pracht und Prangen!
Christi siisse Wangen,
purpurfarbner Mund,
die verwundten Pfande
seiner zarten Hånde
sind mir nun vergunnt etc.
Uden for denne sammenhæng havde Heinrich
Albert allerede 1641 skrevet en kærlighedssang i
det samme versemaal: »Das Lied Celadons«,
hvor det første og sidste vers lyder:
Flora, meine Freude,
meiner Seelen Weide,
meine ganze Ruh,
was mich so verziicket
und den Geist bestricket,
Flora, das bist du;
deine Pracht glånzt Tag und Nacht
mir fiir Augen und im Herzen
zwischen Trost und Schmerzen.
Nun du wirst es zeugen;
ich bin schon dein eigen,
du hast mich gestillt;
du solist mich erhalten,
bis ich werd erkalten,
himmelwertes Bild;
du bist mir schon fiir und fiir,
ob ich noch so heftig leide,
Flora, meine Freude.
(efter Kulp)
Denne sang har næppe været borgmesteren i
Guben ubekendt; men det maa indrømmes, at
han kun laaner de to første linjer og ellers digter
selvstændigt, men i det samme versemaal og den
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samme tone. Thi som Koch siger: naar man i
hine tider i en sang mødte kærlighedsudtryk, der
grænsede til det afguderiske, var det ikke ualmin
deligt, at man brugte de samme ord til at ud
trykke en hellig kærlighed. Sthen har gjort noget
lignende hos os. Sagen er her belyst saa fyldigt,
at man baade kan se, hvor slemt det kan være,
og hvor uskyldigt det faktisk er i dette tilfælde. Salmen fremkom i Criigers »Praxis« 1653, eller
maaske 1650, forsynet med Criigers melodi, der
var skrevet paa Francks opfordring. De to var
gode venner.
Men tonen var ny i denne salme, hvor kirken
(eller »den i Jesus forelskede sjæl«) pukker paa
sin kærlighed til Herren. Mange gamle havde
svært ved at tage den, og nogle af dem mente, at
man ikke burde synge en saadan sang i »blandede«
menigheder af hensyn til misbrugen; thi mange,
maaske de fleste, løj Gud op i ansigtet, naar de
sang om en saadan kærlighed. Og dr. Arcalarius
skrev i forordet til en senere udgave af Criigers
»Praxis«, at mange ansete, især graa hoveder
med utaalmodighed havde hørt til, naar den
trøsterige salme »Jesu, meine Freude« blev sun
get i offentlige menighedsforsamlinger; den
kendte de ikke fra deres ungdom og fandt det
derfor besværligt at lære den paa deres gamle
dage. Men efter at hele menigheden glad og hur
tigt havde lært den, fik de ogsaa brillerne frem
for at se, hvad der var saa yndigt og trøsterigt
ved saadanne salmer, og ved flittig øvelse lærte
de, hvad der før syntes dem umuligt, og blev
snart de ivrigste til at gribe efter en saadan trøst,
naar de først havde smagt sødmen af den i deres
sjæls inderste.
Det varede ikke længe, før salmen var udbredt
over hele Tyskland, og den er siden (efter en
pause i rationalismens tid) optaget i praktisk talt
alle tyske salmebøger. Men en saa elsket salme er
aldrig lang nok. Den bliver let genstand for til
føjelser og tildigtninger. Mest almindeligt var
det dog at tilføje et vers, som stammede fra Franck
selv. Han havde i »Johann Franckens Dreichorig
Hundert-Thonige Vater-Vnsers-Harffe« skrevet
ikke mindre end 333 salmer over Fadervor, hvor
af det første hundrede udkom 1646 og var hans
første værk. I disse salmer, som for det meste kun
bestod af eet vers, fandt man en passende slut
ningsstrofe :
(7) Vater aller Ehren,
lass dein Wort uns lehren,
dass dein Reich hier sei;
Es gescheh dein Wille,
unsern Hunger stille,
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mach uns siindenfrei.
Gib uns nicht
dem Bosewicht,
sondern fuhr aus allem Leide,
Jesu, meine Freude.
Det kunde ogsaa ske, at man tilføjede et vers af
Hartmann Schenck:
JEsu, ich befehle
Dir mein Leib und Seele.
JEsu, in dein Hand
Thu ich mich ergeben
Im Tod und im Leben,
Du mein hochstes Pfand.
JESU, meine Freud und Ruh,
Meine Seel in deine Hånde
Nimm am letzten Ende. Amen.
(Tiimpel IV, 326)
Ogsaa til udlandet fandt salmen vej. 1667 over
satte Johann Blume den til estnisk. Peter den
Store lod den 1724 oversætte til russisk, efter at
han havde lært den at kende under sit ophold i
Tyskland og havde valgt den til sin yndlings
salme. Johann Anselm, en jurist i Konigsberg,
oversatte den paa samme tid til latin.
Ogsaa danske digtere kappedes om at over
sætte den, Søren Jonæsøn, Ægidius, Birgitte Kaas,
Fr. Rostgaard og Grundtvig. Begyndelsesversene
skal anføres til sammenligning, men ellers kun de
oversættelser, som fik betydning for salmens spar
somme optagelse i de danske salmebøger.
1. Jesu du min glæde!
Du min Sieles føde!
Jesu aid mit haab
Jesu ach hvor længe
Skal mig daglig trænge
Længsel, Suk oc raab ?
Guds lam kom,
Kom min Brudgom
Uden dig skal her i live
Intet kiert mig blive.
2. I din Skiul oc Skygge
Jeg mod Vold kand bygge
Sickerlig oc fri
Vil mig Sathan knuse
Vil aid Verden bruse
Jesus staar mig bi
Om i dag
Et Tordenslag
Om mig Helvede forskræcker,
Hand mig haanden rækker.
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3. Trodz den gamle Drage
Trodz aid dødsens plage
Trodz aid Redsel med
Lad aid Verden fnyse,
Det skal ey mig kyse
Fra min rolighed
Jesu magt
Har mig i agt
Jord oc afgrund giør hand dumme
Naar de meest vil brumme.

1. JESU/ du min glæde/
Trøst i hiertets sæde/
JEsu naaderig/
Ach! hvor læng’/ach! længe/
Skal i bangheds trænge
Hiertet vente dig.
O! GUds Lam/
O! min Brudgom/
Uden dig skal mig i live
Intet kierer blive.

4. Bort med Guld oc Penge
Jeg vil Hiertet hænge,
Jesu fast ved dig
Bort du verdslig Ære
Jeg vil dig undvære,
Blif kun langt fra mig
Jammer, nød,
Kaars spot oc død
Skal ey, hvad ieg end skal lide,
Mig fra Jesu slide.

2. Under dine hænder
Jeg for mine Fiender
Sikker er og fri/
Lad kun satan knurre/
Lad kun fienden murre/
JESUS staar mig bi/
Om end nød
og haarde stød/
Om end synd og Død mig skrekker/
JEsus mig tildekker.
(Æ 298).

5. Bort med Verdens Væsen
Jeg er icke kræsen
Vellyst vil ieg sky
Farer vel I synder
Eder ieg forkynder
Nu en krig paa ny
Far vel pragt
Med Hofmods magt
Jeg aftacker alle laster,
Oc til Jesum haster.
6. Bort med Sorigs tancker,
Thi min Jesus bancker,
Oc vil ind til mig.
Dem som Gud paakalde,
Bliver Modgangs Galde
Sød oc glædelig.
Gaar det mig
Skiønt spottelig
Jeg dog midt i Angst vil qvæde
Jesus er min glæde.
Søren Jonæsøn:
Udkast til en Kirkepsalmebog 1693.
Her efter Karen Brahes eksemplar. Jvf. BH 1,503.
Denne oversættelse blev først anvendt af N. I K
blev salmen ikke optaget, og P har maaske ikke
kendt Søren Jonæsøns værk, da det ikke blev
offentliggjort.
Ægidius, som næppe heller har kendt Søren
Jonæsøns oversættelse, oversatte salmen 1717.
Heraf anføres det første vers til sammenligning,
det andet, fordi andre salmebøger gjorde brug
af det:

Resten af Ægidius’ oversættelse er lige saa ringe
som det første vers. Som helhed er Birgitte Kaas
mere heldig:
Om siælens rolighed i Jesu.
1. JEsu Christ! min glæde,
Du mit ære-sæde,
Jesu al min skat;
Ach! hvor længe, længe
Skal mig nøden trænge,
Før jeg faaer dig fat?
Min brudgom,
Min eyedom,
Uden dig er alting møye,
Du mig kand fornøye.
2. Under dine vinger
Jeg af glæde springer,
For al fare fri;
Lad kun satan larme,
Lad kun fienden sværme,
Mig staar Jesus bi;
Skiønt det alt
I grund nedfald t,
Skiønt mig synd og død vil skiæmme,
Jesus vil mig giemme.
3. Trods den gamle drage,
Trods du dødsens plage,
Trods al frygt og sorg;
Raser verdens unger,
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Jeg staar her og siunger
I en sikker borg:
Guds Almagt
Har mig i agt,
Jord og afgrund maae vel tie,
Naar du, Gud! vil bie.
4. Bort al verdens møye,
Mig kand best fornøye
Jesus al min lyst,
Bort du falske ære,
Dig vil jeg undvære,
Kom ey i mit bryst;
Sorg og nød,
Kors, spot og død
Skal mig, om jeg end maa lide,
Ey fra Jesu slide.
5. Far nu vel I tanker,
Som i verden vanker,
I mig ey anstaar;
Far nu vel I synder,
Eder fra mig skynder,
Udaf hiertet gaaer;
Far nu vel
Pragt og uskiel,
Jeg det hele satans rige
Far nu vel vil sige.
6. Bort I sorge-griller,
Jesus mester spiller
Med sin fryd i mig;
Har jeg Gud i hierte,
Skal min bittre smerte
Blive sukker liig;
Skiønt jeg her
Foragtet er,
Er du dog, naar jeg maa græde,
Jesu Christ! min glæde.
Birgitte Kaas:
»Nogle Aandelige Psalmer«, Kiøb. 1734.
Frederik Rostgaard, som ellers ofte kunde være
heldig som oversætter, begynder saaledes:
1. JEsu, aid min Lise,
Hiertets Fryyd og Spise,
JEsu, aid min Lyst,
Længsel vil mig trænge,
Ach saa meget længe,
Efter dig min Trøst:
Du Guds Søn, Min Brudgom skiøn.
Skal af mig høytelsket være,
Og slet intet meere.
Fr. Rostgaard: »Fire og Tredive Udvalde Tydske
Psalmer«, Kiøb. 1738, XII.
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Samme aar, 1738, fremkom Lucoppidans (?)
oversættelse i »Gudelig Længsel«:
1. JEsu! du min Glæde,
Du min Siæles Læge,
JEsus aid min Pragt;
Ach! hvor mange gange
Er mit Hierte bange,
Længes af aid Agt,
O! GUds Lam,
Du min Brudgom,
Intet skal mig her i Live
Kierere forblive.
Gudelig Længsel, s. 69.
I Brødremenighedens gamle salmebog, »En
Liden Samling af adskillige Vers og Sange« fin
des en salme med samme begyndelse og paa sam
me melodi, men teksten drejer straks ind i Brød
remenighedens sædvanlige terminologi:
1. JEsu, du min glæde!
Jeg vil til dig træde;
Lad mit hierte faae
Smag af dine vunder,
Ogsaa allestunder
Deri bøiet gaae;
Mand og Christ!
Det er dog vist:
Jeg kan ingen tilflugt vide,
End din aabned’ Side.
»En Liden Samling etc.«
Her efter 5. opl. 1757.

Grundtvigs bearbejdelse eller oversættelse var
nok beregnet til Prøveheftet 1845, men der kom
den ikke med. Den er fri som sædvanligt, men
ogsaa meget festlig. Om han egentlig har oversat,
eller om han har digtet ud fra teksterne i P 441
og BH 1,503 er uvist:
1. Jesus, du min Glæde,
Du min Sangs Omkvæde,
Sjælens Pragt og Pryd!
See, hvor Veien ænges,
See, hvor Hjertet længes!
Hør dets Vemods-Lyd!
Hanen goel.
Rind op, min Soel!
Intet paa den hele Klode
Giør saa veltilmode!
N. F. S. Grundtvig 1845.
Se videre Sangv. IV, 67.
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Man kan beklage, at Grundtvig lod denne over
sættelse ligge i bordskuffen. Der er en morsom
overensstemmelse mellem Birgitte Kaas og
Grundtvig i v. 3. Medens Birgitte Kaas, hvis
tekst Grundtvig kan have kendt fra P 441, staar
og synger i en sikker borg (kirken?), sidder
Grundtvig ned, formentlig sammesteds, fordi
man nu har faaet kirkestole:
Medens Verden runger,
Sidder jeg og sjunger
I min sikkre Borg.
Som nævnt blev salmen ikke optaget i K, og
P 441 benyttede mest Birgitte Kaas’ oversættelse,
hvori følgende blev ændret:
1,1: JEsu, du min glæde,
2: ære-klæde,
10: Du kand mig
Til v. 2 benyttede man Ægidius’ oversættelse,
som blev optaget uden ændringer. Derefter
vendte man tilbage til Birgitte Kaas og ændrede
saaledes i de følgende vers:
3,1: Trods! du
2: Trods! al
7: Himlens magt
5,7: Far vel pragt
8: Og hofmods dragt;
10: Nu farvel
6,1: sørge-griller,
9: Saa er dog,
10: JEsu, du min Glæde.
Med forholdsvis smaa ændringer gik salmen fra
P videre til MB 578, mens den ikke mere blev
optaget i de kongerigske salmebøger.
I Sønderjylland forlod N 343 det gamle grund
lag og gik over til Søren Jonæsøns oversættelse,
som man dog udbedrede ved laan fra den gamle
tekst eller med nye ændringer :
1,2:
Æresklæde,
7-10: Du Guds Lam,
Som bar min Skam,
Du mig ene kan fornøie,
Verden har kun Møie.
2,1:
3:
3,2:

dit
Fra al Fare fri;
Dødens

3-10: Trods al Frygt og Sorg!
Trods al Ondskabs Tunger!
Jeg staaer her og sjunger
I en sikker Borg;
Himlens Magt
Har mig i Agt,
Jord og Afgrund intet gjelde
Mod vor Frelsers Vælde.
4.7- 10: Sorg og Nød
Og Spot og Død
Skal mig, om jeg det maa smage,
Ei fra Jesu drage.
5,1-4: Nu Farvel, I Tanker,
Som i Verden vanker,
Eder vil jeg sky!
Og Farvel, I Synder,
8:
Og Hovmods Magt!
9:
Jeg afsiger
6.7- 8: Skjøndt jeg her
Foragtet er,
I D er den ikke optaget. Den stod ikke saa stærkt
i Sønderjylland, at man var nødt til at tage hen
syn til den. Ingen af de gamle oversættelser var
paa højde med originalen. Havde Grundtvigs
oversættelse haft nogen tradition bag sig, havde
sagen maaske stillet sig anderledes.
Men ogsaa i vore dage har man arbejdet med
den gamle salme for at bringe den i god form.
Pastor Poul Pedersen har oversat den 1956. Hans
første vers lyder:
1. Jesus, du min glæde,
ville snart du træde
nådig ind til mig!
Ak, hvor bittert længe
skal mig længsel trænge,
brudgom efter dig?
Du Guds lam,
som bar min skam,
mere kær end verdens ære
du min sjæl skal være.
Poul Pedersen.
Her efter Bagsværd Kirkeblad, Advent 1956.
Endelig er den i 1958 blevet oversat af Harald
Vilstrup:
1. Jesus, du min glæde,
trøst i tårevæde,
Jesus, liv af død!
Jesus, ak hvor længe
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skal mig synden trænge
med stor angst og nød ?
Som Guds lam
min skyld og skam
ville du i mit sted bære Jesus, du min ære!
Harald Vilstrup.
Her efter Nordisk Koralbog i960, s. 129.
I tilknytning til denne oversættelse udtalte Vil
strup paa Dansk Kirkesangs aarsmøde 1959, at
reformationstidens salmer handlede om hele
troen, men nu i baroktiden begyndte man at faa
»rubriksalmer«, der kunde handle om forskellige
emner, saaledes denne om Jesusglæden. Derfor
burde Criigers melodi ogsaa have sin originale
tekst. Den er vel bevaret i Sønderj'ylland, men
med en svag tekst; derfor har jeg fundet det be
rettiget at søge en kraftigere oversættelse.
I Norge blev salmen fremdraget af Wexels i
»Christelige Psalmer« 1840; her er fem vers, del
vis frit bearbejdede. Hauge 362 holdt sig nær til
teksten i P. Landstad og de nyere salmebøger
har ikke optaget den. Derfor har H. Buvarp fore
taget en ny bearbejdelse i tilknytning til teksten
hos Hauge. Den findes ogsaa i Nordisk Koralbog
s. 129.
(Koch 111,385; VIII, 279-286. Fischer 1,378. Kulp
198. Uffe Hansen II, 206).

4. Rører i vort Hjerte-Kammer
Livet stundum sig endnu,
Rører Læben sig og stammer:
Jesus, i dit Ord er Du,
Skogrende os Fienden haaner,
Lyden døer og Læben blaaner!
5. Derfor see til os i Naade,
Herre ved Guds høire Haand!
Løs dog snart den store Gaade,
At dit Ord er Liv og Aand!
Hos det Par, som for dig græde
Viis, at Du er selv tilstæde!
6. See, dit Ord er lagt i Graven,
Muret op med Kalk og Steen,
Trindt omkring i Dødning-Haven
Smuldre Helgen-Folkets Been,
Vove Seiglet vi at bryde,
Romer-Spyd os Spidsen byde!
7. Selv Du veed, vi er ei Helte,
Som de fordum saaes paa Jord,
Stenen ei kan vi bortvælte,
Ach, thi den er saare stoer,
Vel som Dværge vi, ei større,
Stønne maae for Klippe-Dørre!

Ordets Opstandelse.

8. Derfor lad en Engel dale,
Alt som Straaler gaae fra Soel,
Lægge Vagten dybt i Dvale,
Giøre Stenen til sin Stol,
Lad sig brat paa Lynets Vinge
Ordet fra sin Grav udsvinge!!

Jesus, Dødens Overvinder!
Du, hvis Ord er Liv og Aand,
Stat os bi mod Livets Fiender,
Fri os ud af deres Haand,
Høilig til den Helt vi trænge,
Som kan Dødens Lænker sprænge!

9. Ja, lad opstaae fra de Døde
Ordets Tugt og Ordets Trøst,
Og lad Hjertet i os gløde,
Mens vi lytte til din Røst,
Lad os, naar Du Brødet bryder
See, det er som Ordet lyder!
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JESUS, SE TIL OS I NAADE.

1.
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2. See vi til vort eget Hjerte,
Templet for din Aand paa Jord,
Flux vi føle det med Smerte
Daanet der er Livets Ord,
Dine Løfter, Skygger lige,
Flagre i de Dødes Rige!

10. Frit vi da skal drage Aande,
Løst er da vort Tunge-Baand,
Bod vi har da for al Vaande,
Høit sig fryder Sjæl og Aand,
Bryder ud med Toner søde:
Vær velkommen fra de Døde!

3. Søge Kirken vi hernede.
Legem Dit med Guddoms-Kaar,
Trindt vi see sig kun udbrede
Sørgelig din Kirke-Gaard,
Dødens Herredømme sander
Stenen der med Hoved-Pander!

11. Ja, velkommen! sødt det klinger,
Guddoms-Ordet født paa Ny!
Som paa Aande-Drættets Vinger
Farer, naar Du vil, i Sky,
Kommer dog som himmelfaldet
Overalt, hvor Du er kaldet!
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12. Aldrig meer Du os forlader,
Jorden fik i Grav Du kiær.
Vel gaar hiem Du til din Fader,
Men er os dog lige nær,
Kalder frem i Christi Kirke
Alt hvad Liv og Aand kan virke!
13. Jesus! ja, vi troe og haabe
Selv i Dødens Skygge-Dal,
At Du hører, før vi raabe,
Svarer, før vi bede: tal!
Blev, til Liv for mange Døde,
De Opstandnes Første-Grøde.
14. Ja, vi troe, men Tvivl sig klæber
Som en Øgle til vor Tro,
Døden spiller os paa Læber,
Hvor vi mellem Skygger boe,
Haabet er som mat det glimter,
Naar bag Sky vi Maanen skimter!
15. O, lad Troen sig nedsænke
Dybt i Jordans rene Flod,
Lad os ei med Naaman tænke
Hver en Strøm er lige god,
Lad ei Fienden os indskyde.
Lidt det er dit Ord at lyde!
16. Da gienfødes Hun saa fage
I det store Trilling-Navn,
Vender moderlig tilbage
Med en Gudsøn i sin Favn,
Som skal aldrig smage Døden:
Haabet, Guddoms-Morgenrøden!
17. Hans er Smilet, som udsmelter
Hjerte-Suk til Harpe-Klang,
Han er Kæmpen som bortvælter
Stenen under Engle-Sang,
Han har Lyset, han har Aanden,
Derfor Alt kan Barne-Haanden!
18. Jesus! ja, Du vil jo være
I os Herlighedens Haab,
Fødes til Gud Faders Ære
Hos os i vor Barne-Daab,
Voxe i os Alle sammen
Over Sky med Fryd og Gammen!
N. F. S. Grundtvig.
»Den Nordiske Kirke-Tidende«, 1834, Nr. 33.

Vers 1: Bøn om Jesu bistand i vor aandelige død.
Blandt livets fjender maa man først og fremmest
tænke paa rationalismen.

2. Ogsaa i vore egne hjerter er livets ord kun
tomme lyde; vi er smittede af tidsaanden. 1. Kor.
3A6.

3. Kirken er blevet en kirkegaard. Stenen, som
skjuler de tomme hjerneskaller, vidner om dø
dens herredømme. Jvf. Golgata, som betyder
hoved-skal-sted. Ef. 1,23.
4. Fjenden haaner vor afmægtige tro paa, at
Jesus er i sit ord; rationalismen har taget aand
og kraft ud af ordet.
5: Kom til de faa (det Par, Math. 18,20), som
længes efter dig, og vis dem, at dit ord er liv og
aand.
6. Ordet er for tiden muret inde i gravkamme
ret. Noten i Sangv. VI, s. 20 siger, at graven er
skriften. »Profeters og Apostles Ord kender vi
nu kun som døde Ord i Skriften, og vil vi prøve
at gøre dem levende igen, bryde Gravseglet,
møder vi Modstand fra de skriftkloge«. Tilsva
rende siger Uffe Hansen: »Det er de skriftkloges
Penne, han her sammenligner med Romerspyd«.
Det vilde være naturligere at opfatte Romerspy
dene som udtryk for den verdslige magt. Grundt
vig havde selv oplevet, da han kæmpede mod de
rationalistiske skriftkloge, at de tog den verdslige
magt til hjælp og fik ham sat under censur. Lige
ledes er det næppe nødvendigt at opfatte »gra
ven« som skriften, men den rationalistiske skrift
fors taaelse.
7. Vi er for svage til at vælte stenen bort fra
graven. Det havde Grundtvig selv maattet sande.
8. Lad derfor en engel gøre det.
9. Lad det begravede ord blive levende, saa
ogsaa vi bliver levende og styrkes i troen ved
nadveren. Luk. 24,31-32.
10. Da skal vi synge opstandelsessange.
11. Det levende ord stiger op (bønnen) og ned
(bønhørelse), hvor man kalder paa Jesus. Noterne
i Sangværket bemærker til 11,3, at det drejer sig
om det talte og aandsbaarne ord.
12. Jesus, som er gaaet hjem til Faderen, Johs.
16,16 flg., vil dog samtidig blive hos sin jordiske
menighed.
13. Jesus hører os, før vi beder; af hans sejr skal
mange faa liv. Es. 65,24; 1. Kor. 15,20.
14. Efter denne skildring af haabet om ordets
opstandelse, besinder digteren sig igen paa den
fattige jordiske virkelighed: tvivlen klæber ved
troen, døden er fræk, haabet lyser kun svagt.
15. Lad troen blive renset i daaben (Jordan).
Naaman, se 2. Kong. 5,1-14.
16. Troen genfødes i daaben i den treenige
Guds navn og stiger op af daaben sammen med
sin gudsøn, det kristne haab. Troen ses her som
vor moder. I »O kristelighed« kalder Grundtvig
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haabet vor »gudbroder, nyfødt i den hellige
daab«.
17. Det kristne haab kan vælte stenen bort fra
ordets grav.
18. Jesus i os er haabet i os, fødes i daaben og
vokser til det himmelske maal. Kol. 1,27.
Dette store digt maa ses i forbindelse med dig
tet om »Døberen«, som blev offentliggjort i det
følgende nummer af »Den Nordiske Kirke-Ti
dende«, se under »Bøj, o Helligaand, os alle«.
Et par aar senere blev det trykt i Sang-Værk
1,48, hvor Grundtvig har ændret følgende:
•)5:

en Helt

6,2:

Muret ind

8,5-6:: Mens sig brat paa Lynets Vinge:
Ordet fra sin Grav udsvinger!
11,6:

Overalt, som Du

>2,5:

i Sjæl og Kirke

16,1:

Da gienfødes Tro saa fage.

18,4:
5:
6:

i hver Barne-Daab,
Voxe hos os
Op i Sky

En kunstner ser paa den store plade af kulørt
glas, hvor farven i den ene side kan være lysere
end i den anden, og finder just den nuance, som
han skal bruge til sit glasmaleri, og der skærer han
et stykke ud af den ønskede form. Saaledes er der
ogsaa af dette digt om »Ordets Opstandelse« udskaaret stykker af lysere eller mørkere farve og
sat sammen til brugelige salmer.
Den første var P. A. Fenger, som i ETF 1052
udvalgte v. 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, med den
ændrede tekst fra Sangv. 1,48. Saaledes blev sal
men ogsaa senere optaget i FN 415 og FV 400.
Denne tekst blev ogsaa lagt til grund ved op
tagelsen i de autoriserede salmebøger, idet man
dog udelod v. 16 og 17. Med v. 1, 13, 14, 15, 18
blev den optaget i RT 2,949, ^-H 580, SS 713 og
de grundtvigske FA 378 og S 416, stadig med
teksten fra Sangværket. Endelig blev den samme
tekst optaget i D 479.
Men Fenger optog tillige som en særlig salme
v. 12 med et par ændringer, ETF 879: »Aldrig
Jesus os forlader . .. Han ... Han ...«.
Grundtvig selv foretog i 1868 til 9. oplag af
Festsalmer 916 et udvalg af de første fem vers.
Dette uddrag fik en mørkere tone. Her er ændret:
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3,6: Der de hule Hoved-Pander!
5,5: Hos de Faa,
Denne tekst gik videre til FN 361 og FV 291. Den
blev ogsaa optaget i S 333, hvor dog v. 9 er til
føjet, og i ST 796, hvor v. 3 er udeladt.
En ny begyndelse blev foretaget af TT 707,
»Jesus, se til os i Naade«, som er sammensat af
v. 5, 9, 12; i sidste vers har man brugt en ændring
fra 2. udg. af Sangværket:
12,5-6: Klækker ud i Ordets Kirke
Alt det Liv, som Aand kan virke.
Saaledes blev salmen ikke optaget andetsteds,
men som en mellemproportional mellem dette
versudvalg og Grundtvigs eget i Festsalmerne
opstod to forslag, GF 533, bestaaende af v. 5, 2,
3, 4, 7, 8, 9, og MF 346, bestaaende af v. 5, 2, 4, 6,
8, 9. Dette sidste forslag blev vedtaget i kommis
sionen, og saaledes blev D 556 optaget.
D har altsaa optaget to salmer af den oprinde
lige tekst. »Det er to siamesiske tvillinger, som er
blevet adskilt og kommet godt fra det. Der er
ikke noget i den ene, som forudsætter den anden
eller gentager den« (Aastrup).
(Uffe Hansen 1,196-198. StJ 1,302).
JESUS ER MIT HAAB, MIN TRØST.
1. JESUS, meine Zuversicht
Und mein Heyland ist im Leben:
Dieses weiss ich; soli ich nicht
Darum mich zu Frieden geben,
Was die lange Todes-Nacht
Mir auch fiir Gedancken macht.
2. JESUS, er, mein Heyland, leb’t,
Ich werd’ auch das Leben schauen,
Seyn, wo mein Erldser schweb’t,
Warumb solite mir denn grauen ?
Låsset auch ein Haupt das1 Glied,
Welches es nicht nach sich Zieht.
3. Ich bin durch der Hofnung Band
Zu genau mit Ihm verbunden,
Meine starcke Glaubens-Hand
Wird in Ihna gelegt befunden,
Dass mich auch kein Todes-Bann,
Ewig von Ihm trennen kan.
4. Ich bin Fleisch, und muss daher
Auch eimal zur* Asche werden,
Originalen ifølge Tiimpel V,648: 1. sein.
3. zu.

2. ihm.
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Das gesteh ich, doch wird er
Mich erwecken aus der Erden,
Dass ich in der Herrlichkeit
Um Ihn seyn mog’ allezeit.
5. Dann wird eben diese Haut
Mich umgeben, wie ich glåube,
GOtt wird werden angeschau’t
Dann von mir in diesem Leibe
Und in diesem Fleisch werd’ ich
JEsum sehen Ewiglich.
6. Dieser meiner Augen Licht
Wird Ihn, meinen Heyland, kennen,
Ich, ich selbst, ein Frembder nicht
Werd’ in seiner Liebe brennen,
Nur die Schwachheit um und an,
Wird von mir seyn abgethan.
7. Was hier kråncket1, seufz’t und fleht,
Wird dort frisch und herrlich gehen,
Irdisch werd’ ich aussgesa’t,
Himmlisch werd’ ich auferstehen,
Hier geh ich Natiirlich ein,
Nachmals2 werd ich Geistlich seyn.
8. Seyd getrost und hoch erfreut,
JEsus tragt Euch, meine Glieder,
Gebt nicht Statt der Traurigkeit,
Sterbt Ihr, Christus ruft Euch wieder,
Wann die letzt’ Trompet3 erklingt,
Die auch durch die Gråber dringt.
9. Lacht der Finstern Erden-kluft,
Lacht des Todes und der Hdllen,
Denn Ihr soilt Euch durch die Luft
Eurem Heyland zugesellen,
Dann wird Schwachheit und Verdruss
Liegen unter Eurem Fuss.
10. Nur dass Ihr den Geist erhebt
Von den Liisten4 dieser Erden,
Und Euch dem schon jetzt ergebt,
Dem Ihr beygefugt wollt werden,
Schickt das Hertze da hinein,
Wo Ihr ewig wunscht zu seyn.
Luise Henriette (??).
Runges Gesangbuch 1653.
Her efter Fr. Rostgaard: »Dansk Oversættelse af
Fire og Tredive Udvalde Tydske Psalmer, 1738.
Denne trøstesalme mod døden med den stærkt
udtalte forvisning om den legemlige opstandelse
Originalen ifølge Tiimpel V, 648: 1. hie kråncket. 2.
Dort da. 3. letzte trompt. 4. luften.

hører til de klassiske tyske salmer. Den bruges
ikke blot som dødssalme, men ogsaa som paaskesalme.
Den fremkom samme aar i to berømte salme
bøger og i samme by, Berlin, praktisk talt med
den samme tekst, nemlig Criigers »Praxis pietatis melica« 1653, og Runges salmebog, der maa
betragtes som dens egentlige hjemsted. Denne
bogs titel er: »D. M. Luthers Vnd anderer vornehmen geistreichen und gelehrten Manner
Geistliche Lieder und Psalmen ... Berlin,
Gedruckt und verleget von Christoff Runge . . .
1653«.
Titlen er meget diplomatisk. Situationen var
nemlig den, at »den store kurfyrste« Friedrich
Wilhelm og hans unge hustru Luise Henriette af
Oranien var reformerte og arbejdede paa at
fremme den reformerte tro paa bekostning af den
lutherske. De vilde gerne have det til at gaa lem
peligt, men ganske lempeligt gik det ikke, naar
teologerne prædikede. Det er den situation, man
kender saa godt fra Paul Gerhardts historie. Kur
fyrstinden var særlig interesseret i en blid over
gang eller dog i en rolig sameksistens, fordi hun
elskede de lutherske salmer, ikke mindst Paul
Gerhardts. Det var hende, som havde opfordret
Christoff Runge til at udgive salmebogen, hvis
titel diplomatisk kom til at begynde med Luthers
navn. Henvendelsen var kommet gennem hendes
hofmester, oberst Otto von Schwerin, som havde
sagt, at hun foruden de skønne lutherske salmer
ogsaa gerne vilde have Lobwassers salmer op
taget, og hun vilde ogsaa gerne »formere og
pryde« bogen med »sine egne« salmer:
Ein ander stelle sein Vertrauen Auf die
Gewalt und Herrlichkeit, etc.
GOtt der Reichthumb deiner Giite, dem ich
alles schuldig halt, etc.
JEsus meine Zuversicht Und mein Heiland
ist im Leben, etc.
Ich will von meiner Missethat zum HErren
mich bekehren, etc.
Den anden af disse salmer er en »Danklied fiir
fiirstliche Personen«, som meget vel kunde passe
i hendes mund; hun nævner bl.a. sit »gule haar«.
De haar, der ellers forekommer i salmer, plejer
at være graa, endog hvide. Det er naturligt, at
Runge dedicerer bogen til hende og derved for
tæller om dens oprindelse og nævner »hendes
egne« salmer.
Nu siger de nyere tyske hymnologer, at folk
dengang var ganske klar over, at naar en fyrste
talte om »sin egen salme«, betød dette ingen-
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lunde, at han selv havde digtet den, men at det
var hans yndlingssalme, eller at det var en salme,
som var digtet til ham, maaske over hans valg
sprog. Derfor blev de nævnte salmer ogsaa op
taget hos Runge uden navn og ligesaa alle andre
steder i de første hundrede aar. Først 1769, da
denne oprindelige opfattelse var gaaet i glemme,
nævnte den reformerte præst Sieffert i Kolberg,
at Luise Henriette selv havde digtet disse fire
salmer, og det blev da i det næste hundrede aar
en fastslaaet kendsgerning. Man fandt i salmerne
mange hentydninger til kurfyrstindens personlige
forhold, og med hensyn til nærværende salme
mente man, at den var blevet til i tiden efter den
westphalske fred. Da mistede kurfyrstens deres
førstefødte søn, og i vinteren 1649-50 opholdt de
sig i stilhed i Tangermiinde, hvor den 2333rige
fyrstinde skulde have digtet den i mindet om søn
nens død. Den stemmer vel med hendes fromhedsliv, som det er afspejlet i hendes nedskrevne
bønner. Hun lod den siden synge hver paaske,
og dens toner vedblev at lyde ved hoffet ogsaa
efter hendes tidlige død. Kurfyrsten selv døde
med det ord paa læberne: »Jeg ved, at min gen
løser lever«. Job. 19,25, et af de ord, som danner
det bibelske grundlag for salmen. Det skulde der
ogsaa prædikes over efter hans død.
Da der atter var gaaet omtrent hundrede aar,
begyndte tvivlen om hendes forfatterskab at
rejse sig. Professor Preuss, der var kongelig historiograf i Berlin, skrev en afhandling i860, hvori
han hævdede, at Luise Henriette overhovedet
ikke havde kunnet skrive en tysk salme. I de før
ste hundrede aar havde de fire salmer været ano
nyme. Hofpræst Stosch, der havde været kur
fyrstindens skriftefader, havde ikke i sin ligpræ
diken sagt noget om, at hun havde skrevet sal
mer. Men helt afgørende var det faktum, at kur
fyrstinden slet ikke kunde skrive eller tale høj
tysk. Endnu saa sent som 1658 havde hofpræsten
skrevet til menigheden i Xanten, at de skulde
skrive til kurfyrstinden paa hollandsk, »fordi
Serenissima ikke saa godt kunde læse højtysk«.
Til sin mand skriver hun i et brev, der vel er
samtidigt med Runges salmebog:
»Genedigster Corvorst. Igh bit um vertsioung
das es neuy jar sig so slegt jastelt, aber dey oursag
js vons grose vaser das jg kleyne jntrade von
oragnienburg bekomen hab, jgh vil hofen, es
uirt ous ender jar besser geyn, meyn genedigster
Corvorst mous es herts uor dey gab enemen, das
uir taltseyt bestendig bliben als euer onderdenyge
magt von oragnienburg Louise.«
Saa sent som den 29. marts 1666, erfarer man,
at den naarige kurprins spøgefuldt tilbyder sig
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som lærer for sin mor, da han har hørt, at hun
vil øve sig i højtysk skrift og tale.
Naar Runge talte om kurfyrstindens egne sal
mer, kunde det meget godt betyde hendes ynd
lingssalmer eller salmer, som fromme mænd
havde skrevet til hendes brug. De hentydninger
til hendes livs begivenheder, som findes i de fire
salmer, kunde være opstaaet paa denne maade.
Og just den nærværende salme kunde godt med
noget held være forfattet af Otto v. Schwerin paa
hendes tilskyndebe og til hendes brug og med
udgangspunkt i hendes eget sindelag og følelser.
Otto v. Schwerin havde i hvert fald skrevet bøn
ner til hendes brug. Hans verskunst var ganske
vist ikke fremragende, men han havde maaske
en enkelt gang været særlig heldig.
Dette kaldte en mængde modargumenter frem,
som tildels var blandet med nationale følelser.
Naar salmen de første hundrede aar var anonym,
kunde det skyldes, at de gamle lutheranere ikke
vilde have et reformert navn i salmebøgerne.
Luise Henriette var slet ikke saa fremmed for det
tyske, for hendes mor var tysk prinsesse. Saa sent
som 1891 fremsatte Karl Theodor Schneider i
Slesvig et forsvar for hendes forfatterskab, som
han mente var aldeles afgørende. Det oven
nævnte brev var i grunden ganske godt tysk,
bortset fra stavemaaden:
»Gnådigster Kurfyrst! Ich bitte um Verzeihung, dass das neue Jahr sich so schlecht einstellt;
aber die Ursache ist von’s grosse Wasser, dass ich
kleine Intrade [Einnahme] von Oranienburg
bekommen håbe. Ich will hoffen, es wird auf
andre Jahr besser gehen. Mein gnådigster Kurfiirst muss das Herz vor die Gabe annehmen; das
wird allezeit bestandig als eure untertånige Magd
von Oranienburg Luise.«
Der er egentlig kun eet hollandsk ord. Han
gaar et skridt videre og paaviser, at alle fire sal
mer indeholder sproglige vidnesbyrd om, at hun
selv har digtet dem; i den nærværende salme
peger han paa 8,5, der i originalen lyder: »Wann
die letzte trompt erklingt«. Den linje kan ikke
forklares ud fra det højtyske; der maa det hedde
»Trompéte«; men paa hollandsk ligger trykket
paa første stavelse og det kan hedde »Tråmpet«
eller som her »trompt«. Naturligvis har en tysker
rettet hendes stavemaade, men har ikke faaet alle
hollandske spor fjernet. Senere tyske salmebøger
maa her foretage rettelser for at faa metrikken i
orden, som det ogsaa er sket i den her anførte
tekst, som Rostgaard har benyttet. Hvis kur
fyrstinden selv har været forfatter, er det nok
Otto v. Schwerin, der har været korrektør. Af
Runges salmebog lod hun tre eksemplarer trykke
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paa pergament, et til kurfyrsten, et til sig selv og
et til v. Schwerin.
Enden paa den lange drøftelse er imidlertid
blevet, at alle nyere tyske hymnologer mener, at
kurfyrstinden ikke selv har kunnet skrive denne
salme, og forfatteren er ukendt. Men de lader dog
den mulighed staa aaben, at en af hendes be
troede raadgivere kan have digtet de fire salmer
til kurfyrstinden efter hendes tilskyndelse, saa de
virkelig er »hendes egne« og ikke blot nogle ynd
lingssalmer, som er udvalgt blandt allerede eksi
sterende.
De fleste tyskere er derimod enige om, at denne
trøstesalme, der er gennemstrømmet af paaskelyset, er et anerkendt mesterværk, som altid vil
høre til den evangeliske kirkes klenodier. Den
bygger som nævnt dels paa Job. 19,25-27, dels
paa 1. Kor. 15,35 Ag. Dertil kommer 1. Thes.
4,17 med hensyn til v. 9. Det femte vers bygger
paa den gamle Lutherbibels oversættelse efter
Vulgata af Job. 19,26. Da man senere fik en ny
oversættelse efter den hebraiske tekst, blev dette
vers udeladt i salmebøgerne.
Ned gennem tiderne har den gjort et stærkt
indtryk. Den har inspireret Gellert til salmen
»Jesus lebt, mit ihm auch ich«. Den blev stadig
holdt i ære ved det prøjsiske hof. Luise Henriettes
navnesøster og efterfølger, den kendte dronning
Luise, sagde engang, idet hun stod foran kur
fyrstindens billede: »Den kostelige salme »Jesus,
meine Zuversicht« har med rette faaet borgerret
i vor kirke og i alle kristelige hjem. Der er i den
en vidunderlig livgivende kraft«. Hendes søn,
Friedrich Wilhelm IV, gav byen Oranienburg,
som kurfyrstinden havde grundlagt paany, en
klokke til 200-aars jubilæet i 1850 og kaldte den
»Zuversicht«.
Da den første danske hedningemissionær, den
tyskfødte Bartholomæus Ziegenbalg, laa paa sit
dødsleje i Trankebar, bad han sine venner om at
spille og synge denne salme for ham. - Den er
oversat til dansk af Fr. Rostgaard:

1. JESUS er mit Haab, min Trøst;
Hand min Frelser er i Live;
Derfor jeg med Fryyd og Lyst
Stedse mig Tilfreds vil give:
Hvad end og mig Dødsens Stund
Gir for Tanker mangelund.
2. JEsus Christ min Frelser-Mand
Lever vist, og jeg skal skue
Ham i det forjætte Land;
Hvorfor skulde jeg da grue ?
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Hand er Hoved, jeg et Lem;
Hand med sig mig fører frem.
3. Jeg til ham ved Haabets Baand
Gandske nøye er forbunden,
Saa skal og min Troes Haand
I ham nedlagt blive funden,
Saa at aldrig Dødsens Band
Mig fra hannem skille kand.
4. Jeg er Kiød, og gandske vist
Maa til Støv og Aske vorde;
Men min Frelser JEsus Christ
Skal opvække mig afjorde,
At jeg maa i Evighed
See ham i hans Herlighed.
5. Da skal denne samme Hud,
Som jeg troér, mig omgive
Ja i dette Legem GUD
Skal af mig tilbedet blive,
Og i dette Kiød jeg skal
JEsum see i Himlens Sal.
6. Disse mine Øyne og
Ham min Frelser skulle kiende;
Jeg, jeg selv, forklaret dog,
I hans Kierlighed skal brende,
Dog at ingen Deel hos mig
Være skal forkrænkelig.
7. Hvad her findes Sygt og Svagt,
Hisset frisk og sterk skal møde.
Jordisk bliver jeg nedlagt,
Himlisk staar jeg op af Døde;
Her jeg maa Naturlig gaae,
Siden Geistligt Liiv skal faae.
8. Mine Lemmer værer fro,
Christus bærer Eder aide;
Skal I end i Graven bo,
Hand igien vil Eder kalde,
Naar Basunens sterke Lyyd,
Høres til de Frommes Fryyd.
9. I kand lee ad Satans List,
Og af Dødsens Garn og Snare,
Thi igiennem Luften vist
I til JEsum skulle fare;
Da skal Sorg og Vedermood
Ligge under Eders Food.
o. Men dog Eders Aand I maa
Ud fra Verdens Lyster rive,
Og til Eders Siæls Attraa,
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Eder straxen overgive;
Skikker Eders Hierte til,
Hvor I Ævig være vil.
Frederik Rostgaard:
»Dansk Oversættelse af Fire og Tredive Udvalde
Tydske Psalmer«, 1738.
Rostgaards oversættelse staar langtfra maal med
originalen, og salmen har da heller ikke i Dan
mark og Norge faaet en saadan betydning som i
Tyskland.
Den blev optaget i P 486, men ikke efter den
trykte tekst, fordi redaktionen af P allerede var
afsluttet, før Rostgaards salmer udkom. Pontoppidan har imidlertid faaet afskrifter af de fleste
af disse salmer i forvejen. Det er derfor muligt, at
nogle af nedennævnte forskelle er Rostgaards
oprindelige tekst og ikke ændringer i P:
2,6:

fører hiem.

3.5- 6: Saa mig aldrig døden kand
Skille fra min Frelsermand.
6,5:
9,2:
10,1:
4:
6:

Saa at
Og ad
Derhos eders
Eder gierne
Hvor I gierne

I Gb og de følgende kongerigske salmebøger blev
den udeladt, men i Sønderjylland blev den op
taget i MB 620 og N 552, som gik ud fra teksten
i P og yderligere ændrede følgende:
1.5- 6: Hvad for Tanker mangelund
Mig end volder Dødens Stund.
3,1:
2:
3:
4:
5-6

Jeg med ham
Altfor nøie
Derfor skal min Troes Haand
I hans Haand og blive funden,
som P

5,1-3: Dette Legem skal forvist
Herliggjort mig der omgive,
Ja i det min Gud og hist
7,2:
4:
5:
6:
1 o, 1:
4:
5:
6:
3

Hisset karsk
Himmelsk
Hvad her sandseligt vi saae,
Aandeligt skal der opstaae.
Derfor Eders
Eder ganske
Helliger da Eder til
Himlen, hvor I være vil!
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Sønderborg 750 har optaget v. 1,2, 7, 8.
I D er salmen udeladt.
I Norge blev den af Wexels 1840 optaget i Christelige Psalmer med 9 vers, og saaledes gik den
videre til Christianiatillæget 655. La 565 og
Hauge 359 optog alle vers. La rev 638 har ude
ladt v. 5, 6, 7. I Nynorsk er den ikke optaget.
(Koch IV, 105; 158-169; VIII,69-76. Fischer 1,390396. KulpBF 330. Skaar 11,446-451. Karl Theodor
Schneider: »Jesus, meine Zuversicht«, Schleswig 1891).
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An seinen Erldser und Heiland,
wegen seines bittern Leidens.
Danck-Lied.
1. Jesu meines lebens leben/
Jesu meines todes tod/
Der du dich fiir1 mich gegeben
In die tiefste seelen noth/
In das åusserste verderben/
Nur dass ich nicht mochte sterben.
Tausend/ tausend mahl sey dir/
Liebster Jesu/ danck dafiir.
2. Du ach! du hast aussgestanden
Laster-reden/ spott und hohn/
Speichel schlåge/ strick und banden/
Du gerechter Gottes Sohn/
Nur mich armen zu erretten
Von des teuffels siinden-ketten.
Tausend/ tausend mahl sey dir/
Liebster Jesu/ danck dafiir.
3. Du hast lassen wunden schlagen/
Dich erbårmlich richten zu/
Um zu heilen meine plagen/
Um zu setzen mich in ruh/
Ach! du hast zu meinem2 segen/
Lassen dich mit fluch belegen.
Tausend/ tausend mahl sey dir/
Liebster Jesu/ danck dafiir.
4. Man hat dich sehr hart verhohnet/
Dich mit grossem schimpff belegt/
Ja mit dornen gar gekronet/3
Was hat dich dazu bewegt?
Dass du mochtest mich ergetzen/
Mir die ehren-kron aufsetzen.
Tausend/ tausend mahl sey dir/
Liebster Jesu/ danck dafiir.
Originalen efter Tiimpel: 1. vor. 2. meinen. 3. Gar
mit Dornen angekrohnet.
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5. Du hast wollen seyn geschlagen/
Zu befreyen meine4 pein/
Fålschlich lassen dich anklagen/
Dass ich konnte sicher seyn/
Dass ich mochte trostreich prangen/
Bist du sonder trost gehangen.
Tausend/ tausend mahl sey dir/
Liebster Jesu/ danck dafur.
6. Du hast dich in noth gestecket/
Hast gelitten mit gedult/
Gar den herben tod geschmecket/
Umb zu bussen meine schuld;
Dass ich wiirde los gezehlet/
Hast du wollen seyn gequålet.
Tausend/ tausend mahl sey dir/
Liebster Jesu/ danck dafiir.
7. Deine demuth hat gebiisset
Meinen stoltz und iibermuth/
Dein tod meinen tod versiisset/
Es kommt alles mir zu gut/
Dein verspotten/ dein verspeyen
Muss zu ehren mir gedeyen.
Tausend/ tausend mahl sey dir
Liebster Jesu/ danck dafiir.
8. Nun ich dancke dir von hertzen/
Jesu/ fiir5 gesammte noth/
Fixr die wunden/ fiir die schmertzen/
Fiir den herben bittern tod/
Fiir dein zittern/ fur dein zagen/
Fiir dein tausendfaches plagen/
Fiir dein ach und tieffe pein
Will ich ewig danckbar seyn.
Ernst Christoph Homburg.
Geistlicher Lieder Erster Theil, Jehna 1659.
Her efter »Nogle Aandelige Psalmer etc.«, 1718.

Homburg var retskonsulent i Naumburg, født
1605. I sin ungdom vandt han sig et navn som
forfatter af verdslige viser, kærligheds- og drikke
viser, og en tragikomedie om den forelskede
hyrdinde Dulcimunde. Derfor blev han 1648
under navnet »der Keusche« optaget i det be
rømte »frugtbringende selskab«, der virkede for
den nye digtekunst. Men det tog en afgørende
vending med ham, da han fik sit svære huskors,
som han kalder det; baade han og hans hustru
blev syge, saa de næppe havde en dag uden
lidelse. Under dette kors modnedes han til salme
digter :
Originalen efter Tiimpel: 4. Befreyung meiner. 5. vor
(saaledes ogsaa i de følgende linjer).
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Klio, packe dich von hinnen;
du bist mir nicht mehr bewust;
Jesus, meine Seelenlust,
mag mein Herze mehr gewinnen:
Klio, ach es reuet mich,
dass ich ’vor gesungen dich.
1659 udgav han sine salmer »Geistliche Lieder«
i to bind. I forordet skrev han, at hvis nogen
undrede sig og spurgte, om Saul ogsaa var mel
lem profeterne, og om han fulgte den almindelige
skik at ofre sin ungdoms fagre blomst til verden
og alderdommens tørre straa til Gud, saa skulde
man vide, at det tunge huskors, som den trofaste
Gud havde lagt paa ham, havde bevæget ham til
denne aandelige forandring. Thi korset lærer os
at frygte Gud. En kristen uden kors og modgang
er som en skoleelev uden bog og en brud uden
krans.
Hans salmer er blevet forskelligt bedømt. Den
nærværende er vel mest almindelig anerkendt,
den eneste, som nu er optaget i den nye tyske
salmebog, som ogsaa i den nye danske. Den blev
i sin tid omarbejdet helt af C. F. Neander i 1779:
»Du, der Menschen Heil und Leben, Des sich
meine Seele freut«.
Til dansk er den blevet oversat af Frederik
Rostgaard, der bruger den fremgangsmaade i
sine salmesamlinger at anføre den tyske original
jævnsides med sin oversættelse. Det er altsaa
ovenstaaende tekstform, Rostgaard har oversat
saaledes:
1. Jesus er mit liv i live/
Jesus dødet har min død/
Du for mig dig vilde give
I den største siele nød/
I fordervelse og fare/
At du kunde mig bevare:
Tak og ære tusindfold
Skee dig derfor/ Jesu bold.
2. Du/ ach/ du har vildet lide
Al forsmædelse og skam/
Spyt og slag med vee og qvide/
Du uskyldige Guds Lam/
Alt kun/ at jeg skulde ikke
Snæres ind i Satans strikke:
Tak og ære tusindfold
Skee dig derfor/Jesu bold.
3. Du tillodst dem dig at siage
Og at pine jammerlig/
For at læge al min plage/
For at rolig giøre mig/
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Ach du lodst dig høyt beskæmme/
For min salighed at fremme:
Tak og ære tusindfold
Skee dig derfor/ Jesu bold.
4. At du kunde mig forsone/
Leedst du megen spot og spil/
Og dig lodst med torne krone/
Hvad var aarsag dog der til ?
Alt at du mig kunde fryde/
Og med ærens krone pryde:
Tak og ære tusindfold
Skee dig derfor/Jesu bold.
5. Du blevst jo med uret slaget
At jeg skulde nyde ro/
Du uskyldig blevst anklaget/
At jeg skulde sikkert boe;
Trøsteløs du vilde hænge/
At jeg ey til trøst skal trenge.
Tak og ære tusindfold
Skee dig derfor/ Jesu bold.
6. Du har sat dig selv i nøden/
Og har liidt taalmodelig;
Du har givet dig i døden/
Og betalet saa for mig.
At jeg skulde frihed fange/
Blev din siel til døden bange:
Tak og ære tusindfold
Skee dig derfor/ Jesu bold.
7. Du med ydmyghed har vildet
Bøde for min overmod/
Din død har min død formildet/
Saa den nu er sød og god.
Din bespottelse maa komme
Mig til ære/ lyst og fromme;
Tak og ære tusindfold
Skee dig derfor/Jesu bold.
8. Nu jeg takker af mit hierte/
Jesu/ for din angst og nød/
For hvert saar/ hver spott og smerte/
For den jammer-fulde død/
For de mange suk og klager/
For de tusindfolde plager/
For din skelven/ for din sveed
Skee dig tak i evighed.
Frederik Rostgaard.
»Nogle Aandelige Psalmer etc.«, 1718.
Oversættelsen fremkom i »Nogle Aandelige Psal
mer/ Af Tydsken paa Danske Oversatte ved den,
Som finder I gudsfrygt og dyd Sielens største
3*

FRyd«. Der er ikke paa titelbladet angivet sted
og aar (1718), og oversætterens navn er kun anty
det ved de store bogstaver i det sidste ord. Men
sagen er klar nok, da Rostgaard har optaget de
samme tekster i sine senere samlinger.
Rostgaard har været mere heldig med denne
oversættelse end den foregaaende. Ogsaa paa
dansk er denne salme blevet en fortræffelig lang
fredagssalme. Den blev optaget i P 68 med
følgende ændringer:
3,1: plage,
3: Paa det intet skulde nage,
4: Trykke og beængste mig,
4,2: Leed du spot, og spyt, og spil,
5,4: sikker
8,4: For din
Gb 411 ændrede yderligere:
1,5: Mellem Fiender og Fare
4,1: Gud forsone,
I Sønderjylland fortsatte man den gamle tradi
tion, idet MB 99 optog salmen efter P, dog med
nogle ændringer. Derefter blev den, stadig med
alle vers, optaget i N 118, som i forhold til P
ændrede følgende:
3,4: Trykke tungt og ængste mig;
5: For min Salighed at fremme
6: Lod du dig saa dybt beskæmme;
4,2: Led du Haan og Spot og Spil
5: At du ret mig
5,1: Grumt blev du med
5: Uden Trøst du
6,4: Og betalt min Skyld for mig;
7,2: mit
I E blev salmen helt udeladt, og i R var man
tvivlraadig, idet man 1850 og 1852 tænkte paa
at optage den med to vers, men det endte dog
med, at man optog 3 vers i R 216, nemlig
i a + 3b, 5 a -|- 4, 8, sammensat og ændret saaledes:
1. Jesus er mit Liv i Live,
Jesus dødet har min Død,
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Du for mig dig vilde give
I den største Sjælenød;
For min Salighed at fremme.
Lod du dig saa dybt beskæmme;
Tak og Ære tusindfold
Skee dig derfor, Jesu bold!
2. Uden Skyld du blev anklaget,
At jeg skulde sikkert boe.
Grumt du blev med Uret slaget,
At jeg skulde nyde Ro;
For med Gud mig at forsone
Lod du dig med Torne krone;
Tak og Ære tusindfold
Skee dig derfor, Jesu bold!
3. Tak og Friis af Sjæl og Fljerte,
Jesu, for din Angst og Nød,
For hvert Saar, hver Spot og Smerte,
For din jammerfulde Død;
For dit Suk og dine Klager,
For de tusindfolde Plager,
For hvad Sjæl og Legem led,
Tak og Friis i Evighed!
Sagen blev dog genoptaget, idet Brandt til
KHF 1885,255 leverede en ny bearbejdelse, der
lyder:
1. Jesus er mit Liv i Live,
Jesus dødet har min Død,
Du for mig dig vilde give
Udi dybest Sjælenød,
Ja, i Korsets Død med Kvide,
At jeg Døden ej skal lide.
Tak og Ære tusend Fold
Ske dig derfor, Jesus bold!

4. Villig gik du selv i Nøden,
Jesus, min Immanuel!
Og, da du gav dig i Døden,
Sletted ud du al min Gjæld;
For at jeg skal Frihed fange,
Blev din Sjæl til Døden bange.
Tak og Ære tusend Fold
Ske dig derfor, Jesus bold!
5. Du med Ydmyghed har villet
Bøde for vort Overmod,
Din Død har vor Død formildet,
Den kan vorde sød og god,
Din Forsmædelse maa komme
Os til evig Trøst og Fromme.
Tak og Ære tusend Fold
Ske dig derfor, Jesus bold!
6. Dig vi takke af vort Hjærte,
Jesus, for din Angst og Nød,
For hvert Saar, hver Spot og Smerte,
For din vaandefulde Død,
For dit Suk og dine Klager,
For de tusendfolde Plager,
Du paa Sjæl og Legem led,
Ske dig Tak i Evighed.
C. J. Brandt i KHF 1885, nr. 255.
Denne bearbejdelse blev optaget i RT 2,888 med
følgende ændringer:
3,2: For at jeg skal
5,2: mit
3: min
6: Mig
6,1: jeg takker af mit

2. Dig, Guds Søn fra Ærens Trone,
Som har Himlen til dit Slot,
Bød man her en Tornekrone,
Hvorfor taalte du den Spot ?
Kun for mig du vilde fryde
Og med Livets Krone pryde.
Tak og Ære tusend Fold
Ske dig derfor, Jesus bold!
3. Uden Skyld du blev anklaget
At jeg skulde sikkert bo,
Du med Uret grumt blev slaget,
For at jeg skal nyde Ro;
Uden Trøst du vilde hænge,
At jeg skal til Trøst ej trænge.
Tak og Ære tusend Fold
Ske dig derfor, Jesus bold!

Saaledes gik salmen videre til KH 212 og D 171.
KHT 936 har som gradualvers optaget v. 2:
»Dig, Guds Søn fra Ærens Trone«.
I Norge blev den af Wexels 1840 optaget i
»Christelige Psalmer«, hvor den er forkortet til
5 vers. La 339 og Hauge 425 optog alle vers. La
rev 322 forkortede til fem. En oversættelse af
Støylen er optaget i Nynorsk 253, »Jesus, du mitt
liv vil vera«.
(Koch 111,391. Fischer 1,382. KulpBF 65. Skaar
I.776-779)-

JESUS ER NAVNET MAGELØST.
1. Jesus er Navnet mageløst,
Baaret af Herren med Ære,
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Deri al Naaden er udøst,
Som kan i Sandheden være.
Frelser for Alt hvad frelses kan,
Vor og al Verdens Frelsermand,
Det er vor Jesus, den Christus.
2. Jesus er Navnet på Guds Søn,
Sandheden, Ordet og Livet,
Som sig vort Kiød paatog i Løn,
Og har for os sig hengivet,
Tømde sig for sin Guddom ud,
Vandt den igien til os af Gud,
Vi, som os Jesus tilegne!
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I>3~4: J°hs. 1,14.
5: Johs. 3,16; 17,12. Jvf. de to sidste linjer i
»Du, som gaar ud fra den levende Gud«.
2,5:

Fil. 2,7.

3,3:

Rom. 3,25. Naadestolen i den gamle pagt
var laaget paa pagtens ark, hvorpaa yp
perstepræsten paa den store forsoningsdag
stænkede blod af offerdyret. Naadestolen
i den nye pagt er Jesu kors. paa Golgata,
jvf. »I al sin glans nu straaler solen, (nem
lig) livslyset over naadestolen«.
Johs. 14,13 flg.

5:
3. Jesus er Navnet under Soel,
Ene til Lægedom blevet,
Over hans Kors som Naadestol
Staaer med hans Blod det indskrevet,
Kun i det Navn vor Bøn er hørt,
Kun i det Navn Guds Ord er ført,
Taler Guds-Aanden og trøster!
4. Jesus er Navnet over Sky,
Hvori, paa evige Høie,
Blive end alle Himle ny.
Knæerne alle sig bøie,
Mens alle Tunger sødt i Chor
Istemmer: Jesus, det Guds Ord,
Frelser til Faderens Ære!
N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 7. opl., 1856, nr. 763.
Jvf. Sangv. IV, 312.

I syvende oplag af Festsalmer skrev Grundtvig en
række salmer til alle kirkeaarets evangelier, alle
paa melodien »Kirken den er et gammelt Huus«,
som er anført over den første, mens der over alle
de andre staar »Samme Melodi«. De fleste af
disse salmer er kun paa tre vers, resten paa fire.
Mangfoldige digtere har forsøgt sig med saadanne
salme-aargange, uden at der er kommet en eneste
god salme ud af det; ogsaa af Grundtvigs aargang er mange sunket i glemselens dyb, men ikke
faa er blevet staaende; denne er en af dem.
Den blev optaget i ETF 797 og ETR 646, men
i 8. opl. af Festsalmer ændrede Grundtvig 3,5-6:
hans Navn. Saaledes blev den optaget i RT 1,597,
dog med udeladelse af v. 2. Vers 2 blev ogsaa
udeladt i KH 104 og N 82, men de vendte begge
i 2 (3),5-6 tilbage til »det Navn«.
Samme tekst er optaget i D 47.
Salmen er skrevet over evangeliet til nytaarsdag (formodentlig 1855), men det er tydeligt, at
mange andre skriftord skinner igennem:

V. 4

hviler helt paa Fil. 2,9 flg.

JESUS! FRELSER OG BEFRIER.
Mel. Tag det sorte Kors fra Graven.
1. Jesus! Frelser og Befrier
Er dit dyrebare Navn,
For enhver, som paa dig bier,
Er og Frelser du af Gavn,
Saa dit Frelser-Navn paa Jord
Er det store Naadens Ord,
I dit Navn gienfødes Sjæle,
I dit Navn Guds Engle knæle!
2. I dit Frelser-Navn hernede
Er et Fristed underfuldt
Fra al Synd og fra Guds Vrede,
Fra al Sjælens Tørst og Sult,
Fra al Verdens Sorg og Nød
Fra Forkrænkelse og Død,
I dit Frelser-Navn er Freden,
Troen, Haabet, Kiærligheden.
3. Derfor Jesus-Frelsernavnet,
Guds eenbaarne Søns, min Tro
Har med Hjertets Arme favnet,
Evig det hos mig skal boe,
Her det som et Moderskjød
Skjuler mig for Synd og Død,
Hist det som et Ære-Sæde
Skiænker mig min Herres Glæde!
N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 7. opl., Kjøb. 1856, nr. 828.
Jvf. Sangv. IV, 377.
Saaledes blev salmen optaget i ETF 719 og ETR
797, men Grundtvig selv ændrede i 8. opl. af Fest
salmer :
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3,5: i Moderskjød
7: paa Dronning-Sæde
RT 1,598 optog salmen med den første ændring
og med en sammenblanding i 3,7: paa Æresæde.
Saaledes gik den videre til KH 105, SS 714, S 141
og D 48.
Grundtvigs ændring i 3,7, som altsaa ikke er
blevet benyttet, rummer i virkeligheden en fin
tanke, dels modstillingen til »moderskød«, dels
tanken om Herrens brud.
Salmen er formentlig skrevet til nytaarsdag
.856.

JESUS, GIV SEJER, LIVSFYRSTE OG
KILDE.
1. JEsu/ hilf siegen! du Fiirste des Lebens/
sieh/ wie die finsterniss dringet herein;
wie sie ihr hollisches heer nicht vergebens
måchtig auffuhret/ mir schådlich zu seyn:
Satan der sinnet auf allerhand råncke/
wie er mich sichte/ verstore und kråncke.
2. JESU/ hilf siegen; der du mich erkauffet/
rette/ wenn fleisch und blut/ satan und welt
mich zu beriicken gantz grimmig anlauffet,
oder auch schmeichelnd sich listig verstellt.
Wenn Babel wiitet von aussen und innen/
lass mir/ HERR/ niemals die hiilfe
zerrinnen.
3. JESU/ hilf siegen! ach! wer muss nicht
klagen ?
HERR/ mein gebrechen ist immer vor mir!
hilf/ wenn die siinden der jugend mich
nagen/
die mein gewissen mir tåglich halt fiir;
Ach! lass mich schmecken dein kråftigs
versiihnen/
und diss zu meiner demiithigung dienen!
4. JEsu/ hilf siegen! wenn in mir die siinde/
eigen-lieb/ hoffart und missgunst sich regt/
wenn ich die last der begierden empfinde/
und sich mein tiefes verderben darlegt;
so hilf/ dass ich vor mir selbst mag errdthen/
und durch dein leiden mein siindlich fleisch
tod ten!
5. JEsu/ hilf siegen! und lege gefangen
in mir die liiste des fleisches/ und gib/
dass bey mir lebe des Geistes verlangen/
aufwårts sich schwingend durch heiligen trieb;
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lass mich eindringen ins Gottliche wesen/
so wird mein geist/ leib und seele genesen.
6. JEsu/ hilf siegen! damit auch mein wille
dir/ HERR/ sey gåntzlich zu eigen
geschenckt/
und in mich stets in dein wollen verhiille/
wo sich die seele zur ruhe hinlenckt;
lass mich mir sterben und alle dem meinen/
dass ich mich zåhlen kan un ter die deinen!
7. JESU/ hilf siegen in allerley fallen!
gib mir die waffen und wehre zur hand;
wenn mir die hollischen feinde nachstellen/
dich mir zu rauben/ o edelste Pfand!
so hilf mir schwachen mit allmacht und
stårcke/
dass ich/ o Liebster/ dein daseyn vermercke!
8. JEsu/ hilf siegen! wer mag sonst bestehen
wider den listig verschmitzeten feind ?
wer mag doch dessen versuchung entgehen/
der wie ein Engel des lichtes erscheint?
Ach! HERR/ wo du weichst/ so muss ich ia
irren/
wenn mich der schlangen list sucht zu
verwirren!
9. JEsu/ hilf siegen! und lass mich nicht
sincken/
wenn sich die kråfte der lugen aufblehn/
und mit dem scheine der wahrheit sich
schmincken;
lass doch viel heller dann deine kraft sehn!
steh mir zur rechten/ o Konig und Meister!
lehre mich dåmpfen und priifen die geister.
10. JEsu/ hilf siegen im wachen und beten!
Hiiter/ du schlåfst ja und schlummerst nicht
ein;
lass dein gebet mich unendlich vertreten/
der du versprochen mein Fiirsprach zu seyn:
wenn mich die nacht mit Ermiidung will
decken/
wollst du mich/ JEsu/ ermuntern und
wecken!
11. JEsu/ hilf siegen! wenn alles verschwindet/
und ich mein nichts und verderben nur seh/
wenn kein vermogen zu beten sich findet/
wenn ich muss seyn ein verschiichtertes reh;
ach! HErr/ so wollst du im grunde der
seelen
dich mit dem innersten seuftzen vermåhlen!
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12. JEsu/ hilf siegen! und lass mirs gelingen/
dass ich das zeichen des sieges erlang/
so will ich ewig dir lob und danck singen/
JEsu/ mein Heiland! mit frohem gesang.
Wie wird dein Name da werden gepriesen/
wo du/ o Held/ dich so måchtig erwiesen.
13. JEsu/ hilf siegen! lass bald doch erschallen/
dass Zion ruffet: Es ist nun vollbracht!
Babel/ die stoltze/ ist endlich gefallen/
die da bishero so lang hat gekracht.
Ach! HERR/ komm/ mache ein ende des
krieges/
schmiicke dein Zion mit palmen des sieges!
14. JEsu/ hilf siegen! damit wir uns schicken
wiirdig zur Hochzeit des Lammes zu gehn:
kleide dein Zion mit giildenen stiicken/
lass uns den untergang Babels einst sehn!
Doch wolan/ kracht es/ so wird es bald
liegen;
auf Zion/ riiste dich! JEsus hilft siegen.
Johann Heinrich Schroder.
»Hasselches Gesangbuch«, 1695.
Her efter Freylinghausen: »Geistreiches GesangBuch« 1704, nr. 312. (Univ. Bibi. udg. 1715).

Johann Heinrich Schroder var præst i Meseburg
fra juli 1696 til sin død 30. juli 1699. Ved sin em
bedstiltrædelse blev han gift med Tranquilla
Sophia Wolf, som døde efter tre fjerdingaars
ægteskab. Allerede i forlovelsestiden inspirerede
og opflammede de hinanden til ny sværmerisk
digtning; de var begge digtere og begge dybt
grebet af aanden fra Halle. Da han havde skre
vet sin mestersalme »Eins ist noth« (se: Eet for
nødent er, det ene«) med det ejendommelige versemaal, der skifter takt midt i strofen, digtede hun
paa samme versemaal en Jesussalme »Treuster
(trautster) Jesu, Ehrenkdnig, Du mein Schatz
und Bråutigam«, hvori det hedder:
Es mogen alsdann gleich die Kråfte der
Hollen
mit ihrem Anhange sich wider mich stellen:
Geist, Macht, Kraft und Stårke legt Jesus
mir bei,
er selber hilft siegen und machet mich frei.
Den slutter med:
Vor allem hebt himmelauf heilige Hånd:
Gott stårk uns; o Jesu, hilf siegen ohn End!
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Det er denne tone, som han derefter griber og
skriver ovenstaaende salme.
Den blev først trykt i den saakaldte »Hasselsches Gesangbuch«, saaledes kaldet fordi den slut
ter med en bededagsbøn af hofpræst i Coburg
J. H. Hassel, men dens egentlige titel er »Geistliche Lieder und Lobgesånge, Aus der lebendigen
und reinen Quelle des Geistes Gottes entsprungen, und zur Ermunterung der Kinder Gottes
publiciert Im Jahr 1695«. Derfra gik den videre
til Freylinghausen.
Da det teologiske fakultet i Wittenberg 1716
udtalte sin betænkelighed ved den hallensiske
salmebog, blev denne salme forkastet paa grund
af den kiliasme, som kommer til orde i de to
sidste vers, der blev forstaaet saadan, at Zion, de
sande troende, skulde triumfere over Babel, det
ydre kirkevæsen. Sammenligner man med 2,5,
hvor der tales om et indre babel, er det ikke sik
kert, at denne dom er rigtig, og ser man paa v.
11, finder man vel mystikkens sprog i versets slut
ning, men ikke sværmeraandens stolthed i versets
begyndelse. Alligevel rettede mange senere salme
bøger paa teksten, Schrader f.eks. saaledes:
13.3- 4: satans sein werck muss doch endlich
zerfallen,
wenn deine letzte erlosung erwacht.
14.4- 5: lass uns die freyheit von siinden einst
sehn!
doch sie soli endlich zu fiissen uns
liegen.
Trods betænkelighederne fik salmen stor udbre
delse i Tyskland, ændret eller ikke ændret, og
landgreve Ernst Ludwig af Hessen-Darmstadt
digtede endog to nye vers til, saa den i Darmstadt-salmebogen af 1698 er oppe paa 16 vers.
1. Jesu giv Seyer! Livs-Fyrste og Kilde!
See, hvor nu Mørckheden trænger sig ind.
Helvedes Kræfter er’ stercke og Snilde
Til at forraske og fængsle mit Sind.
Satan kand tusinde Træcker optæncke,
Mig at besnære, at styrte og kræncke.
2. Jesu, giv Seyer! Som mig vilde kiøbe,
Hielp mig, naar Satan, Lyst, Verden og
Kiød
Samled med Grumhed til Storms paa mig
løbe,
Eller giør Synden, som sukker, saa sød,
Naar Babel raser baad’ ude og inde,
Lad da din Hielp for mig aldrig forsvinde.
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3. Jesu, giv Seyer! Ach! hvem maae ey klage?
HErr’! mine Feyl mig for Øynene staae!
Redd’ mig, naar Ungdommens Synder mig
nage
Og aid Forhaabning i Hiertet nedslaae.
Lad din Forsoning da Kraft mig forleene,
Og denne Angst mig til Ydmyghed tiene.
4. Jesu giv Seyer! naar Synden mig frister,
Vellyst, Selv-Kierlighed, Afvind sig teer.
Lysternes Lue i Hiertet udbrister,
Og jeg kun Helvedes Brand i mig seer.
Giør mine Kinder da skamfuld og røde,
Og lad Din Døds Kraft all Synd i mig døde.
5. Jesu giv Seyer! Leg Bolter og Fengsel
Paa mine Lysters ubændige Hær,
Og optend Siælen i Aandelig længsel,
Med dig at leve foreened og nær.
Lær mig, saa Vold her paa Himmerig giøre,1
At du mig kand til din Salighed føre.
6. Jesu giv Seyer! At Villie og Lengsel
Kuns i Din Villie sin Hviile attraaer,
Og at mit Hierte i Glæde og Trængsel
Til dig alleene opoffered staar.
Lær mig at fradøe mig selv og det mine.
At jeg maa leve og regnes blant Dine.
7. Jesu giv Seyer! i alle Tilfælde
Skienck mig din Rustning, og reck mig dit
Sverd,
Lær mig at striide, saa tidt det skal gieide,
Mod Sathans skiulte og mægtige Hær.
Midt udi Helvedes Grumhed og Mørcke
Viis mig, O Jesu, dit Lys og din Styrcke.
8. Jesu giv Seyer! hvem kand ellers stande
Mod Tusindkonstnerens2 List og Gevalt ?
Naar hand os frister med gloende Brande,
Skiult under Lysende Engels Gestalt.
Ach! om du viger, saa maa jeg vildfare,
Naar Slangens Trædskhed mig setter en
Snare.
9. Jesu giv Seyer! og lad mig ey syncke,
Naar Løgnens Kræfter opblæste fremstaar,
Og sig med Sandhedens Farver opsmincke;
Giv at din Klarhed dem langt overgaar,
Lær da min Siæl i dit Ords Lys sig øve,
Troligen vaage, og Aanderne prøve.
I. Math. 11,12, gi. oversættelse.
Tusind Konstierens.

2.

Manuskriptet:

10. Jesu giv Seyer! lær mig ret at vaage!
Som du, min Vægter, ey sov paa din Vagt.
Lad mig i Bønnen din Forbøns Kraft smage,
Som du saa dyre mig haver tilsagt.
Og naar mig Sikkerhedssøvn vil tildekke.
Vilde din Aand mig opmuntre og vekke.
11. Jesu giv Seyer! naar alting forsvinder,
Og jeg kuns Synd og Fordærv i mig seer,
Naar ingen Kraft meer til Bønnen sig finder,
Hiertet sig oprørt og bange beteer;
Lad da, O JEsu, Din Aand sig forbinde
Med Siælens dybe Suck, mens de begynde.
12. Jesu giv Seyer! Lad det mig gelinge.
At jeg tilsidst maae dit Seyers Tegn faae!
Saa skal min Siæl dig Tack, Lov og Priis
bringe.
Og for dig ævig med Lov-Sange staae,
Hvor skal dit Navn da af os blive prised,
Mod dem du dig har saa naadig bevised.
13. Jesu giv Seyer! skienck snart os den Glæde,
At Zion raaber: Nu, Nu er det skeed!
Babel er falden! Se hvor Hoerens Sæde
Styrtes med Hoeren i Afgrunden need!
Ach! Herr’ kom, giør dog paa Striden en
Ende
Lad Zions Kamp sig til Seyer snart vende.
14. Jesu giv Seyer! at hver sig ret skikker
Værdig til Guds Lammets bryllup at gaae!
Pryd selv dit Zion med gyldene Stykker,
Lad Babels Fald nu ey længe henstaae.
Dog see! hun knager, til Faldet sig neyer,
Op Zion! striid kuns! din Jesu gir Seyer.
Andreas Hojer i »Nogle Stemmer af Zion«, 1733.
Her efter Skaar 11,233-35.
Denne oversættelse findes i et manuskript paa Det
kgl. Bibi. (GI. kongl. saml. 1563), »Nogle Stem
mer af Zion«, 1733. Det indeholder 16 salmer,
oversættelser fra tysk og svensk, men man har hid
til ikke kendt oversætterens navn. Hejselbjerg
Paulsen har imidlertid nogenlunde sikkert paa
vist, at oversætteren er den kendte sønderjydske
jurist Andreas Hojer, men den som har renskre
vet »Nogle Stemmer af Zion« har maaske alle
rede forbedret sproget en smule, og P 353 gik
videre og ændrede endnu følgende:
2,5:

raser saa ude som inde,

3,1:
2:

maae jeg klage ?
HErre, min’ feyl

JESUS GRÆDER, VERDEN LER

5,5:

Lær mig, saa vold paa dit rige at giøre,

6,5:
6:

Lær mig at afdøe fra lysterne mine,
Saajeg

8,6:

stiller en snare.

9,3:
4:

farve
Viis at

11,2:
6:
12,3:
6:

Og jeg kun syndens forgift i mig seer,
Med sielens suk, saa jeg seyer maae
vinde.
dig taksigelse bringe,
Da du dig haver saa mægtig beviset.

13,1:
2:
4:
5:

giv os snart den glæde,
nu er det alt skeet;
Styrtes med hende
Ach HErre! giør dog

14,1-3: JEsu, giv seyer! giv at vi os skikke
Til Lammets bryllup ret værdig at gaae,
Pryd selv din Zion med gyldene stykke,
Salmen blev ikke optaget i Gb eller de følgende
kongerigske salmebøger. I Sønderjylland heller
ikke i MB. Det var først, da den blev genoptaget
i Norge, at man ogsaa i Sønderjylland bearbej
dede den for N 408 saaledes:
1,2: hvor Mørket nu
4: Til at forføre
5: Rænker
V. 2 og 3 udeladt.
2(4),!:
3:
4:
5:

naar Synden mig truer,
Hjertet omspændes af Lysternes Luer,
Naar jeg
af Skamfuldhed røde,

4*

5: Lær mig, i Ordet mig flittig at øve,
6: Inderlig bede og Aanderne prøve.
6(10),1:
3:
4:
5:

ret mig
Lad ikke Lyster og Sorger omtaage
Mig, saa jeg har paa min Frelse ei Agt;
Hvergang mig Sikkerheds Søvn

7(11),2: Og jeg kun Syndens Forgift i mig seer,
3: jeg finder,
4: Hjertet mistrøstigt og bange sig teer:
6: Med mine Suk, saa jeg Seier maa
vinde!
8(12):

Jesu, giv Seier og lad mig omsider,
Prøvet i Kampen, Klenodiet faae,
Saa skal med Lovsang til evige Tider
Salig jeg hist i din Helligdom staae;
O, hvor dit Navn da med Priis og med
Ære
Af dine Frelste velsignet skal være!

Af denne tekst er 1 a + 5 b, 3, 6, 8 optaget i D 555.
Et par enkeltvers, nemlig 6 og 12 i originalen,
har fundet optagelse i KHT som nr. 962 og 974.
I Norge blev salmen fremdraget af Wexels i
»Christelige Psalmer« 1840, hvor v. 1, 7, 9, 11
og 12 blev optaget. De samme vers gik videre til
Christianiatillæget 648. La 471 udvidede teksten
til 8 vers, de samme som N, og Hauge 274 til 11
vers. Den er ikke oversat til Nynorsk, men op
taget i Rigsmaalstillæget 817 og La rev 481.
I Sverige blev den 1717 oversat i »Mose och
Lambsens Wisor«: »Jesu hielp segra, tu Lifsforsta
dyra.«, men den kom ikke ind i de autoriserede
salmebøger.
(Koch IV,382; VIII,429-431. Fischer 1,374. Kulp
171-172. Skaar 11,230-235. Kgl. Bibi. GI. kgl. saml.
4, 1563. Hejselbjerg 265-268; 276-277).
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V. 5 udeladt.
3 (6),4: aleneste opoffret
5: Lær mig at afdøe fra Lysterne mine,
6: Saajeg
4(7),4: Trøstig mod Satans den mægtige Hær!

Tiende Søndag efter Trinitatis.
(Evang. Luc. 19 C. 41 V. Jesus
græder over Jerusalem.)
Mel. Jesus er mit Haab og Trøst.
(NB. Den hele Node i Enden af Strophens 2 sidste
Linier maa forandres til tvende halve).

V. 8 udeladt.
5(9),2: Løgnerens Kræfter opblæste
3: Farve
4: Viis, at

1. Jesus græder; - Verden leer:
Vanvid sjunger mellem Grave:
Syndens Træl ei Dybet seer,
Døden dandser med sin Slave;
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Sjælen sig i Lænker glæder:
Verden leer; men Jesus græder.
2. Enden kommer! - Vee, o Vee!
Fangne Sjæl, afryst din Lænke!
Kan du Jesu Graad ei see?
Kan du paa din Fred ei tænke ?
Græd forgjeves Verdens Dommer Vee da Vee, naar Enden kommer!
3. Jesus græder. Smelt, hvert Bryst!
Vaagn hver syndig Sjæl, som sover!
Bæv, o Verden, i din Lyst!
Dig din Frelser græder over.
Brister, brister, Mørkets Kjæder!
Smelt, hvert Hjerte! - Jesus græder.
B. S. Ingemann:
»Høimesse-Psalmer«, Kjøb. 1825, LV.

Hans Brix siger i anledning af denne salme, at
Ingemann ikke magtede den religiøse Patos.
»Den Art Poesi minder om Rædselsballaderne
fra Digterens Ungdom«. Men en tid, som stod
Ingemann nærmere, og som var mere vant til
den patetiske udtryksform, har ikke fundet det
saa slemt som vi. Grundtvig udtalte sig med en
vis anerkendelse om den i et brev til Ingemann i
august 1825, og Rudelbach siger endogsaa: »Den
ethiske Kraft, ei blot som beaandende, opglødende de christelige Motiver, men som rystende,
gjennemzittrende, møder os navnlig i den, tillige
(som næsten alle Digterens Frembringelser) ved
Concished fuldendte Psalme (til tiende Trinitatis
Søndag): »Jesus græder, Verden leer« . ..«.
Den blev optaget i R 180 blot med en ændring
i 3,4: Dig det er, han græder over. Derfra gik den
videre til N 207 med samme ændring. Heller ikke
SS udelod den, og den gik endog videre til Søn
derborg 731. I kongeriget var den derimod alle
rede blevet udeladt af KH, og der var naturligvis
ikke tale om at optage den i D.
(Brix. Grundtvig og Ingemann. Brevvexling 1821 —
1859. Kjøb. 1882, s. 68. Rudelbach 427).
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1. JEsus nimmt die sunder an!
ach! ein wort voll kraft und leben,
das betriibten hertzen kan,
ruhe, trost und freude geben.
Hore, lauffe, wer nur kan;
JEsus nimmt die sunder an.

2. JEsus nimmt die sunder an,
denn er kommt zu uns auf erden,
weil er uns so lieb gewann,
dass er mensch hat wollen werden.
Hore! lauffe, wer nur kan;
JEsus nimmt die sunder an.
3. JEsus nimmt die sunder an,
denn er hat fur sie gelitten:
er gieng als das haupt voran
und hat siind’ und tod bestritten.
Hore! lauffe, wer nur kan;
JEsus nimmt die sunder an.
4. JEsus nimmt die sunder an,
will sie von den siinden ketten,
des gesetzes fluch und bann
und von holl’ und teufel retten.
Hore, lauffe, wer nur kan;
JEsus nimmt die sunder an.
5. JEsus nimmt die sunder an,
wåscht sie mit dem blute reine,
das aus seinem leibe rann,
dass er sie mit GOtt vereine.
Hore, lauffe, wer nur kan;
JEsus nimmt die sunder an.
6. JEsus nimmt die sunder an,
floss’t in sie ein neues leben,
wendet allen fleiss daran,
dass sie ewig an ihm kleben.
Hore, lauffe, wer nur kan;
Jesus nimmt die sunder an.
7. JEsus nimmt die sunder an,
fiihret sie als seine glieder
zu dem kampf’ mit auf den plan,
aus dem tod’ ins leben wieder.
Hore! lauffe, wer nur kan;
JEsus nimmt die svinder an.
8. JEsus nimmt die svinder an,
die von GOtt sich los gerissen,
und sich auf der breiten bahn
alles bbsen je beflissen.
Hore! lauffe, wer nur kan;
JEsus nimmt die svinder an.
9. JEsus nimmt die svinder an,
alle die nur zu ihm kommen;
jung und alte, frau und mann.
Wer nur will wird aufgenommen.
Hore! lauffe, wer nur kan;
JEsus nimmt die svinder an.
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i o. JEsus nimmt die siinder an,
spricht von nichts, als von erbarmen,
ist kein grimmiger Tyrann.
Nein. Er låufft, sie zu umarmen.
Hore! lauffe, wer nur kan;
JEsus nimmt die siinder an.
i:. JEsus nimmt die siinder an
mit gantz freundlichen gebehrden,
weil er will, dass jederman
soli mit GOtt versohnet werden.
Hore, lauffe wer nur etc.
12. JEsus nimmt die siinder an,
die der siinden kranckheit fiihlen,
die nicht auf der siinden-bahn
mehr in fleisches-liisten wiihlen.
Hore! lauffe etc.
13. JEsus nimmt die siinder an,
die sich arm am geiste kennen,
die zu diesem helffers-mann
voller glaubens-sehnsucht rennen.
Hore! lauffe etc.
14. JEsus nimmt die siinder an,
die sein joch mit freuden tragen,
und so, wie er selbst gethan,
willig blut und leben wagen.
Hore! lauffe etc.
15. JEsus nimmt die siinder an,
die auf dem geringsten regen,
das im guten hindern kan,
sich mit ernst entgegen legen.
Hore! lauffe etc.
16. JEsus nimmt die siinder an,
die wenn sie durch list der schlangen
sind verleitet dann und wann,
recht bekiimmert an ihm hangen.
Hore! lauffe etc.
17. JEsus nimmt die siinder an,
die diess hertz von allen dingen
abgezogen, und so dann
immer nåher zu ihm dringen.
Hore! etc.
18. JEsus nimmt die siinder an!
bist du so, was wilt du zagen ?
geh’ getrost zu ihm hinan;
er befreyt dich von den plagen.
Hore! lauffe etc.

43
19. JEsus nimmt die siinder an!
wilt du nur kein siinder bleiben,
ey so lauff’! er ist der mann,
der den schaden will vertreiben.
Hore! lauffe etc.
20. JEsus nimmt die siinder an;
aber nicht die siinden-knechte,
die er nicht regieren kan,
die da hassen seine rechte.
Hore! etc.
21. JEsus nimmt die siinder an!
ach! verlauff’ner siinder hore!
denn dein ewig’s heyl hångt dran,
wenn ich dich im lauffe stohre.
Hore! lauffe wer nur kan; etc.
22. JEsus nimmt die siinder an!
wilt du langer noch verweilen ?
hor’! er ruffet, was er kan:
kommt ihr siinder! lass’t euch heilen.
Hore! lauffe etc.
23. JEsus nimmt die siinder an!
kehre, siinder! kehre wieder!
eile von der breiten bahn;
wirf dich ihm zum fiissen nieder.
Hore! lauffe, wer nur kan;
JEsus nimmt die siinder an.
Johann Hermann Schrader.
»Vollstandiges Gesang-Buch, Tondern 1731.
Nr. 286.

Baade Arends og Johannsen betegner Schrader
som forfatter til denne salme, der er en af hans
mest kendte. Den blev optaget i Altona salme
bogen, hvorfra Fischer kender den, men han
synes ikke at vide, hvem der er dens forfatter,
hvorimod han nævner E. Neumeister, J. J. Rambach og L. H. Schlosser som forfattere til andre
salmer med samme begyndelseslinje. Koch an
fører den ikke blandt de faa salmer, som han
nævner af Schraders. Den er oversat af Brorson:
Mel. Meinem JEsum lass etc.
1. JEsus hand er Syndres Ven,
Dette Ord kand Døde vekke.
Og os aabne Himmelen,
Naar os Helvede vil skrekke.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.
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2. JEsus hand er Syndres Ven,
Derfor kom hand ned paa Jorden,
O den Glæde! Frelseren
Selv et Menniske er vorden,
Haster! løber til ham hen,
JEsus hand er Syndres Ven.

10. JEsus hand er Syndres Ven,
Vil sig nu med Magt forbarme.
Strekker ud mod Synderen
Sine milde Naades Arme.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

3. JEsus hand er Syndres Ven,
Som for alle Syndre Døde,
Der ved lagde Dievelen
Og hans gandske Rige øde,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

11. JEsus hand er Syndres Ven,
Veed saa søde Ord at give,
Vil, at alle nu igien
Skal med GUD forsonet blive.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

4. JEsus hand er Syndres Ven,
Vil os fri fra Synden giøre,
Straffen og Forbandelsen
Skal os aldrig mere røre,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

12. JEsus hand er Syndres Ven,
Naar de Syndsens Gift kand føle.
Hade Overtrædelsen,
Og de skidne Lysters Søle.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

5. JEsus, hand er Syndres Ven,
Giør dem i sit Blod saa rene,
At de kunde nu igien
Herlig sig med GUd forene.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

13. JEsus hand er Syndres Ven,
Naar de deres Armod kiende.
Sørge over Synden, men
Hungrige til JEsum vende.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

6. JEsus hand er Syndres Ven,
Giver dennem Livsens Kræfter,
Naar de fast ved Midleren,
JEsum, sig i Troen hæfter.
Haster! løber til ham hen,
JEsus hand er Syndres Ven.

14. JEsus hand er Syndres Ven,
Som ej derfor miste Modet,
Naar hand nævner Fristelsen,
Men vil gierne vove Blodet,
Haster! løber til ham hen,
JEsus hand er Syndres Ven.

7. JEsus hand er Syndres Ven!
Styrker dem, som sine Lemmer,
At de i Anfegtningen
Hielp og Trøst og Kraft fornemmer,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

15. JEsus hand er Syndres Ven,
Vil mand kun i Trygheds Taage
Ikke sove ind igien,
Men mod aid Forhindring vaage,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

8. JEsus hand er Syndres Ven,
som sig bort fra Naaden vendte,
Hen udi Fordærvelsen
Og forsettlig Ondskab rendte,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

16. JEsus hand er Syndres Ven,
Skiønt de snuble mellemstunder,
Søge de kun Renselsen
I hans Pine, Død og Vunder.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

9. JEsus hand er Syndres Ven,
Vil de kun saa sant forsage
Ret for alvor Diævelen,
GUd vil gierne mod dem tage,
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.

17. JEsus hand er Syndres Ven,
Som ved Verden ikke hænge,
Men alt meer sig dagligen
Ind i JEsu Samfund trænge.
Haster! løber til ham hen!
JEsus hand er Syndres Ven.
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18. JEsus hand er Syndres Ven,
Ingen Syndre da forsage,
Prøv kun ret Omvendelsen,
JEsus lindrer vist din Plage.
Haster! løber til ham hen,
JEsus hand er Syndres Ven.
19. JEsus hand er Syndres Ven,
Vilt du kun ej syndig blive,1
Gak kun til Forløseren,
Hand skal snart din Nød fordrive,
Haster! løber til ham hen,
JEsus hand er Syndres Ven.
20. JEsus hand er Syndres Ven,
Dog maa ingen Syndsens Knegte
Trøstes med Forsoningen,
Før de Verdens Lyst fornegte.
Haster! løber til ham hen.
JEsus hand er Syndres Ven.
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18,2: Ingen synder
20,2: syndens
Desuden mener L. J. Koch i BSS I, s. 324, at
13,4: »vende« er en trykfejl, som gaar gennem
alle udgaver. Det burde være »rende«. I den
tyske tekst staar »rennen«.
P 277 har et par ændringer ud over de nævnte
i 12,2 og 18,2:
10,4:

naade-arme:

20,3-4: Driste paa forsoningen,
Saa de verden ey fornegte:

I Gb blev salmen ikke optaget, men overraskende
nok blev den optaget i E 120 i følgende bearbej
delse, der vist er foretaget af Abrahamson:

21. Jesus hand er Syndres Ven,
Arme Synder, lad dig sige,
Vend dig om alvorligen,
Du skal finde Naadens Rige.
Haster! løber til ham hen.
JEsus hand er Syndres Ven.

1. Jesus Christus er vor Ven!
Dette Ord kan Modet vække.
Han os viser Himmelen,
Naar os Helvede vil skrække,
lil da, Synder! til ham hen;
Jesus Christus er vor Ven!

22. JEsus hand er Syndres Ven,
Ingen meer i Synden dvæle
Hør hvor raaber Frelseren
Hid til mig i arme Siæle,
Haster! løber til ham hen,
JEsus hand er Syndres Ven.

2. Jesus Christus er vor Ven!
Derfor kom han ned til Jorden.
O, den Glæde! Frelseren
Selv et Menneske er vorden,
lil da, Synder! til ham hen;
Jesus Christus er vor Ven!

23. JEsus hand er Syndres Ven,
Hører det aid Verdens Ender,
Falder ind til GUd igien,
Som udbreder sine Hænder.
Haster, løber til ham hen,
JEsus hand er Syndres Ven.

3. Guds Eenbaarne er vor Ven!
Det forandrer Frygt til Glæde.
Dom og Straf ei truer den,
Som vil i hans Fodspor træde,
lil da, Synder! til ham hen;
Jesus Christus er vor Ven!

»Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden
Deel.) Udgivne af H.A.B., Tønder 1735.«
S. 24-29.
Schraders omkvæd bygger paa Luk. 15,2, mens
Brorsons er formet ud fra Math. 1 i,ig.
Salmen findes i afsnittet »Om Omvendelsen«.
Den blev optaget i Klenodiet med en del mindre
ændringer:
6,2: livets
10,4: naadens
12,2: syndens
1. forblive.

4. Jesus Christus er vor Ven!
Kun ved ham vi vorde rene.
Han vil os med Gud igien,
Gud igien med os forene.
lil da, Synder! til ham hen;
Han er Eet med Faderen!
5. Trofast Jesus er vor Ven!
Altid er hans Hielp tilrede,
Styrker os, naar Fristelsen
Vil paa Lasters Vei os lede.
lil da, Synder! til ham hen;
Jesus Christus er vor Ven!
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6. Jesus os forlader ei.
Og hans Øine os ledsage.
Snuble vi paa Dydens Vel,
Holder, reiser han de Svage,
lil da, Synder! til ham hen;
Jesus Christus er vor Ven!
7. End er han de Faldnes Ven!
Altid vil han sig forbarme,
Strækker ud mod Synderen
Broderlig de aabne Arme.
lil da. Synder! til ham hen;
Jesus Christus er vor Ven!
8. Kierlig rækker han os Haand,
Naar vi kun vor Jammer kiende.
Og med angergiven Aand
Kun til ham, til ham os vende,
lil da, Synder! til ham hen;
Evig bliver han vor Ven!
9. Tak, o Jesu! dig, vor Ven!
Os en Frelser er du vorden,
Og dig skienkte Faderen
Magt i Himlen og paa Jorden.
O! vi ile til dig hen,
Dig, vor Frelser! dig, vor Ven!
Abrahamson, E 120.
Denne bearbejdelse gik videre til R 431, der dog
kun optog v. 1,2, 4, 9, ændret saaledes
1,2:
3=

Dette Ord kan Døde vække.
Viser os til Himlen hen,

2,3 =

Hvilken Glæde, Frelseren

4(9)>3:
6:

skjenked
Til vor rette Sjæleven!

Saa spandt man ikke længere paa den traad.
KHF 1885,387 vendte tilbage til Brorsons tekst
og optog v. 1,2, 3, 9, 22 og 23 med følgende æn
dringer :
3,2-4: Derfor han paa Korset døde,
Lagde i Opstandelsen
Døds og Helveds Rige øde.
6 (23) ,3:

Kommer hjem til Gud igjen,

Saaledes blev den optaget i RT2,944 °S KH 476.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 351
med 17 vers og siden i N 318 med 14 vers, sidste
sted saaledes:

V. 1 og 2 uændrede.

3.3-4: Bort han tog Forbandelsen,
Lagde Djævlens Rige øde;

(4)
4(5)
(6)

udeladt.
uændret.
udeladt.

5(7)>3:

Anfegtelsen

(8)
6(9)

7(ia)

udeladt.
uændret.
udeladt.
udeladt.
uændret

8(13),4:

Sig i Tro til Jesum vende;

(10)
(11)

(14)
9(i5).4:

udeladt
Men trods al

10(16)
uændret.
11(17)
uændret.
(18, 19 og 20) udeladt.
12(20,3:

Vend dog

13(22)

uændret.

I4(23)>3:

Iler hen til

D 454 har lagt teksten i KH til Grund, men er i
v. 3 kommet nærmere til Brorson. Kommissionen
havde ogsaa optaget v. 4, se Prøvesalmebogen
484, men det blev bagefter slettet af kirkeministe
ren paa forslag af »Kredsen«.
I Norge blev salmen optaget af Wexels i »Christelige Psalmer« 1840 med 7 vers, og Hauge 463
med 10 vers, men den er ikke optaget i La, La rev
eller Nynorsk.
Det er en salme, som for nogen kan betyde
meget, for andre saare lidt. Naar man blader i sin
salmebog, siger Niels Møller, vil man falder over
mange salmer, man aldrig før har kendt og sun
get. Mange mennesker, der er opvokset i grundt
vigske kredse, har aldrig sunget denne.
(Fischer 1,396. BSS I, s. 322. Niels Møller SP,g).

JESUS, HELLIGHEDENS KILDE.
Melod: Wachet auf, ruft uns die Stimme.
1.

Heiligster JEsu, Heil’gungs Qwelle,
Mehr als Crystal rein, klar und helle,
Du laut’rer Strom der Heiligkeit!
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Aller Glantz der Cherubinen,
Und Heiligkeit der Seraphinen
1st gegen dir nur Dunkelheit.
Ein Vorbild bist du mir,
Ach bilde mich nach dir,
Du mein Alles! JEsu! ey nu,
Hilf mir dazu,
Dass ich mag heilig seyn, wie Du.
2.

3.

4.

5.

Hilf mir dazu,
Dass ich sanftmiihtig sey wie Du.
6.

Wiirdigster JEsu, Ehren-Kdnig!
Du suchtest deine Ehre wenig,
Und wurdest niedrig und gering;
Du wandelt’st gantz ertieft auf Erden
In Demuht und in Knechts-Geberden,
Erhubst dich selbst in keinem Ding.
HErr! solche Demuht lehr
Mich auch je mehr und mehr
Stetig iiben: JEsu! ey nu,
Hilf mir dazu,
Dass ich demiihtig sey wie Du.

7.

Wachsamer JEsu! ohne Schlummer
In grosser Arbeit, Miih und Kummer
Bist du gewesen Tag und Nacht:
Du mustest tåglich viel ausstehen,
Des Nachts lagst du vor GOtt mit Flehen,
Und hast gebetet und gewacht,
Gib mir auch Wachsamkeit,
Dass ich zu dir allzeit,
Wach’ und bete, JEsu! ey nu,
Hilf mir dazu,
Dass ich stets wachsam sey wie Du.

O keuscher JEsu! all’ dein Wesen
War ziichtig, keusch und auserlesen
Von Tugend-voller Sittsamkeit;
Gedencken, Reden, Glieder, Sinnen,
Geberden, Kleidung und Beginnen,
War voller lauter Zuchtigkeit.
O mein Immanuel!
Mach mir Geist, Leib und Seel
Keusch und ziichtig: JEsu! ey nu,
Hilf mir dazu,
Auch keusch und rein zu sein wie Du.

8.

Giitigster JEsu! ach wie gnådig,
Wie liebreich, freundlich und gutthåtig
Bist du doch gegen Freund und Feind!
Dein Sonnen-Glantz der scheinet allen,
Dein Regen muss auf alle fallen,
Oh sie Dir gleich un-danckbar seynd;
Mein GOtt! ach lehre mich,
Damit hierinnen ich
Dir nacharte: JEsu! ey nu,
Hilf mir dazu,
Dass ich auch giitig sey wie Du.

Måssiger JEsu! deine Weise
Im Trinken und Genuss der Speise
Lehrt uns die rechte Måssigkeit!
Den Durst und Hunger dir zu stillen
War, statt der Kost, des Vaters Willen
Und Werck’ vollenden dir bereit’t.
HErr! hilf mir meinen Leib
Stets Zåhnem, dass ich bleib
Dir stets niichtern: JEsu! ey nu,
Hilf mir dazu,
Dass ich stets niichtern sey wie Du.

9.

Nun liebster JEsu, liebstes Leben,
Mach mich in allen dir recht eben
Und deinem heil’gen Vorbild gleich.
Dein Geist und Kraft mich gantz
durchdringe,
Dass ich viel Glaubens Friichte bringe.
Und tiichtig werd zu deinem Reich,
Ach! zeuch mich gantz zu dir,
Behalt mich fiir und fur;
Treuer Heiland! JEsu! ey nu,
Lass mich, wie Du,
Und wo du bist, einst finden Ruh.

O stiller JEsu! wie dein Wille
Dem Willen deines Vaters stille,
Und bis zum Tod gehorsam war;
Also mach auch gleicher Massen
Mein Hertz und Willen dir gelassen,
Ach! stille meinen Willen gar:
Mach mich dir gleich gesinnt,
Wie ein gehorsam Kind,
Stille, stille: JEsu! ey nu.
Hilf mir dazu,
Dass ich fein stille sey wie Du.

Du sanfter JEsu! war’st unschuldig,
Und lid test alle Schmach geduldig,
Vergabst und liess’st nicht Rachgier aus,
Niemand kan deine Sanftmuht messen,
Bey der kein Eifer dich gefressen,
Als den du hatt’st ums Vaters Haus.
Mein Heiland! ach! verleih
Mir Sanftmuht, und da bey
Guten Eifer: JEsu! ey nu,

Jodocus v. Lodenstein, 1676.
Tysk bearbejdelse ved Bartholomæus Crasselius,
o. 1695, eller Gottfried Arnold, 1700.
Her efter Fr. Rostgaard: Fiire og Tredive udv.
Tyske Psalmer, 1738.
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Ovenstaaende tekst er ikke nogen tysk original
salme, men en bearbejdelse efter en hollandsk
kilde, hvis første vers ifølge Fischer lyder:
Heylge Jesu, hemelsch vorbeeld!
Der Englen heyligheyd
Werd als duysternis verordeeld
By uwe zuyverheyd.
Jesus is myn onbesmet
Hoofd en hert, myn geest en wet.
Heyligt my, heyligt my,
Ik moet Jesu zyn als Gy.
Den skal være digtet o. 1655 af Jodocus van
Lodenstein, som var præst i Utrecht, og fremkom
i hans »Uytspanningen«, den samlede udgave af
hans digte, 2. del, 1676. Den findes stadig i den
hollandske reformerte kirkes »Psalmen en Gezangen«, men forkortet til 3 vers og bearbejdet af
Abraham Rutgers: »Heil’geJezus, mijten leven«.
Om den tyske bearbejder er forskerne uenige.
Koch, Skaar og flere andre mener, at det er Bartholomæus Crasselius fra Diisseldorf, mens
Fischer betvivler dette, da salmen først fremkom
i et tillæg af salmer i Gottfried Arnolds »Das
Geheimniss der gottlichen Sophia«, Leipzig 1700.
De fleste af salmerne i dette tillæg, siger Arnold,
er digtet af andre, men naar man tager de salmer
fra, som man kender forfatteren til, bliver der kun
faa tilbage, deriblandt denne, og man ved, at
Arnold ogsaa ellers har bearbejdet hollandske
salmer. Ogsaa Kulp mener, at Arnold er bear
bejderen.
Den tyske tekst er gengivet efter Fr. Rostgaards
»Dansk Oversættelse af Fire og Tredive Udvalde
Tydske Psalmer etc.«, Kbh. 1738. Rostgaards
oversættelse fremkom først i denne samling. Det
første vers i den lyder:
Helligste Frelser JEsu liide,
Chrystall-VXiLre Helligheds Kilde,
Du reene Strøm af Hellighed,
Aid den Glandz af Cherubiner,
Ja Hellighed af Seraphiner,
Mod dig er bare Dunkelhed,
Du er Modeil for mig,
Ach! dann’ mig efter dig,
Du mit Alting, JEsu! ach nu,
Giv Sind og Hu,
Jeg hellig være maa som Du.
Fr. Rostgaard 1738.
Ogsaa Brorson har oversat salmen. Hans første
vers lyder:

Helligste Jesu, reenheds kilde,
Som et christal kand nær afbilde,
Du hellighedens perle-skat.
All den glands hos Cherubiner,
Hellighed hos Seraphiner
Er mod dit lys kun som en nat,
Et forskrift er du mig,
Ach danne mig efter dig,
Du mit alting, Jesu! o nu!
Bøy sind og hu.
At jeg maa vorde reen som du.
Brorson, Klenodiet 1739, s. 142.
Det var imidlertid ikke nogen af disse oversættel
ser, som blev optaget i P. De fremkom begge for
sent. P har optaget salmen efter »Nogle Stemmer
af Zion« 1733, et haandskrift paa Det kgl. Bibi.
(GI. kgl. saml. 1563), som formentlig er en lidt
forbedret renskrift af et manuskript i Generalkirkeinspektionskollegiets papirer (Diverse sager
XVIII, »Forarbejder til Pontoppidans Salme
bog). Hejselbjerg Paulsen har nogenlunde sikkert
fastslaaet, at salmens oversætter er den kendte
jurist, sønderjyden Andreas Hojer. »Nogle Stem
mer af Zion« skulde være en forbedret renskrift af
hans oversættelser. Hvem der har foretaget for
bedringen er uvist, men i de fleste tilfælde er æn
dringerne gaaet ind i Pontoppidans tekst.
1. Helligste JEsu, helligheds kilde!
Al saligheds og naades fylde!
Du meer end solen reen og skier!
Al glands, som er hos cherubiner,
Og herlighed i seraphiner
Mod din, som mørkheds taage er.
Et mønster er du mig,
Ach! dann’ mig efter dig,
Min Jehovah,
O JEsu kier!
Giør du mig dog her
Og hellig, som du hellig er.
2. O! stille JEsu, som din villie
Holdt sig for Fad’rens villie stille,
Og indtil døden lydde ham,
Lad mig dog vorde ogsaa dydig,
Som et u-myndigt barn dig lydig,
Og sindet efter dig, Guds Lam!
Tag hiertet gandske ind,
Giør attraa, siel og sind
Taus og stille.
O! JEsu kier,
Hielp, at jeg her
I sønlig aand dig lydig er.
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3. Aarvaagne JEsu, uden slummer,
Med megen møye, striid og kummer,
Dit øye for os omhu bar:
Hver dag du lærde, lægte, lidde,
Hver nat du for os bad og stridde;
Din bøn til Gud din hvile var.
Mig og aarvaagen giør,
At jeg maae, som jeg bør,
Vaag’ og bede.
O! JEsu kier,
Giv, at jeg her
I aanden steds aarvaagen er.
4. Naadigste JEsu, ach! hvor herlig
Er dog din naade, og hvor kierlig
Er du mod u-ven og mod ven!
Din soles lys for alle skinner,
Din frugtbar regn paa alle rinder,
Skiønt de ey takke dig igien.
Min JEsu, lær og mig,
At jeg i godhed dig
Maae paaslægte!
O! Jesu kier.
Giv, at jeg her,
Som du, mod alle kierlig er.
5. Du, fromme JEsu, blev forhaanet,
Og ey for had og spot forskaanet,
Lod dog ey hevn og vrede see.
Hvem kand dit sagte mod udsige,
Som ikkun for din Faders rige
og huus sig nidkier vilde tee ?
Min JEsu! prent mig ind
Et sagt’ og nidkiert sind
For din ære!
O! JEsu kier,
Giv, at jeg her,
Som du, from og sagtmodig er.
6. Saligste JEsu, hvad for smerte
Stod du ey ud med roligt hierte
Udi din dybe nedrighed ?
Naar du blev piint og qvælet ilde,
Saa taug du. Guds Lam! gandske stille,
Holdt dig i Fad’rens lydighed.
Bind, JEsu, ved din Aand
Mig og med slige Baand,
Naar jeg lider,
O! JEsu kier,
Hielp, at jeg her
Altid, som du, taalmodig er.
7. Du, ærens Konge! kom her neder,
Ey for at søge egen hæder!
Ney, du fornedred’ dig i alt,
4
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I ingen ting du dig ophøy’de.
Men dybt i ydmyghed nedbøy’de,
Tog paa en ringe træls gestalt,
O! slaae min hofmod ned,
Og giv mig ydmyghed
Ved din naade!
O! JEsu kier,
Giv, at jeg her,
Som du, af hiertet ydmyg er.
8. O! kydske JEsu, reenheds kilde,
Som os et mønster give vilde,
End frem for Adams reenheds stand.
I siel og lemmer, sind og sæder,
I øyesyn, ord, gang og klæder
Regierte hellighedens aand.
O! min Immanuel,
Giør og mit liv og siel
Kydsk og hellig!
Lad, JEsu kier,
Mig blive værd,
At ligne dig i kydskhed her.
9. Rigeste JEsu! du med ringe
Din tørst og hunger kunde tvinge.
Og blev af gandske lidet mæt!
Den lyst dit hierte kunde røre,
Var Fad’rens villie at fuldføre,
Det var din mad, din beste ret.
Vend, søde siele-ven!
Min hunger til dig hen,
Sielens manna!
Lær JEsu kier.
Mig det i sær,
Naar jeg dig har, at nøyes her.
10. Nu, hierte JEsu, kom, velsigne
Mit hierte, lad i alt mig ligne
Din hellighed, dit billede:
Din Aand og kraft mig saa regiere,
At jeg maae troens frugter bære,
Og mig dit rige værd betee.
O! JEsu, drag du mig
Alt meer og meer til dig,
Sielens Konge!
Kom, i mig boe,
Og lad min troe
I dig nu finde evig roe.
Andreas Hojer, o. 1731.
Her efter P 394.
I denne oversættelse er der kommet et nyt vers
ind, v. 6, men det er ikke Andreas Hojer, som har
tildigtet det. Det stammer fra den svenske over
sættelse i »Mose och Lambsens Wisor« 1717, og
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det er udgiveren af denne samling, Georg Lybec
ker, assessor i Svea Hovrått, som har tildigtet det
i sin fortræffelige oversættelse. Det lyder paa
svensk:
Toligste Jesu, hwad for smårta
Har du stådt ut med toligt hjerta
Uti din djupa nedrighet!
Når du blef pint och plagad illa,
Så teg du som et lamb hel stilla.
Etc.
Her efter Hejselbjerg 271.
Afhængigheden af den svenske tekst, som man
næsten maa kende for at forstaa den danske, ser
man ogsaa i v. 9, hvor Lybecker siger:
O! nyktre JEsu, tu med ringa
Tin tørst och hunger kunde twinga,
Och blef af ganska litet mått.
Ej wållust fick tit hjerta rora;
Men at tin Faders wilja gdra
War bland all mat tin basta rått.
Etc.
Her efter Liedgren 345.
Det har været svært for Hojer at finde et ord for
»nyktre«, som kunde passe ind i versemaalet, og
i hvert fald er »rigeste« helt misvisende i denne
sammenhæng. Det forholder sig imidlertid ikke
saadan, at Hojer slavisk oversætter den svenske
tekst. Han har ogsaa den tyske original for øje;
det ser man af v. 2, som lyder paa svensk:
Min JEsu, som tin storsta prydna
Bestod i en fullkomlig lydna,
Then tu for Fadren stadigt bar:
Altså mig ock tin nåd forunna,
At jag i trones kraft må kunna
Så lydig wara som tu war.
Ack! tag mit hjerta in,
Min wilja ofwerwin;
Hjertans JEsu,
Mig tukta så,
At jag ock må
Som tu, i barnslig lydna stå.
Her efter Liedgren 344.
Her er det ganske øjensynligt, at det ikke er den
svenske, men den tyske tekst, der klinger igennem
i den danske oversættelse.
Den anførte tekst i P er ikke helt Hojers, men
rettet. Nogle af rettelserne er med en anden
haand tilføjet allerede i det ældste haandskrift og
derefter afskrevet i »Nogle Stemmer af Zion«

som en subsidiær tekst. De er nedenfor mærket
med (Z). Den tekst, som maa formodes at være
Hojers, udviser følgende forskelle fra den anførte:
1,1:
2:
4:
11:

Fylde
kilde
All den Glands hos
Giør mig dog her

4.10- 12: Ud af mit Pund
At være rund
Mod alle og i allen stund. (Z)
5,1:
fromste
10-12: Sluk Jesu mild
Min Vredes Ild
Med Din sagtmodig Aand mig fyld. (Z)
6.10- 12: Saa at jeg Dig
Maa vorde lig
I Kaarsets Vey til Himmerig. (Z)
7,7:
Høymod
10-12: Lad Jesu mig
Ydmygelig
Fornægte mig og følge dig. (Z)
8,3:

Af Adams første Reenheds Stand!

9,9-12: Lad Dig nyde
O Livsens Brød
Vær Siælen sød
Giv Legemet Nødtørftighed.
Denne salme om Jesus som forbilledet er væsens
forskellig fra den senere rationalismes moralisme.
Den bunder i mystikkens ønske om at afdø fra
selvet og blive forenet med Jesus gennem efterlignelsen. Saaledes var det allerede hos forfatte
ren, den asketiske mystiker Lodenstein, saaledes
baade hos den tyske oversætter Arnold, den sven
ske Lybecker og den slesvigske Hojer. I modsæt
ning til den frodige livsappetit, som undertiden
kommer frem i ortodoksiens tid, prises her den
forfinelse og forædling i ydre optræden, den nøj
somhed i livskravet, som bliver mæt af ganske lidt.
Da Lybecker blev forhørt af konsistoriet i Stock
holm, forsvarede han sig »med megen sagtmodig
hed«. Det er denne livsindstilling, som ogsaa har
grebet Hojer, da han 1730 blev afsat fra sine høje
stillinger, og som formodentlig igen har skaffet
ham kongens tillid.
Fra P gik salmen uændret videre til Gb 207,
men derefter blev den udelukket af de kongerig-
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ske salmebøger. Balles komite, som redigerede E,
har forstaaet, at den var af en anden aand.
I Sønderjylland levede den videre og blev med
en del ændringer optaget i MB 521. Senere blev
den optaget i N 359, hvor v. 6, 8 og 9 blev ude
ladt, mens resten blev helt omarbejdet:
1. Jesu, Hellighedens Kilde,
Al Sandheds og al Reenheds Fylde,
Du meer end Solen klar og skjær!
Selv Cherubers Glands og Ære,
Seraphers Hellighed den skjære,
Mod din som Mørkheds Taage er.
Exemplet gav du mig,
Ak dan mig efter dig,
Du min Frelser!
Jesu, hjælp du.
Ak, hjælp mig nu
At vorde hellig ret som du!
2. Stille Jesu, som du vilde
Dig i din Faders Villie stille
Hengive under Korsets Skam,
Saa lad og i lige Maade
Din Villie ene i mig raade.
At ret jeg lyder dig, Guds Lam!
Tag Hjertet ganske ind,
Gjør Attraa, Sjæl og Sind
Taus og stille;
Jesu, hjælp du,
Ak, hjælp mig nu
At vorde lydig ret som du!
i

3. Du, o Jesu, uden Slummer,
Med megen Møie, Strid og Kummer
Aarvaagen for os Omhu bar;
Hver en Dag du vilde lide
Og hver en Nat i Bønnen stride
Din Bøn til Gud din Hvile var.
Mig og aarvaagen gjør,
At jeg maa, som jeg bør,
Vaage, bede!
Jesu, hjælp du,
Ak, hjælp mig nu,
At jeg aarvaagen er som du!
4. Milde Jesu, ak hvor herlig
Er dog din Naade, og hvor kjærlig
Er du mod Fjende og mod Ven!
Naadens Sol du lader skinne
Og frugtbar Regn for Alle rinde,
Skjøndt ei de takke dig igjen.
Min Frelser, lær du mig,
At jeg i Godhed dig
4
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Ret maa ligne!
Jesu, hjælp du,
Ak hjælp mig nu,
At jeg maa vorde god som du!
5. Fromme Jesu, grumt forhaanet
Og ei for Had og Vold forskaanet,
Du sagde ei et Vredens Ord;
Du, sagtmodig uden Lige,
Kun for din Faders Huus og Rige
Har øvet Nidkjærhed paa Jord.
Tag Vreden af mit Sind,
Plant Nidkjærhed derind
For din Ære!
Jesu, hjælp du,
Ak hjælp mig nu.
At jeg sagtmodig er som du!
6(7). Jesu, Ærens Konning kjære,
Du søgte ei din egen Ære,
Dybt du fornedred dig i Alt;
Aldrig du dig selv ophøied.
Men taus i Ydmyghed nedbøied,
Der Du blandt Tjenere blev talt.
O slaa mit Hovmod ned
Og giv mig Ydmyghed
Ved din Naade!
Jesu, hjælp du.
Ak hjælp mig nu
At vorde ydmyg ret som du.
7(10). Hjerte Jesu, du mig signe
Til ret din Hellighed at ligne,
Dit Billede at vorde lig;
Lad mig Troens Frugter bære
Ved Aandens Kraft ret skikket være
Til at faae Lod i Himmerig!
O Jesu, drag du mig
Alt meer og meer til dig,
Sjælens Konge!
Kom, i mig bo,
Giv, at min Tro
I dig maa finde evig Ro!
N 359-

I denne form blev salmen paany brugbar. Med
den aandelige energi, der ligger i dens eksempel
samling, fik den en vis yndest. Men den er stadig
lang og tung og blev derfor af Sønderjyderne
udeladt i SS efter genforeningen. Det viste sig
dog bagefter, at der var nogen, som savnede den.
I D er den ikke optaget.
I Norge blev den kun optaget hos Hauge 526,
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der har 7 vers i en bearbej’delse, der ikke er mere
fremragende end den danske.
(Fischer 1,249. Kulp 474. Hejselbjerg 271, 277. Lied
gren 344-347. Kgl. Bibi., GI. kgl. Saml. 1563. Rigs
arkivet, Generalkirkeinspektionskollegiets papirer. Di
verse sager XVIII, Forarbejder til Pontoppidans sbg.).

JESUS, HERRE! PAA DIT ORD.
Paa dit Ord vil jeg udkaste Garnet.
Luk. 5,5.
Mel. Jesus han er Syndres Ven.
1. Jesu! Herre! paa dit Ord
Er jeg til min Gierning rede.
O den Trøst er sand og stor:
Du mig ved din Aand vil lede.
Paa dit Ord og i dit Navn
Alting vorder mig til Gavn.
2. Skal jeg mangen mødig Dag
Savne Frugten af min Møie,
Mangen Aften træt og svag
Hovedet til Hvile bøie:
Paa dit Ord, ved Morgengry
Gaaer jeg til min lid paa ny!

Hof- og Slotspræst, Ordensbiskoppens Vicarius«
er et værk i tre bind, som udkom 1823-26. De
indeholder prædikener, betragtninger og nogle
digte og salmer. Det fremgaar af fortalen til første
bind, at forfatteren venter, at de trykte prædike
ner vil være til velsignelse, som de har været det i
mundtlig form, men . ..: »De faa Forsøg i bun
den Stiil, hvilke ere tilføiede den anden Afdeling,
kunde maaskee uden Tab og Savn for Læserne
have været udeladte. Poetisk Værd kan de vist
nok ikke have; men skulde endog kun Enkelte af
Læserne finde dem skikkede til at vække from
Andagt, og at opløfte Aanden til den Alkiærlige,
da ere de Øieblikke, i hvilke de bleve nedskrevne,
ingenlunde spildte«. Forfatteren har altsaa næppe
tænkt sig, at ovenstaaende salme netop skulde
bevare hans navn i taknemlig erindring mere end
hundrede aar efter hans død.
Allerede i studentertiden blev Liebenberg op
fordret til at skrive salmer til E, da han havde
gjort sig fordelagtigt bemærket som digter. Han
fik 5 optaget, hvoraf de 2 blev bevaret i R og der
efter gled ud. Foranstaaende salme blev først op
taget i RT 1,584 med udeladelse af v. 3, men
ellers uden ændringer. Derfra gik den videre til
KH 553, som ændrede:
4(5),4: Se, den

3. Røver Uvens Klaffer mig
Brødres Tillid, Verdens Ære;
Maae Erfaring smertelig
Jordisk Hæders Tant mig lære:
Ordet, Jesu! Du har talt,
Rigelig erstatter Alt!
4. Staaer jeg ensom og forladt,
Giemmer Graven al min Glæde,
Er i Sorgens øde Nat
Ingen Ven med Trøst tilstede:
Jesu! dog hos Dig er Trøst.
Hvert dit Ord er Haabets Røst.
5. Paa dit Ord jeg freidig gaaer
Giennem Livets Sorg og Møie.
Seierspalmen hist jeg naaer.
O den vinker i det Høie! Til min sidste Stund jeg troer,
Jesu, Herre! paa dit Ord.
Michael Frederik Liebenberg:
»Bidrag til christelig Eftertankes og
Opbyggelses Fremme« I, Kjøb. 1823.
»Bidrag til christelig Eftertankes og Opbyggelses
Fremme. Af Michael Frederik Liebenberg, Rid
der af Dannebrogen, Kongelig Confessionarius,

Saaledes gik den ogsaa efter genforeningen ind i
SS 715 og endelig i D 326.
Det er for saa vidt karakteristisk for Liebenbergs egen udvikling fra rationalisme til et mere
positivt kristeligt stade.
Det er egentlig Landstad, som har vist vejen,
idet han optog den i La 482 med udeladelse af
v. 3. Derfra gik den i Norge videre til La rev 503
og blev af Støylen oversat til Nynorsk 388, samme
begyndelse.
Paa Ejnar Thomsen gjorde den et ejendomme
ligt indtryk, da han som dreng blev elev i Ran
ders Statsskole. Han skriver i sin artikkel i »Skolemænd og Skoleminder. Randers lærde Skole gen
nem 50 Aar«, Randers 1942, s. 74: »Jeg minder
om den staaende Indledningssalme til Skoleaaret:
M. F. Liebenbergs paa én Gang tillidsfulde og
dystre »Jesus, Herre! paa dit Ord/ Er jeg til min
Gerning rede«. Alt i alt er den jo stemt mere
efter Lærernes Erfaringssum end efter Disciple
nes, og det kunde vel passere en og anden kritisk
Gymnasiast at finde dens Alvor lidt for tung til
Lejligheden. Alligevel - hvem af os har kunnet
glemme dens to Midterstrofer og undgaa siden
hen at føle dem paatrængende aktuelle«. Han
citerer derefter v. 2 og 3(4) og tilføjer: »Selv de
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af os, der har maattet nøjes med jordisk Hjælp,
kan følge den prøvede Konfessionarius et langt
Stykke paa Vej«.
(Skaar 11,253).

JESUS, HIMMELFAREN.
Mel. Christ stod op af Døde.
1. Jesus, himmelfaren,
Høit over Engle-Skaren
Nu sidder ved Guds Høirehaand
Og sender os sin Faders Aand!
Bøier alle Knæ for vor Frelser!
2. Jesus, himmelfaren.
Udsender Engle-Skaren
Al Jorden rundt til sine Smaa
At vinke dem til Himlens Blaa!
Bøier alle Knæ for vor Frelser!
3. Jesus, himmelfaren,
Dog midt i Folke-Skaren
Uddeler Himlens Viin og Brød,
Er med sit Folk i Liv og Død.
Bøier alle Knæ for vor Frelser!
N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 2. opl. 1850, nr. 651.
Her efter 6. opl., jvf. Sangv. IV, 189.
Til Festsalmernes 2. opl. skrev Grundtvig en
række ensartede festsalmer i stil med og til melodi
af »Krist stod op af døde«, som han gentagne
gange havde arbejdet med og endelig havde faaet
helt færdig 1845. Det var julesalmen »Himlens
morgenrøde« (se ogsaa denne!), Kristi himmel
fartssalmen »Jesus, himmelfaren« og pinsesalmen
»Kraften fra det høje«. Med hensyn til de to sid
ste fulgte han en ældgammel dansk tradition, idet
Hans Thomissøn har følgende himmelfartsvers,
der svarer til paaskeverset:
Christ til Himmels mon fare/
Siungis lige som/ Christ stod
op aff Døde.
Christ til Himmels mon fare/
Sit arme Folck at beuare/
Oc giffue dem gaffuer mangelund/
Hannem ske loff i allen stund.
Kyrieleis.
Th 96.
Det ses heraf, at Grundtvig ikke blot fulgte tra
ditionen, men ogsaa hentede motiver til sine to
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sidste vers fra det gamle. Men der er sket den æn
dring, at det ikke er selve himmelfarten, der om
tales, men resultatet af den, Jesu gerning fra
kongesædet.
Omkvædet er her dannet ud fra disciplenes
tilbedelse efter himmelfarten. Luk. 24,52, jvf.
Fil. 2,9—10. Niels Møller siger, at denne salme
staar som det allercentraleste i Grundtvigs kri
stendomsopfattelse.
Salmen blev optaget i Mern Festsalmerne 621,
ETR 623 og ETF 635 og gik ind i de officielle
salmebøger med RT 1,657 og videre til N 165,
KH 253 og D 214.
(Uffe Hansen 11,341. StJ 111,45. Niels Møller: »Om
nogle grundtvigske hovedtanker« i Odense Semina
riums Elevforenings Aarsskrift 1952).

JESUS, HVOR DU BANGE STRED.
Under Jesu Kors.
1. Jesus, hvor du bange stred,
mine Tanker dvæle.
Paa hvert Sted, min Frelser led,
vil med Tak jeg knæle.
I den dybe Rædsels Nat
jeg dig ser og følger,
til Langfredagsmørket brat
dig for Øjet dølger.
2. Jesus, ved dit Korses Fod
vil jeg evig knæle.
Der udvælder Naadens Flod,
der genløses Sjæle.
Der fandt Synderhjertet Fred
ved dit Blod det rene,
og til Salighed jeg véd
kun dit Kors alene.
Henry Braém Ussing.
Indre Missions Børneblad, 18. Aarg., 14. April 1895.
Bag denne sang ligger følgende oplevelse: »En
Langfredag, da jeg vel var tolv Aar gammel, skete
der noget mærkeligt. Vi gik til Slotskirken, hvor
Biskop Martensen skulde prædike, og fandt i den
tæt fyldte Kirke et Sted at staa oppe paa det ene
Pulpitur, hvor jeg lille Fyr ganske forsvandt i
Myldret af de voksne. Jeg kunde slet ikke se ned
i Kirken, ikke se i en Salmebog og kun paa
Afstand høre en noget gammel, anstrengt Mands
Stemme. Biskoppens Prædiken var da sikkert hel
ler ikke særlig for Børn, men alligevel skete det
for mig, at jeg efterhaanden, uden at jeg kunde
forklare hvorledes, havde en Følelse af, at jeg stod
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paa Golgatha under Jesu Kors. »Jeg vil intet
andet vide til Salighed end Jesus Kristus og ham
korsfæstet«, de Ord gentog Biskoppen Gang paa
Gang; og de fæstede sig saa stærkt i min Bevidst
hed, at jeg fra den Dag vidste, at jeg havde mit
aandelige Hjem under Korset, og at Langfredag
var den største Dag i Verden. Derfor har jeg i
min lange Præstetid altid kendt det som det
største at forkynde Langfredagens Evangelium«.
(H. Ussing: Min Livsgerning 1, 16-17). Senere
i sine erindringer vender Ussing tilbage dertil
(s. 176-7): »Efter min første Langfredags Ople
velse blev det min dybeste Trang at føre andre
med i hans Følge gennem hans Lidelser til Gol
gatha. Paa den Vej plejede vi baade ved Faste
prædikener og paa Langfredag sammen at synge:
Jesus, hvor du bange stred ...«.
Thuner opgiver sangens fødselsaar til 1892,
men Ussing har i et brev til pastor P. Poulsen,
dateret 19. jan. 1940, meddelt, at den er »skrevet
til en Fasteprædiken i Jesuskirken først i dette
Aarhundrede«, og i et brev til mig af 16. marts
1942, at den er skrevet »vistnok 1901«. Faktisk
har Ussing ladet sangen trykke 1895 i I. M. Børneblad, som han selv var medredaktør af.
Sangen er skrevet til G. Wennerbergs melodi
til Ps. 139 »Utransaka mig, min Gud«, men
Ussing mente dog senere, at Vulpius »Jesu pine,
kors og død« passede bedre. Han protesterede
derfor imod, at IMS angav som melodi: »Til vor
lille gerning ud«.
Efter IMS 74 blev den optaget i KHT 757,
DT 792, Jessen 711, SF 352 og endelig D 186.
ST 742 har kun optaget sidste vers: »Jesus, ved
dit Korses Fod«.
(H. Ussing: »Min Livsgerning, som jeg har forstaaet
den«, Køb 1939-40. A. Malling: »Ussing som Dig
ter«, Krl. Dagbi. 3-3-1944. P. Poulsen: »Stiftsprovst
Henry Ussings Langfredagssalme«, Nat. 6-4-1952.
Poulsen II, 11 i-t 14).

JESUS I DET HØJE TRONER.
De Ascensione Domini.
1. Festum nunc celebre magnaque gaudia
Compellunt animos carmina promere,
Cum Christus solium scandit ad arduum,
Coelorum pius arbiter.
2. Conscendit iubilans laetus ad aethera,
Sanctorum populus praedicat inclytum,
Concinit pariter angelicus chorus
Victoris boni gloriam.

3- Qui scandens superos vincula vinxerat
Donans terrigenis munera plurima,
Districtus rediens1 arbiter omnium
Qui mitis modo transiit.
4. Oramus domine, conditor inclyte.
Devotos famulos respice, protege,
Ne nos livor edax daemonis obruat
Demergat vel in inferos.
5. Ut cum flammivoma nube reverteris,
Occulta hominum pandere iudicans,
Ne2 des supplicia horrida noxiis
Sed iustis bona praemia.
6. Praesta hoc genitor, optime, maxime,
Hoc tu nate Dei et bone spiritus,
Regnans perpetuo fulgida Trinitas
Per cuncta pie saecula.
Rabanus Maurus, J 856.
Her efter Daniel 1,217.
Man er nogenlunde sikker paa, at denne hymne
til Kristi Himmelfartsdag virkelig er af Rabanus
Maurus, der var abbed i Fulda og senere blev
ærkebiskop af Mainz. Hans digte blev offentlig
gjort 1617 af Chr. Browerus efter et gammelt
Fuldahaandskrift, som der nu kun er bevaret en
lille rest af, men dog nok til at fastslaa, at det er
skrevet i det 10. aarhundrede.
Den her anførte hymne, som blev oversat til
tysk af munken Johannes fra Salzburg: »Kvm
hoch feierliche czeit« (Wackernagel 11,589), har
været almindelig brugt til himmelfartsfesten. Det
har nok ogsaa været tilfældet i Danmark, idet
Hans Tausen skriver, at den skal bruges fra him
melfartsdagen til pinsedag, »met dette hendis ene
verss paa Danske/ som her effterfølger«:
Den ypperste høytid och store Aandelige glæde/
tuinger vore hu oc s ind lystige sang at quæde/
Naar Christus met Siæl och Krop/
foer til sæde i Hiemelen op/
hueden han oss kommer en milder Dommere.
Tv 104.
Dette danske vers skal ogsaa synges til aftensang
mellem hvert andet af de latinske vers. Maaske
skyldes det danske vers Hans Tausen selv.
Hans Thomissøn har imidlertid været af den
mening, at man hellere maatte synge hele sangen
paa dansk. Han rettede da lidt paa Hans Tausens
vers og oversatte de øvrige:
1. Dreves: rediet. 2. Non.
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1. Den ypperste Høytid oc stor Aandelig glæde/
tuinger vor hu oc sind lystig sang at quæde/
Thi Christ met Siel oc krop/
foer til Himmelen op/
vor Herre oc Talsmand at være.

1. Høitids-Dagen, Høiheds-Gangen,
Vække, hæve Fryde-Sangen,
Høi er Thronen, Han bestiger,
Som forener begge Riger:
Stjerne-Land og Blomster-Vang!

2. Met ære oc glæde hand op til Himmelen foer
Hand prisis herligen aff alle Helgens skar/
Den gantske Engel Chor
Siunger hans ære stor/
At hand vor Fiende kunde offueruinde.

2. Jesus i det Høie throner,
Ham lovsynge Millioner,
Som paa Jorden, saa i Himlen,
Engle-Chor med Folke-Vrimlen,
Seier-Herren fredegod!

3. Hand foer i det høye/ oc tog fengselet fangen
Oc gaff oss menniske/ gaffuer skøne oc mange
Sactmodig drog hand bort/
Men hand met strenghed stor
Vil komme all Verdsens Dommere.

3. Milde Drot! igien Du kommer,
Som al Verdens strænge Dommer,
Alle Skyer Flammer sprude,
Da er Naadens Time ude,
Alle Engle raabe Vee!

4. Wi bede dig Herre/ vor skaber oc frelser kier
See til dine tienere/ oc hør deris begær/
Hielp oss O Jesu Christ/
Fra Dieffuelens onde list/
Fra Helffuedis grund oc pine.

4. Hør os nu i Naadens Fylde!
Straf os ei som vi forskylde!
Vogt vor Sjæl fra Skam og Skade!
Rør os, bøi os, giør os glade!
Lad os see din Herlighed!

5. Naar du vilt gienkomme/ oc siunis i skyen
klar
Alle vore gierninger da bliffue obenbar/
Lad oss ey straffis da/
Som wi nu fortiene maa/
Men lad oss euig met dig leffue.
6. Det giff oss o fader/ o Guds søn oc helligaand
Hues mact oc rige skinner vijt offuer alle land
O hellig Trefoldighed/
Sand Gud aff euighed
Dig være loff priss oc ære.
Hans Thomissøn, Th 97.

Denne oversættelse gik nu videre, i hvert fald til
de førende blandt boghandlersalmebøgerne, Cassubes og Mokkes, men blev ikke optaget i K eller
de følgende officielle salmebøger.
Grundtvig har i Sangværk 1,315: »Ypperlig
Høitid, med aandelig Glæde« forsøgt at genop
live den, dels med henblik paa den latinske tekst,
dels med henblik paa den gamle danske, hvis
versemaal han bevarer.
Han havde imidlertid allerede tidligere i Sang
værket givet en anden oversættelse af den latinske
tekst, ledsaget af fodnoten: »Himmelfarts-Sangen
»Festum nunc celebre, magnaque Gaudia« frit
oversat og forkortet«. Her har han ogsaa frit dan
net sit versemaal:

N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 240.
Denne frie oversættelse blev optaget i ETF 893,
hvorfra den gik videre til RT 1,662, men med
følgende begyndelse: »Højtidsdagen, Høitidsgangen«. Det er formodentlig ikke nogen ændring,
men en fejl, som er blevet staaende, fordi den gav
mening, selv om den rigtignok forfladiger Grundt
vigs mening.
Da salmen ikke blev optaget i KH, kom den
ind i en del tillæg, stadig med den forvanskede
begyndelse, saaledes KHT 769, KST 761, DT
804; derimod har Askov 688 den rette begyndelse.
I Sønderjylland blev den optaget i N 166:
»Jesus i det Høie throner«, altsaa med udeladelse
af første vers; her som mange andre steder er
sønderjyderne gaaet i Landstads spor. Desuden
en lille ændring i 1 (2),4: og.
Der var i salmebogskommissionen stemning for
at optage den med alle vers i D, men i sidste om
gang gled den ud af pladshensyn.
I Norge blev den som antydet optaget af Land
stad i La 418 med de tre sidste vers. Saaledes gik
den videre til La rev 412. Nynorsk 316 bringer en
oversættelse af Støylen: »Jesus ved Guds høgre
tronar«, hvorunder der staar »Etter Hrabanus
Maurus? ved Støylen«. Det er lidt misvisende.
Oversættelsen er foretaget efter Landstads for
kortning af Grundtvigs frie gendigtning.
(Skaar II, 135-39. Nutzhorn 11,72-77. Widding 1,104;
11,88, 98. Niels Møller SS, 11,42)-
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VÆR VELSIGNET, NAADETRONE.
Rythmica oratio ad unum
quodlibet membrorum Christi patientis et
a cruce pendentis.
Ad pedes.
1. SAlve mundi1 salutare,
salve, salve, lesu care!
cruci tuæ me aptare
vellem vere, tu scis quare,
da mihi tui copiam.
Ac si præsens sis, accedo,
immo te præsentem credo,
o quam nudum hic te cerno,
ecce tibi me prosterno,
sis facilis ad veniam.
2. Clavos pedum, plagas duras
et tam graves impressuras
circumflector cum affectu,
tuo pavens in aspectu,
meorum memor vulnerum.
Grates tantæ caritati,
nos agamus vulnerati,
o amator peccatorum,
reparator constratorum,2
o dulcis pater pauperum!
3. Quidquid est in me confractum,
dissipatum aut distractum,
dulcis lesu, totum sana,
tu restaura, tu complana
tam pio medicamine.
Te in tua cruce quæro,
prout queo, corde mero,
me sanabis hic, ut spero,
sana me et sanus ero
in tuo lavans sanguine.
4. Plagas tuas rubicundas
et fixuras tam profundas
cordi meo fac inscribi,
ut configar totus tibi
te modis amans omnibus.
Quisquis hue ad te accessit
et hos pedes corde3 pressit
æger, sanus hine abscessit4,
hic relinquens, quidquid gessit,
dans osculum vulneribus.
Dreves og Blume: i. meum. 2. confractorum. 3. cordi.
4. recessit.

5. Coram cruce proeumbentem
hosque pedes complectentem,
lesu Christe, me nel spernas,
sed de cruce saneta2 cernas
compassionis gratia.
In hac cruce stans directe
vide me, o mi dilecte,
totum me ad te3 converte,
»esto sanus« die aperte,
»dimitto tibi omnia.«
Arnulf af Louvain, d. 1250.
Her efter Wackernagel 1,186.
Man har tidligere ment, at det var Bernhard af
Clairveaux, som havde digtet den syvfoldige sal
me »Rythmica oratio etc.«, som bestaar af an
dagter ved Jesu lidende lemmer. Der er imidler
tid ført bevis for, at det er abbed Arnulf af
Louvain. Et haandskrift fra 1320 angiver ham
som forfatter. Se nærmere herom og om salmens
syv dele under »Hil dig. Frelser og forsoner«.
Paul Gerhardt har oversat alle de syv salmer til
tysk. De udkom først i Criigers »Praxis« samlet,
hvorefter de enkelte salmer gik videre til andre
salmebøger. De latinske afsnit af hymnen er lige
lange og alle i samme versemaal. Paul Gerhardts
gendigtning er formet i forskellige versemaal, og
salmerne er ikke lige lange. Hans gendigtning er
saaledes ret fri. Ovenstaaende »ad pedes« (ved
fødderne) blev saaledes optaget i Schraders sal
mebog:
1. SEy mir tausendmal gegriisset,
der mich je end je geliebt,
JEsu, der du selbst gebiisset
das, womit ich dich betriibt.
Ach! wie ist mir doch so wohl,
wenn ich knien und liegen soli
an dem creutze, da du stirbest,
und um meine seele wirbest.
2. Ich umfange, hertz’ und kiisse
der gekrånekten wunden zahl,
und die purpur-rohten fliisse,
deiner fuss’ und någel-maal.
O wer kan doch, schonster fiirst,
den so hoch nach uns gediirst,
deinen durst und liebs-verlangen
vollig fassen und umfangen.
3. Heile mich, o Heyl der seelen,
wo ich kranck und traurig bin,
nimm die schmertzen, die mich quålen,
und den gantzen schaden hin.
. bone, non me. 2. tua cruce. 3. te ad me.
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den mir Adams fall gebracht,
und ich selbsten mir gemacht;
wird, o artzt, dein blut mich netzen,
wird sich all mein j'ammer setzen.
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Ach! hvad er jeg fryde-fuld!
Naar jeg kaster mig i Muld,
Ved din Blod-Regn at bedugge
Siælen, under Korsets Skugge.

4. Schreibe deine blut’ge wunden
mir, HErr, in das hertz’ hinein,
dass sie mogen alle stunden
bey mir unvergessen seyn:
du bist doch mein hochstes1 gut,
da mein gantzes hertze ruht:
lass mich hie zu deinen fussen
deiner lieb’ und gunst geniessen.

2. Jeg omfavner dine mange
Purpur-røde Slag og Saar,
Og vil kysse tusind gange
Hvert et Nagle-Gab og Skaar.
O! hvo kand, min Salighed!
Aid den svare Tørst, du leed
For mig Arme løs at rive,
O! hvo kand den Tørst beskrive.

5. Diese fiisse will ich halten,
auf das best ich immer kan;
schaue meiner hånde falten,
und mich selbsten freundlich an
von dem hohen creutzes-baum,
und gieb meiner bitte raum.
Sprich: lass all dein trauren schwinden!
ich, ich tilge2 deine siinden.
Paul Gerhardt.
Joh. Criiger: »Praxis pietatis melica«, Berlin 1653.
Her efter Schrader, nr. 115.

3. Kom, min Læge! at forbinde
Mit forknuste Sind og Mood,
Lad mit arme Hierte finde
Redning i din Død og Blod,
Tag den gandske Skade bort,
Som mig Adams Fald har giort,
Og jeg selv har bragt til Veje,
Ved din Pines blodig Leje.

Paul Gerhardt har formet sin gendigtning til me
lodien »Zion klagt mit Angst und Schmertzen«,
som hist og her ogsaa synes at have sat sig spor i
teksten. Salmen greb ved sin inderlighed og blev
meget anset i Tyskland, endog saa anset, at man
betragtede det som en underfuld beskyttelse, da
man ved en ildebrand den 6. nov. 1715 i Zittau
fandt et lille ark med denne og to andre passions
salmer »Jesu meines Lebens Leben« og »O Haupt
voll Blut« ganske uskadt i Ruinerne. Det lille ark
blev indbundet sammen med en beretning om
begivenheden og indlemmet i Raadsbiblioteket i
Zittau. En af de herhen hørende salmer, »ad
manus«: »Sei wohlgegriisset, guter Hirt«, ønske
de Paul Gerhardts hustru forelæst ved sit døds
leje. En anden af disse salmer, »ad faciem« er af
Fr. Rostgaard oversat til dansk: »O ansigt højt forhaanet«, se denne. At salmen her er skrevet »ved
fødderne« spores ogsaa i gendigtningen: 2,4; 4,7;
5,1. Den er oversat til dansk af Brorson:
Mel. Som en Hiort med etc.
1. Vær velsignet, Naade-Trone,
Tusind gange, at du var
Villig, Synden at forsone,
Som dig selv fortørnet har.
I. Paul Gerhardt iflg. Tiimpel: liebstes. 2. tilg all.

4. Skriv mig, JEsu! dine Vunder,
Blod og Død i Siælen ind,
At jeg seer dem alle Stunder
Trykt og prentet i mit Sind;
Du allene est den Mand,
Som min Siæl fornøje kand,
Lad mig her i Støvet finde,
Det du lod paa Korset rinde.
5. Disse Fødder vil jeg holde
Som min Siæles faste Stavn,
Mine Hænder vil jeg folde,
Og dig spænde i min Favn;
Lad mig finde Ly og Læ
Under dette Livsens-Træ!
Siig: Lad Sorgen borte blive,
Jeg vil aid din Synd fordrive.
»Nogle Paszions-Psalmer/ Udgivne af H.A. B. (Det
andet Oplag.) Nøjere igiennemseet og formeeret.
Tønder 1735.«, nr. XIII.
Salmen blev optaget i Klenodiet 1739 med en
enkelt ændring:
5,6:

livets træ!

I P 67 er der ikke andre ændringer end at binde
stregen i 5,6 er borte.
Gb 419 ændrede følgende:
1,5-8: O! hvor fylder himmelsk Lyst
Og Erkiendtlighed mit Bryst,
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Naar min frelste Siel betænker
Alt, hvad Jesu Død den skienker.
4.7- 8: i Støvet kiende
Din Forsonings Maal og Ende.
1 E blev salmen udeladt, og R 201 optog kun det
sidste vers saaledes bearbejdet:
Jesu, jeg dit Kors vil holde,
Og det slutte fast i Favn,
Mine Hænder vil jeg folde
Og velsigne høit dit Navn;
Lad mig finde Ly og Læ
Under dette Livsens Træ,
Lad ei Sorg og Nød mig nage,
Siig, du vil min Synd borttage!
R 201.
Det er formentlig Hammerich, der har bearbej
det verset. Denne tekst gik videre til KH 217 og
D 181, men D er dog i de sidste to linjer vendt
tilbage til Brorsons tekst.
I Sønderjylland har MB 98 udeladt v. 2 og
foretaget nogle andre ændringer. N 131 har op
taget alle vers og kun ændret følgende:

1.7- 8: Og ved Korsets Fod betænker,
Jesu, hvad din Død mig skjenker!
3,2:
4:

Mit det syge Sind
din Død, dit Blod;

4,5=

er

7:
8:
5,1:
2:

Lad det dyre Blod mig finde,
Som du lod
Dine Fødder
Som mit Hjertes

Efter genforeningen blev den samme tekst beva
ret i SS, men tillige optog man som nr. 716 slut
ningsverset for sig selv med den samme tekst som
KH.
I Norge optog Wexels 1840 i »Christelige Psalmer« v. 1, 4 og 5. Bearbejdelsen af det sidste vers
har paavirket teksten i R og KH. La 334 og
Hauge 173 optog alle vers. La rev 317 udelod v.
2 og foretog en del ændringer. I Nynorsk er den
paa samme maade optaget i rigsmaalstillæget
780.
(Koch 111,319; VIII,44-46. Fischer 11,251. Kulp 47.
BSS 1,112. Skaar 1,766. Tårup 111,14-15).

JESUS, JESUS, JESUS SIGTER.
1. JESUS, JEsus, nichts als JEsus,
soli mein wunsch seyn und mein ziel!
jetzund mach’ ich ein verbiindniss,
dass ich will, was JEsus will;
denn mein hertz mit ihm erfiill’t,
ruffet nur: HERR, wie du wilt!
2. Einer ist es, dem ich lebe,
den ich liebe fruh’ und spat,
JEsus ist es, dem ich gebe,
was er mir gegeben hat,
ich bin in dein blut verhiilPt,
fiihre mich, HErr, wie du wilt.
3. Scheinet was, es sey mein gliicke,
und ist doch zuwider dir;
ach! so nimm es bald zuriicke,
JEsu gieb, was niitzet mir.
Gieb dich mir, HERR JEsu mild,
nimm mich dir, HErr, wie du wilt.
4. Und vollbringe deinen willen,
in, durch, und an mir, mein GOtt,
deinen willen lass’ erfullen
mich im leben, freud’, und noht,
sterben als dein ebenbild,
HErr! wenn, wo und wie du wilt.
5. JEsu, JEsu, sey gepriesen,
dass du selbst dich mir geschenckt,
deine treu’ an mir bewiesen,
und mein hertz zu dir gelenckt.
Bleib’ bey mir, mein starcker schild,
so ruff’ ich stets: wie du wilt.
Ludåmilie Elisabeth, grevinde af SchwarzburgRudolstadt.
H. Ammerbach: »Vermehrtes Gesang-Biichlein«,
Halberstadt 1673.
Her efter Schrader, nr. 748.
Paa slottet Heidecksburg ved Rudolstadt boede
den ugifte greve Ludwig Giinther af Schwarzburg-Rudolstadt. Han gav under Trediveaarskrigen husly til et flygtningepar, grev Albert
Friedrich til Barby og Miihlingen og hans hustru,
Sophie Ursula, som var født grevinde til Olden
burg og Delmenhorst. Mens de var paa Heidecks
burg, fik de en datter, Åmilie Juliane. Hun var
kun fem aar, da forældrene døde, og hun kom da
igen til Heidecksburg som plejebarn, hvor grev
Ludwig Giinther var blevet gift med hendes
moster, Åmilie Antonie af Delmenhorst. Blandt
deres børn maa nævnes Ludåmilie Elisabeth og
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Albert Anton. I det grevelige hus var Ahasverus
Fritsch lærer, siden kansler og konsistorialpræsident. Tonen i huset og aanden i opdragelsen kan
karakteriseres gennem foranstaaende salme. Al
bert Anton blev gift med sin plejesøster Åmilie
Juliane, og de levede lykkeligt sammen i 42 aar.
Ludåmilie Elisabeth var derimod kun 32 aar, da
hun døde af mæslinger. Hun naaede dog at skrive
206 salmer, hvoraf enkelte skal være udkommet,
mens hun levede, nemlig i de af Fritsch udgivne
salmebøger, men samlet udkom de 1687 under
titlen »Die Stimme der Freundin«, hvilket bety
der »Jesu venindes stemme«, vel inspireret af
Højs. 2,10: »Staa op, min veninde!«.
Schraders tekst stemmer i de fire første vers
med originalen, men det sidste vers har han æn
dret betydeligt, idet han næppe har været op
mærksom paa, at versenes begyndelsesbogstaver
danner navnet JESUS. Det sidste vers lyder op
rindeligt saaledes:
Sei auch, JEsu, stets gepriesen,
der du dich und viel dazu
Hast geschenket und erwiesen,
dass ich frohlich schreie nu:
Mir geschehe, GOTT, mein Schild!
wie du wilt, HErr! wie du wilt.
Heller ikke Rambach har lagt mærke til dette
akrostikon, ellers havde han næppe i sin antologi
anført salmen med udeladelse af dette sidste vers.
Koch mener, at salmen først fremkom i Ahas
verus Fritsch’s »Einhundert Einundzwanzig
Neue himmelsiisse Jesuslieder«, 1668, men Tvimpel synes at mene, at den først er fremkommet i
Ammerbachs ovenanførte salmebog. I forfatter
indens egen samling »Die Stimme der Freundin,
Das ist Geistliche Lieder etc.«, Rudolstadt 1687,
har den overskriften »Ergebung in GOttes Willen«. Den blev ogsaa optaget i grevinde Åmilie
Julianes opbyggelsesskrift »Tågliches Morgen-,
Mittags und Abend-Opffer«. Thilo, som har
besørget en udgave af Ludåmilies salmer, kalder
denne salme »hovedjuvelen i hendes evangeliske
salmekrone«. Brorson har oversat den efter Schra
ders tekst; han har derfor ikke kunnet være op
mærksom paa noget akrostikon.
1. Jesum/ Jesum/ Jesum sigter
Aid mit Hiertes ønske til/
Og sig hermed sterck forpligter/
At jeg vil/ hvad Jesus vil/
Hiertet i ham glad og mildt
Raaber: Herre/ som du vilt.
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2. Hand den ene er og bliver/
Som jeg elsker idelig/
Jesus er det/ som jeg giver/
Hvad hand haver givet mig/
Har dit Blod Guds Vrede stilt/
O! saa føør mig som du vilt.
3. Synes noget mig at nytte/
Og dog ey behager dig/
O saa lad det fra mig flytte/
Gif kun/ hvad der tiener mig/
Alt det andet er kun spildt/
Giv mig dig/ og hvad du vilt.
4. O fuldføer din gode Ville
1/ hos/ ved mig Nat og Dag/
Saa skal ingen Nød mig skille
Fra at elske dit behag/
Hiertet føre dette Skildt
Mit i Døden: Som du vilt.
5. Jesu/ det er meer end meget/
At jeg dig til gave fick/
Tag mit Hierte som dit eget/
Set det ret i Stiil og Skick/
At jeg altid frisk og mildt
Raaber: Jesu! som du vilt.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede
af H.A.B.«, 1734, Tunder.

Salmen findes i afsnittet »Om Hiertets Opofrelse
til Gud«. Den blev optaget i Klenodiet med en
lille ændring: 4,1: Og fuldføer. Maaske er »Og«
dog en trykfejl. Udgaven fra 1752 har atter »O!«.
Denne udgave har tillige en ændring i 5,5: At det.
Den samme salme er ogsaa oversat, temmelig
frit, og med et tildigtet Amen paa 7 vers, af
Nicolai Brorson, »Hvor skal jeg vel lindring
finde«, se nærmere under »Amen! Jesus han skal
raade«.
Den blev optaget uændret i P 430, men ikke i
Gb eller de følgende kongerigske salmebøger.
Først RT 1,799 optog den atter, ligeledes uæn
dret. KH 110 ændrede følgende:
1,3: fast
2,1: Han dog
2: Den, jeg
4: han selv har
I Sønderjylland blev den optaget i MB 437 med
nogle ændringer, bl.a. 1,5: Hjertet i mig. Maaske
er denne ændring ubevidst, da den stammer fra
en trykfejl i senere udgaver af P.
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N 452 ændrede følgende:
1,3:
5:

2,3:

fast
»i ham glad og mildt«
er udskilt mellem to kommaer for at tyde
liggøre meningen.
hvem jeg

3.1- 3: Synes Noget mig at gavne.
Som dog ei behager dig,
O, saa lad mig det kun savne, (MB)
4.1- 2: O fuldfør det, du mon ville,
I og ved mig
5-6: Selv naar Døden stunder til
Siger Hjertet: Som du vil!
5,6:

Raaber: Herre

Den gamle form »vilt« og de dermed forbundne
rim har undertiden generet nogen og har givet
anledning til overvejelser, udeladelser eller bear
bejdelser. Det er vel ordet »skilt«, der har faaet
KHF 1885,256 til at udelade v. 4. Derimod synes
der at ligge teologiske overvejeker bag, naar HT
832, S 465 og ST 830 har udeladt de to første vers
og optaget de tre sidste i rækkefølgen 5, 3, 4.
KHT 952 har optaget v. 5 som gradualvers.
Laub har i »Dansk Kirkesang« ændret salmens
begyndelseslinje: »Jesus, dig alene sigter«. Af
hensyn hertil, samt til at bevare det i oversættel
sen forsvundne akrostikon og forbedre de gam
meldags rim har Uffe Hansen i GF 549 givet en
ny bearbejdeke, som fortjener at kendes, selv om
man i D 592, efter nogle overvejeker, optog sal
men i den indsungne form.
1. Jesus, dig alene sigter
alt mit Hjærtes Ønske til
og sig hermed fast forpligter,
at jeg vil, hvad Jesus vil.
Hjærtet ham kun længes til,
raaber: Herre, som du vil!
2. .Ene Jesus er og bliver
den, jeg ekker idelig.
Jesus er det, som jeg giver,
hvad han selv har givet mig.
Alt for mig du satte til,
o, saa før mig, som du vil!
3. .Synes noget mig at nytte,
men dog ej behager dig,
o, saa lad det fra mig flytte,

giv kun, hvad der tjener mig!
Alt det andet slaar ej til,
giv mig dig, og hvad du vil!
4. Udfør alt, hvad du mon ville,
i, med, ved mig Nat og Dag!
Saa skal ingen Nød mig skille
fra at elske dit Behag.
Selv naar Døden stunder til,
siger Hjærtet: Som du vil!
5. .Stort det er, ja mer end meget,
at jeg dig til Gave fik.
Tag mit Hjærte som dit eget,
sæt det ret i Stil og Skik!
Evig dig det høre til,
raabe: Herre, som du vil!
Uffe Hansen 1943, GF 549.
I Norge er salmen optaget i La 81 og La rev 187.
Landstad har ogsaa i slutningen af hvert vers
ændret teksten for at modernisere rimene. Hovden har oversat den til Nynorsk 157: »Jesus,
Jesus, han aaleine«.
Rent formelt har salmen sikkert paavirket
Grundtvigs »Jesus Kristus, Frekermanden«.
(Koch IV,56. Fischer 1,388. Handbuch 207. Skaar
1,236. BSS II, s. 124).

JESUS, KOM DOG NÆR TIL MIG.
Die Psyche sehnet sich nach JEsu alleine.
1. JEsu, komm doch selbst zu mir
Und verbleibe fur und fiir:
Komm doch, wehrter Seelen Freund,
Liebster, den mein Hertze meint.
2. Tausent mahl begehr ich dich,
Weil sonst nichts vergniiget mich;
Tausentmahl schreih ich zu dir:
JEsu, JEsu, komm zu mir.
3. Keine Lust ist auff der Welt,
Die mein Hertz zu frieden stelt;
Dein, O Jesu, bey mir seyn
Nenn ich meine Lust allein.
4. Aller Engel glantz und pracht
Und was jhnen Freude macht,
1st, mir, siisser Seelenkuss,
Ohne dich nichts ak Verdruss.
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5. Nimb nur alles von mir hin,
Ich veråndre nicht den Sinn:
Du, O JEsu, must allein
Ewig meine Freude seyn.
6. Keinem andren sag ich zu,
Dass ich jhm mein Hertz auffthu:
Dich alleine lass’ ich ein,
Dich alleine nenn’ ich mein.
7. Dich alleine, Gottes Sohn,
Heiss’ ich meine Kron’ und Lohn.
Du fiir mich verwundtes Lamb
Bist allein mein Bråutigam.
8. O so komm dann, susses Hertz,
Und vermindre meinen Schmertz,
Denn ich schreih doch fiir und fur:
JEsu, JEsu, komm zu mir.
9. Nun ich warte mit Geduld,
Bitte nur umb diese Huld,
Dass du mir in Todes pein
Wollst ein siisser JEsus seyn.
Johann Scheffler (Angelus Silesius):
»Heilige Seelen-Lust«, Breslau 1657.
Her efter Tumpel V,4i 1.
Den unge mediciner Johann Scheffler var opvok
set i luthersk fromhed, men kom paa en studie
rejse til Holland i forbindelse med sværmeriske
kredse og lærte sin landsmand Jakob Bohmes
skrifter at kende. Han fuldendte sine studier i
Padua og blev efter sin hjemkomst livlæge hos
hertug Sylvius Nimrod af Munsterberg-Oels.
Mere og mere fordybede han sig i den gamle
tyske mystik, hvis tanker han udformede i mo
derne sprog, filosofisk i »Der cherubinische Wandersmann« og i en ny salmestil i »Heilige SeelenLust«, som var paavirket af Højsangen og inde
holder mange kontrafakturer af verdslige kærlig
hedsviser.
Denne nye sang fik en overordentlig indfly
delse, ikke blot paa enkeltpersoner som Gottfried
Arnold, Gerhard Tersteegen og Zinzendorf, men
i det hele taget paa pietismens salmedigtning.
Denne salme fremkom i forfatterens »Heilige
Seelen-Lust, Oder Geistliche Hirten-Lieder, Der
in jhren JESUM verliebten Psyche, Gesungen
Von Johann Angelo Silesio . .. Bresslaw« (1657).
Det er den tredie sang i den første bog. Datidens
kærlighedssange, hvor de elskende er hyrder og
hyrdinder, er det forbillede, digteren finder na
turligt, naar han (sjælen, Psyche) skal udtrykke
sin brændende Jesuskærlighed.

Til at begynde med var salmebøgerne noget
tilbageholdne med at optage den, maaske ogsaa
fordi forfatteren gik over til katholicismen, men
paa pietismens tid gik det stærkere. Salmen blev
optaget hos Freylinghausen 1704 med samme
tekst og derefter hurtigt i mange pietistiske salme
bøger.
JEsu, kom doch selbst zu etc.
Mel. Nun kommt der Heyden etc.
1. JEsu, kom dog selv til mig,
Og forbliv uryggelig,
Kom, min siele-ven saa kier,
Jeg allene dig begier.
2. Tusind’ gange ønskes du,
Som er eene i min hu,
Tusind’ gange raaber jeg:
JEsu, kom, unddrag dig ey.
3. Verdens lyst og liflighed
Giver sielen ingen fred.
Vil kun JEsus hos mig boe,
Fattes mig ey trøst og roe.
4. Verdens riigdom, magt og pragt
Holder jeg kun i foragt;
JEsu din fornedring er
Al den ære jeg begier.
5. Tages alting fra mig bort,
Jeg det ikke skiøtter stort,
Du, o JEsu! est den deel,
Jeg udvælger for min siel.
6. Ingen anden lukkes ind
I mit hierte, hu og sind,
Ingen, uden JEsus min,
Hvile skal i hiertets skrin.
7. Dig allene, o Guds Søn!
Kalder jeg min Brudgom skiøn,
O Guds Lam! i dine saar
Al min lægedom bestaaer.
8. Ach! saa kom da, søde Ven,
Driv al sorrig fra mig hen.
Thi jeg skriger skriig i skriig,
JEsu, JEsu, kom til mig.
9. Nu jeg taalig vente vil,
Legger dette suk dertil:
Søde JEsu! trøst mig, naar
Jeg af denne verden gaaer.
E. Pontoppidan, P 369.
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Man har ikke tidligere vidst, hvem der havde
foretaget denne oversættelse, der anonymt frem
kom i P 1740, men Hejselbjerg Paulsen har frem
draget en liste over »die von H. Past. Pontoppidan iibersetzte Gesånge«, hvori denne nævnes.
Da Pontoppidan her kaldes »pastor«, maa for
tegnelsen være affattet, inden han 1735 blev hof
præst i København, og formodentlig inden han
1734 blev slotspræst paa Frederiksborg. Listen er
ikke uden fejl, men i de tilfælde, hvor man ikke
har andre oplysninger om oversætteren, maa man
holde sig til den, og saaledes i dette tilfælde.
Oversættelsen er ingenlunde noget digterværk;
Schefflers ekstatiske tone er ikke dæmpet ned,
men den digteriske finhed er ganske fordampet.
Alligevel har salmen holdt sig i Sønderjylland til
vore dage, selv om den i mange aar ikke har
været meget brugt. Den gik med nogle ændringer
videre til MB 416 og derefter til N 377, som har
ændret følgende:

Sangen staar paa forsiden af bladet sammen med
en melodi, hvortil der ikke er anført noget andet
navn; formentlig har oversætteren ogsaa kompo
neret melodien. Han var dengang overlærer ved
Søetatens drengeskole i København, men blev
otte dage senere udnævnt til sognepræst i Faaborg-Aarre ved Varde.
Udgiveren af Dansk Kirketidende, C. J.
Brandt, har lagt mærke til den og husket den,
da der senere skulde samles et tillæg til R. Den
blev optaget i RT 1,797 med en del ændringer,
som maaske skyldes Brandt; men oversætteren
maa vel have godkendt dem eller samarbejdet
med redaktionen om dem:

4,3: Din Fornedrelse den er

3,3:
4:

1.3- 4: Gjern dig i mit Hjertes Bo,
Gjør det glad og gjør det tro.
2.3- 4: Aldrig faaer jeg Fred i Sind,
Uden du den bringer ind.
Men naar
alt jeg eier

5,2: ikke agter
6,4: Gjemmes skal
8,1: Ak, saa kom da, Sjæleven,
3: Thi jeg raaber idelig:
I Gb eller de senere kongerigske salmebøger blev
denne oversættelse ikke optaget, men salmen fik
paa dansk en renæssance, da der fremkom en ny
forkortet og meget fri oversættelse i Dansk Kirke
tidende i860, No. 12, søndag d. 18. marts:
Aandelig Sang.

Det ekstatiske, som allerede er betydeligt dæmpet
i Svendsens gengivelse af salmens første tre vers,
er ved disse ændringer helt fjernet, men megen
varme er blevet tilbage i de tre smaa vers, og
teksten har faaet en sluttet kraft.
Saaledes slog salmen an og gik videre til KH
605, SS 717 og D 588.
I Norge blev den gamle oversættelse optaget i
La 117, forkortet til 7 vers og bearbejdet af Land
stad. Hauge 506 optog alle vers, næsten uændrede.
La rev har udeladt den, men Nynorsk 74 har op
taget en forkortet oversættelse af Støylen, 5 vers:
»Jesus, kom daa sjølv til meg«.

Efter Angelus Silesius; meddeelt af D. Svendsen.

(Koch IV, 18. Fischer 1,375. Skaarl,3ig-32i. Hejsel
bjerg 280).

1. Jesus, kom dog nær til mig!
Lad mig aldrig slippe Dig!
Kom dog til mit Hjerte hen,
dyrebare Sjæleven!

JESUS KRIST, DU GAV MIG LIVET.
GUD, MIT HJERTE TAK DIG SENDER.

2. Altid staaer til Dig min Hu,
Al min Glæde eier Du;
Aldrig faaer mit Hjerte Ro,
Vil ei Du derinde boe!
3. Verden eier ingen Lyst,
Som kan fylde dette Bryst,
Men hvis Du mig bliver nær.
Himlen eier jeg alt her!
Diderik Peter Svendsen.
Dansk Kirketidende i860.

Ein Abend-Lied
nach dem heiligen Abendmal.
Im Thon: Werde munder, mein Gemiithe.
1. GOtt! mein Hertze Danck Dir sendet,
Weil mit Wohlthun dieser Tag
Angefangen und vollendet.
So dass ich mit Jauchzen sag:
Ich bin aller Siinden loss,
Ruhe sanfft in JESU-Schoss;
Ich bin JESU Braut heut worden,
Steh in seinen Liebes-Orden.
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2. Ich hab nun das ewge Leben,
Weil mir ist im Brod und Wein
JESU Fleisch und Blut gegeben;
Ich bin JEsu! JESUS mein,
Sterb des ewgen Todes nicht,
Leb und komm nicht ins Gericht.
JESU Blut im Grab mich decket
Und am Jiingsten Tag erwecket.
3. GOTT, der du zu meiner Freude
Mich bewirtt, gelabt, getrostt
Und aus Lieb geschencket heute
Das, womit du mich erlost,
Meines JEsu Leib und Blut:
Mache, dass nun sanffte ruht
Mit dem Leib stets meine Seele,
Die ich Dir hiermit befehle.
4. JESU! du mein guter Hirte,
Mich, dein Schåflein, schliess in Dich;
Ferner es wie heut bewirte
Und mach, dass es bessre sich.
Wehre, weils mit Dir gespeist,
Dass es Satan nicht zureisst,
Sondern mog in deinen Wunden
Finden seine Ruhe-Stunden.
5. Heilger Geist! zeug friih und spate,
Wie du mir geholffen heut.
Trbste mich mit That und Rathe
In der letzten Lebens-Zeit,
Dass ich CHristi Leib und Blut
Hab genossen mir zu gut,
Und hilff, dass ich dessen Stårcke
Stets und ja im Tode mercke.
6. Der HERR, der mich speist zum Leben,
Segne und behiite mich!
Der HERR, der zur Speiss sich geben,
Der erleuchte mich durch sich!
Der HERR, der mich fuhrt zur Speiss,
Geb mir Friede Ihm zum Preiss
Und erqvick an Seel und Mu the
Mich mit JESU Leib und Blute!

hvorfra den er blevet kendt i Norden. Birgitte
Kaas har oversat den til dansk-norsk:
1. GUd! mit hierte tak dig sender;
Thi med naade denne dag
Sig begynder og fuldender,
Jeg kand sige med behag:
Jeg er udaf synden løst,
Har i Jesu hvile, trøst,
Jeg nu Christi bruud er vorden,
Staaer udi hans naades orden.
2. Jeg nu evig haver livet,
Thi mig udi brød og viin
Jesu kiød og blod er givet,
Jeg er Jesu, Jesus min;
Skal ey døe en evig død,
Kommer ey til dommens nød;
Jesu blod og grav mig dækker,
Og paa domme-dag opvækker.
3. Gud! du som i dag mig haver
Spiist og skienket til min trøst
Med de kierlighedens gaver,
Hvormed du mig har forløst,
Med min Jesu kiød og blod,
Du nu og med hvile god
Siæl og legem vel husvale,
Dem jeg dig nu vil befale.
4. Jesu! du min gode hyrde,
Mig, dit faar, bevar i dig,
Lad mig satan ikke myrde;
Thi jeg har dig selv i mig:
Spiis mig mere, som i dag,
Lad mig bedres til behag,
Og i dine saar saa hvile
Fri fra satans morder-pile.

Amilie Juliane af Schwarzburg-Rudolstadt:
»Im Nahmen JESU! Tågliches Morgen- Mittagsund Abend-Opffer__«, 1685, s. 291.
Her efter Tiimpel V,630.

5. Hellig Aand! du mig det lære,
At med hielp i dag din haand
Mig i raad og daad bivære,
Vidne stedse med min aand,
At jeg Christi kiød og blod
Haver nydt i troe og bod,
Lad mig der af alle dage
Helst i døden kraften smage.

Den lærde og fromme grevinde Åmilie Juliane,
hvis familieforhold er omtalt under svigerinden
Ludåmilie Elisabeths salme »Jesus, Jesus, Jesus
sigter«, skrev 587 salmer, men denne hører næppe
til hendes mest kendte; Koch nævner den ikke.
Den blev optaget 1710 i en Hamburgsalmebog,

6. Herren, som gav mad til livet,
Signe og bevare mig;
Herren, som sig selv har givet,
Lyse for mig naadelig;
Herren, som mig har bereed,
Give mig sit aasyns fred:

»
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Herren, Herren, Herren give
Mig sin eyedom at blive.
Birgitte Christine Kaas:
»Nogle Aandelige Psalraer etc.«, 1734.
Oversættelsen fremkom i »Nogle Aandelige Psalmer, Oversatte udaf det Tydske Sprog paa Dansk
af den, Som inderlig begiærer at have udi sit
Hierte Bestandig Christi Kierlighed«, Kiøb.
1734. Oversætterindens navn skjuler sig bag
begyndelsesbogstaverne i de tre sidste ord. Hun
var datter af Hans Kaas til Hastrup i Jylland;
han var Amtmand i Smaalenene og senere i
Trondheim i Norge. Hun blev 1713 gift med den
senere generalløjtnant Henrik Jørgen Huitfeldt,
hvorfor nordmændene kalder hende Birgitte
Huitfeldt, rimeligt nok da hun forlængst var gift,
da hun skrev sine salmer. Det skal være sket
under tilskyndelse af Christian Vis svigermoder
markgrevinde Sophie Christiane af BrandenburgKulmbach, som under en rejse i Norge 1733 skal
have opfordret den livlige og kvikke forfatterinde
til at anvende sine evner i fromhedens tjeneste.
Hun har i sin forannævnte salmesamling parret
denne aftensalme med en tilsvarende »morgen
salme, naar man vil gaae til Herrens bord«, se
under »O Gud, du ser mig, og du ved«. De kom
ogsaa til at følges ad i salmebøgerne.
Nærværende aftensalme blev optaget i P 218
med udeladelse af v. 5 og med et par ændringer:
3,7: vil husvale,
4,7: faae hvile
Gb 31 har desuden udeladt v. 1, saa salmen be
gynder »Jeg nu evig haver Livet« og yderligere
ændret:
1 (2),5: Og ey døer en evig Død,
3 (4),5: Spiis mig ofter’ som i Dag,
I Sønderjylland optog MB 293 v. 1,2, 3, 6, mens
N 298 optog alle vers og ændrede følgende i for
hold til originalen:
1:

Gud, mit Hjerte Tak dig sender,
For hvad du har givet mig
Denne Dag, som nu sig ender,
Og som gjorde mig saa rig;
Jeg er udaf Synden løst,
Har i Jesu Fred og Trøst:
Jeg hans Eiendom er vorden,
Staaer udi hans Naades Orden.

2,4: Jeg er hans, og han er min;
5: Jeg ei døer
7: Jeg af Jesu Værdskyld dækkes
8: Og paa Dommedag opvækkes.
3,2: Vederkvæget til min Trøst
7: Legeme husvale,
4,5: Glæd mig ofte som idag,
6: Dan mig efter dit Behag,
7: Lad mig i dit Hegn faae Hvile
5,1: Helligaand, du hos mig blive,
2: Som idag mig hjalp din Haand,
3: Trøst mig, mens jeg er i Live,
Disse ændringer har dog ikke hjulpet tilstrække
ligt. Efter genforeningen udelod sønderjyderne
salmen i SS, hvor dens nummer kom til at staa
blankt. Kun det sidste vers, som ikke var blevet
ændret, slog saaledes an, at det efter udeladelsen
blev savnet af mange i Sønderjylland, som havde
brugt det som enkeltvers efter altergangen i kir
ken.
I Kongeriget blev salmen i E 398 bearbejdet
til et enkeltvers af Ove Malling; maaske er det
snarest v. 2, som ligger til grund:
Jesu Christ! du gav mig Livet,
Dødens Magt du overvandt;
Jesu Christ! nu har du givet
Mig min Frelses høie Pant.
Styrk du mig i Bøn og Tro!
Giv mig Fred og Sielero!
Giv, at jeg din Ære fremmer
Og dig aldrig, aldrig glemmer!
Ove Malling, E 398.
Dette vers blev uændret optaget i R 350. Men da
havde Grundtvig allerede i Sangv. 1,99 givet
Mallings vers en bearbejdelse:
Jesus Christ! Du gav mig Livet,
Dødens Magt Du overvandt!
Ved dit Bord Du mig har givet
Salighedens visse Pant;
Styrk mig nu i Bøn og Tro,
Saa med Fryd og Sjæle-Ro
Kiærlig jeg din Ære fremmer,
Over Dig al Verden glemmer!
N. F. S. Grundtvig:
Sang-Værk 1837, 99.
KH 389 optog da en blanding af Malling og
Grundtvig, idet Mallings vers blev ændret saale
des:
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3-4: som Grundtvig.
7:

Gør, at jeg

8:

Over dig mig selv forglemmer.

Saaledes gik verset ogsaa videre til D 432.
I Norge optog Wexels 1840 i »Christelige Psalmer« v. 1, 2, 3, 6. La 72, »Jeg nu evig haver
Livet« udvalgte v. 2, 3, 4, 6 ligesom Gb. Hauge
462 udelod kun v. 5. I La rev og Nynorsk er den
ikke optaget.
(Fischer 1,232. Skaar 1,212-215!.
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givet som et Forsøg ved Dr. Nicolai Edinger
Balle ..., Første Hefte, Kiøb. 1893«, No. 83.
Den blev optaget i E 179, hvor man ændrede de
to sidste linjer:
Staa os bi, naar vi skal stride!
Giør vor Bortgang seierrig!
Saaledes gik den videre til R 491, KH 555 og
D 203. I de sønderjydske salmebøger har den
ikke været optaget. I Norge blev den optaget i
Hauge 185, mens La, La rev og Nynorsk har
forbigaaet den.

JESUS KRIST, DU OVERVANDT.
JESUS KRIST TIL HIMMELS FOR.
1. Jesu Christ! du overvandt!
Dig ei mere Graven eier;
Og vi alle ved din Seier
Liv og evig Frelse fandt.
2. Du opstod! O! lad os ei
Hiertet fast til Jorden binde!
Lad hos dig os Styrke finde,
Til at gaae vor Himmel-Vei.
3. Giv os Kraft at følge Dig!
Styrk vor Fod, naar den vil glide!
Kæmp med os, naar vi skal stride!
Giør os Døden seierrig!
Frederik Plum(?), 1793.
»Evangelisk-christelig Psalmebog . ..
udgivet som et Forsøg« 1,1793.
Da biskop Balle i 1790 havde samlet sin salme
kommission, udgik der indbydelse til en række af
datidens digtere til at være med i arbejdet ved at
indsende egne salmer eller bearbejdelser af ældre.
Blandt de saaledes opfordrede var Frederik Plum,
som dengang var præst ved Arresthuset i Køben
havn, senere stiftsprovst i København og biskop i
Odense. Man ved imidlertid ikke med sikkerhed,
om just denne lille salme er af Plum, da der ikke
var forfatterangivelser i E. Plums navn er først
knyttet til den i registret til R, og da med et
spørgsmaalstegn. Men sammenligner man den
med en anden salme i E, som utvivlsomt er af
Plum, »Korsets Død min Jesus døde«, ogsaa tre
vers, der handler om Jesu død, ligesom ovenstaaende handler om hans opstandelse, maa man
anse det for ret sandsynligt, at Plum er forfatte
ren.
Salmen fremkom i et prøvehefte »Evangeliskchristelig Psalmebog samlet af et Selskab og ud5

Jesu Christi Himmelfarts fruct
nytte oc gaffn.
1. Jesus Christus er opfaren
offuer alle Engle skare/
Himlen indgangen/
oc tog saa Fengslet fangen. Kyrieeleison.
2. Stor Seyr oc gaffuer hand bered
Da til sin Christenhed/
Lærd oss at kiende/
At hand offueruant vor Fiende. Kyrieeleison.
3. Hand hoss sin Faders høyre haand
Sidder vor Konning sand/
Vil aff sin Naade
Sin Kircke styre oc raade. Kyrieeleison.
4. Fra sin Fader vdsende hand
Til oss den hellig Aand/
Som oss opliuser/
Oc stadig trøst beuiser. Kyrieeleison.
5. Sit Ords tienere hand oss giffuer/
Som her hoss oss bliffuer/
Oc oss oplærer
Gud ret at kiende oc ære. Kyrieeleison.
6. Hand vil hoss sin Fader altid
Være vor Talsmand blid/
Oc for oss bede.
Thi maa wi oss vel glæde. Kyrieeleison.
7. Hoss Gud beredde hand oss stæd
At være i euighed/
I Himmerigs ære/
Alt hoss sine Engle kiere. Kyrieeleison.

66

JESUS KRIST TIL HIMMELS FOR

8. O Herre Jesu wi tacke dig
For velgierninger slig/
Som du beteede/
Oss til stor trøst oc glæde. Kyrieeleison.
9. Wi prise nu din Himmelgang/
Met Engle fryd oc sang/
Din loff wi siunge
Met hierte mund oc tunge. Kyrieeleison.
Hans Thomissøn 1569, Th 98.

Hans Thomissøn har med sit mærke i registret
betegnet denne salme som en af dem, han selv
har digtet. Den kan meget vel tjene til eksempel
paa hans digteriske evne, bl.a. ved den ejendom
melige strofeform. Den er særdeles vel ordnet,
taler bibelsk om himmelfartens frugter:

2. Store Gaver mangeled
Han til sin Christenhed
Da mon berede,
Langt meer, end vi kan bede.
Kyrie eleison!
3. Hos sin Fader sidder han
Evig nu, Konning sand,
Kirken af Naade
Han styre vil og raade.
Kyrie eleison!
4. Fra sin Faders høire Haand
Sender han os sin Aand,
Som os oplyser
Og stadig Trøst beviser.
Kyrie eleison!

1 -2: Ef. 4,8.
3: Math. 28,20.
4:Johs. 14,26.
5: Ef. 4,11.
6: 1. Johs. 2,1; Rom. 8,34.
7: Johs. 14,2.

5. Tjenere han med sit Ord
Giver os trindt paa Jord,
Som os skal lære
Guds rette Børn at være!
Kyrie eleison!

8-9: Afsluttende taksigelse og lovprisning.

6. Hos sin Fader Talsmand blid
Er for os han altid,
Vil for os bede.
Thi maae vi os vel glæde.
Kyrie eleison!

Den gik videre til K, hvor der, bortset fra smaa
retskrivningsændringer, kun synes at være to
ændringer:
2,3: Lær
7,1: bereder
Med disse ændringer gik den videre til P 114,
men blev udeladt af de følgende salmebøger.
Grundtvig søgte at genoplive den o. 1845, men
lod ikke sit arbejde offentliggøre, se Sangv. IV,
68: »Vor Herre Jesus han opfoer«. Han har
ændret omkvædet til: »Gud skee Lov, han seired«,
hvilket passer bedre til indholdet end det gamle
Kyrieeleison.
1912 har Widding bearbejdet den til KHT
767, »Jesus Krist til Himmels farer«, endnu mere
frit end Grundtvig; det er praktisk talt en ny
salme.
I Sønderjylland, hvor den stadig var kendt
gennem P, blev den forbigaaet af MB, men bear
bejdet til N 164, hvor den lyder:
1. Jesus Christ til Himmels foer,
Throner i Englechor,
Seiren er vunden
Og Døden evig bunden.
Kyrie eleison!

7. Han hos Gud i Evighed
Har beredt os et Sted,
Himmerigs Ære
Vor Arvelod skal være.
Kyrie eleison!
8. Tak for Alt nu være dig.
Hvad du os. Herre rig,
Skjenker af Naade,
Os til stor Lyst og Baade.
Kyrie eleison!
g. Prises skal din Himmelgang
Høit med Fryd, Bøn og Sang,
Din Lov vi sjunge
Med Hjerte, Mund og Tunge.
Kyrie eleison!
N 164.

Den slog dog ikke an. Sønderjyderne mente at
kunne undvære den, og dens nummer kom i SS
til at staa blankt.
Endelig gjorde Uffe Hansen et forsøg paa at
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omdigte den i GF 345, men den blev dog ikke
optaget i D.
I de norske salmebøger har man ikke forsøgt
at genoplive den.
(Nutzhorn II.77-79. Niels Møller SS, 11,42. Uffe
Hansen 11,209. Widding 11,155).

JESUS KRISTUS ER MIN KLIPPE.
Mel. Nu velan, vær frisk tilmode.
1. Jesus Christus er min Klippe!
Christus vil jeg bygge paa!
Verdens Fred og Trøst kan glippe;
Troens Haab maa vel bestaae.
Er end Veien til ham steil,
Aldrig dog den leder feil.
Gjennem Tvivl og Strid og Møie
Naaer jeg Hvilen i det Høie!
2. Trøstigt fra de høie Steder
Seer jeg overjorden ned.
Ringe synes der dens Glæder,
Ringe blier mig dens Fortræd.
Borge med Palladser staae
For mig, kun som Tuer smaae.
Alle Savn jeg kan forglemme.
Har jeg ret hos Christus hjemme!
3. Kun paa Christus fast jeg bygger! Boer jeg høit paa Klippens Top,
Dybets Mørke, Jordens Skygger
Række aldrig til mig op.
Gløder ikke Bjergets Tind
Strax af Morgengryets Skin ?
Ei dens Glands og Klarhed slukkes,
Førend Lysets Porte lukkes.
4. Jesus, du er Livets Klippe,
Er mit Himmelfartens Bjerg!
Dødens Haand mig vel maa slippe;
Kæmpen er mod dig en Dverg!
Vældig vrister du min Aand
Ud af alle Frygtens Baand;
Nærved kan min Tanke stige,
Freidig, op til Livets Rige!
5. Nærved seer jeg Naadens Throner!
Du min Sjæl opløfter did,
Milde, mægtige Forsoner,
I min værste Bangheds Tid!
Helvede maa aabent staae;
Ei dets Rædsler kan mig naae!
s*

Ei dets Fyrste Glandsen taaler
Af din Himmelkrones Straaler!
C. J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange. Fjerde Samling.«
Kjøb. 1837, CXXII.
Med udeladelse af v. 3 blev denne salme optaget
i R 432 og KH 616. Begge har 2,1: Trøstig. Den
har ikke været optaget i Sønderjylland og blev
ikke optaget i D.
Salmens attitude er egentlig den samme som
Grundtvigs, naar han siger, at sjælen svinger sig
til Himlen
og ser saa fra det høje ned
med smil paa verdens usselhed,
med trøst paa jordens møje.
Men det virker knap saa godt, naar det bliver
udpenslet som her.

JESUS KRISTUS ER TIL STEDE.
1. Ihesus christus, nostra sålus,
quod reclamat omnis malus,
Nobis in sui memoriam
dedit in panis hostiam.
2. O quam sanctus panis iste,
tu solus es, Ihesu Christe!
Panis cibus sacramentum,
quo nusquam maius inventum.
3. Hoc donum suavitatis
caritasque deitatis,
Virtus et eucaristia
communionis gracia.
4. Ave, deitatis forma,
dei unitatis norma,
In te quisque delectatur,
qui te fide speculatur.
5. Non es panis, sed es deus
homo, liberator meus,
Dum in cruce pependisti
et in carne defecisti.
6. Non augetur consecratus,
inconsumptus nec mutatus
Nec divisus in fractura,
totus deus in statura.
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7. Esca digna angelorum,
pietatis dux sanctorum,
Lex moderna approbavit,
quod antiqua figuravit.

3. Wer sich wil zu dem tisch machen,
der hab wol acht auff seyn sachen,
Wer unwirdig hie zu geht
fur das leben den tod empfet.

8. Salutare medicamen,
peccatorum relevamen,
Pasce nos, a malis leva,
duc nos ubi lux est eva.

4. Du solt Gott den vater preyssen,
das er dich so wol wolt speysen,
Und fur deyne missethat
ynn den tod seyn son geben hat.

9. O quam magna tu fecisti,
qui te, Christe, impressisti
Vini et panis specie
apparentum in facie.

5. Du solt glewben und nicht wancken,
das eyn speyse sey der krancken,
Den yhr hertz von sunden schweer
und fur angst ist betrubet seer.

10. Caro cibus, sanguis vinum,
est misterium divinum:
Tibi sit laus et gloria
in seculorum secula.
Johann Huss.
Her efter Wackemagel 1,367.
Wackernagel gengiver her et Miinchenerhaandskrift fra det 15. aarh., hvor Johann Huss ikke er
nævnt som forfatter, men salmen findes senere i
Huss’ skrifter, og bogstaverne i de 8 første vers
danner navnet Johannes. Det er en forherligelse
af sakramentet, det er teologi og mystik, mens
Luthers efterfølgende salme har en ganske anden
karakter. Det har givet anledning til, at Wacker
nagel har fremsat den formodning, at Johann
Huss skulde have skrevet sin salme paa bohmisk,
og den latinske skulde saa være en oversættelse
ved anden haand. Luther skulde saa have over
sat efter den bohmiske tekst. Eller maaske har
den i forvejen været oversat paa tysk, og saa har
Luther ændret paa en saadan tysk oversættelse.
Man kender imidlertid hverken en saadan boh
misk eller tysk salme, saa man har i vore dage
forladt disse gætterier og har nøjedes med at fastslaa, at Luther og Huss er meget forskellige, og
hvori denne forskel bestaar.
Luthers salme lyder:
1. Jhesus Christus unser Heyland,
der von uns den Gottes zorn wand,
durch das bitter leyden seyn
halff er uns aus der hellen peyn.
2. Das wyr nymmer des vergessen,
gab er uns seyn leyb zu essen
Verborgen ym brod so kleyn
und zu trincken seyn blut ym weyn.

6. Solch gros gnad und barmhertzickeyt
sucht eyn hertz ynn grosser erbeyt,
1st dyr wol so bleyb dauon,
das du nicht krigest bosen lohn.
7. Er spricht selber: kompt yhr armen,
last mich uber euch erbarmen,
Keyn artzt ist dem starcken not,
seyn kunst wird an yhm gar eyn spot.
8. Hetstu dyr was kund erwerben,
was durfift denn ich fur dich sterben?
Diser tisch auch dyr nicht gillt,
so du selber dyr helffen wilt.
9. Gleubstu das von hertzen grunde
und bekennest mit dem munde,
So bistu recht wol geschickt
und die speyse deyn seel erquickt.
10. Die frucht sol auch nicht aus bleyben,
deynen nehsten soltu lieben,
Das er deyn geniessen kan,
wie deyn Gott hat an dir gethan.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 435.
Teksten er her gengivet efter den korsalmebog,
som Luther og Walter udgav 1524, men kort for
inden var den blevet offentliggjort i de to Erfurter-enchiridier og i et særtryk. I enchiridierne har
den overskriften »Das lied Sanct Johannes Huus
gebessert«. Hvis denne overskrift kan føres til
bage til Luther, maa han formodentlig med
»sanct« mene, at Huss er blevet »hellig« ved sit
martyrium, en tanke som ogsaa ligger nær i san
gen om de to lutherske martyrer i Bryssel fra aaret
før. Der er maaske ogsaa et sideblik til den katol
ske helgendyrkelse deri: vi agter dem hellige, som
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I har brændt, fordi de havde den rette tro eller
var paa vej til den.
Med hensyn til ordet »gebessert« maa man
sige, at forbedringen i det store og hele bestaar i,
at Luther har skrevet en helt anden salme. Han
har laant versemaalet fra den latinske, med hvil
ken der er lighedspunkter i de to første vers, men
i stedet for sakramentmystikken giver Luther her
en praktisk og sjælesørgerisk nadverforberedelse.
Han har ikke først og fremmest villet forbedre
Huss ved indlæggelse af den rette evangeliske
lære om nadveren, men han har villet hjælpe
menigheden til en ret og værdig brug af nadveren.
Spitta mener, at Luthers salme er skrevet senest
1521, og begrunder dette ved sammenligning med
citater af Luthers tidligere skrifter, men W. Lucke
viser, at ordlyden i salmen og tankerne ligger
nærmere ved to prædikener som Luther holdt
palmesøndag og skærtorsdag 1524, og det maa
anses for mest sandsynligt, at salmen er blevet til
paa dette tidspunkt.
Skønt den egentlig er en skriftemaalstale, blev
den dog i Deutsche Messe bestemt til at synges
under uddelingen.
Den blev oversat til dansk, maaske af Claus
Mortensen, og optaget i hans »Thz cristelighe
messze embedhe paa dansche«, 1528, hvor den
har den samme funktion:
1. Ihesus christus er wor salighz/
som fraa oss tog gud faders vredhe/
mz sin pine och hellige død/
frelste han oss fraa heluedis nødh
2. Ath vy aldrigh thz forgiæde/
gaff han oss sytth legom ath ædhe/
som er skyuld y brødsens skin/
oc ath dricke sitt blod y vyn
3. Huem aff thenne kaasth vil ædhe/
sith hierte och sin sag han ey forgiæde/
huem wverdig her til gaar
for liffuet tha then euige død han f(aa)r
4. Thy schal thu gud fadher prise/
ath han tig saa væl ville spise/
ath han for thin syndsens løsth
y døden sin søn haffuer giffueth wisth
5. Saadan naade oc barmhiertighz/
søger eth hierte y stort arbeid/
esth thu karsk saa bliff her fraa/
ath thu schalt icke fordømmelsen faa

t>9

6. Thu schalt nu bliffue y stadelig thro/
tha for thu naade mischund och ro/
aff thenne kaasth han haffuer giffueth/
oss arme til thz euige liff
7. Han siger selff kommer y arme/
ieg vil meg offuer eder forbarme/
ingen læge haffue the karske behoff/
hans kaansth er thennom en spaat och wroo
8. Wille thu mz thin gierning fanghe/
y hymmelen for thennom ingange/
tha wore myn pyne och dødh ey fyllesth/
for thu tig selff thin salighz esth
9. Thror thu fasth aff hiertins grundt/
och bekiender mz thin mund/
saa esth thu reeth gansk wæl skickedh
och thenne kaasth thin siæl wederqueger
10. Thenne fructh kan ey hæden være/
brødhre och søstre schal thu ære/
mz thin penningh gotz ocg iordh
ther mz thennom hielp/ som gud haffuer
boeth
Claus Mortensen (?) 1528.
Her efter »Danske Messeboger«.

Tv 119 har en række mindre ændringer:
2,2: legeme
3,4: liffuit den
4,3: dine Synders lyst/
6,1: stadig
8,1: Vilt du met dine gerninger fange/
2: och i Hiemmelen for dem indgaange/
10,3: dine penninge
4: Der met dem hielpe som Gud haffuer
budit
I stedet for en længere fortale, som findes i de to
førstnævnte danske bøger, har Th 128 denne
overskrift: »S. Hans Hussis Loffsang/ lesus Chri
stus nostra sålus. Forbedret aff D. Morten
Luther«. Desuden følgende ændringer:
2,3: skiult vdi
3.4 °g 4>3 so™ Tv.
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6, i: stadige
8,1: dine gierninger
2: som Tv.
9,2: bekiender det
10,4: dem hielp . . . budit.
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6. Thi slig Miskundhed og Naade
Søges kun i Nød og Vaade;
Est du karsk, da lad det staae,
At ei ilde det skal gaae.
7. Selv han siger: Jeg forbarme
Vil mig over Jer, I Arme;
Karsk har ei af Lægen godt,
Lægens Kunst bli’er her til Spot.

K ændrede yderligere:
2,3: Det vi faac med brød saa fiin/
8,2: Himmelen, og for dem did gange/
1 o, 1: maa ey borte være
Saaledes gik den videre til P 202, men de følgende
salmebøger optog den ikke.
»En anden fordanskning paa samme vise«,
nemlig »Jesus Christus er vor frelsermand« blev
optaget i Malmøsalmebogen af 1533. Den er en
mere fri oversættelse, ikke blot i ordvalget, men
ogsaa i forpligtelsen overfor originalen, idet den
udelader Luthers slutningsvers om næstekærligheden som nadverens frugt, og til gengæld deler
den v. 8 i to. Den gik videre til Tv 36, men ikke
til Th og de følgende salmebøger.
En ny begyndelse skete med F. L. Mynsters
oversættelse i »Luthers Psalmer«, 1863:
1. Kom, lad Christus os tilbede,
Han fra os har vendt Guds Vrede;
Med sin Pine med sin Død
Frier han os fra evig Nød.
2. At det os ihu skal blive,
Vil sit Legem han os give
Skjult i disse Brød saa smaa,
Og i Viin hans Blod vi faae.
3. Men vil du hans Nadver smage,
Vel iagt maa du dig tage;
Thi hvo hid uværdig gaaer.
Døden her for Livet faaer:
4. Først skal du Gud Fader prise
For den dyre Himmelspise;
Thi sin Søn til Korsets Død
Gav han, for hvad du forbrød.
5. Saa du dig til Hjerte tage,
At Guds Bord er for de Svage,
Dem, som Synden trykker ned,
Og som selv ei Trøst sig veed:

8. Kan du selv afhjælpe Nøden,
Hvorfor gik da jeg i Døden ?
Vil du naae det uden mig,
Gjælder dette Bord ei dig.
9. Men troer du i Hjertegrunden
Og bekj ender mig med Munden,
Da er du beredt heel vel,
Da faaer Føde her din Sjel.
10. Dog een Frugt maa her og kjendes:
At din Kjærlighed skal tændes
Til din Broder meer og meer; —
Gjør mod ham, som her dig skeer!
F. L. Mynster:
»Luthers Psalmer«, Kjøb. 1863, s. 18.
Efter at salmen i omtrent hundrede aar havde
været udeladt af de kongerigske salmebøger, blev
F. L. Mynsters tekst optaget i RT 1,716 med en
række ændringer:
1,1: Jesus Christus er tilstede!
3,1: Men før Gaven vi tor tage,
2: Maae vort Hjerte vi ransage;
4»i: vi

3: Kors og Død
4: vi
5,1: Saa til Hjerte ret os tage,
2: den Svage.
3: Som af Synden trykkes ned,
6 + 7: Selv han siger: kom, du Arme,
Thi nu vil jeg mig forbarme;
Er du karsk, da lad det staae.
At ei ilde det skal gaae.
7(8),3: Kan du naae
8(9),!: Troer du ret af
2: Og bekjender det
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9(10)52: nu tændes
Denne tekst gik uændret videre til KH 376 og
derfra til D 420, blot med to ændringer:
3,3: uværdigt
9 (io),i : Denne frugt dog her må kendes:
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny over
sættelse: »Jesus Christ, vor Saliggiører«, Æ 245.
I MB blev salmen ikke optaget, men N, som i
høj grad fortsætter linjen fra P, foretog følgende
bearbejdelse af den gamle, dog med en smule laan
fra F. L. Mynster:
1. Jesus Christus er tibtede,
Som fra os har vendt Guds Vrede
Og ved Korsets bittre Død
Frebte os fra al Helveds Nød.
2. At os det i Hu skal blive,
Vil sit Legem han os give,
Skjult i lidet jordisk Brød,
Og i Vinen sit Blod saa rød.
3. Men vil du hans Nadver smage,
Bør dit Hjerte du ransage,
Thi hvo did uværdig gaaer,
Han for Livet kun Døden faaer.
4. Du skal Gud, din Fader, prbe,
Som saa vel dig vil bespise
Og for det, hvad du forbrød,
Gav sin Søn i den bittre Død.
5. Ret du og til Hjerte tage,
At Guds Bord er kun for Svage,
Som af Synden trykkes ned
Og sig Intet til Redning veed.
6. Thi slig Miskundhed og Naade
Søges kun i Nød og Vaade,
Men om karsk du hertil kom,
Aad og drak du dig selv til Dom.
7. Kom, I Arme, selv han beder,
Jeg vil vederkvæge Eder,
Karske Lægen ei attraae,
De, som lide, kun til ham gaae.
8. Kan du selv dig frie af Nøden,
Hvorfor gik da jeg i Døden ?
Dette Bord er ei for dig,
Vil du frelses foruden mig.

9. Troer du ret i Hjertegrunden
Og bekjender det med Munden,
Værdig da og vel bered
Sjælen mættes til Salighed.
10. Denne Frugt dog her maa kjendes,
At og Kjærligheden tændes
Til din Broder, nu du veed.
Du har fundet Barmhjertighed.
H. S. Prahl, N 20.
I denne form slog den dog ikke an, og i SS kom
salmens nummer til at staa blankt.
I Norge har Landstad oversat alle Luthers sal
mer i »Martin Luthers aandelige Sange« 1855,
ogsaa denne »Jesus Krist, vor Frelser fromme«,
men han har omarbejdet den meget til sin salme
bog, hvor den begynder »Jesu Krist, vor Hjælp,
er kommen«, La 308. Hauge 169 har en anden
bearbejdelse, »Jesus Christ, vor Frelser kjære«.
La rev har udeladt salmen, mens Nynorsk 231
har en oversættelse af Støylen, »Jesus Krbtus er
vaar freba«.
Vilstrup har 1936 foretaget en ny dansk oversættebe, »Jesus Krist, vor Freber kære« og H.
Buvarp en tibvarende norsk, se Nordisk Koralbok s. 115.
(Fischer1,386. Kulp: Luther 28-30. Weimarudg., 142146. Spitta 199-212. Skaar 1,702-706. Severinsen 14
Nutzhom 207, 265. Widding 1,155, 194; 11,30-31.
Niels Møller SS, 11,52-53. Schackenborg ark.).
JESUS KRISTUS, FRELSERMANDEN.
1. Jesus Christus, Freber-Manden,
Er mit Hjertes eet og alt,
Jesus, dig og ingen Anden
Hjertets Dyb har Brudgom kaldt,
Nynner, synger: Herre mild!
Nu og evig, som du vil.
2. Jesus Christus! Guds Eenbaarne,
Fundet har i mig Behag,
Der fra alle Kirke-Taarne
Kimes paa vor Bryllups-Dag1,
Toner i hvert Orgel-Spil:
Skee dig, Kvinde, som du vil!
3. Jesus Christus, Engle-Konning,
Kaared mig til Bruden sin,
Kalder mig sit Riges Dronning,
Kiøbde til mig Klædning fiin,
Af hans Lys er tændt min Ild,
Luer evig, som han vil.
1. Søndagen, naar menigheden mødes med Herren.
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4. Jesus Christus, Konge-Præsten,
For mig offred Liv og Blod,
For mig paa Forsonings-Festen
Mild han døde, klar opstod;
Siger han: sæt Livet til!
Svarer jeg: alt, som du vil!
5. Jesus Christus, Mester-Skjalden,
Kvæder for mig Sangen sød:
Mig har Kvinden født i Stalden,
Din er jeg i Liv og Død,
Hjertet, som mig hører til,
Evigt slaaer som helst det vil.
6. Jesus Christus, Guddoms-Ordet:
Almagts »var og er og bliv«,
Min i Badet, min ved Bordet,
Naade, Sandhed, Lys og Liv!
Du kan giøre hvad du vil.
Jeg er hvad du giør mig til.
7. Jesus Christus, vor Forsoner!
Saa vort Hjerte i din Haand
Nynner paa de Brude-Toner,
Som hos os har vakt din Aand,
Evig dig det hører til,
Dan det, stem det, som du vil!
N. F. S. Grundtvig:

»Fest-Psalmer«, 5. opl. 1853, nr. 734.
Her efter 6. opl.
Sangv. IV, 262 har intet udraabstegn i 2,1.
Grundtvig har i Festsalmer, 8. oplag, ændret 5,1:
Himmel-Skjalden.
Omkvædet vidner om, at Grundtvig her har
ladet sig inspirere af Brorsons »Jesus, Jesus, Jesus
sigter« (s.d.!). Versemaalet er ogsaa det samme.
Men mens det hos Brorson er den enkelte troende
sjæl, som synger, er det her menigheden, Kristi
brud, jvf. Ef. 5,22-33.
Den blev optaget i RT 1,599 som Fests. 8. opl.,
ligeledes i KHF 1885,124. Den blev udeladt i
KH, hvilket efter sigende skyldes Fr. Nielsen. I
N kunde den ikke tænkes optaget efter sin hele
tone. Men da den var udeladt i KH, dukkede
den straks op i tillægene, BT 709, KHT 721,
KST 701, HT 699, Askov 681, ligeledes i de
grundtvigske salmebøger FK 116, FA 145, FN
173, FV 125 og S 143, mens ST 724 udelod v. 2.
Efter genforeningen blev den optaget i SS 718,
hvorfra den gik til Sønderborg 692. Den var op
taget i Prøvesalmebogen 53, men blev paa kirke
minister Hermansens ønske udeladt i D.
Dens skæbne - snart ind i, snart ud af salme
bøgerne - vidner om, at den hører til de om

stridte salmer. Otto Møller fandt den »skruet paa
forskellig maade«, og Skat Rørdam fandt den
»taaget og i grunden usund«. Ludwigs derimod
sætter den meget højt. Han mindes, hvorledes han
som barn søndag efter søndag sad under I. H.
Monrads prædikestol: »Der kunde undertiden i
(hans tale) klinge toner, som fik mig til at tænke,
at det, han nu sagde, havde han vist oplevet og
lidt meget for at kunne sige. Så en dag var det,
han nævnede de to salmelinier om menneskehjærtet, som han siden satte på sin første prædi
kensamling, og som jeg senere hørte ham sige så
tidt, både dengang og da jeg som student på ny
sad ved hans fødder:
»Ene dig det hører til.
Dan det, stem det, som du vil.«
Her hørte jeg så klart den kampens tone, som jeg
anede i al hans tale, og siden den dag fæstede jeg
min opmærksomhed ved, at den salme »Jesus
Kristus, frelsermanden«, den sang vi tiere hos
Monrad end nogen anden salme. Jeg tror ikke,
der gik to søndage imellem, at vi sang den. Til
sidst forstod jeg, at den var blevet »hans« salme.
Så blev den også min. Jeg lærte den ikke i skolen,
men jeg sang den atter og atter i kirken, til dens
mægtige vers, som jeg ikke forstod meget af, lå
fast og sikkert gemt i mit hjærte som gyldne
sædekorn, der senere skulde vokse op og bære
mange fold til sjælenæring og ny udsæd. Det var
livsvidnesbyrdet i salmens indhold og i salmens brug,
som gjorde sig gældende og gav den magt over
mig. Og nu kan jeg jo aldrig synge den ved vore
Gudstjenester, fordi den er blevet fjærnet fra den
almindelige kirkesalmebog af mennesker, der ikke
havde forstået dens indhold.«
(Skat Rørdam og Otto Møller: »En Brevveksling«,
1916, I. s. 282, 285. Ludwigs IV, 11-12).
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1. Ihesus Christus unser Heyland,
der den tod uberwand,
ist aufferstanden,
die sund hatt er gefangen.
Kyrieleyson.
2. Der on sunden war geporen
trug fur uns Gottes zorn,
Hat uns versunet,
das Gott uns seyn huld giinnet.
Kyrieleyson.
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3. Tod, sund, leben und auch gnad,
alls ynn henden er hatt,
Er kan erretten
alle die zu yhm tretten.
Kyrieleyson.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 445.
Teksten er her gengivet efter den korsalmebog,
som Luther og Walter udgav 1524, og hvor tek
sten er tilføjet under tenorstemmen. Men kort
forinden var den blevet offentliggjort uden
Luthers medvirken i Erfurter-enchiridierne, hvor
den har overskriften »Eyn Lobsang auff dem
Osterfest«, og hvor begyndelsen lyder: »Ihesus
Christ, vnser Heyland«. Idet man tidligere mente,
at Erfurter-enchiridierne stammede fra Luthers
haand, i det mindste indirekte, antog man denne
begyndelse for den rette, og man tænkte, at æn
dringen til »Ihesus Christus« var paavirket af
nadversalmen med samme begyndelse »Ihesus
Christus unser Heyland« (se »Jesus Kristus er til
stede«). I denne forbindelse skriver Wackernagel
III,i3, at Luther var noget sorgløs og uagtsom
med hensyn til, hvordan man behandlede hans
salmetekster. Men efter at man i nyere tid er ble
vet klar over, at hverken den saakaldtc Achtliederbuch eller de to Erfurter-haandbøger kan
føres tilbage til Luther selv, maa man anse tek
sterne i Walters korsalmebog for de autentiske.
Der er dog noget, som tyder paa, at denne
Luthersalme ligesom flere andre først har været
offentliggjort som enkelttryk.
Tankerne i den giver ikke mange holdepunk
ter for gætterier om tidspunktet for dens tilblivelse.
Det er paasketanker, som man møder mange
gange i Luthers prædikener og skrifter. Ud fra
Kol. 2,15 fortolkede man Ps. 68,19 °S Ef. 4,8 saaledes, at det var synden, døden og Djævelen, der
blev bortført som fanger af Kristus ved opstan
delsen og himmelfarten. Salmen skulde saaledes
udfylde og supplere de paasketanker, der findes i
»Christ lag ynn todes banden« (se: »I dødens
baand vor Frelser laa«). Paa grund af den store
forskel mellem disse to salmer mener Spitta, at
de maa være noget fjernede fra hinanden i tid,
mens W. Lucke af samme grund mener, at de er
samtidige. Tilbage bliver da kun de ydre vidnes
byrd om salmens alder, at den fremkom tre ste
der 1524, og at den i Wittenberg korsalmebogen
er indordnet i kirkeaarets sammenhæng, saa man
maa antage, at den er digtet til paasken 1524 eller
lige ved den tid. Den indeholder i en kort sum
Luthers paasketanker.
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Den har inspireret Klopstock til hans skønne
ste salme: »Auferstehn, ja auferstehn wirst du,
mein Leib, nach kurzer Ruh«.
Tyskerne sætter denne lille Luthersalme, som
vel er inspireret af »Christ ist erstanden«, men
ellers original, ret højt, maaske i forbindelse med
baade melodi og tradition; den findes stadig i de
tyske salmebøger.
Til dansk blev den oversat af Arvid Pedersen
1529 i anden udgave af Malmøsalmebøgerne:
Een lofsang som siungis om
paasche høytyd.
r. IEsus Christ wor frelsermand,
then ther døden offuerwand,
han er opstanden,
synden haffuer han fangen,
Kyrieleyson o Herre miskund oss.
2. Then vden all synd fødder war.
Guds wrede han for oss bar,
flyde oss wenskab,
att Gud wil oss nw kiære haffue,
Kyrieleyson o Herre miskund oss.
3. Død, synd, lyff, oc all naade,
monne han allene offuer raade,
han wil redde alle,
ther hannwm trolig paakalde,
Kyrieleyson o Herre miskund oss.
Arvid Pedersen 1529.
Her efter Bruun 1,90.
Den blev optaget i Tv 34 med følgende ændrin
ger:
1,2: den som
2,3: oc flyde
3,4: som hannem trolige
Med de to første og begyndelsen af den tredie
ændring gik den videre til Th 93, som yderligere
ændrede:
2,4: kier
Baade Tv og Th har i omkvædet »miskunde«.
Der udviklede sig den praksis, som blev fæstnet
gennem Jespersøns Graduale, at salmen skulde
bruges som introitus paaskedag. I K er den dog
opført som slutningssalme paa 2. paaskedag; her
er følgende ændringer:
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i,i: Jesus Christus,
2: Den som

JESUS LEVER, GRAVEN BRAST.

2,3: Og flydde
4: kiær

1. JEsus lever. Graven brast,
Han stod op med Guddoms Vælde,
Trøsten staaer som Klippen fast:
At hans Død og Blod skal gieide.
Lynet blinker. Jorden bæver,
Graven brast og JEsus lever.

3,4: Som hannem.
Omkvædet er kun »Kyrie eleison«. Saaledes gik
den videre til P 107, og derefter blev den ikke
mere optaget i de kongerigske salmebøger.
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny
oversættelse »JEsus Christus vor Frelsermand«,
Æ 88.1 MB blev salmen ikke optaget, men pastor
Prahl oversatte den til N 147, hvor den lyder:
1. Jesus Christus Synden bandt,
Dødens Magt overvandt,
Soned vor Brøde,
Opstanden er af Døde.
Kyrie eleison!
2. Han, som reen fra Synden var,
For os Guds Vrede bar,
Gud os tilgiver,
Vor kjære Fader bliver.
Kyrie eleison!
3. Synd, Død, Naade, Liv og Aand,
Alt har han i sin Haand,
Frelse kan Alle,
Som ham i Tro paakalde.
Kyrie eleison.
H. S. Prahl 1888 i N 147.
Salmen slog dog ikke mere an i Sønderjylland.
Saadanne salmer er saa afhængige af deres »egen
melodi«, at de ikke kommer til at betyde noget,
hvor menigheden ikke formaar at omfatte et sær
lig stort antal melodier. Den blev derfor efter
genforeningen udeladt i SS, da der skulde skaffes
plads til et stort tillæg, og dens nummer kom til
at staa blankt.
I Norge oversatte Landstad alle Luthers sal
mer i »Martin Luthers aandelige Sange« 1855,
deriblandt ogsaa denne, »Jesus Kristus Frelser
sand«; den er bedre end de danske oversættelser,
men den blev ikke optaget i Landstads egen sal
mebog. Heller ikke Hauge, La rev eller Nynorsk
har optaget salmen.
(Fischer 1,386. Kulp 369. Weimarudg. 160. Spitta 263266. Severinsen 12. Niels Møller SS, 11,28. Widding
1,78; II,4i. Nutzhom 1,207).

No. 32. Mel. Søde JEsu vi er her etc.

2. Jeg har vundet, JEsus vandt;
Død opsluget er i Seyer,
JEsus Mørkheds Fyrste bandt,
Jeg min kiøbte Friehed eyer,
Aaben har jeg Himlen fundet,
JEsus vandt og jeg har vundet.
3. Graven smiiler. Døden leer,
Venlig den sig mod mig nærmer,
Træt og glad mit Øye seer
Stædet, som mit Støv beskiermer.
Søde Fred! hvor Møye hviiler!
Døden leer og Graven smiiler.
Johan Nordahl Brun:
»Evangeliske Sange«, Bergen 1786.
Nordahl Brun var utilfreds med Guldbergs salme
bog, men i stedet for en negativ kritik skrev han
sine »Evangeliske Sange«, der er at betragte som
et tillæg til Gb, men dog forstaaet paa den maade,
at de skal »svare til«, dvs. træde i stedet for et til
svarende antal i Gb. Foruden de fortløbende
numre i Evangeliske Sange sætter han da ogsaa
det nummer i Gb, som hans salme skal svare til.
Til paaskedag skrev han to salmer, nemlig No.
31 »Af Trældoms Huus min Siel gik ud« og den
ovenstaaende. De skal svare til nr. 6 hos Guldberg, »Guds Velbehag, grundløse Kierlighed«,
der skulde synges som prædikestolsalme fra paaske til himmelfartsdag. Det har altsaa været
Bruns tanke, at ovenstaaende salme ikke blot
skulde bruges paaskedag, men ogsaa de følgende
søndage. Nr. 31 har nemlig en kantateagtig karak
ter med indlagte recitativer, som gør, at den kun
egner sig til selve paaskefesten. Den er dog ikke
blevet optaget i salmebøgerne.
»Jesus lever« blev først optaget i E 168 med de
to første vers. Det tredie er overalt udeladt.
Teksten er ændret:
1,3-4: Nu mit Haab staaer evig fast.
Tvivl og Frygt skal det ei fælde.
2,2-5: Døden viger for hans Seier.
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Nu jeg veed, hans Ord er sandt;
Haab om evigt Liv jeg eier.
Vei til Himlen har jeg fundet.
Derefter har Grundtvig arbejdet med salmen tre
gange. I Hagens »Historiske Psalmer og Riim«
nr. 37 er de to første vers optaget med meget faa
ændringer:
2,2: Døden veeg for Livets Seier!
3: Lyset Mørkheds
4: Fri er den, som Jesus eier!
I Sangv. 1,295 er ændringerne ret betydelige. I
Prøveheftet nr. 93 er han atter kommet origina
len meget nærmere.
Den første af de tre tekstformer blev optaget af
Fenger i ETF 845 og hos P. Hjort 1838, s. 19.
Den sidste af dem blev optaget af Rørdam i
ETR 687.
R 233 har ændringer, som er hentet fra begge
disse grundtvigske tekster, nemlig:
1,4: Kors og Død
2,2: Døden veg for Livets Seier,
3: Mørkets
4: Fri er den, som Jesus
KH 241 vender nærmest tilbage til Prøveheftets
tekst og ændrer:
1,4: Blod og Død
2,2: som R.
3: Lyset Mørkheds
4: Frihed jeg ved Jesus ejer,
I Sønderjylland nøjedes N 148 med at ændre:
2,2: Døden opslugt
3: Mørkets
4: Frihed jeg med Jesus ejer;
Saaledes ogsaa D 202, dog:
2,2: til
4: ved
Denne baade i poetisk og teologisk henseende
stærke salme vidner om, hvilken stilling Nordahl
Brun indtog midt i rationalismens tid. Den har
lige til vore dage bevaret sit fynd. Hans Brix
siger, at Nordahl Brun har »en myndig Røst og
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veed at bruge den«. »Virkningen er bygget paa
Rækken af nøgne Sætninger: Kun Subjekt og
Verbum«. I teologisk henseende finder Sv. Lerfeldt, at linjen »Jesus Mørkets Fyrste bandt« vid
ner om, at oldkirkens forsoningslære har levet vi
dere i den almindelige bevidsthed længe efter, at
Anselms lære var trængt sejrrigt igennem i kirken.
I Norge blev den optaget i La 351, La rev 337
og Nynorsk 268 i Støylens oversættelse: »Jesus
liver, gravi brast«.
(Skaar 11,14. Brix 79. Sv. Lerfeldt: »Bidrag til Forstaaelse af Forsoningen« i »Kirken og Tiden« 1942,
s. 17. A. H. Vinsnes: »Johan Nordahl Brun«, Kristiania 1919, s. 108).
JESUS, LIVETS RIGE KILDE.
1. JEsu, du mein liebstes leben,
meiner seelen bråutigam,
der du dich fur mich gegeben
an des bittern creutzes-stamm!
JEsu meine freud’ und wonne,
all mein hoffnung, schatz und theil,
mein erldsung, schmuck und Heyl,
hirt’ und konig, licht und sonne!
ach! wie soli ich wiirdiglich
mein HErr JEsu preisen dich.
2. O du wunder-schones1 wesen!
o du glantz der herrlichkeit!
von dem Vater auserlesen,
zum erloser in der zeit!
ach! ich weiss, dass ich auf erden
der ich bin ein schnoder knecht,
heilig, seelig und gerecht,
ohne2 dich kan nimmer werden.
HErr, ich bin kein rechter3 christ,
wo dein hand nicht bey4 mir ist.
3. Ey! so komm’, du trost der heyden
komm mein liebster stårcke mich,
komm’ erquicke mich mit freuden,
komm’, und hilf mir gnådiglich.
Eile bald mich zu erleuchten,
GOtt, mein hertz ist schon bereit,
komm’ mit deiner sussigkeit,
leib und seel’ mir zu befeuchten,
komm’, du klares sonnenlicht
dass ich ja verirre nicht.
4. Komm’, mein liebster, lass’ mich schauen,
wie du bist so wohl gestalt,
schoner, als die schonsten auen6,
Originalen efter Tiimpel: 1. allerschonstes. 2. Sonder.
3. ich bleib’ ein boser. 4. mit. 5. schonste Frauen.
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allzeit lieblich, nimmer alt.
Komm’, du aufenthalt der siechen,
komm’ du lichter gnaden-schein,
komm’ du siisses blumelein!
lass mich deinen balsam riechen,
komm’, mein leben, komm’ heran,
dass ich dich geniessen kan.
5. Ach! wie wird dein freundlich blicken,
allerliebster seelen-schatz!
meinen geist in mir erquicken,
und mich1 fuhren auf den platz,
da er solche lust empfindet,
die nicht zu vergleichen ist;
deine lieb’, HErr JEsu Christ!
ist es, die mir gar entziindet,
die mein hertz’ zu tag und nacht
auch im leyde2 freudig macht.
6. Schaff’ in mir noch hier auf erden,
dass ich wie ein båumlein fest
dir mbg eingepflantzet werden:
diesen schatz halt’ ich fiirs best’
auch viel hoher als rubinen,
theurer, als den guldnen sand,
schoner als den diamant,
die zur grossen3 hoffart dienen;
besser als der perlen schein,
wenn sie noch so kostlich seyn.
7. O du paradiess der freuden!
das mein geist mit schmertzen sucht:
o du starcker trost im leyden!
o du frische lebens-frucht!
o du himmels-susser4 bissen!
wie bekommst du mir so wohl;
ja, mein liebster schatz der soli
mich in reiner liebe5 kussen;
gieb mir deinen zarten mund
denn, so wird mein hertz gesund.
8. HErr! ich bitte dich, erzeige,
dass du reden willt in mir,
und die welt gantz in mir schweige,
treibe deinen glantz herfiir,
dass ich bald zu dir mich kehre,
und dein leib6 der edle schatz
find’ in meinem hertzen platz
dass mich deine wahrheit lehre;
dass ich siind’ und laster frey
dir mein Gott gefallig sey.
i.jhn. 2. Leiden. 3. biossen. 4.-siisses. 5. hochster
Wollust. 6. Wort.

9. Lieblich sind dein’ edle hiitten,
schon von gnad’ und himmels-gunst
da du pflegest auszuschiitten
deiner siissen liebe brunst;
meine seele1, GOtt, verlanget,
dass sie moge frolich2 stehn,
und mit klaren augen sehn,
wie dein’ hohe wohnung pranget:
leib und seel’ erfreuen sich,
HErr in dir gantz inniglich.
10. Wohl den menschen, die da loben
deine wohlthat immerdar,
und durch deinen schutz von oben,
sind beschirmet3 fiir gefahr;
die dich heissen ihre stårcke,
die ihr leben in der ruh’
und der tugend bringen zu,
dass man riihmet ihre wercke;
Christen die also gethan
treten frey des1 himmels bahn.
11. Dieses, JEsu, schaft dein lieben,
JEsu, GOttes liebster Sohn,
das dich in die welt getrieben
von des hohen himmels-thron.
O wie trdstlich ist dein leyden!
o wie heilig ist dein wort
das uns zeigt des lebens-pfort,
dass wir uns in freuden weiden
wo die grosse fursten-schaar
dir zum dienst ist immerdar.
12. Machet weit die hohen pforten!
bffnet thiir und thor der welt,
wiinschet gliick an allen orten.
Sehet, da kommt unser held,
sehet, er kommt einzuziehen,
als ein ehren-konig pflegt,
wenn er seine feind’6 erlegt.
Alles volck soli sich bemiihen,
hoch zu preisen unsern GOtt,
GOTT, den HErren Zebaoth.
13. Hochgelobet, hochgeehret
sey des HErren theurer nam’,
herrlich ist sein reich vermehret,
das aus gnaden zu uns kam:
er ist GOTT, der uns gegeben,
seel’ und leib, auch ehr’ und guht,
der durch seiner engel huht
schutzet unser leib und leben.
1. Meiner Seelen. 2. frolich moge. 3. Sich beschirmen.
4. die. 5. seinen Feind.
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Dancket ihm zu aller frist,
well der HErr so freundlich ist.
Johann Rist.
»Himlische Lieder«, Funftes Zehen, 1642.
Her efter Schrader, nr. 302.

Johann Rist var en af de frugtbareste tyske salme
digtere; han har skrevet mere end 659 salmer.
Han var genstand for utallige æresbevisninger og
blev tilsidst ophøjet i adelsstanden. Det var ikke
mærkeligt, at han ved optagelse i »det frugt
bringende selskab« fik kendenavnet »Der Riistige«, og det var heller ikke mærkeligt, at hans
kritikere ved en ombytning af bogstaverne i hans
navn formede en staaende kritik af hans letfly
dende pen: »Es rinnt ja so«. Men trods al ydre
ære og anseelse og trods en selvfølelse, han under
tiden kunde give udtryk for, blev han boende i
sit lille landsbykald Wedel i nærheden af Ham
borg, hvor han ikke blot var sjælesørger, men
hjalp beboerne med sit apotek og sin lægekunst.
Nærværende salme hører til hans ældste. 164142 udgav han sine »Himlische Lieder«, ialt 50,
der udkom afdelinger paa 10 salmer i hver, og
denne findes i »Das Funffte und letzte Zehn«
1642, hvor den har overskriften »Ein LobLied
Von der hertzlichen Liebe und denen unausssprechlichen Wolthaten unsers HErrn und Heylandes Jesu Christi«. Der er toner i den, som er
inspirerede af Højsangen mere end godt er, og
det ses ved sammenligning med den i noterne
anførte originaltekst, at Schrader har afbødet
lidt af det værste. Brorson har oversat den til
dansk:
Mel. Lader os vor Herre prise.
1. Jesu du min deel i Livet/
Brudgom meer end Honnig sød/
Du som dig for mig har givet
Til den bittre Korsens Døød/
Jesu/ mit Hierte fryder/
O du1 mit Haab og dyre Skat/
Min forlængsel Dag og Nat/
Som for Gud mig deylig pryder
Ach hvor skal ieg værdelig/
Søde Jesu/ prise dig.
2. O du rige Naades Kilde/
Himlens ære Glands og Lyst/
Som din Fader skicke vilde
Os til Frelse hielp og trøst/
1. Trykkeren har tabt et »du« i lin. 4 og har faaet det
anbragt i lin. 5.

Ach! jeg bliver her i live
Aldrig hellig god og reen;
Men er død som Stock og Steen/
Uden du mig Kraft vil give/
Aldrig kand jeg kalde mig
Ret en Christen/ uden dig.
3. Kom aid verdens lyst og længsel/
Kom dog hid at styrcke mig
Kom at trøste mig i Trængsel/
Kom/ og hielp mig naadelig!
Skynd dig til mig hid/ min læge/
Gud/ mit Hierte er bered/
Til at tage mod din Fred/
Kom/ mig snart at vederqvæge/
Kom mit klare Lyys og Skin/
At oplyse mine trin.
4. Kom/ min Brudgom/ lad mig skue
Din lifsalige Gestalt/
Sød og liflig som en Drue/
Rosen-yndig over alt;
Kom du Lyys for alle blinde/
Kom/ lad see dit Lyys og Glands/
Kom min smukke Rosen-Krands.
Lad min Siel din Balsom finde/
Lad mig/ sode lifsens-Træ/
Hos dig finde lye og læ.
5. Ach! hvor skal dit milde Øye/
O mit smucke hierte Blad/
Mig saa inderlig fornøye/
Giøre mig saa hierte glad/
At jeg selv skal neppe vide
Hvor jeg vil for glæde hen/
Saa lifsalig er min Ven/
Naar jeg faaer hans milde blide
Smucke Øye ret at see/
Kand jeg midt i Trængsel lee.
6. Giv mig her den Lyst og ære/
At jeg som en frugtbar Qyist
Maae i dig indpodet være/
Denne prydelse er vist
Mere herlig/ end Rubiner/
Dyrere end Gylden-Dragt/
Smuckere end Demant Pragt/
Sødere end Rosmariener/
Edlere end Perle-Snoer/
Det er dog kun Muld og Jord.
7. Her er Paradieses Glæde
I min JEsu vunders Læ/
Her er Sommer-Frugt at æde
Af mit skiønne lifsens Træ;
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O! hvor sød hans Frugt mig smager/
O! hvor liflig er den Stund/
Naar hand recker mig sin Mund/
Og saa heftig favnetager/
Kys mig søde Siele Ven/
Saa er Sielen sund igien.
8. Kom/ mit Hierte ret at vie
Til din egen Tempel ind/
Verden i mig stille tie/
Tael du eene i mit Sind/
At jeg ret mig til dig vender/
At dit Legems Skat kand faae
Rum udi mit hiertis Vraae/
At jeg ret din Sandhed kiender/
At jeg fri fra syndsens Stand
Dig min Gud behage kand.
9. Liflig er din boligs-Sæde/
Fuld af Naade/ Liv og got/
Fred/ Retferdighed og Glæde
Flyder til os fra dit Slot/
Gud mit hiertes Grund forlanger/
At jeg giennem Tildens vee
Maa med skarpe Øyne see
Hvor din høye bolig Pranger/
Da i dig saa inderlig
Liv og Siel forlyster sig.
10. Vel da den/ sin Siel forlyster
Daglig i at prise Gud/
Paa hans Naade sig fortrøster
Gaar frimodig ind og ud/
Som dig holder for sin Klippe/
Som i dyd og stilhed vil
Deris Levnet bringe til/
Som vil aldrig Jesum slippe/
Hvo saaledis vandrer frem
Hand skal finde himlens hiem.

Fiendens Frygt og Magt er borte/1
Ønsker lycke alle Mand/
Ærens Konge af det høye
Kommer i sin herre-Pragt/
Drager til os ind med Magt/
Derfor alle sig bemøye/2
At hans priis kand blive stoor
Paa den gandske verdens Jord.
13. Lover alle og tilbeder
Denne stercke herre Gud/
Som sit Rigis grendser breder
Ved sin Naade daglig ud;
Hand er Gud/ af ham vi haver
Hvad vi er og har behov/
Hannem være evig Lov
For hans mange store Gaver/
Gud som er saa Mild og Bliid
Være Lov til evig Tiid.
»Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og
Hans Kircke til opmuntring forferdigede af H. A. B.,
Tundern 1734.«
Brorsons oversættelse staar ikke tilbage for origi
nalen. Nogle steder undgaar han ganske ynde
fuldt originalens platheder. Salmen findes i det
sidste af de fire mindre hefter, som tibammen
udgør »salmerne om troens grund«, den første
del. Det har som følge deraf ikke noget titelblad,
men kun en gruppe-overskrift paa første side
»Om JEsu Navne, Embeder og Ståender«. Den
blev optaget i Klenodiet 1739, blot med rent for
melle ændringer, bortset fra rettebe af de i no
terne nævnte trykfejl:
1,4: korsets
4,9: livets træ,
7,4: livets træ;
8,2: dit eget

11. Saadan ret tilsinds at blive/
Giør min Jesu Kierlighed/
Som hand1 selv har kundet drive
Fra sin Himmel til os need/
O! hvor kand hans Død os glæde/
O! hvor fryder os hans Ord/
At vi paa den usle Jord
Seer Guds skiøne himmels-Sæde/
Og af lifsens Strøm og Aae
Stund om2 nogle draaber faae.
12. Lucker alle høye Porte
Op i Verdens vide Land/
1. Skønt alle de ældste udgaver har »han«, skal der
sikkert staa »ham«, jvf. originalen. 2. Stundom.

8,9: syndens
11,9: livets
Men den kom ikke ind i salmebøgerne, før Wexels
i Norge 1849 omdigtede den i uddrag og optog
den i sin »Psalmebog« til 20. sønd. e. trin.
1. Jesu, du mit Liv i Livet,
Du min Himmelbrudgom sød!
Du, som dig for mig har givet
Hen i Korsets bittre Død!
Kjærlig du til dig mig byder,
Deiligt du for Gud mig pryder.
1. Frygt for fjenden og hans magt. 2. gøre sig umage.
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Maatte jeg dog værdelig,
Milde Jesu, takke dig!
2. O du Livets rige Kilde,
Himlens Ære, Glands og Lyst,
Som din Fader sende vilde
Os til Frelse, Hjælp og Trøst!
Hvorfor vil saa Mange sige
Nei til Naadens Himmerige ?
Hvad er Verdens Lyst som bedst
Dog imod den Bryllups-Fest!
3. Lifligt er det Høitids-Sæde
Ved dit eget Bryllups-Bord;
Fred, Retfærdighed og Glæde
Strømmer til os paa dit Ord.
Der er Bod for alle Smerter,
Salighed for alle Hjerter,
Der i dig saa inderlig
Liv og Sjel forlyste sig.
4. Du, som til den Bryllups-Glæde
Naadig kaldte ogsaa mig,
Og anviste mig et Sæde,
Hvor der end er Rum hos dig,
O, lad altid, dig til Ære,
Mig i Troen iført være
Sjelens rene Bryllupsdragt,
Som din Aand mig selv har bragt!
5. Lover, Alle, og tilbeder
Den miskundelige Gud,
Som til Himmerig os leder
Ved sin Naades Sendebud,
Indtil alle Borde fyldes
Og i Himlens Glands forgyldes,
Naar vor Herre seierrig
Fører hjem sin Brud til sig!
W. A. Wexels:
Psalmebog, Chria. 1849. Nr. 143.
Man kan nok i de tre første vers genkende Bror
sons v. 1, 2, 9, endvidere slutningsverset. Men
behandlingen er saa fri, at det ikke er helt uden
grund, at Wexels i Christelige Psalmer 1859 selv
tager ansvaret for salmen ved at betegne den som
»udgiverens«. De sidste vers med hentydningerne
til Math. 22,1-14 er i hvert fald helt hans egne.
I Danmark blev den efter Wexels optaget i
R 414 med udeladelse af v. 1 og med begyndel
sen: »Jesu, Livets rige Kilde«, iøvrigt med føl
gende ændringer:
1 (2),3: Som vor Fader
8: din
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2 (3),2: Høitidsbord,
8: skal fryde sig.
3 (4), 1: din
5: Giv mig altid, dig til Ære,
6: Mig til Salighed, at bære

4(5)>6: °g med
Saaledes gik den videre til N 209 og KH 185,
mens D 147 et par steder, 2,2 og 3,5-6, er vendt
tilbage til Wexels.
KHT 958 har optaget sidste vers alene som
gradualvers.
I Norge har La 544 optaget de samme vers
som R og nogle af de samme ændringer. La rev
596 har ændret lidt ved sidste vers. Saaledes ogsaa
i Nynorsk 846, rigsmaalstillæget. Hauge 339 optog
derimod alle Wexels’ vers og indføjede Brorsons
v. 3 og 8.
(Koch 111,217. Fischer 1,372. Handbuch 185. BSS I,
s. 281. Skaar 11,408. Thuner 338).

JESUS, LIVETS SOL OG GLÆDE.
NU SKAL DU, MIN SJÆL, DIG SMYKKE.
1. Schmucke dich, o liebe Seele!
Lass die dunckle Siinden-Hole,
Komm ans helle Licht gegangen,
Fange herrlich an zu prangen:
Denn der HErr, voll Heil und Gnaden,
Will dich jetzt zu Gaste laden;
Der den Himmel kan verwalten,
Wil jetzt Herberg in dir halten.
2. Eile, wie Verlobte pflegen,
Deinem Bråutigam entgegen.
Der da mit dem Gnaden-Hammer
Klopft an deine Hertzens-Kammer.
Oeflfn’ ihm bald die Geistes-Pforten,
Red’ ihn an mit schdnen Worten:
Komm mein Liebster! lass dich kussen;
Lass mich deiner nicht mehr missen.
3. Zwar in Kauffung theurer Waaren
Pflegt man sonst kein Geld zu sparen;
Aber du willt fiir die Gaben
Deiner Huld kein Geld nicht haben,
Weil in allen Berg-Wercks Grunden
Kein solch Kleinod ist zu finden,
Das die Blut-gefullte Schaalen,
Und diess Manna kan bezahlen.
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4. Ach! wie hungert mein Gemiihte,
Menschen-Freund! nach deiner Giite;
Ach! wie pfleg ich oft mit Thrånen
Mich nach dieser Kost zu sehnen;
Ach! wie pfleget mich zu diirsten
Nach dem Tranck des Lebens-Fiirsten,
Wiinsche stets, dass mein Gebeine,
Mich durch GOtt mit GOtt vereine.
5. Beydes lachen und auch zittern,
Låsset sich in mir jetzt wittern.
Das Geheimniss dieser Speise,
Und die unerforschte Weise,
Machet, dass ich friih vermercke,
HErr! die grosse deiner Wercke,
1st auch wohl ein Mensch zu finden,
Der dein’ Allmacht soilt’ ergriinden ?
6. Nein, Vernunft die muss hier weichen,
Kan diss Wunder nicht erreichen;
Dass diess Brodt nie wird verzehret,
Ob es gleich viel tausend nåhret,
Und dass mit dem Saft der Reben
Uns wird Christ! Blut gegeben,
O! der grossen Heimlichkeiten,
Die nur GOttes Geist kan deuten.
7. JEsu! meine Lebens-Sonne!
JEsu! meine Freud’ und Wonne!
JEsu! du mein gantz Beginnen!
Lebens-Quell und Licht der Sinnen!
Hier fall’ ich zu deinen Fiissen;
Lass mich wiirdiglich geniessen
Dieser deiner Himmels-Speise,
Mir zum Heyl, und dir zum Preise.
8. HErr! es hat dein theures Lieben
Dich vom Himmel abgetrieben,
Dass du willig hast dein Leben
Fiir uns in den Tod1 gegeben,
Und darzu gantz unverdrossen,
HErr! dein Blut fur uns vergossen,
Das uns jetzt kan kraftig tråncken,
Deiner Liebe zu gedencken.
9. JEsu! wahres Brodt des Lebens!
Hilf dass ich doch nicht vergebens,
Oder mir vielleicht zum Schaden,
Sey zu deinem Tisch geladen:
Lass mich durch diess Seelen-Essen,
Deine Liebe recht ermessen;
1. Originalen hos Criiger iflg. Tiimpel: In den tod fiir
uns.
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Dass ich auch, wie jetzt auf Erden,
Mog’ ein Gast im Himmel werden.
Johann Franck, 1649.
Her efter Fr. Rostgaard: Dansk Oversættelse af Fire
og Tredive Udvalde Tydske Psalmer, 1738.
Salmen forekommer i Johann Francks »Geistliches Sion Das ist: Neue Geistl. Lieder und
Psalmen«, Guben 1674, med overskriften »Vorbereitung zum heil. Abendmahl«, men den maa
være skrevet før 1649, da det første vers fore
kommer underlagt melodien i Criigers »Geistliche Kirchen-Melodien«, Leipzig 1649. Som
helhed blev den først offentliggjort i Runges sal
mebog 1653 og samme aar i Criigers »Praxis«.
Borgmesteren i Guben var en digter af rang.
Det ejendommelige versemaal har han selv op
fundet. Alle rimene er kvindelige, og den sidste
stavelse i hver linje har vokalen e, uden at salmen
dog kommer til at lyde ensformigt.
Teksten er blevet drøftet en del i Tyskland.
Slutningen af v. 2 har givet anstød, og Wackernagel har foreslaaet: »Sprich: mein Heil, lass
dich umfassen, Wollst mich nimmermehr verlassen«. Bedre foreslaar Cunz: »Komm mein Heil,
lass dich umfangen, Deiner wart ich mit Verlan
gen«. Her kunde man dog henvise til det bibelske
grundlag i Ps. 2,12, og netop om mødet med
Kristus i nadveren kunde det dog nok gaa an at
bruge Francks billede; det er ikke lummert. I
forordet til en salmebog for byen Magdeburg
udtaler man i 1696 betænkelighed ved det 9.
vers, som man finder meget haardt; vi er ind
budt til det hellige bord, ikke til skade, men til
vore sjæles velfærd og gavn. Leipziger salme
bogen af 1738 samstemmer heri og ændrer de
paagældende linjer: »Sondern mir zu Nutz und
Frommen Mog zu deinem Tische kommen«.
Den mest ejendommelige betænkelighed er dog
nok Wackernagels ved slutningen af v. 3. Den
minder ham om sagnet om den hellige Gral,
og det finder han ikke passende. Dette sagn for
tæller, at Josef af Arimathæa opsamlede Jesu
blod under korset i den samme skaal, som Jesus
skærtorsdag havde brugt ved indvielsen af den
hellige nadver. Derved blev denne skaal til den
hellige gral og forlenet med underfuld kraft. Her
er nu ikke tale om een skaal, men om flere, og
selv om Franck havde kendt gralssagnet og hen
tydet hertil, var det vel ikke saa forkasteligt, naar
han holdt sig klar af de til sagnet hørende roman
tiske fantasier.
Trods disse diskussioner og betænkeligheder
fik salmen meget hurtigt en vid udbredelse i Tysk
land og opnaaede stor anseelse. Fischer siger om
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den: »En salme af det ædleste metal i fuldendt
form; hellig beundring og inderlig tilbedelse af
den sakramentale hemmelighed er paa gribende
maade sammensmeltet. Salmens struktur minder
ved tankernes ophøjethed og den ædle forholds
mæssighed i udføringen om arkitekturen i vore
skønneste domkirker«. Og om Criigers melodi til
den har man sagt, at hvis englene i himlen skulde
finde en passende melodi til denne salme, kunde
de ikke have digtet en bedre.
Det er dog ikke blot kendere, som beundrer
salmen og dens melodi. Dens folkeyndest er ikke
mindre. I Sachsen-Meiningen kaldte man den
»Fyrste-Salmen«, fordi hertug Bernhard for
langte den, hver gang han gik til alters. Naar
hofbetjentene bestilte den hos kantoren, sagde de
kun: »Hertugens salme skal synges«.
Det ser ud, som om man i Tyskland særlig har
beundret v. 4, som flere tonedigtere har under
lagt deres kompositioner. Koch har vel ret i, at
v. 7, som vi nu bruger i Brorsons oversættelse, har
den inderligste hengivelse i bønnen, men rent
poetisk maa man beundre det monumentale v. 3.
Salmen er først oversat til dansk af Ægidius
1717:
1. PRyd dig/ kiere siæl/ til nøje/
Udaf syndsens-pøll dig føje/
Til det klare lyss fremtræde/
Og begynd herlig at qvæde/
HErren fuld af trøst og naade
Vil dig nu til bords indlade/
Dend/ som himmelen kand røre/
Vil nu herberg hos dig giøre.
Æ 248.
Lucoppidan er meget mere heldig med en over
sættelse i »Gudelig Længsel« 1738, hvoraf lige
ledes det første vers skal anføres:
1. Pryd dig nu, min Siæl! med Glæde,
Og fra Syndsens Mørkhed træde
Frem til Lyset, og med Ære
Du maa herlig prydet være;
Thi din Brudgom fuld af Naade,
Vil, at du ham skal indlade,
Hand som Himlen har i Volde,
Maaltid med dig nu vil holde.
Gudelig Længsel 1738, s. 38.
De følgende vers er ikke alle saa gode.
Samme aar følger Rostgaards nedennævnte
oversættelse og endelig 1739 kommer Brorsons.
Her er Rostgaards:
6

1. Nu skalt du, min Siæl, dig smykke
Og fra Syndsens Mørk udrykke;
Frem til Lyset du skalt gange,
Og begynde høyt at prange;
GUd, saa riig paa Naadens Gaver,
Nu til Giæst dig budet haver:
Hand, som boer i Himlens Volde
Vil i dig sit Herberg holde.
2. Skynd dig meget ud at gange,
For din Brudgom at undfange,
Som, med Naadens milde Hammer,
Banker paa dit Hiertes Kammer:
Aandens Dør du skalt oplukke,
Og til ham saaledes sukke:
Jeg med Kys min Ven vil favne,
Lad mig ingen Tiid dig savne.
3. Naar man kiøber dyre Vare,
Man ey pleyer Penge spare,
Men for aid din Gunst og Gave,
Sølv og Guld du ey vil have;
Saasom intet Bergverk findes,
Hvor saa stoer Klenod kand vindes:
Som den Blood-beblandet Skaale,
Og det Manna kand betale.
4. Siæle-Ven! hvad Hungers Vaade
Har jeg til din Gunst og Naade!
Ach! hvad Graad af Øyet trænges,
Naar for denne Kost mig længes!
Ach! hvor pleyer jeg at tørste,
Efter dig du Livets Fyrste!
Ynskendes, at Blood og Seene
Kunde sig med Gud foreene.
5. Fryd og Angstens Storme-Vinde
Sig paa eengang hos mig finde;
Denne skiulte Spiises Naade
Og u-forskelige Maade,
Giver dine Verk tilkiende.
Som er store uden Ende;
Thi man aldrig den har fundet
Som din Almagt har udgrundet.
6. Bort Fornuft, og buk dig under.
Du ey fatter dette Vunder
At det Brøød kand ey fortæres,
Hvor ved mange tusind næres;
Og at Christi Blood indflyder
I den Drue-Saft vi nyder:
Ach de stoore Hemligheder,
Som Guds Aand for os bereeder.
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7. JEsu! Livets Sool og Smykke!
JEsu! aid min Fryyd og Lykke!
Min Begyndelse og Styrke,
Livsens Kilde, som vi dyrke:
Her jeg falder dig til Fode,
Lad dog komme mig til Gode
Denne Himmel sendte Spise,
At jeg evig dig kand prise.
8. Du af Kierlighed dit Sæde,
Som er Himlen, os til Glæde;
Har forladt, at du har Livet
Hen for os i Døden givet;
Du dig ikke loodst fortryde,
Dit Blood for os at udgyde,
Som os kraftig kand husvale,
Og din Elskov os afmale.
9. JEsu! Livsens Brøød og Spise!
Du mig Maaden vilde vise,
At jeg værdelig mig sætter
Ved dit Bord, du her anrætter,
At din Kierlighed jeg kunde,
Ved den Spise ret udgrunde,
Og, som jeg er her i Live
Saa din Giæst i Himlen blive.
Frederik Rostgaard:
Dansk Oversættelse af Fire og Tredive Udvalde
Tydske Psalmer, 1738.
Denne oversættelse maa have været Pontoppidan
i hænde, før den blev trykt. Den blev optaget i
P 212 med følgende ændringer:

7:
8:

Jesu, stil min Længsels Smerte,
Kom, tag Bolig i mit Hjerte.

3.1- 4: Til at kjøbe dyre Vare
Plejer man ei Guld at spare,
Men du for din Naades Gave
Vil ei Guld og Penge have,
6-7: en Skat kan vindes,
Som den Kalk fra Himlens Sale
4:

Sjæleven, jeg overmaade
Hungrer efter Gunst og Naade,
See dog, hvor mit Hjerte trænges,
Efter Himmelbrød jeg længes;
See, hvor ofte jeg mon tørste
Efter dig, du Livets Fyrste,
Ønsker, at ved Gud alene
Jeg med Gud mig maa forene!

5,1: Fryd og Angst i Sjæl og Sinde
3-7: Thi den Spises skjulte Naade
Og ufattelige Maade
Gjør, at jeg kan klarlig kjende,
At din Magt har ingen Ende, Aldrig den er bleven fundet,
6.1- 2: du ei udgrunder
Og ei fatter dette Under,
5-8: Og at Christi Blod kan flyde
I den Druesaft, vi nyde;
Nok, at Gaven her vi smage, Maaden maa Guds Aand ransage.
7 uændret.

3,8: kand opmaale.
5,1: angest-storme-vinde
I Gb blev salmen udeladt.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 285 i
bearbejdet form og mærkeligt nok med udeladelse
af v. 3. N 291 genoptog v. 3 og arbejdede videre
ud fra MB, saa ændringerne ialt blev følgende:
1,2:
4:
7:
8:

Træde ud af Syndens Skygge,
Glad i Gud med Frydesange;
Han, som Himlen har i Volde,
Vil hos dig sit Indtog holde.

2,1:
2:
3:
6:

Skynd dig, Hjerte, løb din søde
Himmelgjest med Fryd imøde,
Hør, hvor han med Naadens Hammer
af Hjertet sukke:

8.2- 3: Himlens Herlighed og Glæde
Har forladt, ja du
5-8: Du dit Legeme lod bryde,
Du dit Blod for os lod flyde,
Som kan al vor Skyld betale
Og vor syge Sjæl husvale.
9.2- 4: Du den Naade mig bevise,
At jeg værdelig maa nyde
Det, som du mig her vil byde,
7: At jeg maa som her i Live

I D blev denne oversættelse ikke optaget.
Da man i Kongeriget i forrige aarhundrede
paany vendte tilbage til de gamle salmer, faldt
øjet paa Brorsons oversættelse, der fremkom i
Klenodiet 1739:
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1. Op og smyk dig, siel med glæde,
Ud fra syndens mørke sæde.
Frem til lyset! hid at prange
Glad i Gud med fryde-sange,
Den, som alle engler fryder,
Dig i dag til giest indbyder,
Den, som himlen har i vælde
Lader sig hos dig anmælde.

7. Jesu, livets, soel og glæde,
See! her er jeg da til stæde,
Jesu! alle naaders kilde,
Hør, hvad jeg saa gierne vilde,
See! jeg falder dig til fode,
Giv, at mig til gavn og gode
Og dit store navn til ære,
Jeg din giest i dag maa være.

2. Som forlovet brud, din søde
Himmelbrudgom løb i møde,
Hør! hvor han med naadens hammer
Banker paa dit hiertes kammer,
Luk op for ham aandens sale,
Byd ham ind med livlig tale,
Beed ham ved hans dyre navne,
At din siel ham ret maa favne.

8. Medynk har jo, bart at sige,
Draget dig fra himmerige,
At du villig haver livet
For os hen i døden givet,
Og dit dyre blod udgydet,
Hvor ved sielen bliver frydet,
Og din kierlighed betenkes,
Naar det os i viinen skienkes.

3. Sølv og guld for dyre vare
Pleyer man vel ey at spare,
Men du vilt for all din gave,
Ey den mindste penge have.
Alle bergverks skat og evne,
Mod den man1 er ey at nevne.
Mod det blod min siel kand sue,
Ind i viin af livets drue.
4. Ach hvor hungrer mine sinde
Efter denne kost at finde,
Ach hvor tit der taarer flyde.
Efter denne mad at nyde,
Efter blodets kalk mig tørster!
Fyrste over alle fyrster ?
Ynsker kun, at mine beene
Sig ved Gud med GUd foreene.
5. Frygt og fryd mod disse høye
Blusser op i sielens øye,
Denne spises høye naade
Og den spiisnings dybe maade
Giør, at jeg med lyst kand merke
Dine hænders store verke,
Aldrig fandtes den, som kunde
Den din almagts dyyb begrunde.
6. Ney, fornuft! du maa til side,
Kand det Under ey bestride,
At den spise ey fortæres,
Hvor ved dog saa mange næres,
At i saft af vintræ-grene
Gud os kand sit blod forlene,
Nok! vi tingen faar og smager,
Maaden herrens aand randsager.
1. Manna.
6*

9. Jesu, livets mad og drikke,
Hielp mig, hielp mig, at jeg ikke
Til forgieves eller skade
Skulde mig bespise lade,
Men at jeg din sødhed smager
Naar jeg denne spise tager,
Siden, naar basunen høres,
Ind til bords i himlen føres.
H. A. Brorson.
Troens Rare Klenodie, 1739, s. 319.
Af denne oversættelse uddrog KHF 1885,540 det
7. vers, hvori man ændrede: 2: jeg nu. 3: du al
Naadens. 7: Frelser-Navn. 8: I Dag din Gjæst.
Saaledes blev dette vers optaget i RT 2,920, hvor
fra det gik videre til KH 379, SS 719 og D 421.
Resten af salmen har man ikke kunnet bruge,
men den er ikke uden skønheder. Hans Brix
skriver træffende og morsomt: »Det er en sand
Strøm af Vellyd, der gaar igennem Brorsons Him
melvænge; det er den reneste Ørenfryd at lytte
til disse Vers, som for to Hundrede Aar siden
oversattes til et Sprog, i hvilket ingen Erotiker
havde opdyrket de Sprogklange, der findes sam
menføjede i denne Himmellyrik. Her følger
endnu en Prøve, ved hvilken det maa erindres,
at man paa den Tid i Borgernes Huse meldte sit
Komme som Gæst ved at hugge Dørhammeren
mod dens Plade; paa saadan Vis bankede Lean
der paa hos Leonora«. Derefter citerer han ovenstaaende vers 2.
I Norge optog Wexels i »Christelige Psalmer«
Rostgaards oversættelse. Ligeledes Hauge 456.
Men La, La rev og Nynorsk har hverken optaget
Rostgaard eller Brorson.
Koch 111,385; IV, 104; VIII, 151-153. Fischer II,
238-9. KulpBF 157. BSS II, s. 52. Brix 130).
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Jesus i lifi’ og dauda,
Jesus min hlif,
Jesus mitt Hf,
vid Jesiim eg blif,
Jesus er botin nauda.

Um Guds vardveitslu og forsjån.
Lagid: Eins og sitt barn.
1.

2.

//erra Jesu!
min hlifd ert Jni,
{jo heimurinn vilji’ei låta,
einka von min,
er øll til bin.
bu boldir pin,
bér vil eg hlydni jåta.
^4fhaldid heims
og audlegd seims,
aldrei mér låtid hefir,
til frids bd er,
minn Gud! i bdr,
eg uni hér
vid bad, sem bu mér géfur.

3. Lif mitt og ønd
bér Ijuft å hønd
legg eg mi, Fadirinn blidi!
bin hjålpin tru
mér hlifi mi,
Herra Jesu!
hormiing bé å mig stridi.
4.

Luckan min øll
å lådi snjøll,
leikur i valdi binu,
hvad vilji’er binn
um haginn minn
i hvert eitt sinn,
hjartanu gédj'ast minu.

5.

Gædskan bin vist
mér gleymir sizt,
gladur bvi vil eg breja>
bidlundar bid,
eg byst bå vid,
blessun og frid
best muntii yfir mér segja.

6.

/fikddmsins hér
ei oska mér,
ørbirgd ei låt mig pina,
mitt daglegt braud
mér géf bu, Gud!
en andar aud,
aldrei låttvi mig tyna.

7.

testis med dåd,
Jesus med nåd.

8.

Min sål vid big
mun halda sig,
mørg bo ad syndin særi,
bitt blessad bl6d
er borgun god,
bad bætir m6d,
brodir minn, Gud åstkjæri!

9.

Ferøld! verøld!
bitt vols og vold,
vel måttu ødrum léna,
afsegi’ eg bér
ad unna hér,
hef heitid mér,
hærstum Gudi ad béna.

10.

Råd mér, Gud minn!
å jørd um sinn,
øllum svo løstum hafni,
unn mér bins lids
og åstar sids,
bå er eg til frids
i Jesti Kristi nafni.
Hallgrimur Pétursson o. 1656-60.
Her efter »Andlegir Psålmar og Qyædi«,
7da Utgåfa, Videyar Klaustri 1828.

Dette er en af Hallgrimur Péturssons mest kendte
salmer, maaske ogsaa en af de mest personlige.
Der er en vis lighed baade i metrum og indhold
mellem den og »hr. Hans’ navnesalme«, »Du
Herre Krist«. Dertil kommer, at de begge inde
holder deres forfatters fornavn som akrostikon.
I »Du Herre Krist« (»Herre Jesus Krist«) lasser
man navnet Hans i versenes begyndelsesbogsta
ver ; her læser man Hallgrimur. Man maa formode,
at Sthens salme har været forbilledet. Hallgrimur
kan have lært den at kende under sit ophold i
København, men den var jo iøvrigt udbredt gen
nem mangfoldige opbyggelsesboger. Forskellen
mellem dem kommer naturligt derved, at Hall
grimur skulde bruge andre og flere begyndelses
bogstaver, og det er kun naturligt, at det er hans
egen forfatterpersonlighed, som fremtræder i sal
men, da der ikke er tale om nogen oversættelse
eller gendigtning, men kun om paavirkning.
Iøvrigt ved man ikke, under hvilke forhold sal
men er blevet til, og man kan ikke datere den
nøjagtigt.
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Det er rimeligt ved denne salme at tale om
sagastil, og det er rimeligt at tænke sig, at Hallgrimurs tunge skæbne har formet hans erfaringer
og danner en dyb baggrund for den tillid, som
kommer til orde i hans salme.
Den blev oversat til dansk af C. J. Brandt,
som i »Dansk Kirketidende« d. 29. okt. 1854
havde oversat Hallgrimurs berømte dødssalme
»Allt eins og bl6mstri8 eina« og dertil havde
knyttet en artikel om den islandske digter med
flere oversættelser. Derefter fulgte endnu et par
oversættelser den 3. dec., saaledes følgende:

6.

Rigdom - o nej!
Ønsker jeg ej,
Armoden ej mig kan trykke.
Han til hver Dag
Efter Behag
Brød har i Mag.
Aldrig jeg mangled et Stykke!

7.

Jesus i Raad,
Jesus i Daad,
Jesus i Livet og Døden!
Jesus mit Hold,
Jesus min Vold,
Jesus mit Skjold,
Jesus, som hjalp mig i Nøden!

8.

Stadig til Dig
Støtter jeg mig,
Saaret af Synden desværre.
Balsam fuldgod
Blev mig Dit Blod,
Du gav mig Bod,
Broder! min Gud og min Herre!
Verden! din Pragt,
Visdom og Magt
Vel maa du Andre forlene.
Jeg i dit Flag,
Falsk og Bedrag,
Finder ej Smag,
Gud vil til Takke jeg tjene.

Herren er min Hjælper.
1.

Jesus, min Drot!
Du er mit Slot,
Det skal mig Verden ej tage.
Alt fra min Daab
Du var mit Haab,
Hørte mit Raab,
Hører det Nætter som Dage.

2.

Glimmer og Gunst,
Guld er kun Dunst,
Gjækker, som Skyerne driver.
Eet jeg kun her
Holder ret værd:
Herre! mig lær,
Tage med Tak hvad Du giver.

9.

3.

Liv jeg og Aand
Let i Din Haand
Lægger som Børnene alle.
Klarlig tilsidst
Kommer dog vist
Hjælpen fra Krist,
Maa jeg end kæmpe og kalde.

10.

4.

Lykken paa Jord
Lydig, jeg tror,
Leger som Du hende byder.
Sødt eller salt,
Vidt eller smalt,
Snoren mig faldt
Liflig i Alt, saa det fryder.

5.

Godheden vist
Glemmer mig sidst,
Hvad har jeg Grund til at gyse ?
Bi kun og bed!
Bliv du derved,
Børnenes Fred
Fader skal over dig lyse!

Han staar for Ror,
Hvert overbord,
Hvad der ej du’r, vil jeg kviste.
Kun bli’r min Fragt
Kjærligheds Dragt,
Kjøbt i Hans Pagt,
Da har jeg nok, Herre Kriste!
C. J. Brandt.
»Dansk Kirketidende«, 1854, 3. Dec., sp. 779-80.

Denne oversættelse blev gentaget i samme blad
1866, sp. 316-18, ledsaget af et tillægsblad med
Johanne Fengers melodi. I denne gentagelse var
der følgende tekstændringer:
1,7: og Dage.
6,3: skal trykke.
10,2: Alt
For Brandt var der saaledes al grund til at bringe
den i erindring ved optagelse i KHF 1885,707,
hvor han forkortede den til fire vers, nemlig 1,
2, 8, 7, ændret saaledes:
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1.

Jesus, min Drot,
Klippe og Slot,
Som ikke Fj'enden kan tage,
Alt fra min Daab han var mit Haab,
Hørte mit Raab,
Hører det Nætter som Dage.

2.

Jesus, mit Lys,
jag Nattens Gys
bort fra mit skælvende Hjerte,
styrk du min Tro,
saa faar jeg Ro,
Glæde og Fryd for min Smerte.

2.

Verden, din Gunst,
Veed jeg er Dunst,
Vexler, som Skyerne driver,
Een Ting kun her for mig har Værd,
Herre, mig lær:
Tage med Tak hvad du giver!

3.

Jesus, min Sol,
send fra din Stol
Straalerne varme og milde,
Kulden er stor,
smelt ved dit Ord
Isen dog tidlig og silde.

4.

Jesus, min Skat,
bliv her i Nat,
Ja lad mit Hjerte dig eje;
Englenes Hær
være mig nær,
lad dem slaa Kreds om mit Leje,

5.

Skærm du enhver,
som er mig kær,
ene paa dig lad dem bygge,
sluk deres Sorg,
vær dem en Borg,
hvor de for evigt er trygge.

6.

Stille og tyst
Pande og Bryst
korse vi ville tilsammen
Herre, jeg tror,
Hjælp, Fader vor,
sig til vor Bøn nu dit Amen!

3(8) uændret.
4(7)-

Jesus i Raad,
Jesus i Daad,
Jesus, min Hjælper i Nøden!
Frelsermand bold, du er mig Skjold,
Værge og Vold,
Du er mit Liv selv i Døden!

C. J. Brandt, KHF 1885,707.
Hvorfor Brandt her har skrevet linjerne 4 og 5
sammen til een, naar han dog bevarer rimet, er
ikke godt at vide.
Salmen blev imidlertid ikke optaget i KH, men
til gengæld i mange grundtvigske salmebøger og
tillæg, saaledes 1883 i 2. tillæg til Festsalmer 444,
FA 416, FV 326, BT 712, KHT 720 og KST 702.
HT 700 tilføjede yderligere v. 10. Askov 682 til
føjede ogsaa v. 10, men udelod til gengæld v. 8.
S 417 og derefter ST 826 optog v. 1, 2, 10, 7.
Den kom først ind i de autoriserede salme
bøger i Sønderjylland, idet N 378 optog Brandts
tekst fra KHF 1885, med en enkelt ændring: 3,7:
Jesus, min Gud.
Paa samme maade blev den optaget i D 50.
(Arne Møller: »Hallgrlmur Péturssons Passionssal
mer«, Kjøb. 1922, s. 63. Samme: »Islands Lovsang
gennem tusind Aar«, Kjøb. 1923, s. 91. Poulsen
11,146-7).

JESUS, MIT LIV.
i.

Jesus, mit Liv,
hos mig du bliv,
Naade og Kraft mig forlene,
giv mig din Aand,
ræk mig din Haand, ak, uden dig er jeg ene.

P. J. Korsholm, i885(?).
Her efter »Smaadigte«, Holstebro 1910.
Ovenstaaende aftensang er det sidste digt, som
findes i forfatterens »Smaadigte. Trykt som Ma
nuskript for Venner«, Holstebro 1910. Disse
digte blev udgivet i hans høje alderdom, to aar
før hans død. Det er altsaa i hvert fald forfatterens
egen tekst. Derimod er det naturligvis ikke det
første tryk, da sangen allerede findes optaget i
KHF 1885,622. Da sangen der er uden navn,
maa det formodes, at KHF har optaget den efter
et anonymt tryk, som nu ikke mere kendes, og N,
som optog den efter KHF, anfører kun aarstallet
1885, men ikke forfatterens navn.
P. Poulsen mener, at Korsholm, som var lærer
i Aulum, har skrevet salmen med ungdommen
for øje, og at den egner sig godt som konfimationssalme.
Der er et par tekstændringer i KHF, som

87

JESUS, NAADIG DIG FORBARME

antagelig skyldes komiteen, da de bærer et mere
litterært præg end ovenstaaende, som vel maa
være det originale, nemlig:
2,2-3: Nat-Mulmets Gys
Jag fra
6,6:

min Bøn

Fra KHF gik den uændret videre til N 488 og
derfra til D 728, som dog udelod v. 4, fordi be
gyndelsen kunne lyde lidt uheldigt.
Den har været ret flittigt optaget i de grundt
vigske salmebøger og tillæg: FA 417, FN 571,
FV 486, HT 702, DT 721 og Askov 730.
V. 5 behøver ikke at have nogen speciel adresse,
det er naturligt i hvert kristent menneskes aften
bøn. Men forfatteren har dog sikkert først og
fremmest tænkt paa sine syv børn og blandt dem
igen paa en søn, der var sømand og færdedes
langt borte fra forældrehjemmet.
Niels Møller peger paa denne lille salmes
lødighed og siger, at den endog overgaar sit for
billede, den islandske »Jesus, min drot«.
(Ribe Bispesæde 948-1948, Køb. 1948, s. 421. Kriste
ligt Dagblad, 17. marts 1956).

JESUS, NAADIG DIG FORBARME.
For Friska.

Så wår sållhet som wår pligt,
Att wi dig af hjertat prise
Och mot likar kårlek wise.
5. Hjelp oss alla så anwånda
Hwar forlånad helsostund,
Att ånnu, når den har ånda.
Du wår sjål må Anna sund,
Och sist från allt ondt oss frålsa,
Jesu! du wårt lif och helsa!
J. O. Wallin:
»Den swenska Psalmboken«, 1819, nr. 369.
Her efter Beckman 754.

Wallins salmebog lægger vægt paa at have salmer
for alle forhold og til alle lejligheder; det faldt
derfor ofte i Wallins lod at udfylde hullerne, og
hvad var rimeligere end at skrive en salme for
sunde og raske, naar der fandtes saa mange for
syge. De fleste var jo raske og burde takke Gud
derfor; og det forstod de vel bedst, naar man
mindede dem om, hvor svært det var at være syg.
Denne salme kom dog ikke til at betyde saa
meget i Sverige, men gik alligevel videre til den
nye sv. Psb. 390.
Den blev oversat af Wexels i »Christelige Psalmer« 1840, men anbragt under rubrikken »I An
ledning af Sygdom«, hvilket Wallins argumenta
tion ikke er helt uden skyld i:

1. Helsans gåfwa, dyra gåfwa
Af den Gud, som ger allt godt!
Må wi glade honom lofwa
For så owårderlig lo«,
Som af oss dock sålian skattas,
Kanske forst, når den oss fattas.

1. Sundheds Gave, dyre Gave
Af vor Gud og Fader god!
Maatte han dog derfor have
Tak og Priis af Hjerterod!
Ak, men sjelden Gaven skattes;
Ofte først, naar den os fattes!

2. Når, i nåtter som i dagar.
På en bådd, der qwalen bo,
Hjertat utan lindring klagar,
Ogat wakar utan ro,
Då, af wårk och wånda tårde,
Ack! wi kånne helsans wårde.

2. Naar i Nætter, som i Dage,
Vi i Piners Skygge boe,
Sjelen maa med Jammer klage,
Øiet vaage uden Ro,
Da, paa Smertens Leie lagte,
Helbreds dyre Værd vi agte!

3. Jesu! dig i nåd forbarma
Ofwer alla plågans rof;
Herre Gud! låt ej de arma
Stållas på for hårda prof;
Hjelp dem, gif dem trost i noden.
Mod i striden, frid i doden.

3. Jesu, naadig dig forbarme
Over alle Syges Vee!
Vær med Styrke hos de Arme,
Lad dem Lys i Mørket see!
Hjælp dem, giv dem Trøst i Nøden,
Mod i Striden, Fred i Døden!

4. Will du ån dem helsan skånka,
Lår dem rå« forstå dess wigt;
Lår ock oss med den betånka

4. Vil du end dem Helbred skjenke,
Lær dem ret at takke dig!
Lær og os, o Gud, betænke
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Al din Godhed inderlig,
Saa vi dig af Hjertet prise
Og vor Næste Ømhed vise!
5. Hjælp os Alle at anvende
Vore sunde Dage saa,
At vi og, naar de har Ende,
Maae i dig vor Glæde faae.
Ja i Dødens Mulm og Mørke
Prise dig, vort Liv og Styrke!
W. A. Wexels:
Christelige Psalmer 1840, nr. 679.
Her efter 2. udg. 1844.
Samtidig blev salmen ogsaa oversat i Danmark
af C. J. Boye, »Den dyrebare Sundheds gave« i
hans »Aandelige Digte og Sange, Ny Samling«,
1840, hvor versemaalet er lidt ændret og forhol
det til originalen lidt friere. Boye synes, at sal
men skal bruges »efter sygdom«. De danske sal
mebøger brugte imidlertid ikke den danske, men
den norske oversættelse, idet R 97 optog v. 3 og 5
af Wexels tekst, ændret 2 (5),3: At vi, naar de har
en Ende.
Saaledes gik den lille salme videre til KH 96,
men blev ikke optaget i D. Den er heller ikke op
taget i de norske salmebøger. Den hører til de
salmer, der lever et skjult liv i hjemmene; man
faar ikke at vide, om de bruges.
(Beckman 754).
JESUS, OS TIL TRØST OG GAVN.
Se: Nu velan, et frejdigt mod.
JESUS, SE TIL OS I NAADE.
Se: Jesus, dødens overvinder.
JESUS, SE, VI MØDE HER.
Se: Herre Jesus, som du bød.

dass du so viel hertz-beschwer
hast auf dich gezogen,
dass du angst, gewalt und noht,
schlåg’ und hohn in banden,
låsterung und creutz und tod
willig ausgestanden.
3. Gottes wohlgewogenheit
Vater-lieb’ und giite,
deine hertzens-freundlichkeit
und dein treu gemiihte,
JEsu! hat es ausgemacht,
dass kein mensch verzaget,
wenn der siinden meng’ und macht
die gewissen naget.
4. O du wunderbarer raht!
den man nie ergriindet:
o der unerhorten that!
die man nirgend findet:
was der mensch, der erdenknecht,
trotzig hat verbrochen,
wird an GOtt, der doch gerecht,
durch und durch gerochen!
5. Meine wilde schandbegier
hat dich so zuschlagen,
diese kranckheit hab ich dir,
JEsu aufgetragen:
meine schuld und missethat
hat dich so verbiirget,
bis sie dich auch endlich hat
unrecht hingewiirget.
6. Alle straffe, der ich war
tag und nacht verbunden,
liegt auf dich nun gantz und gar;
und durch deine wunden
wird uns fried und heyl gebracht,
drum will mir geziemen,
deine starcke liebes-macht
ewiglich zu riihmen.

JESUS, SJÆLENS LYSE DAG.
1. JEsu! meiner seelen licht,
freude meiner freuden;
meines lebens zuversicht,
nimm doch fiir dein leyden
diesen schlechten danck hier an,
so viel meine seele
immermehr dir bringen kan
in der schwachheits-hdle.
2. Ich erweg’ es hin und her,
was dich doch bewogen,

7. Lass doch dieser sicherheit
gleichfals mein gewissen
zwischen angst, und tod und streit
kråffliglich geniessen.
Ach! ach! meines hertzens hertz!
wirff durch deine schmertzen
meine schmertzen hinterwårts
fern’ aus meinem hertzen.
8. Und wie schnell mein hertz erschrickt
iiber straf und siinden,
so schnell wird es gleich erquickt
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mit den gnaden winden.
JEsu! sieh’, ich falle dir
mit zerknirschter busse
und mit besserungs-begier
glaubens-voll zu fusse.
9. Nun ich weiss, worauf ich bau
und bey wem ich bleibe,
welchem vorsprach ich mich trau
und an wen ich glåube.
JEsu, du bist es allein,
der mich halt und schiitzet,
wenn gleich alle hollen-pein
auf mich scheusst und blitzet.
10. Ich will, weil ich mit dir frey
werd’ im himmel erben,
HErr! in deinen armen treu
leben und auch sterben,
bis man frolich sagen wird
nach den todes-banden:
sieh’! dein bråut’gam und dein hirt,
JEsus ist vorhanden.
Heinrich Held.
Neu erfundene Geistliche Wasser-Quelle ...
durch Johannem Niedling ... Franckfurt a.d.
O. 1658.
Her efter Schrader nr. 98.

Heinrich Held var født i Guhrau i Schlesien
1620, studerede jura i Konigsberg, udgav 1643
en digtsamling, som han kaldte »fortrav«, men
de digtsamlinger, som maa være fulgt efter, er
forsvundet, saaledes formentlig ogsaa original
teksten til denne salme. Den ovenfor nævnte
salmebog, der udkom aaret før Heinrich Held
døde som raadmand i Altdamm, en forstad til
Stettin, er nu det ældste kendte findested. Aaret
efter blev den optaget i Criigers »Praxis pietatis
melica«. Teksten hos Johannes Niedling udviser
følgende forskelle fra Schraders:
3,6: verzagte,
8: nagte.
6,3: Dir
8,8: Glaubens-kuhn
10,3: Deiner
8: verhanden.
Tiimpel ledsager denne tekst med nogle forkla
rende noter:

1,5: schlecht, ringe.
7: Immermehr, altid kun.
3,5: aussgebracht, Jesus har udvirket.
5,4: auffgetragen, har jeg lagt over paa Jesus.
6: verbiirget, gjort Jesus til skyldner.
6,2: verbunden, som jeg var skyldig til.
8,4: Winden, naaden virker som en forfriskende
vind.
9,3: Vorsprach, fortaler, talsmand.
8: scheust, skyder.

Brorson har oversat salmen til dansk:
Mel. Sving dig op mod Himlens etc.
1. JESU, Siælens lyse Dag,
Glæde, Fryd og Ære,
Aid mit Hiertes Velbehag,
Lad mig dog frembære
Denne slette1 Tak for aid
Dine Piners Møje,
Kast paa dette Fode-Fald
Dog et naadigt Øje.
2. Jeg betænker, hvad der dig
Dog bevæge kunde,
At du vilde her for mig
Næsten gaae til Grunde,
At du Angest, Vold og Nød
Villig vilde lide,
Og ej mod saa haard en Død
Med en Mine stride.
3. Nu din Faders Kiærlighed,
Naadens-rige Kilde,
Og at du saa meget leed,
Og saa gierne vilde,
Det har, JEsu, magt det saa,
At ej noget Hierte
Tør forsage og forgaae
Udi Syndsens Smerte.
4. O! et Raad2, som aid Forstand,
Vid og Sands maa vige,
O! en Gierning, som der kand
Aldrig faae sin lige,
Hvad et Menniske, det Muld,
1. jævne. 2. en raadslutning.
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Ikke værd at nævnes,
Har bedrevet synde-fuld,
Paa GUD selv skal hevnes.
5. Mine Lysters vilde Green,
Har dig saadan slaget,
Og indtil det hvide Been
Pidsket, piint og plaget,
Synden haver sat dig saa
Dybt i Skyld og Brøde,
At du dig omsider maae
Derfor lade døde.
6. Straffen, som jeg idelig
Skyldig var at lide,
Ligger gandske nu paa dig,
Og ved Dødsens Qyide
Er os Fred og Frelse bragt,
Derfor vil mig sømme,
Denne Kiærlighedens Magt
Evig at berømme.

Til mand efter Dødsens Striid
Sige skal med Glæde:
Der er JEsus mild og bliid,
Der er hand tilstæde.
»Nogle Paszions-Psalmer/ Udgivne af H.A.B. (Det
andet Oplag.) Nøjere igiennemseet og formeeret.,
Tønder, 1735.« Nr. V.
Brorsons hefte med passionssalmerne er nok ud
kommet 1733, men vi kender kun 2. oplag fra
1735. Da denne salme her staar som nr. 5 af de
15 Brorsonsalmer i heftet, kan man vel gaa ud
fra, at den har været med i 1733, selv om der er
kommet nye salmer med i 2. oplag.
I Klenodiet 1739 blev den ændret ubetydeligt:
2,8: een miine
3,2: Naadens riige
8: syndens
6,4: dødens

7. Lad mig, JEsu! aid min Tiid,
Frugten deraf nyde,
At jeg kand i Nød og Strid,
Ved din Død mig fryde,
Ach mit Hiertes Hierte kast
Ved din Død og Smerte
Alle mine Synders Last1,
Langt bort fra mit Hierte.
8. At saa snart jeg ingen Fred
I min Siæl kand finde,
Maatte2 straxen qvæges ved
Naadens Kølne-Vinde,
JEsu! see! jeg falder dig
Hierte-knuust til Fode,
Ønskendes at bedre mig
Ret fra Grund og Rode.
9. Nu jeg veed, paa hvem jeg troer,
Og hos hvem jeg bliver,
Hvo min Sag paa denne Jord
Og i Himlen driver8,
JEsus ene er min Skiold,
Som mig vil beskierme,
Om end alle Diævles Vold
Vilde mod mig sværme.
10. Jeg, som efter Striid og Død
Skal i Himlen sveve,
Vil nu i dit Favn og Skiød
Baade døe og leve,
1. Byrde. 2. jeg maatte. Det hænder, at Brorson ude
lader subjektspronominet. 3. fører frem.

8,4: kølne vinde,
7: Ynskende
10,3: navn og skiød
(maaske en trykfejl; »Favn« fortsatte i
salmebøgerne; jfr. originalen)
5: dødens
P 64 har tydeligt nok
sons hefte, maaske 1.
to af disse ændringer,
Gb 410 har ændret

optaget salmen efter Bror
oplag. Her er nemlig kun
2,8 og 8,7.
følgende:

2,3: At du vilde alt for mig:
4: O! hvo kan udgrunde,
5,1: vilde Riis
3: Og paa grumme Bødlers Viis
7,5: Ach! min Gud og Frelser kast
8,3: Den da strax maa qvæges ved
J0,5: Ja! jeg efter
Derefter gled salmen foreløbig ud af de kongerigske salmebøger, mens man i Sønderjylland
bevarede den i MB 96, dog forkortet til 8 vers;
man har sat 4 a og 3 b sammen til eet vers og
udeladt de andre vershalvdele og v. 5.
N 119 optog den med alle vers og ændrede
følgende:
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1,5: Denne ringe
3,4: Og det gjerne vilde,
5: Har det, Jesu, maget saa,
4,1:
3:
4:
8:

O det Raad, hvor al Forstand,
O den Gjerning, hvortil man
Aldrig finder Lige:
Paa Guds Søn

5,3: Dig, som hellig var og reen,
7,7: Al min store Synd og Last
8,3: Den da strax maa (Gb)
4: svale Vinde;

9>

Salmen blev af forfatteren tænkt som en erstat
ning for de to første vers af Gb 199 »Jesu! som
min Siel saa trolig«, som paa første sønd. e.
paaske skulde synges, »naar Præsten gaaer i
Prædikestoelen«. Den knytter sig til Johs. 20,19
AgNordahl Brun har til den samme søndag digtet
en salme, som skulde synges før konfirmationen,
se »Lad denne dag, o Gud, vor Gud«. Det er
derfor sandsynligt, at ogsaa nærværende salme
rummer et sideblik til konfirmanderne, f.eks. 1,5:
den svage Troe.
Den blev først optaget i R 299, hvor der er
følgende ændringer:
1,3: Lad din
6: Naglegabet

9,5: mit
7: Imod alle Djævles Vold,
8: Som mod mig vil sværme.
10,3: Vil udi din Favn, dit Skjød
5: Til jeg
Efter genforeningen synes den ogsaa at være
gaaet ud af brug i Sønderjylland; dens nummer
kom til at staa blankt i SS. Men forinden havde
man dog i Kongeriget søgt at genoplive den ved
at optage den i KHT 758 med v. 1, 2, 3, 7, 9.
Skønt denne forkortning ikke er ilde, slog den
dog ikke an. Salmen blev ikke optaget i noget af
forslagene og kom ikke med i D.
I Norge synes den kun at være optaget i Hauge
412.
(Koch 111,56. Fischer 1,380. Tiimpel 1,412. Handbuch 149. BSS I, s. 93).
JESUS, SOM IBLANDT OS STAAR.
No. 35. - No. 199. Mel. Søde JEsu vi er her.
1. JEsus, som iblandt os staaer,
Byd din Fred med os at være!
Og din Fred, som overgaaer
Al Forstand, vort Sind regiere!
Viis den svage Troe de Hænder,
Hvor den Stridens Mærker kiender.
2. Viis os, at du streed og vandt,
At du er endnu den samme!
Liv og Salighed vi fandt,
som i Troen dig annamme.
Ja vi midt i Stridens Dage
Freden, som du kiøbte, smage.
Johan Nordahl Brun.
Evangeliske Sange, Bergen 1786.

2,2:
3:
4:
5:

endnu er
Giv os Aandens visse Pant,
Saa vi dig i Tro annamme,
Lad os

Ændringen i 1,6 kom først frem i RF 1852,291,
mens man i 1850 nøjedes med at ændre til
»Stridens Mærke«.
Med den samme tekst som R blev den i Søn
derjylland optaget i N 26, anbragt som udgangs
salme ved gudstjenesten.
KHF 1885,295 forlod de fleste af disse ændrin
ger og beholdt kun
1,3: Lad

2,5: Lad os,
Saaledes gik den videre til KH 252 og D 388.
I Norge blev den optaget i La 368, La rev 363
og Nynorsk i rigsmaalstillæget 788; de har alle i
1,6: »stridens merke«.
(Skaar 11,45).

JESUS, SOM MIN SJÆL SAA TROLIG.
Hertzliches Buss-Lied
An seinen allerliebsten HErrn JEsum
vmb Verzeihung seiner viel- und
mannigfaltigen Sunden.
1. JEsu, der du meine Seele
Hast durch deinen bittren Todt
Aus des Teufels finstren Hole
Vnd der schweren SundenNoth
Kråfftiglich heraus gerissen
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Ynd mich solches lassen wissen
Durch dein angenehmes Wort:
Sey doch jtzt, O Gott, mein Hort.
2. Trewlich hast du ja gesuchet
Die verlornen Schåffelein,
Als sie lieffen gantz verfluchet
In der Hellen Pfuel hinein.
Ja du SatansVberwinder
Hast die hochbetriibte Sunder
So geruffen zu der Buss,
Dass ich billich kommen muss.
3. Ach ich bin ein Kind der Siinden,
Ach ich jrre weit vnd breit;
Es ist nichts bey mir zu finden
Als nur Vngerechtigkeit.
All mein Tichten, all mein Trachten
Heisset vnsern Gott verachten.
Bosslich leb’ ich gantz vnd gar
Vnd sehr gottloss jmmerdar.
4. HErr, ich muss es ja bekennen,
Dass nichts gutes wohnt in mir;
Dass zwar, was wir wollen nennen,
Halt’ ich meiner Seelen fur;
Aber Fleisch vnd Blut zu zwingen
Vnd das gute vollenbringen
Folget gar nicht, wie es sol;
Was ich nicht wil, thu’ ich wol.
5. Aber, HErr ich kan nicht wissen,
Wie viel meiner Fehier seyn.
Mein Gemiith’ ist gantz zurissen
Durch der Sunden Schmertz vnd Pein,
Vnd mein Hertz ist matt von Sorgen.
Ach vergib mir das verborgen.
Rechne nicht die Missethat,
Die dich, HErr, erziirnet hat.
6. Jesu, du hast weggenommen
Meine Schulden durch dein Blut;
Lass’ es, O Erldser, kommen
Meiner Seligkeit zu gut.
Vnd dieweil du so zuschlagen
Hast die Stind’ am Creutz getragen,
Ey so sprich mich endlich frey,
Dass ich gantz dein eigen sey.
7. Weil mich auch der Hellen Schrecken
Vnd des Sathans Grimmigkeit
Vielmals pflegen auffzuwecken
Vnd zu fiihren in den Streit,
Dass ich schier muss vnterligen:
Ach so hilflf, HERR JEsu, siegen.

O du meine Zuversicht,
Lass mich ja verzagen nicht.
8. Deine roht-gefarbte Wunden,
Deine Någel, Kron vnd Grab,
Deine Schenckel fest gebunden
Wenden alle Plagen ab.
Deine Pein vnd blutigs Schwitzen,
Deine Striemen, Schlåg’ vnd Ritzen,
Deine Marter, Angst vnd Stich’,
O HERR JEsu, trosten mich.
9. Wenn ich fiir Gericht sol tretten,
Da man nicht entfliehen kan,
Ach so wollest du mich retten
Vnd dich meiner nehmen an.
Du allein’, HERR, kanst es storen,
Dass ich nicht den Fluch darff horen:
Ihr zu meiner lincken Hand
Seyd von mir noch nie erkant.
10. Du ergriindest meine Schmertzen,
Du erkennest meine Pein.
Es ist nichts in meinem Hertzen
Als dein herber Todt allein.
Diss mein Hertz mit Leyd vermenget,
Das dein thewres Blut besprenget,
So am Creutz vergossen ist,
Geb’ ich dir, HERR JEsu Christ!
11. Nun, ich weis, du wirst mir stillen
Mein Gewissen, das mich plagt.
Es wird deine Trew’ erfiillen,
Was du selber hast gesagt:
Dass auff dieser weiten Erden
Keiner je verlohren werden,
Sondern ewig leben sol,
Wenn er nur ist Glaubens voll.
12. HErr, ich glåube, hilff mir schwachen,
Lass vns ja verderben nicht.
Du, du kanst mich ståreker machen,
Wenn mich Stind’ vnd Todt anficht.
Deiner Giite wil ich trawen,
Biss ich frdlich werde schawen
Dich, HERR JEsu, nach dem Streit
In der stissen Ewigkeit.
Johan Rist:
»Himlische Lieder. Das Erste Zehen«, 1641.
Her efter Tiimpel II, 189.
Denne bodssalme fremkom i forfatterens »Him
lische Lieder Mit sehr anmuthigen, mehreren
theils von Herrn Johann: Schopen gesetzten
Melodeyen. Das Erste Zehen. Liineburg«, 1641.
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Denne samling udkom i afdelinger med 10 sal
mer i hver. Salmen er bygget over en bøn i Johann
Arnds »Paradiesgårtlein«, 1612, den 8. bøn i III.
klasse, s. 369. Den blev hurtigt optaget i mange
tyske salmebøger, men bruges nu ikke mere. Den
hører til forfatterens allerældste; men man mær
ker straks, at han kan sit haandværk; versene
flyder fra ham, som om det var hans naturlige
talesprog. Derimod synes man at have hørt ind
holdet før. Han ved ogsaa, hvad der skal staa i
en bodssalme. Se iøvrigt om Rist under »Jesus,
livets rige kilde«.
Nærværende salme blev 1717 oversat til dansk
af Ægidius:

Vee og smerte vil mig slide
For min uretferdighed/
Hiertet er opfyldt med vaade/
Lønlig brøst forlad af naade/
Det tilregne ikke mig/
Hvad jeg haver giort mod dig.
6. JEsu/ du har jo udslettet
Mine synder ved dit blod/
Lad det være alt forrettet
Min siæls salighed til god’/
Og/ fordi du ilde saaret
Har min synd paa kaarset baaret/
Ach! saa fri mig/ HErre kier/
Siig/ at jeg din egen er.

JEsu/ der du meine Seele.
1. JESU/ som min siæl saa trolig
Ved din haarde bittre død
Udaf satans mørke bolig
Og af syndsens svare nød
Vilde mægtiglig udrive/
Og mig det tilkiende give/
Ved dit søde ordets røst/
Vær dog nu min skiold og trøst.
2. Trolig søgte du af naade
Efter de fortabte faar/
Der de løbbe i stor vaade
Vejen/ som til helved gaar/
Ja du satans overvinder
Har de højbedrøvde synder
Selv til bedring kaldet saa/
At jeg billig komme maa.
3. Ach! jeg synder tusindsinde/
Ach! jeg feiler mangeled/
Intet er hos mig at finde/
Uden uretferdighed/
Aid min idret/ ord og tanker
Fra GUd og hans ord tit vanker/
Udi synden mangelund
Lever jeg hver tid og stund.
4. Jeg maa jo bekiende/ HErre/
Intet got udi mig boer/
Det vi kalder got at være/
Holder jeg vel siælen for/
Men mit kiød og blod at tvinge/
Og det gode at fuldbringe/
Følger ej/ som det sig bør/
Hvad jeg ej vil/ jeg dog giør.
5. Jeg/ o! HErre/ kand ej vide
Min udyds mangfoldighed/

7. Naar mig helved vil forskrekke/
Og mig med sin grumheds iid
Satan søger at opvække/
Og udføre i en strid/
Hvor mig fienden snart kand binde/
Da hielp/ JEsu/ mig/ at vinde/
Du min tillid hos mig staa/
At jeg ej forsage maa.
8. Dine saar/ som jeg ej glemmer/
Dine nagle/ kaars og graf/
Dine hart tilbundne lemmer
Vender alle plager af/
Din dend blodig sved og klage/
Dine striimer/ hug og plage/
Aid din marter/ angst og død/
JEsu/ er min trøst i nød.
9. Naar jeg skal for dommen træde/
Hvilken ingen kand undgaa/
Ach! da vilde du mig redde/
Og min sag dig tage paa/
Du/ HErr’/ kandst alleene giøre/
At jeg ej dend røst skal høre/
Eder hos min venstre haand
Jeg ej kiende vil og kand.
10. Du udgrunder aid min smerte/
Du/ du kiender aid min nød/
Der er intet i mit hierte/
Uden din dend haarde død/
Det mit hierte/ som er krænket/
Med dit dyre blod bestenket/
Som for mig udgydet er/
Giver jeg dig/ HErre kier.
11. Nu jeg veed/ at du vilt stille
Min samvittigheds uroe/
Hvad din troskab mig til hvile
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Har forjættet/ vil jeg troe/
At af dem/ du livet giver/
Ingen mand fortabet bliver/
Men du est ham evig huld/
Naar hand er af troen fuld.
12. Jeg troer/ kraft min troe tilføre/
Og lad mig ej undergaa/
Du/ du kandst mig kraftig giøre/
Naar mig synd og død gaar paa/
Paa din godhed og formue
Troer jeg/ indtil jeg skal skue
Dig/ min JEsum/ uden strid
I dend søde himmels fryd.

Teksten i P gik videre til Gb 199, men et par nye
ændringer blev føjet til:
10,5:
8:

See mit Hierte til dig lænket,
Det dig ofres,

12,8:

Himmel-Fryd.

Derefter blev den ikke optaget i E eller de føl
gende kongerigske salmebøger, men i Sønder
jylland blev den optaget i MB 375, hvor v. 7 er
udeladt, og N 319, hvor ogsaa v. 5 er udeladt, og
hvor der er følgende ændringer i den optagne
tekst:

Ægidius 1717. Æ 222.
En anden oversættelse fremkom i »Gudelig Læng
sel« 1738. Heraf skal kun det første vers anføres:
JEsu! som af Satans Strube,
Min Siel frelste ved din Død,
Mig drog ud af Helveds Grube,
Og mig hjalp af syndsens Nød,
Ja fra Mørket førde mig,
Til dit Lys at kiende dig,
Og mig Naadsens Ord lod vide,
Jeg paa dig min GUd vil lide.
Lucoppidan(?), Gudelig Længsel 1738.
Her har oversætteren ændret versemaalet, men
han er ikke meget heldigere end Ægidius. Det
var den første oversættelse, der blev optaget i
P 270, ændret saaledes:
1,5:
7:

kraftelig
ords den søde røst,

2,6:

hierteklemte

5,7:

Ach! tilregn dog

6,3:
4:

Lad mig derfor blive tvettet
I din rige naade-flod,

9,5:

HErre, du kand eene giøre,

10,8:

Ofrer jeg dig

12,1-6: Nu jeg troer, styrk mig svage,
At jeg ey skal undergaae,
Still’ mit hiertes vee og plage,
Lad mig ey beskæmmet staae,
Paa din godhed og formue
Haabe, indtil

>,5
7
8

kraftelig
Ords den søde Røst,
mit Skjold, min Trøst!

2.3
6

Der de vandred
den hart beklemte

3»>

tusind Sinde,

4.3
4
5
7
8

Godt at gjøre jeg desværre
Mig forgjeves sætter for;
Thi mit
Ei formaaer jeg, som jeg bør,
Hvad jeg vil, jeg dog ei gjør.

5(6),3--4 som P.
6(8),3
6

haardt forpinte
Din Bespottelse og Plage,

7(9):

Skal jeg for dit Dommersæde,
Hvilket Ingen kan undgaae,
Ak, da vilde du fremtræde
Og min Sag dig tage paa;
Herre, du kan ene gjøre,
At jeg ei den Røst skal høre:
I, som hos min Venstre staae,
Evig bort fra mig skal gaae!

8(10),3
5
7
8

Intet trøste kan mit Hjerte
Dette Hjerte, til dig lænket,
Som du og for mig udgød,
Dig det offres, Herre sød!

9(«i)>i--2: Til din Naade vil jeg ile,
Der jeg finder ene Ro;
5--8: At hvem du har vakt til Live,
Aldrig meer fortabt skal blive,
Hist et evigt Liv han faaer,
Naar han kun i Troen staaer.

95

JESUS, SOM SKAL VERDEN DØMME

10(12):

Ja, jeg troer, styrk du mig Svage,
Lad mig ei til Grunde gaae!
Stil mit Hjertes Vee og Plage,
Lad mig ei beskæmmet staae!
Jesu, al min Lid jeg sætter
Til den Naade, du forjætter,
Hist jeg efter Livets Strid
Skuer Dig til evig Tid!

I D blev den ikke optaget.
I Norge blev den optaget af Wexels i »Christelige Psalmer« 1840 med fem vers (v. 1, 3 a + 5 b,
6, 10, iq) og i Hauge 467 med elleve vers (v. 4
udeladt). Den er ikke optaget i La, La rev og
Nynorsk.
(Koch III,2i6. Fischer 1,369).
JESUS, SOM SKAL VERDEN DØMME.
En Psalme under forrige
Melodie:

Om hvad Klagemaal og Sag,
De kand føre for en Dag,
Om dend Arme Fanges brøde,
Og hvorpaa de sig mon støde.
5. Deres gifftig’ Edder-Lunger
Puster giennem Løgnens Mund,
Og med skændig Orme-Tunger
Spotter Gud og sandheds Grund;
Hvad de taler det skal staa,
Som en Muur at bygge paa,
Nok er det at De kun sige,
Hand er Ond og uden Hige.
6. Løgn og Last og alle lyder,
Som om nogen siges kand,
Ud af deres Munde flyder
Paa dend rene Gud og Mand,
At hand Folk afvender plat
Keyseren at give Skat,
Og sig selv en Konge kalder,
Som ey Dennem vel befalder.

Om JEsu i Pilati Domhuss,
1. JEsus, som skal Verden dømme,
Til Pilati Domhuss maa
Under Jødebaand og Tømme
Fuld af spot og skændsel gaa!
For En Hedning, som ey veed
Aff Guds Lov og Hellighed,
Maa hand lade sig anklage,
Ja mod Vold og Uræt tage.
2. O Du Hykler-Jøde-Skare
Som i Domhuss ey vil gaa,
Men dit Kiøds Urenhed spare,
Passer dog slet intet paa,
At Du kand i Lasters Dynd,
Mord og Løgn og Blodig Synd,
Siæl og Hierte slet nedsenke,
Og alt Ont mod Gud optænke.
3. Du, for hvilken Jorden ryster,
Fra hvis Ansigt Lynet gaar,
Jordens Fyrster slåer og Kryster,
Som et ringe Potte-skaar,
Du, som en Misgiernings Mand,
Dend mand agter ey et grand,
Maa nu staa for onde Munde,
Som et Lam blant Ulv’ og Hunde.
4. End vil ey Pilatus være
Saa forhærdet i sin Siæl,
Hand jo, til sin Domstoels Ære,
Spørge vil om Ræt og skiel,

7. Om sit Rige og sin Krone
JEsus da et Spørssmaal faar,
Men hand svarer, at hans Throne
Udaf ævighed bestaar!
Sandhed, som er slet forhadt
Og i Verden ild’ omladt,
Dend vil hand dog Rundt udsige,
Trodtz aid Løgn i Satans Rige.
8. Selv Pilatus maa bekiende
JEsus hand uskyldig er
Hvad end de vil forevende
Og hvad Last de paa ham bær:
Men om Jøde-Loven kand
Fælde nogen Sagløs Mand,
Da maa de ham med sig tage,
Bringe, om de tør, alf dage.
9. Lad de Jøde-halse gale
Løgn og Lyder mens de vil,
JEsus hand vil intet tale,
Svarer ey et Ord der til;
Deres Løgn saa skamløs er
Kiendelig for En og hver,
At hand derfor helst vil tie,
Og Guds egen Dom opbie.
10. O Du reene Gud og HErre,
O Du Guds uskyldig Lam,
Som de onde Dyvr omsperre,
Og paabyrder Spot og skam,
Maa dog du med Tungers snert,
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Og med Dragers Edder-stiert
Piskes, siaes og Uræt giøres,
Ja for Ræt og Dom henføres.
11. Ah! hvad vil Jeg mig da klage,
Jeg et syndigt Kreatur,
Naar min Fiende vil behage
Til at staa for mig paa Luur,
Lyve, skænde, skiære Tand!
Du, min søde Frelsermand,
Har mod sligt uskyldig taget,
Mine Lyders Skændsel draget.

i den følgende salme hos Hagen »Rettens Spiir
det er nu brækket«: »Vel Pila tus sine Hænder
Tvætter smukt i Kilde-Vand«. I 8. og 10. opl. af
Festsalmer kom nogle mindre ændringer til. Den
blev optaget i ETR 678 som Festsalmer 3. opl.,
mens Kingo-kenderen P. A. Fenger i ETF 815
optog de første 7 vers efter Festsalmer, de tre
sidste efter Kingo.
I Sønderjylland blev salmen optaget i N 99
med 8 vers, nemlig v. 1, 3, 4, 7, Festsalmer 7,
Sa + gb, 12, 13, ændret saaledes:
1,6;

12. Tau du end, O Fromheds Kilde,
For Pilati Dom og Ræt,
Da vaar det fordi du vilde
Med din Tausshed dølge slet
Aid vor slemme Synd og Last,
Som paa dig vaar ene kast,
Og fordi Du vilde lide,
Satte Du din Ræt til side.
13. Men naar Døden mig vil stæde
For Guds Dom, Jeg da vel veed
At Du vil for mig fremtræde
Med aid din Uskyldighed,
Tale for mig, at Jeg faar
Salighed i dine Saar,
Saa Jeg effter min Ælende
skal min Gud i Glæde kiende.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 370 flg.

2(3),!:
Du, for hvem al Verden ryster,
5-8: Dig den usle Trælleæt
Truer nu med Lov og Ret;
Ulve nu i Faareklæder
Lammets Ret i Støvet træder!
(Grundtvig)
3 (4),7-8: Thi ei dømmer uden Brøde
Romerretten selv en Jøde!
(Grundtvig)
4(7),4:
Vel fra Evighed
5-8: Skinner dog ei over Muld
Som af Elfenbeen og Guld;
Thi han throner uden Lige
Høit med Gud i Sandheds Rige.
(efter Grundtvig)
5:

Denne passionssalme er beregnet til den fjerde
uge i fasten og ligesom de øvrige skrevet til melo
dien »Som en Hiort med Tørst befangen«. Den
blev optaget i K uden væsentlige ændringer; der
fra gik den uændret videre til P 84, men blev ikke
optaget i Gb eller de følgende kongerigske salme
bøger.
Grundtvig søgte at genoplive den ved en
bearbejdelse til Hagens »Historiske Psalmer og
Riim« 1832, nr. 30, se Sangv. 111,109. Det
første vers af salmen blev indsat i en sammensat
passionssalme, »Søde Synd, du Vellyst-Engel«,
som Grundtvig dannede 1843 til Psalme-Blade til
Kirke-Bod, se Sangv. 111,255. Han tog sagen op
igen senere, idet han i Festsalmer 3. opl. nr. 692
optog salmen med udeladelse af det andet vers
hos Hagen, omdigtning af 8 (9),5-8 og tilføjelse
af et nyt slutningsvers. Det udeladte v. 2 be
gyndte ellers særligt karakteristisk: »I, som Kul
mon overkridte, Skye det Thinghuus som en
Pest«. Det tilføjede slutningsvers har han hentet

Om Guds Ord og Lov Beskeed,
(Grundtvig)

Saadant ei Pilatus ændser,
Spør’ ei til det Rige Vei,
Inden Romerrigets Grændser
Godt han veed, det findes ei;
Hvad er Sandhed? siger han
Som en oplyst Verdens Mand,
Vender Ryg, hvor ham er givet
Syn af Sandheden og Livet.
(originalt vers af Grundtvig)

6(8), 1:

Dog Pilatus

6(9),7:

At vor Jesus helst

8(13),6:
7:

ved dine
mit Elende

Til trods for, at man saa grundigt havde repare
ret salmen med Grundtvigs tekst, hentet fra ETF,
blev salmen udeladt i SS som en af dem, der
kunde undværes, og numret kom til at staa
blankt.
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I D er den ikke optaget.
I Norge blev den af Wexels optaget i »Christelige Psalmer« 1840 med 6 vers, hvis tekst er
meget præget af Grundtvigs hos Hagen. La 325
har optaget 8 vers, men naturligvis uden grundt
vigsk paavirkning. Hauge 399 har ogsaa 8 vers.
Den er ikke optaget i La rev og Nynorsk.

7. Je grosser creutz, je lieber sterben;
Man freut sich recht auf seinen tod:
Denn man entgehet dem verderben,
Es stirbt auf einmal alle noth.
Das creutze, das die gråber ziert,
Bezeugt, man håbe triumphirt.

(Skaar 1,742. Uffe Hansen 1,181. StJ 1,269. Arne
Møller: »Fra Psalmistens Værksted«, Køb. 1934, s.

8. Je grosser creutz, je schon're krone,
Die GOttes schatz uns beygelegt,
Und die einmal vor seinem throne
Der iiberwinder scheitel tragt.
Ach! dieses theure kleinod macht,
Dass man das grbsste creutz nicht acht’t.

45-47)-
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BØNNER.
1. JE grosser creutz, je nåher himmel;
Wer ohne creutz, ist ohne GOtt:
Bey dem verlarvten welt-getiimmel
Vergiss’t man holle, fluch und tod.
O selig ist der mensch geschåtzt,
Den GOtt in creutz und trubsal setzt!
2. Je grosser creutz, je besser Christe;
GOtt streicht uns an den probe-stein.
Wie mancher garten lieget wiiste,
Wo keine thrånen-regen seyn.
Das gold wird auf dem feuer-heerd,
Ein Christ in mancher noth bewåhrt.
3. Je grosser creutz, je starker glaube:
Die palme wåchset bey der last;
Die siissigkeit fleusst aus der traube,
Wenn du sie wohl gekeltert hast.
Im creutze wåchset uns der muth,
Wie perlen in gesalzner fluth.
4. Je grosser creutz, je grossre liebe:
Der wind blås’t nur die flammen auf;
Und scheinet gleich der himmel triibe,
So lachet doch die sonne drauf.
Das creutz vermehrt der liebe glut,
Gleichwie das oel im feuer thut.
5. Je grosser creutz, je mehr gebete:
Geriebne kråuter riechen wohl:
Wenn um das schiff kein sturm-wind weh’te,
So fragte man nicht nach dem pol:
Wo kåmen Davids psalmen her,
Wenn er nicht auch versuchet wår.
6. Je grosser creutz, je mehr verlangen:
Im thale steiget man berg-an:
Wer durch die wiisten oft gegangen,
Der sehnet sich nach Canaan:
Das tåublein findet hier nicht ruh,
So fleugt es nach der arche zu.
7

9. Gecreutzigter! lass mir dein creutze
Je langer und je lieber seyn;
Dass mich die ungedult nicht reitze,
So pflanz ein solches herz mir ein,
Das glauben, liebe, hoffnung hegt,
Bis dort mein creutz die krone tragt.
Benjamin Schmolck:
»Das in gebundenen Seuffzern mit Gott verbundene
andåchtige Hertze«, Bresslau und Liegnitz 1715.
Her efter »Vollstandiges Gesang-Buch«, Altona, V.
Aufl., 1754, nr. 581.
Denne trøstesalme fremkom i Benj amin Schmolcks
tredie samling, »Das in gebundenen Seuffzern
mit Gott verbundene andåchtige Hertze vor den
Thron der Gnade geleget«, Bresslau und Lieg
nitz 1715. Det er en samling af 34 rimede bønner
til morgen og aften, til bod og skriftemaal, til
brug i kirken, ved altergang, ved kirkelige fester
og ved begravelse. Til disse bønner er knyttet 44
salmer, som hører til Schmolcks de bedste. Denne
salme er knyttet til en almindelig bøn for dem,
der er under korset, og kaldes en »Creutz- und
Trostlied«. Den er skrevet i Schmolcks sædvan
lige billedrige stil og har vundet betydelig yndest
i Tyskland ved sin ordsproglige form. Det er af
stor virkning, siger Kulp, at korset i begyndelsen
af hvert vers stilles frem som aarsag til en god
frugt, ligesom det virker stærkt, naar det sidste
vers ikke begynder som de andre og derfor saa
meget mere indtrængende minder om, at vi ikke
er ene under korset.
Koch mener, at den er inspireret af Scrivers
»Sjæleskat« 4. bog, 1. prædiken, § 22, hvor det
hedder: »Vi glæde os mangen Gang over den
kongelige Prophets herlige Bede-, Trøste- og
Takke-Psalmer; vi forlyste os i Aanden i den
hellige Pauli og andre hellige GUds Mænds
Skrifter, vi læse med vor Sjæls inderlige Lyst Hr.
Luthers, Hr. Johan Arnds og andre gudoplærte
aandrige Mænds lærerige og trøsterige Bøger og
prise Gud for hans Naade, hvormed han har
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fyldt og udrustet disse sine Redskaber; men vi
skulle med Rette derhos betænke, at disse Mænds
Hjerter have været som en Drue, der trykkes og
presses i Persen og saaledes giver sin søde Saft fra
sig. Jeg mener: Korset, den mangeslags Træng
sel, Fristelse og Forfølgelse, hvormed de af GUD
have været bebyrdede, have bevirket, at de
kunde tale og skrive trøsteligt, saftigt, kraftigt og
opbyggeligt« (Vilh. Becks udg. Kjøb. 1892, II,
s. 22). Koch glæder sig ogsaa over v. 7,5-6 og ser
deri en hentydning til Konstantins »I dette tegn
skal du sejre«.
Salmen overskred første gang det danske riges
grænser ved at blive optaget i »Vollståndiges
Gesang-Buch«, Altona 1752. Schraders Tønder
salmebog af samme navn nød saa stor anseelse,
at den kom til at danne grundlag for en officiel
salmebog for hertugdømmerne Slesvig og Hol
sten og de kongelige dele af Pinneberg, Rantzau
og byen Altona. Den udkom 1752. I folkemunde
kaldte man den »das tausendliedrige«, fordi der
netop var 1000 numre i den. Den fik imidlertid
ikke saa lang en levetid, som den fortjente, idet
den allerede 1780 blev afløst af den halv-rationalistiske »Allgemeines Gesangbuch«, samlet af
Professor Cramer i Kiel. Den indeholdt kun 914
salmer, hvad man i Sydslesvig betragtede som en
tilbagegang i kristeligheden, - hvad det visselig
ogsaa var.
Da Schmolcks salme blev optaget i Altonasalmebogen, var den kun blevet optaget i et par
andre tyske salmebøger, men senere blev den
meget almindelig.
Wexels har oversat den til norsk i »Christelige
Psalmer« 1840; dog med udeladelse af v. 7:

1. Jo større Kors, des meer til Himlen
Sig nærmer Den, som elsker Gud;
Ak, alt for let i Verdensvrimlen
Af Hjertet Gudsfrygt slettes ud.
Lyksalig priser Jesus hver.
Hvem Gud beskikker Trængsel her.
2. Jo større Kors, des mere Grøde:
Den haarde Bund bli’r derved blød;
Saa mangen Ager ligger øde,
Hvor ingen Taare-Regn nedflød;
Som Guldet udi Ildens Glød,
Saa luttres vi ved Sorg og Nød.
3. Jo større Kors, des mere bliver
Vor Tro alene sat til Gud,
Som Byrden Palmetræet driver
Til herlig Vext med Stamme prud.

JO STØRRE KORS, DES BEDRE BØNNER

Af Druen perses liflig Saft,
Ved Korset voxer Sjelens Kraft.
4. Jo større Kors, des bedre brænder
I Hjertet Kjærlighedens Ild.
Igjennem Skyen Solen sender
Sin Straale blank, sin Varme mild;
Ved Olje Ilden Næring faaer.
Ved Vinden1 den mod Himlen slaaer.
5. Jo større Kors, des flere Bønner
Opstige til vor Fader god;
Med Naade Gud sit Barn belønner.
Som knæler ned ved Korsets Fod.
I Sjelenød Kong Davids Sang
Udstrømmede til Harpens Klang.
6. Jo større Kors, des mere Længsel:
Paa vilden Sø man seer mod Land;
I Ørkens Eensomhed og Trængsel
Man higer efter Canaan.
Naar Duen her ei finder Ro,
Da vil den helst i Arken boe.
7. Jo større Kors, des mere blinker
Hist Kronen, som os smykke skal,
Naar Herren paa sin Throne vinker
Os hen blandt de Udvalgtes Tal.
Klenodiet, som der vi faae,
Gjør Lidelserne her saa smaa.
8. Korsfæstede! lad Korset blive
Alt meer og mere kjært for mig!
Din gode Aand mit Hjerte give
Den Tro, som hviler glad i dig,
Indtil Forløsningstimen slaaer,
Og Kronen over Korset staaer!
W. A. Wexeb:
Christelige Psalmer«, 1840, nr. 555.
I Danmark blev de fire sidste vers optaget i R
513, men betydeligt ændrede:

1 (5) '■

J° større Kors, des bedre Bønner,
De stige fra den bange Aand,
Og Herrens Naade rigt belønner
Enhver, der gav sig i hans Haand;
I Nøden Davids Harpe klang,
Og lifligst toned da hans Sang.

2(6),2:
3:
4:
5:
6:

vi see
Ørknens
Vi længes
finder Ly,
Da maa den hjem til Arken tye.

1. 2. udg.: Veiret.
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3 (7),2: Den Krone,
3: fra sin
6: Gjør alle Verdens Trængsler smaa.
4 (8) ,4: hviler sig i dig,

Saaledes gik salmen videre til KH 552 (dog 2,3:
Ørkens) og i Sønderjylland til N 423.
Wexels’ oversættelse er imidlertid ikke særlig
god; originalens kraftige sammenstillinger i ver
senes førstelinjer er for en stor del gaaet tabt som
ogsaa adskillige ordsproglige vendinger og præg
nante billeder. Widding har derfor 1912 forsøgt
at give en bedre oversættelse, som blev optaget i
KHT:
1. Jo større Kors, des bedre Kristen.
I Korset vi vor Prøve staa.
I Hjertet tørres Podekvisten,
Hvis Taarers Dugg den savne maa.
Man prøver Guld i Luen rød
Og Kristne gennem Trængsels Glød.
2. Jo større Kors, des mere Styrke.
En Byrde øger Palmens Kraft.
De ædle Druer, som vi dyrke,
Maa perses for at give Saft.
I Korset vokser Troens Mod
Som Perlen i den salte Flod.
3. Jo større Kors, des bedre Bønner.
Husk: Reven Rod har sødest Lugt.
Af Stormen lærte Havets Sønner,
Hvordan Magneten bliver brugt.
Hvor hented Davids Sang sin Kraft,
Om Modgang han ej havde haft?
4. Jo større Kors, des mere Længsel.
Fra Dalen higer man mod Sky.
Paa Ørkenvej, i Sand og Trængsel,
Man længes efter Salems By.
Naar Duen her ej finder frem,
Da søger den til Arken hjem.
5. Jo større Kors, des bedre Krone.
Den under Herren sine smaa;
Med dette Smykke for hans Trone
En Sejersskare hist skal staa.
O! denne Skat saa rig og stor
Gjør smaat det største Kors paa Jord.
6. Du Korsets Helt! Dit Kors mig blive
Jo længer desto mere kært.
Lad Uro ej mit Sind oprive,
7*
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Men lad mit Hjerte ret faa lært
Med dig i Tro og Haab at gaa,
At hist mit Kors kan Kronen faa.
S. Widding i KHT 887.
Her genfindes en del af det, som savnes hos
Wexels, men ingen af disse tekster blev optaget
i D.
I Norge blev Wexels oversættelse med alle vers
optaget i Hauge 134. I Nynorsk 313 er optaget en
oversættelse af Støylen: »Di tyngre kross, di
betre bøner«. Den omfatter de samme fire vers,
som var optaget i R, N og KH. Men La og La
rev har ikke optaget noget af salmen.
(Koch V,484; VIII,514. Fischer 1,363. Kulp 233.
Alexandra Johannsen i Sønderj. Aarb. 1913, s. 55).

JUDAS’ DØD ET SPEJL SKAL VÆRE.
Se: Søde synd, du vellyst-engel.
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1. Jule-Aften! Du er skjøn,
Du kom til os med Guds Søn,
For Guds Stol Hans Engle kvæde
Sødt om al den Fryd og Glæde,
Du har bragt til Jorderig!
2. Livets Træ med Lys i Top
Voxde i Guds Have op,
Adams Børn dog længe sukked:
Paradis for os er lukket,
Død og Dom er Syndens Sold!
3. Lysets Træ med Liv i Løn
Er oprundet med Guds Søn,
Engle svæve i dets Grene,
Kvæde sødt med Stemmer rene.
Vinke os til Paradis.
4. Der os sanker Gud i Læ
Under Livets Palmetræ,
Der sin Herlighed den klare
Han for os vil aabenbare
I vor Herres Jesu Navn.
5. Om det Lys, som tændtes brat
Med Guds Søn i Julenat,
Livets Lys, som blidt skal brænde
For de Smaa til Verdens Ende,
Minder os vort Juletræ.
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6. Gud velsigne Dem, der saa
Glæde vil os arme Smaa,
Vise os hvor Lyset findes,
Lære os med Lyst at mindes
Barnet, født i Bethlehem!
7. Engle smaa, som paa Guds Bud
Synger Julen ind og ud,
Synger sødt hvad vi kun stamme,
Dem til Fryd, som os annamme
I vor Herres Jesu Navn!
N. F. S. Grundtvig:
»Jule-Sang i Prindsesse Caroline Amalias Asyl«.
(.838).
Her efter Sangv. III, 188.
Denne julesang er først et lille monument over
venskabet mellem Caroline Amalie og Grundt
vig, mellem prinsessen, den senere dronning, og
en tjenstledig præst (saadan følte de vel begge),
og mellem en god kristen kvinde og en af Dan
marks førende aander (saadan følte de ogsaa
begge). I julen 1837 fik Grundtvig brev fra prins
Christian, den senere Christian VIII, at censuren
over ham var ophævet. I sin glæde derover skrev
han »Moders Navn er en himmelsk Lyd«, som
1838 blev offentliggjort i »Skolen for Livet og
Akademiet i Sor«. Tillige gik Grundtvig til prin
sen og takkede for brevet, og de kom i en saa
ivrig samtale om Grundtvigs skoletanker, at de
aftalte et nyt møde. Da prinsen fortalte dette til
sin hustru, vilde hun gerne være med; hun kendte
i forvejen Grundtvig af omtale, især gennem
Peter Rørdam; prinsen præsenterede dem da for
hinanden i midten af januar 1838, og ved den
lejlighed blev Caroline Amalie meget betaget af
Grundtvig; han blev hendes egentlige præst, og
navnlig blev han hendes vejleder i en sag, som
hun allerede længe havde arbejdet med. Allerede
1829 havde hun oprettet et »Asyl« for børn fra
fattige hjem, hvis forældre hele dagen maatte
arbejde ude. Under Grundtvigs vejledning lagde
hun endnu en etage paa dette arbejde ved den
asylskole, som blev oprettet 1841, og som man
med rette har kaldt den første grundtvigske fri
skole. Den blev nemlig ikke blot ledet efter
Grundtvigs tanker, og han var selv »direktør«
for den, men den var ogsaa fritaget for de almin
delige skoletilsyn.
Dernæst er denne lille sang et mindesmærke
for juletræet. Asylbørnene havde nemlig juletræ,
og det var dengang noget, som kun var kendt i
de højere eller finere kredse. Asylets juletræs
fest holdtes i reglen om eftermiddagen, for at
børnene kunde være hjemme til juleaften i hjem
met. I 1838 glædede Grundtvig prinsessen med
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at skrive denne sang til festen, og formentlig er
den blevet sunget efter talen, der er formet saa
dan, at den synes at lægge op til afsyngelsen af
denne sang. Det fremgaar ogsaa af talen, som
gengives af Tårup (11,60-62), at festen ved
denne lejlighed blev holdt allerede lillejuleaftens
dag. Sangen var trykt særligt til denne lejlighed.
Det blev dog ikke med denne sang, men med
»Julen har bragt«, der er lidt yngre, at jule
træet holdt sit indtog i salmebogen »Julen har
bragt« blev nemlig optaget i R, mens asylsangen
først blev optaget i RT 1. Men der er en vis lighed
mellem de to sange, som synes at røbe, hvad man
dengang sagde ved saadanne lejligheder om jule
træet som symbol: »Livets Træ med lys i Top«
o.lign. Maaske hentyder Grundtvig til den gamle
legende om Livets Træ, hvoraf Kristi kors blev
tømret; legenden er foralt i Tårup i en anden
sammenhæng (111,35-40).
Ved asylets julefest næste aar blev sangen
optrykt, og 1840 blev der tilføjet et nyt vers med
henblik paa prinsessen, som nu var blevet dron
ning:
8. Først og sidst det er vor Bøn:
Jule-Glæden klar og skjøn
Give Gud med Engle sine
Danmarks Dronning Caroline!
Som en Engel til os smaa
Yndig hun fra Tronen saae.
En saadan hentydning, men uden navns næv
nelse, var der dog allerede i den oprindelige tekst
i v. 6 og 7. Det sidste af disse vers skal formentlig
opfattes som børnenes opfordring til englene om
at synge for den kongelige velgørerinde, bedre
end børnene selv kan. Det giver en underlig
mening at forstaa verset rent indikativisk: at
englene synger for prinsessen; de synger vel for
dem alle, ikke mindst for børnene. Men det giver
en fin pointe, at børnene opfordrer englene til at
synge bedre for prinsessen, end de selv kan. Gan
ske vist burde »synger« i 7,2 have været »synge«
(pluralis), og saadan har den gamle udg. af
Sangv. 111,39 da ogsaa ændret det. I overens
stemmelse dermed er »synger« i 7,3 at opfatte
som inperativ. Man kan ikke indvende, at
»synger« i de to linjer maa opfattes ens, for
Grundtvig er ofte inkonsekvent ved brugen af
entals- og flertalsformer (som iøvrigt de andre
store danske salmedigtere), og man kan heller
ikke bygge paa udraabstegnet; dertil bruger
Grundtvig for mange udraabstegn. I mangfol
dige af hans salmer slutter hvert eneste vers med
udraabstegn.
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Verset om dronningen blev naturligvis ude
ladt, naar sangen blev sunget udenfor asylet,
saaledes i Fengernes julehefte 1845. Ind i salme
bogen kom den med RT 1,602, som har ændret
6,2: Kjærlig glæde vil os Smaa. Med den samme
ændring gik den til KH 660, som desuden har
ændret 7,2: Synge. Saa er det paa korrekt maade
angivet, at sidste vers er børnenes opfordring til
Englene. (Noget andet er det, om den jævne sal
mesynger opfatter dette; det maa i hvert fald
antages, at folk nu, og navnlig børn, som ikke har
føling med de gamle flertalsformer i verberne,
synger verset indikativisk).
I Sønderjylland blev sangen optaget i N 583
med samme tekst som KH.
I D blev den ikke optaget. Ludwigs priser den
højt, og Tårup endnu højere; men den har ikke
haft den livskraft, som de mente; »Dejlig er den
himmel blaa« har skænket den sin melodi, men
ikke sin plastiske fortællekunst eller sin usigelige
enfold.
(Tårup 11,53-72; 111,35-40. Ludwigs II, 99-100.
Uffe Hansen 11,59-61. StJ II, 133).
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Julebudet.

1. Julebuddet til dem, der bygge
her i Mørkets og Dødens Skygge,
det er det Lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende Mulm paa Flugt,
aabner Udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem Grave.
2. Julebuddet i Vinterens Vaande
det er Guds Naades varme Aande,
Menneskefaldet til Frelse vendt,
Menneskets Adel paa ny erkjendt.
Hjertets Ret til at kæmpe og vinde
evig slaaet fast, trods hver en Fjende.
3. Julebud under Stormenes Chor
melder og giver Fred paa Jord,
Fred til at stride vor Strid med Mod,
Fred til at vente paa Enden god,
højt under Medbør og dybt i Sorgen,
Fred for baade igaar og imorgen.
4. Julebuddet til dem, der græde,
det er Vældet til evig Glæde.
Glæd dig da kun, du Menneskesjæl,
stinger end Ormen endnu din Hæl,
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favn kun trøstig hvad Gud har givet,
løft dit Hoved og tak for Livet!
C. Hostrup.
»Ude og hjemme«, 5. Aarg. Nr. 221.
Søndagen den 25. December 1881.
Dette juledigt er i tidsskriftet »Ude og hjemme«
gengivet med Hostrups haandskrift i facsimile,
indrammet i en juletegning af Hans Nic. Hansen.
Det er sikkert indsendt paa redaktionens (Otto
Borchsenius og F. Hendriksen) opfordring; hvor
ledes skulde bladet ellers kunne møde med til
svarende facsimilebidrag fra H. V. Kaalund,
Holger Drachmann, S. Schandorph og J. P.
Jacobsen i tilsvarende kunstnerisk indramning?
Digtet er sikkert ogsaa direkte skrevet paa denne
opfordring. Thi mens nogle af de nævnte digtere
tydeligt nok har sendt bladet noget, de havde
liggende i skuflen, har Hostrup skrevet ud af det,
der dette efteraar levede i hans sind, og har ladet
tanken om den tilstundende jul trøste hans eget
hjerte.
Han var i foraaret 1881, mens han en dag stod
ved sin pult og skrev, blevet ramt af en lettere
hjerneblødning, som nedsatte hans arbejdsevne
og delvis berøvede ham synet paa det ene øje.
Efter sin læges raad søgte han sin afsked fra sogne
præsteembedet i Hillerød, skønt han kun var 63
aar gammel. Han bosatte sig paa Frederiksberg
og mente, at han ikke havde lang tid tilbage at
leve i. Hans søn, Helge Hostrup, har meddelt
mig, at digtet er skrevet efter dette tidspunkt.
Hostrup havde ogsaa oplevet dødens høst
blandt sine nærmeste. Hans første hustru døde
efter to maaneders ægteskab, og af 6 børn i hans
andet ægteskab var de 3 døde. Da han 1870 talte
over sin ældste og kæreste søn, sagde han bl.a.:
»Han var mere og mere blevet det jordiske midt
punkt for vort liv, hvorom det hele drejede sig.
Ved ham syntes vi, det maatte staa og falde, og
da den farlige sygdom (tyfus) greb ham, kunde
vi ikke tro, at den skulde rive ham fra os — ja,
selv efter at Gud i Himlen kendelig havde truf
fet afgørelsen, maatte vi spørge os selv: Er det
ogsaa muligt? er det ikke en ond drøm? Det er
imidlertid en af de drømme, som maa drømmes
her paa jord, og som man først vaagner rigtig af,
naar vor Herre Jesus Kristus faar os helt vakte
ved at borttage al den magt, som døden endnu
har over os. - Gud har nu delt halvt med os«.
I den anledning skrev Hostrup digtet om Vinter
sæden: »Det var ved Sankt Mortens Tide«,
hvoraf man engang i halvfjerdserne ved et af de
saakaldte »gammelmandsmøder« (efteraarsmøder) paa Vallekilde højskole sang et brudstykke,
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som derved blev til sangen »Det vi ved, at siden
slangens«. Da var sorgen over døden mundet ud
i en paaskesalme, nu mundede den ud i en jule
salme.
I mindet om sine fire grave (jvf. 1,6) finder
Hostrup nu i julens evangelium »fred for igaar«,
og ved tanken om sin egen grav finder han »fred
for imorgen«. Ormen stinger hans hæl, og han
sidder i det lave, i »mørkets og dødens skygge«,
men julebudet »trøster saa mildelig mellem
grave«, at han finder fred til at stride sin tid ud
og endda takke Gud for livet.
Mærkeligt nok slutter ogsaa Kaalunds digt
»En Tidssol har jeg set i Nedgang gløde« med at
løfte hovedet, skønt han har set en »Verdens
boble glimre - og briste«:
Men jeg rejser mit Hoved, jeg vender min
Pande
mod den Kamp, jeg aner vil komme;
thi jeg skimter den Bred, hvor de Frelste skal
lande
hinsides de knusende Domme
- og det, som nu gjør Hjerterne tomme!

Men hvor forskellig er ikke stemningen hos
Kaalund, der paa een gang var barnets digter og
tidsaandens strenge revser, fra stemningen hos
Hostrup, der var ungdommens og haabets digter,
skønt den sidstes situation vel var tungere end
den førstes.
Med hensyn til digtets form studser man maaske først lidt over forskellen i stavemaaden i over
skriften og i digtets første ord. Men overskriften
er her tegnet af Hans Nic. Hansen. løvrigt har
Hostrup selv tre aar senere ændret ogsaa stave
maaden. Endvidere er det klart, at digtet ikke i
første omgang er tænkt som en sang, idet 3,1-2
har en anden udgang end de tilsvarende linjer i
de andre vers. I »Sange og Digte fra de senere
Aar«, Kjøb. 1884, s. 102 har Hostrup offentlig
gjort digtet i sangbar form og i det hele med
følgende ændringer:
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Derefter varede det ikke længe, før sangen blev
optaget i sangbøger og grundtvigske salmebøger,
FK 104, FA in, FN 166, FV 117 KST 708,
S 133, ST 901, og med Helge Hostrups ændring
(af hensyn til sangbarheden) i 2,6: »fastslaaet« i
HT 706 og DT 759. Med denne ændring blev
sangen ogsaa optaget i D 107.
Hans Ellekilde siger, at Hostrups julesalme
»giver tydeligt Udtryk for, at vi, siden vore store
Salmedigtere Grundtvigs og Ingemanns Død,
befinder os i en udpræget Nedgangsperiode af
moderne Salmedigtning«, og idet han indblan
der en nytaarssalme af Aastrup, taler han om
»Efterklang og Forfald«. Det gælder dog ikke
her. Hostrups julesalme er ikke efterklang af
noget tidligere, heller ikke forfald. Men den er
anderledes. Den er helt anderledes end Ingemanns
julesalmer, hvor idyllen er noget væsentligt. Her
er ingen idyl. Den er ogsaa anderledes end de
salmer, som genfortæller juleevangeliet. Det er
her sammenfattet i det eneste ord »Julebudet«.
Søger man efter slægtskab mellem den og vore
ældre julesalmer, maa vi standse ved nogle vers
af Brorsons »I denne søde juletid« og undertonen
i Grundtvigs »Velkommen igen, Guds engle
smaa«, og det er ikke de ringeste. Det er en
salme, der befinder sig vel blandt evangelierne
til 2. juledag. Men den mangler vel den »sæd
vanlige« salmetone.
(Poulsen 111,40-44. Samme i »Vestkysten« 24. dec.
1951 og »Dagens Nyheder« 21. dec. 1958. Hans Elle
kilde: »Vor danske Jul gennem Tiderne«, Køb. 1943,
s. 413. Brev fra Helge Hostrup 14. febr. 1944).
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Børnenes Julesang.
1. Julen har bragt velsignet Bud;
Nu glædes Gamle og Unge.
Hvad Englene sang i Verden ud,
Nu alle smaa Børn skal sjunge.
2. Grenen fra Livets Træ staaer skjønt
Med Lys, som Fugle, paa Qyiste.
Det Barn, som sig glæder fromt og kjønt.
Skal aldrig den Glæde miste.

1,2: Mørket
2,2: Gud Faders
3,1: under Storm og Torden
2: Jorden,
4,4 udraabstegn efter »Hæl«.

3. Glæden er Jordens Gjest idag
Med Himmelkongen, den lille.
Du fattige Spurv! flyv ned fra Tag
Med Duen til Julegilde!
4. Dands, lille Barn, paa Moders Skjød!
En deilig Dag er oprunden:
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Idag blev vor kjaere Frelser fød
Og Paradiisveien funden.
5. Frelseren selv var Barn som vi:
Idag han laae i sin Vugge.
Den Have, Guds Engle flyver i.
Vil Jesus for os oplukke.
6. Himmerigs Konge blandt os boer;
Han Juleglæden os bringer;
Han favner hver Barnesjæl paa Jord
Og lover os Englevinger.
B. S. Ingemann.
»Nordisk Tidskrift for Christelig Theologi«, I, 1840,
s. 170.
Ingemann havde ikke selv børn, men ingen, som
kender hans morgen- og aftensange, kan tvivle
om, at han var en stor børneven. Og det var ikke
blot ved skrivebordet, men ogsaa naar han fak
tisk var sammen med børn. Naar han besøgte sin
ven Ferdinand Fenger i Lynge præstegaard, hvor
der var børn nok, havde han ofte en af de smaa
paa skødet, mens han fortalte morsomme histo
rier for dem. Det er ogsaa sandsynligt, at den
berømte linje: »Dands, lille Barn, paa Moders
Skjød« er opstaaet ved mindet om fru Fengers
leg med den mindste. Salmen har i hvert fald sin
oprindelse i Ingemanns forhold til præstefamilien
i Lynge.
I sidste halvdel af november 1839 skrev Fenger
til Ingemann og takkede ham for to salmer, han
havde faaet tilsendt, muligvis »Frelseren er mig
en hyrde god« og »Haab paa Herren med freidigt Mod«, som findes trykt i »Nordisk Tid
skrift« lige før julesalmen. Det hedder i brevet:
»De er en Guldmand, kære Ven, skriver saadanne rare Salmer og meddeler dem til os her
ude. Paa Genklang vil det ikke mangle .. .
Disse to smaa Salmer smager efter mere. Jeg ved
nok, De ikke skøtter om bestilt Arbejde, at De
ikke vil opsøge Musen, men foretrækker, at hun
søger Dem. Alligevel kan jeg ikke bare mig for at
bede Dem om en lille Julevise eller Julesang for
Børn af samme Slags som Morgensangene. Naar
De vidste, hvor meget Børnene gør af Deres
Morgensange - vore begynder ofte paa dem i
deres smaa Senge længe før Dag - saa tror jeg
vist, De vilde faa Lyst til at føje en Julesang til
Deres andre Gaver. Sig nu smukt med Kingo:
»Min Sol, min Lyst og Glæde osv.« Rør nu
Tungen, naar Hjertet er rørt, saa skal vi nok
sørge for Harpeklangen«.
Ingemann sagde heller ikke nej, fortæller Elle
Jensen. En maaned efter sendte Fenger en ny
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takkeskrivelse til Ingemann: »Julen staar for
Døren, og mine Børn øver sig stærkt i Julevisen,
som Sofie siger saa nydeligt, at jeg uden at lade
hende mærke det ret glæder mig over det. Hanne
har endnu kun tilegnet sig enkelte Linier af den,
naturligvis især dem om Spurven, Duen og det
lille Barn. Rundtomkring fra faar jeg Taksigelser
for Deres Vise. Jeg beder Dem som rette Ejer
mand modtage et helt Læs«.
Det fremgaar heraf ikke blot, hvorlede jule
sangen er blevet til, men ogsaa, at det er rimeligt,
at Ingemann, mens han digtede, just har haft
stuerne og beboerne i Lynge præstegaard for øje.
Endvidere ser man, at Fenger har udbredt sangen
i afskrifter.
Det er altsaa ikke rigtigt, naar sagnet (som
stammer fra en af Fengers konfirmander) fortæl
ler, at Ingemann i 1844 var indbudt til at holde
jul i præstegaarden, og at fru Fenger da tog sit
lille barn op af vuggen, hvorefter den lille af
glæde over lysene dansede paa sin moders skød.
Det greb Ingemann saa dybt, at han bagefter
skrev salmen oppe paa sit værelse og næste mor
gen lagde den paa barnets vugge som julegave.
Det hjælper ikke at ændre aarstallet til 1839, for
familien Fenger havde altsaa faaet den før jul paa
bestilling.
Af salmen kan vi slutte, at de plejede at have
juletræ i Lynge præstegaard, og med disse linjer
»Grenen fra Livets Træ staaer skjønt Med Lys,
som Fugle, paa Qyiste« holder juletræet sit ind
tog i salmebogen. I begyndelsen af tyverne blev
det kendt i København, noget senere bredte det
sig til præstegaardene paa Landet. Se ogsaa
under »Juleaften, du er skøn«.
1840 blev den trykt i »Nordisk Tidskrift for
christelig Theologi. Udgivet af Th. W. Olden
burg og P. Chr. Kierkegaard«. De to redaktører
var ogsaa Fengers venner og medlemmer af det
sydvestsjællandske broderkonvent.
Da Grundtvig 1843 arbejdede med sine salme
blade til kirkebod, raadførte han sig med sine
venner derom, bl.a. brødrene Fenger. Han var
betænkelig ved Ingemanns salmer, da de ikke
syntes ham dybtgaaende nok, og han var heller
ikke sikker paa, at de var yndede. Men Ferd.
Fenger oplyste ham om, at f.eks. »Nu ringer alle
Klokker mod Sky« blev sunget overalt paa egnen,
og han vilde gerne have »Julen har bragt« op
taget, men det satte hans broder P. A. Fenger sig
imod, fordi den var for børn!
Da Ferd. Fenger blev formand for Roskilde
konvents salmebogskomite, var det en selvfølge,
at den blev optaget i RF 1850,159. I det næste
forslag RF 1852,157 er versene slaaet sammen to
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og to, og saaledes blev den nu uden ændringer
optaget i R 163. Dog havde man i komiteen alle
rede 1850 rettet 5 (3),3 »flyver« til det dengang
korrekte »flyve«. Uændret er den derefter gaaet
videre fra salmebog til salmebog, N 584, KH 145,
D 109. De grundtvigske salmebøger har den na
turligvis ogsaa. Ingen har turdet udelade den,
skønt den stadig har haft sine modstandere, ja
fjender. Poesien og folkets kærlighed er dens
styrke.
Ludwigs, der i det hele er noget skeptisk over
for Ingemann, giver en temmelig sønderlemmen
de kritik af den. Efter at have gennemgaaet ind
holdet siger han: »Vi er i denne Sang ganske og
aldeles udenfor Kirken, i Hjemmets Stue (»Jule
træet«, Barnets Dans paa Moderens Skød) og i
Hjemmets Gaard (Juleneget), og der sker her en
»Tillavning« af Evangeliet. Dette sidste udtryk
ker en bevidst Stræben hos Ingemann. Hvor
Kingo synger:
»Man siger mig, du ligger
i Krybbe, Hø og Straa,
kun lig en ussel Tigger,«
hvor Brorson klager bitterlig over, at
»Gud af Himmerige
i Stalden ligge maa«
og skal »saa foragtet være paa denne onde Jord«,
og hvor Grundtvig fremhæver Fattigdommen i
Stalden:
»uden Spir og Kongekrone:
der kun sad en fattig Kone,
vugged Barnet i sit Skød«,
der maler Ingemann Billedet barnligt ind
tagende :
»I Dag han laa i sin Vugge.«
I Jesus-Salmen vil man altid som et sikkert
Kendemærke finde Korsets Skygge ... Men det
ejendommeligste ved Ingemanns Julesang er dog
denne Linie: »Glæden er Jordens Gæst i Dag«.
Ingemann har i det hele en Tilbøjelighed til at
isolere Festglæden til Festdagen .. . »Julen har
bragt velsignet Bud« er ingen Salme: den udslet
ter Korsets Skygge, isolerer Juleglæden, søger sin
Tilknytning udenfor Gudstjenesten og kaster
noget af Barneeventyrets Glans over Evangeliets
jævne Fortælling. Men den er en yndig Sang til
Hjemmets eller Skolens Julefest. For ikke altfor
store eller for helt voksne, helst graahaarede
Børn«. Et andet sted siger han, at der ikke kan
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tænkes en stærkere »Modsætning til den kirkeligt
og kristeligt bestemte Julesalme. Derfor er den
som skabt for dem, der gerne vil forvandle Julen
til en »Barnemindets Fest« . ..«.
Et af de graahaarede børn, som kunde bruge
den uden skade, var Ernst Trier. Han laa og
nynnede paa dødslejet: »Du fattige spurv, flyv
ned fra tag med duen til julegilde«. De linier
synes stiftsprovst Aastrup ikke om; han siger i
»Tidehverv«: »Og den væsentlige Fejl ved en
Salme af Ingemann (som ved et Stykke aim.
dansk Teologi) er i Reglen den, at den giver gale
Allusioner. »Du fattige Spurv, flyv ned fra Tag
- med Duen til Julegilde« - muligvis har det
været Ingemanns Hensigt at forkynde Evange
lium; Ordenes Indhold er da ogsaa Evangeliet,
og noget finere poetisk Udtryk kunde det i og for
sig ikke have faaet; men det er sagt saadan, at
Mindelsen, det giver, er Borgerskabets Julevelgørenhed og Avisernes Julesmørelse. Og det kan
ikke et noksaa godt Indhold, endsige en noksaa
fin Poesi bøde paa. »Er Kruset af Ler og Kagen
tør, - deri sig Engle finde« - det er derimod ikke
til at tage fejl af«.
Morsomt nok stiller ogsaa biskop Plum Grundt
vigs og Ingemanns julesalmer sammen og citerer
linjen med den tørre kage; men han stiller dem
ikke op imod hinanden, tværtimod ligner de hin
anden, blot gaar Ingemann et skridt videre.
»Ingemann efterfølger Grundtvig i denne Hjemliggørelse af Guds Sendebud: »Engle dale ned i
Skjul« og smykker Huset med »Paradisgrønt«.
Men Ingemann gaar videre; i »Julen har bragt
velsignet Bud maler han et rigtig velkendt, dansk
Julebillede: Børnene synger om »Grenen fra
Livets Træ« med »Lys som Fugle paa Kviste«:
den fattige Spurv faar sin Del af Julekornet lige
som den tamme Due, ja, det hele er saa jævnt og
dagligdags, at man er ved at glemme, at man er
i kirkelige Omgivelser, og uvilkaarligt nynner paa
Peter Fabers: »Lænkehunden selv faar dobbelt
Sul, den skal ogsaa mærke, det er Jul«, - vi er i
Virkeligheden kommet lovlig langt bort fra det
kristelige Julebudskab og er havnet i en dansk,
hyggelig, men noget madglad Jul«.
Teologerne har vel ret i, at salmen kan mis
bruges. Raid har ret i, at den ikke bør sættes paa
kirkens nummertavle 1. juledag, da vi har lødi
gere ting at synge, men højst paa juleaften. Der
bliver maaske ogsaa slidt for meget paa den ved
de utallige »juletræsfester«, som det hedder i for
eningslivet. Den er maaske den mest »populære«
af alle vore julesalmer. Men naar den saa har
ligget gemt et aar, er den mærkværdig frisk igen.
Der er nok ogsaa et evangelium i den. Aastrup
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indrømmer det, selv om han er bange for, at
det bliver misforstaaet. Retfærdigvis maa tilsidst
nævnes et minde fra en jul, der var alt andet end
»madglad«.
Kai Lænkholm fortæller om juleaften i kon
centrationslejren i Dachau 1944, hvor forskellige
folkegrupper sang deres hjemlige julesalmer, og
hvor man i fællesskab, men hver paa sit sprog,
sang »Stille nat, hellige nat«. »Da denne fælles
Julehøjtid — som ikke var tilladt fra Lejrledelsens
Side - var forbi, gik vi 3 danske Præster ud paa
Blokgaden udenfor og holdt vor særlige Julean
dagt, hvor vore Tanker gik til vore Kære og vort
Land og til de mange nødlidende ud over hele
Jorden; vi sang: »Julen har bragt velsignet
Bud -«. Ingen af os vil sikkert nogensinde glem
me denne Juleandagt under de blinkende Stjer
ner«.
J. A. Eklund, der var en lykkelig familiefader
har forsøgt at oversætte den til svensk i »Från
kyrkosångens tider« 1909, »Julen år hår med
glådjens bud«, men den er ikke kommet med i
den svenske salmebog, hvad den heller ikke for
tjener. Den hører, som Liedgren siger, til de
»oefterhårmliga danska diktér«.
(F. Elle Jensen: »Ferdinand Fenger«, Kjøb. 1935, s.
in, 131-132. Ludwigs 11,158-160; III,5i. Aastrup:
»Breve til Salmebogskommissionen«, Tidehverv, Maj
1946, s. 59. N. M. Plum, s. 23. Raid 143. »Den danske
Kirke under Besættelsen. Under Redaktion af Harald
Sandbæk og N. J. Raid«, Køb. 1945, 174).
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3. Den som Himmel oc lord met it ord/
in ortu creauit, portauit

Maria foruden all møde/
in ventris gremio.

De glæddis som før vaar døde/
De vitae præmio.

Aff sin Faders rige
Hand kom/ oc bleff vor lige/
natus de virgine, sine semine.

4. Ræt i en salig tid/ kom hand hid/
nuncius Jidelis, de coelis.

For vor skyld vilde hand lide
Mundi tristitiam.

Hand tog bort sorrig oc quide/
reddens læticiam.

Wi ville hannem der for loffue/
Aff alt det wi formoffue/
pro nostro studio, cum tripudio.

5. Vel er oss det wi ere skabt/ wfortabt/
in Bethlehem rex gratus, est natus,

Som oss skal frelse oc verne/
ab hostis fraudibus,

Wi loffue hannem saa gierne/
eunetis temporibus.

Haffde hand ey ladet sig føde/
Da haffde wi alle værit døde/
lam vita claruit, lux apparuit.

6. Sorrigen er bortuent/ som er kient/
Omnes ergo læte gaudete.
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En gammel Julesang/ Priss
oc ære oc dyd etc.
1. Pris oc ære oc dyd gantske megit/

Maria/ som kallis at være/
impleta gratia.

Hun monne det Foster bære.
Nobis solatia

summo lesu Christo pro isto,

Alt monne der aff riise/
wi ville det loffue oc prise/

den tid Gud saa oss trengde/

eunetis temporibus, com honoribus.

dedit auxilium,

wi vaare i nød saa lenge/

7. Hun haffuer fød en Søn/ faur oc skøn/

tune misit filium,

reddens omnem mundum iueundum.

hans loff ville wi siunge/
baade met hierte oc tunge/

de partu Dominj,

canendo dulciter coæqmliter.

Der glædis all Himmerigs skare/
All Verden er frelst aff fare/
pax datur hominj.

Verbum dixit Aue suaue,

Gud vilde til oss vende/
Sin glæde/ foruden all ende/

Maria fuld met Naade/

post hoc exilium, propter filium.

2. Engelen bar oss trøst/ met sin røst/

sit tecum Dominus

All Verden frelste aff vaade/

8. Alt men wi ere til/ met got skæl/

procul & cominus,

grati simus Deo, pro eo:

Eua Verdens quinde/
Kunde den naade ey finde/

ad vitae meritum:

quam virgo reperit; Deum peperit.

Nu maa wi alle vndløbe

Hand vilde oss dyre kiøbe/
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Mortis interitum.

Hand vilde oss Himmerig giffue/
At wi maa met hannem bliffue/
in regno gloriæ, omni tempore.

Ukendt dansk forfatter.
Her efter Th 17.
Hans Thomissøn opfører denne sang i »Register
paa de gamle sang/ som haffue været brugt i
Paffuedommet« og som han har samlet til et
vidnesbyrd om, at der ogsaa dengang har været
fromme kristne. Derimod nævner han den ikke i
»Register paa de gamle Papistiske Sang/ som ere
Corrigeret oc rettede«. Vi kan vel derfor gaa ud
fra, at vi her har sangen nogenlunde som den er
digtet, eller i hvert fald paa Hans Thomissøns tid
blev sunget. Der har ikke været saa slemme katol
ske pletter, at det har været nødvendigt at rette
paa den. Det meste af den er da ogsaa kun en
stadig varieret opfordring til tak og lovsang, fordi
vi ved Jesu fødsel er blevet frelst fra nød og død.
Adskillige af de latinske vendinger viser slægtskab
med de senmiddelalderlige j'ulesanges fællesgods,
og det særligt katolske møder man kun i vers 2 og
3, hvor Maria hilses med »Ave« og stilles i mod
sætning til Eva, der bragte syndefaldet, mens
Maria bragte naaden. Jesus er baade »procul et
cominus« (fjern og nær), og han, som skabte ver
den, blev baaret i Marias skød.
Jens Årsbo siger i »Kirken og Hjemmet«, 1903,
s. 77, at »dette digt i sin oprindelige ordlyd er et
mesterværk af kunst og enfold, som ikke er naaet
af nogen anden religiøs digter fra vor middelal
der, ikke af hr. Mikkel i Odense, end ikke af »Den
signede dags« ukendte digter«. Men han mener
tillige som provst Cederfeld de Simonsen, at den
første linje er blevet ødelagt ved, at Hans Tho
missøn skulde normalisere retskrivningen efter
det sjællandske maal; men digteren har været
jyde og har oprindelig skrevet: »Pris og ære og
døj ganske møj«. Denne linje maa vel have rimet
lige saa godt som begyndelseslinjen i de øvrige
vers. Mon det saa ikke snarere har lydt: »Pris og
ære og dyd ganske myd« ? Årsbo peger ogsaa paa
»trengde« i 1,3 og mener, at der oprindelig maa
have staaet »trenge«.
Jyde eller ikke, forfatteren maa i hvert fald
have været dansk, dels er sprogbehandlingen
fremragende, dels kender man ikke noget uden
landsk digt, der kunde tjene som grundlag for
denne salme.
Den hører til de saakaldte »makaroniske vers«,
dvs. vers, som er skrevet dels paa latin, dels paa et
folkesprog, eller for at fremme den komiske virk
ning: paa moderne ord med latinske endelser.
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Betegnelsen »maccaronisk« tyder maaske paa
italiensk oprindelse, og man plejer at føre det til
bage til Odaxtus af Padua, som 1488 skrev »Car
men maccaronicum« eller til Teofilo Folengo,
som skrev »Maccaronea« 1517. Maaske skulde
man dog kun bruge ordet »makaronisk« om
digte med de latiniserede moderne ord, og ikke
om salmer med blandet sprog, hvor disse sprog
hver for sig er korrekte nok. Den tyske digter
Heinrich von Loufenberg (o. 1440) skal have dig
tet mange saadanne, og Petrus Dresdensis skal
have ordnet det saaledes, at kordrengene sang de
latinske linjer, lægfolket linjerne paa modersmaalet. At en saadan vekselsang kan have været i
brug, kunde man tænke sig ved »Puer natus in
Bethlehem«, hvor den efterfølgende danske linje
»Et barn er født i Bethlehem« osv. er en oversæt
telse af den latinske, og saa fremdeles. Men det
kan vanskeligt tænkes ved den foreliggende sang,
fordi det ene sprog her viderefører tankegangen
fra det andet. Det er særlig tydeligt i 3,1 -4. Den
syngende har maattet kende begge sprog for at
faa mening i det. Man maa derfor med Widding
antage, at det er en peblingesang. De kan, som
Hans Thomissøn siger, have sunget den »for
Dørre oc vdi huse«.
Denne sprogblanding tager Skaar som et tegn
paa, at folkesproget er ved at arbejde sig frem og
fortrænge latinen i kirkerne, og han citerer mor
somt P. Lange: »Som en nyfødt Kylling kan løbe
om med Stykker af den gjennembrudte Æggeskal
paa Benene, saaledes gjør og her Folkesangen
med Resterne af den kirkelige Latin, som den har
gjennembrudt«. Det er maaske ikke helt sikkert.
Den mest kendte af disse sange, »In dulci jubilo«,
paa latin og tysk, tillægges undertiden Suso, og er
i hvert fald omtalt i det 14. aarh. Da kendte man
vel modersmaalsvers, ogsaa en sjælden gang i
kirkerne, men der var endnu ikke reformation i
luften. Blandingssangene behøver ikke at være
udtryk for andet, end at digteren føler sig hjemme
baade i folkesproget og latinen.
Noget andet er, at latinen efterhaanden blev
fortrængt, da reformationen havde sejret. Saale
des blev denne sang vel endnu optaget i nogle af
det næste aarhundredes salmebøger, men ikke i
K eller nogen af de senere autoriserede.
Grundtvig begyndte at arbejde med den o.
1830, men udgav ikke selv sit forsøg, »Ære, og
Lov og Priis«, se Sangv. III, 102. Derimod kom
teksten i Sangv. 1,168 til at danne grundlag for
de i kirkesalmebøgerne brugte former:
1. Ære og Priis og Dyd!
Vi med Fryd
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Os barnlig paa Gud-Fader
Forlader:
Vi var i Nød saa længe,
Dog hørde Han vor Bøn,
Og som Han saae os trænge,
Han sendte os sin Søn!
Thi ville vi nu sjunge
Med Hjerte og med Tunge
Hans Friis, saa godt vi kan!
Sjunger, alle Mand!
2. Engelen bar os Trøst,
Med sin Røst,
Guds-Fred han bød i Stuen
Jomfruen,
Han sagde: med dig være
Vor Herre, Jomfru skiøn!
Undfang i Dyd og Ære
Og fød Guds egen Søn!
Det vilde Eva gierne,
Men havde ei den Stjerne!
Nu op fløi Naadens Dør,
Lukket var den før!
3. Himmel er skabt og Jord
Af Guds Ord,
Dog voldte under Hjerte
Ei Smerte
Den himmelhøie Kæmpe,
Da Ham en Jomfru bar;
Saa veed Han sig at læmpe,
Er aldrig Byrde svar,
For Han fra Himmerige
Kom til os, som vor Lige,
Kom hid paa Barneviis!
Gud skee Lov og Friis!
4. Ret i en salig Tid
Kom Han hid,
Da glemde deres Møde
De Døde,
For de fik det at vide,
At født var Folkets Ven,
Som tog vor Sorg og Kvide,
Og gav os Fryd igien,
Paatog sig Verdens-Møden
Og kom med Raad for Døden!
Det Barn af Hjertens-Grund
Priser allenstund!
5. Vel os, at vi er skabt,
Ufortabt,
Nu Bod paa Alt mon raade
Guds Naade,
Thi love vi saa gierne
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Vor Drot fra Bethlehem,
Som vil os mægtig værne
Og føre salig hjem,
Lovsynge Morgen-Røden
Som frelste os fra Døden!
Med Ham fra Stjerne-Top
Livets Soel stod op!
6. Sorg er til Glæde vendt,
Klagen endt,
I Lov-Sang kiendes Fryden
Paa Lyden;
Var Han ei født og baaret,
Guds Søn i Moder-Skiød,
Os Arme var beskaaret
Den bittre, haarde Død,
Ved Jomfruen benaadet
Paa Vaanden Bod er raadet,
Nu takker gladelig
Gud i Himmerig!
7. Født haver Mø en Søn,
Faur og skiøn.
Gienfødt blev Yndigheden,
Herneden,
Ved Sang af Engle-Skare
Om Herrens Fødsels-Dag,
Om Verden frelst af Fare,
Guds Fred og Velbehag,
Som vilde Sorgen vende
Til Glæde uden Ende,
Os bær paa Barneviis
Ind i Paradis!
N. F. S. Grundtvig:
Sang-Værk, 1837, No. 168.

I 2. udgave af Sangværket :868 er der følgende
ændringer i denne tekst:
1,7-8: Og alt, hvortil vi trænge,
Han gav os med sin Søn!
4,5:
Da de fik
9-12: Gik ned for os i Døden,
Som Soel i Aftenrøden,
Og stod i Morgengry
Op for os paany!
5,1:
3:

Nu er hvad Gud har skabt,
Da Bod

6 -F 7:

Sorg er til Glæde vendt,
Klagen endt,
I Lov-Sang kiendes Fryden
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Paa Lyden:
Syng med Guds Engle-Skare,
Paa Jesu Fødsels-Dag,
Om Fred og ingen Fare,
Gud-Faders Velbehag,
Som vil al Striden vende
Til Hvilen uden Ende,
Bær os paa Børneviis
Ind i Paradis!
Der findes desuden mange andre varianter; den
væsentligste er et haandskrift, der gengiver origi
nalens v. 2, 3, 4 saaledes:
Engelen bar os Trøst
Med sin Røst
Om Frelseren den spæde,
Vor Glæde,
Guds Herlighed den klare
Omskinned os saa brat,
Den himmelske Hærskare
Sang liflig Julenat
Og lærde os at sjunge
Af Hjertet med vor Tunge
Vort Ære være Gud
For dit Julebud!
Eva, vor Moder sød
Til sin Død
Forvented Kvinde-Sæden
Med Glæden,
Hun maatte paa ham bie
Fuldlænge under Muld
Og det var først Marie
Han kaldte Moder huld
Men nu er født Lovsangen
For ham, som knuste Slangen,
For ham, som med stor Pris
Aabned Paradis.
Begyndelsen af det sidste vers er næsten som origi
nalens v. 4, men slutningen er helt ændret:
Vaagn op hver Fugl i Skoven
Syng høit om ham fra Oven
Med Bod for alle Savn
Jesus er hans navn.
Men den tekst, som fik afgørende betydning,
fremkom allerede 1845 i Prøveheftet nr. 74. Den
lyder:
1. Julen har Engle-Lyd,
Vi med Fryd

Os barnlig paa Gud-Fader
Forlader;
Vi var i Nød saalænge,
Dog hørde han vor Bøn,
Han veed, hvortil vi trænge,
Vor Frelser blev Guds Søn;
Thi vil vi alle sjunge,
Med Hjerte og med Tunge,
Et Ære være Gud
For sit Julebud!
2. Ret i en salig Tid
Kom han hid;
Da glemde deres Møde
De Døde,
Da de fik det at vide,
At født var Folkets Ven,
Som tog vor Sorg og Kvide
Og gav os Fryd igien,
Ja, kom som Morgenrøden,
At frelse os fra Døden!
Med ham fra Stjernetop
Livets Soel stod op!
3. Sorg er til Glæde vendt,
Klagen endt!
I Lovsang kiendes Fryden
Paa Lyden!
Syng med Guds Engle-Skare,
Paa Jesu Fødselsdag,
Om Fred og ingen Fare,
Gud-Faders Velbehag,
Som vil al Sorgen vende
Til Glæde uden Ende,
Bær os paa Børneviis
Ind i Paradiis!
N. F. S. Grundtvig 1845.
Prøveheftet nr. 74.
Jvf. Sangv. IV, 112.

Saaledes blev salmen først taget i brug, idet den
samme aar blev optaget i Fengernes Julehefte
nr. 13, senere i Grundtvigs Festpsalmer nr. 622,
P. Rørdams Mern-Festsalmer 627 og ETR 638.
Men i 3. udg. af Festpsalmer 1851 foretog
Grundtvig en ændring i 2,9-12:
Gik ned for os i Døden,
Som Soel i Aftenrøden,
Og stod i Morgengry
Op for os paany!
Ifølge F. Barfods erindringer 1938, s. 203, skyldes
denne ændring et ønske af fru Marie Toft. Med
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denne ændring blev den optaget i ETF 678. Men
da var den allerede kommet ind i den nye salme
bog.
Den slog vist først igennem i Vartov i julen
1846. I et langt brev af 20. dec. slutter P. Rørdam
med at bede Grundtvig takke Boisen for noderne
til »Julen har Englelyd«. I sit svar fortæller
Grundtvig d. 19. jan. 1847 bl.a.: »Julen har
Englelyd« blev denne Jul efter langt Raadslag
indført i Vartov og gik alle Helligdagene den ene
Gang bedre end den anden til stor Fornøielse«.
Den blev altsaa sunget efter et af de løse blade,
der blev forløber for Festsalmerne. Det blev
Marie Tofts yndlingssalme, og paa Grundtvigs
forslag blev den sunget tilsidst ved hendes bisæt
telse i Vartov kirke, skønt det var i juli maaned.
Han sagde: »Lad det ingen forarge, at jeg beder
menigheden synge en julesalme: »Julen har
englelyd«; thi med den salme sang hun ofte glæ
den ind i mit hjerte«.
RF 1850,154 og RF 1852,151 optog salmen
uændret efter Prøveheftet. Monrads forslag 109
optog ændringen efter 3. udg. af Festsalmerne.
Men i R 157 ændrede Ingemann
2.3- 7: Til Levende og Døde
Gjenløde
De Ord, der foer saa vide
Til alle Tider hen
Om ham, som tog vor Kvide
I slutningen af verset optog han Grundtvigs
ændring. Derefter
3.3- 4: Vor Glæde skal hver Tunge
Udsjunge.
7:
Om Fred i Sjælefare,
Det sidste blev i KH 129 paa forslag af KHF 1885,
82 ændret til: Om Fred, trods Nød og Fare.
Ellers fulgte KH teksten i R.
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I Sønderjylland blev den optaget i N 72 med
samme tekst som R, men som v. 3 indskød man
v. 5 fra Sangværket med følgende ændring i be
gyndelsen :
Nu er, hvad Gud har skabt,
Ufortabt,
Da Bod (som 2. udg. af Sangv.)
Da imidlertid teksten fra Festsalmerne blev op
taget i de fleste grundtvigske salmebøger, blev
der ikke ro om de indførte ændringer. Ikke blot
grundtvigske salmekendere som biskop Ludwigs
og Uffe Hansen, men ogsaa prof. Ejnar Thomsen
har taget til orde for at vende tilbage til Grundt
vigs egen tekst. Det var salmebogskommissionen
ogsaa betænkt paa, dog med undtagelse af de
vanskelige linjer: »Da glemte deres Møde de
Døde«, som det ses af Prøvesalmebogen nr. 100.
Men paa kommissionens sidste møde meddelte
kirkeministeren, at han ud over de ændringer i
Prøvesalmebogen, som allerede var vedtaget,
maatte foretage endnu en række mindre ændrin
ger i retning af det tilvante for at faa autorisatio
nen vedtaget i ministerraadet. Som eksempel
brugte han bl.a. denne salme, og resultatet blev,
at den nu paa ministerens ansvar fremtræder i
D 96 med ganske samme tekst som i KH. Men
man kan altsaa ikke længere sige med Ejnar
Thomsen: »Saadan digter en Salmebogskom
mission«.
I Norge optog Wexels salmen med Grundtvigs
tekst i 3. udg. af »Christelige Psalmer« 1859, men
den fandt ikke vej til salmebøgerne.
(Nutzhorn II, 16-22. Niels Møller SS,II,21. Widding
11,137. Tårup 1,83-97. Skaar 1,401. Blom Svendsen
StJ 11,62-3. P- Rørdam 11,56,58. Ludwigs
11,92-3. Uffe Hansen 11,212-14. Ejnar Thomsen
149-50. Borup 17-22).

K
KAST MØRKETS TAAGEDRAGT, MIN
AAND.
Tyvende Søndag efter Trinitatis.
(Evang. Matth. 22 C. 1 V. Bryllupsklæderne.)
Mel. O kjære Sjæl fald ydmyg ned!
1. Kast Mørkets Taagedragt, min Aand!
Ifør dig Lysets Klædebon!
Dig Kongers Konge kalder:
Vil du blandt de Udvalgte staae
For ham, som Sjæle gjennemsaae,
Bortkast hvad hist bortfalder!
2. Hist skuffer Larven Ingen meer:
Gudherren Tankens Løndom seer,
Han Sandheds Aasyn kjender;
Ei falske Fromheds Pilgrimsdragt,
Ei Hovmod i sin Purpurpragt
Den Kongers Konge blænder.
3. Ei borget Uskylds glatte Liin,
Ei Kløgtens Guldvæv, falsk og fiin,
Min Brøst for Herren dølger.
Ak, Herre, kommer arme Gjest
Til Kjærlighedens Kongefest,
Giv, at din Aand ham følger!
4. O Du, som gav dit Liv for mig!
Indhyl med Kjærlighedens Flig
Min Armods Dødningklæde!
I Livets Lysdragt, Du mig gav,
Før naadig mig fra sprængte Grav
Ind til min Herres Glæde!
B. S. Ingemann:
»Høimesse-Psalmer«, Kjøb. 1825, LXV.
Denne salme blev optaget i R 452 med følgende
ændringer:
1,6: Kast bort,
2,1: skuffer Skinnet
3,4: fattig Gjæst

Ændringerne skyldes ikke Ingemann, da de fin
des i RF 1852, men maa være godkendt af ham,
idet han foretog den sidste redaktion af R.
Salmen gik ikke videre til KH, men blev i Søn
derjylland optaget i N 360 med de samme æn
dringer og bevaret i SS.
I D er den ikke optaget.

KENDER DU DEN LIVSENS KILDE.
»Om Nogen tørster, han komme til mig og
drikke.«
Mel. Jesu! dine dybe Vunder.
1. Kjender du den Livsens Kilde,
Hvorfra Naadens Strøm udgaaer,
Om al Verden øse vilde,
Den udtørres intet Aar;
Fra Guds egen Hjerte-Rod
Strømmer ud den Naade-Flod,
Hen mod alle Jordens Sider
Salig sødt dens Vande glider?
2. Kommer, lød en hellig Stemme
I Forjættelsernes Tid,
Herren ei sit Folk vil glemme,
Hver, som tørster, komme hid!
Kjøb af dette Kildevæld
Lægedom for syge Sjæl,
Hvi betænker du dig længe ?
Kom og kjøb foruden Penge!
3. Tidens Fylde er oprunden,
Hvad Gud loved, er alt skeet,
Ham, de søgte, han er funden,
Verden har sin Frelser sect;
Hen til ham de Fromme gik,
Øste Naadens Lædskedrik,
Vidned aarie, vidned silde:
Jesus Christ er Livsens Kilde!
4. Hvo, som troer paa ham, skal finde
Lægedom for Sjælens Brøst,
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Skal ei vandre meer iblinde,
Gaaer ei døv for Aandens Røst;
Livsens Strøm sig trænger ind
I hans Hjerte, Sjæl og Sind,
At han staaer, trods Dagens Hede,
Som et Træ ved Bækkens Bredde.
5. Kommer da, vi vil os samle
Om det Livsens Kildevæld,
Kommer Unge, kommer Gamle,
Kommer hver en mødig Sjæl!
Det er endnu Naadens Tid,
Derfor kommer, kommer hid.
Tænk dog paa, naar Dagen hælder.
Let os Natten overvælder!
6. O min Jesu! see vi bøie
Os i Anger og i Bod,
Sjælen, træt af Syndens Møie,
Tørster efter Naadens Flod;
Kun een Draabe, om Du vil,
Vi er’ vel ei værd dertil,
Men hvis Du vor Bøn vil nægte,
Vi i Ørkenen forsmægte!
7. Dog vi veed det jo tilfulde.
Veed det af Guds egen Mund:
Før en Moder glemme skulle
Sine Børn i Nødens Stund,
Før Du i din Herlighed
Glemmer dem, for hvem Du led,
O saa hør os nu, vi bede:
Lædsk og styrk vor Sjæl hernede!
Herman Andreas Timm.
»Aandelige Sange«, Kiøb. 1834, Nr. 8.

»Hvis et christeligt Sindelag, en levende Interesse
for Religionen og dens Sandheders Udbredelse, i
Forening med et ikke ganske almindeligt Herre
dømme over Sproget, og et temmelig uddannet
Talent til at skrive flydende og tækkelige Vers,
var tilstrækkeligt til at være Psalmedigter, da
vilde Hr. Timm sikkert ved denne Samling vinde
sig et berømmeligt Navn i denne Green af vor
Litteratur, men han mangler den allervigtigste
Betingelse, han er ikke Digter i Ordets sande
Betydning, og derfor skal man i den hele af 62
Psalmer bestaaende Samling ikke finde en eneste,
som er fuldendt skjøn fra Ende til anden, og som
tiltaler os med Poesiens hellige forunderlige
Stemme. Derimod finder man unægtelig adskil
lige vakkre oratoriske Psalmer, som en dansk
Psalmebog ikke skulde skamme sig ved at optage
og udbrede i Menigheden.«

Saaledes blev Timms første salmesamling,
»Aandelige Sange«, anmeldt (af Chr. Wilster ?) i
»Maanedsskrift for Litteratur«, bd. 11, 1834, s.
543. Anmelderen taler videre om, at de fleste af
salmerne er smaaprædikener over de skriftsteder,
som er anført ovenover, det er det, han kalder
oratoriske salmer. Men der er noget ved Timms
kristendomsforstaaelse, som irriterer ham. Han
citerer følgende vers:
Thi det er Verdens gamle Viis
Fra Syndefaldets Dage,
Hvo Gud vil ofre Lov og Priis
Kan Verden ei behage,
Hvo som ei elsker blot med Mund
Sin Næste, men af Hjertens Grund,
Ham kan den ei fordrage.
Anmelderen vrider sig som en aal, idet han søger
at bevise, en saadan tankegang er falsk og ubi
belsk. »Dog, dette være blot sagt i Forbigaaende,
for at vise, hvilke Urimeligheder Forfatterens
nysnævnte Paastande indeholde, og til hvilke
frygtelige Anskuelser af Verden og Menneske
heden hans Ord kunde lede de Læsere, som uden
at drøfte dem og undersøge deres Sandhed tage
dem for gode Varer, og give dem Indgang i
Hoved og Hjerte.«
Her har anmelderen ikke blot givet en karakte
ristik af Timms salmer, indbefattet nærværende,
som han regner med til de bedste, men ogsaa af
sig selv og den tid, som Timm og Boye talte til.
Et par aar senere, da den virkelige salmedigter
traadte frem med sit Sangværk, var anmelderne
paafaldende tavse.
Salmen her blev optaget i R 411 med fire vers,
nemlig 1, 2, 3, 5, hvori der var følgende ændrin
ger:
3,3: Han, de søgte,
4 (5) ,4: Komme hver
Saaledes gik den videre til KH 490 og D 472.
I Sønderjylland blev den med alle vers optaget
i N 320, som ikke ændrede andet end 5,4:
Komme.
I Norge blev den 1840 optaget af Wexels i
»Christelige Psalmer« sammen med mange andre
af Timm. Det er ogsaa Wexels, der har foretaget
den forkortning, som blev optaget i de danske
salmebøger. Men de norske salmebøger optog
den ikke.
»Naar jeg saadan gaar paa Afdelingen«, siger
professor, overlæge Carl Krebs, »og nogen nær-
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mer sig til mig for at faa aandelig Trøst, tyr jeg
til salmebogen og siger: »Nu kan De læse den
Salme til i Morgen og se, om den ikke giver Dem
noget«. Og de Salmer, jeg som oftest nævner, er:
»Kender du den Livsens Kilde, hvorfra Naadens
Strøm udgaar« eller »Saa vil vi nu sige hverandre
Farvel«, der for mig staar som en af de dybeste
Salmer, vi har«. (Kr. Dagbi. 13. juni 1943).

KIMER, I KLOKKER, JA, KIMER FØR
DAG I DET DUNKLE.
1. Kimer, I Klokker! ja, kimer før Dag i det
Dunkle!
Tindrer, I Stjerner! som Englenes Øine kan
funkle!
Fred kom til Jord,
Himmelens Fred med Guds-Ord,
Æren er Guds i det Høie!
2. Julen er kommet med Soelhverv for Hjerterne
bange,
Jul, med Guds-Barnet i Svøb under Englenes
Sange,
Kommer fra Gud,
Bringer os GUdskabens Bud!
Æren er Guds i det Høie!
3. Synger og dandser, og klapper i eders
Smaahænder,
Menneske-Børnene alle til Jorderigs Ender!
Født er idag
Barnet til Guds Velbehag!
Æren er Hans i det Høie!
N. F. S. Grundtvig.
Dansk Kirketidende 1856, No. 27, 15. Juni.
Da P. Rørdam 1844 skrev til Grundtvig og op
fordrede ham til at skrive en salme paa melodien
»Lover den Herre«, (»for det er en rigtig Psalmetone«), og da han samtidig bad om en høstsalme,
forenede Grundtvig de to ønsker og sendte »Gud,
du fra dine de herlige højenloftssale«, men til
føjede angaaende melodien, at den ikke huede
ham synderligt, »thi Tonen maa være saa smuk,
som den vil, saa kræver den et Versemaal, som
paa Dansk falder stivt, og hvori jeg ikke kan røre
mig frit«. I Dansk Kirketidende 1856, 15. juni,
har Grundtvig imidlertid skrevet ikke mindre end
fire salmer paa dette versemaal, som han da ogsaa
ved andre lejligheder benyttede. De fire salmer er
tænkt som indgangssalmer til »Advent, Jul, Paaske og Helligtorsdag«, altsaa Kristi Himmelfarts
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dag. Den første er »Springer vidt op nu paa Gav
len, I Evigheds-Porte«, den anden er ovenstaaende, den tredie er »Dødbider! hvor der din
Brodd! hvad er, Helved, din Seier!« og den
fjerde «Manden af Muld, som er baaret og født
af en Kvinde«. Af disse fire, som alle er fulde af
sejrsglæde, men for en del ogsaa af uheldige kraft
udtryk, slog kun julesalmen an.
StJ regner disse fire salmer for to. De har da
ogsaa to og to fælles overskrift: »Advent og Jul«
og »Opstandelsen og Himmelfarten«, men der er
dog sat en streg til adskillelse mellem dem.
»Kimer før dag i det dunkle« viser os, at salmen
ikke er tænkt som indgangssalme til højmessen
paa juledag; den er i hvert fald »set« som ind
gang til froprædiken, der skulde begynde kl. 7,
mens det endnu var mørkt.
Omkvædet er en genklang af englesangen jule
nat, saaledes som enhver julesalme efter Grundt
vigs mening skulde være det. Han udvikler dette
nærmere i en juleprædiken i Vartov 1839, hvor
han beklager sig over de kolde julesalmer i E. I
den forbindelse siger han: »Ja m(ine) V(enner),
Gud være lovet! ogsaa i denne Henseende ligger
Vinter-Solhverv bag os, og længere bag os, end
Vinter-Solhverven i den udvortes Verden, saa
langt bag os, at vi snart tør vente Foraar med
liflig Fuglesang til Herrens Priis«. Her er den
spire til Grundtvigs Festsalmer, som brød frem i
lyset seks aar senere.
Til Grundtvigs jordefærd skrev Chr. Hostrup
en salme, der ikke blot gaar paa samme melodi,
men tydeligt er bygget helt over den nærværende,
i form og i stemning, baaret af glæden over lysets
sejr:
Kimer, I Klokker! nu sluktes en Sol over
Mulde,
længe den kæmped mod Mørket med
Straalerne fulde,
sildig den sank,
stor i sin Nedgang og blank.
Æren er Guds i det høje.
Grundtvigs salme blev samme aar optaget i andet
tillæg til 7. oplag af Festsalmer, 836, hvor 3,5 er
ændret til »Æren er Guds i det Høie«. Sangv.
(gi. udg.), V, 778, og ligeledes Tårup, nævner, at
der her tillige skulde være ændret 2,3: Julen fra
Gud. 3,4: Barnet med Guds. - Det er rigtigt, men
de to sidstnævnte ændringer er dog allerede fjer
net i det samlede tillæg til 7. opl. af Festsalmer.
ETF 676 optog den oprindelige tekst, ETR
879 optog den ændrede og endelige.
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Saaledes blev den ogsaa optaget i RT 1,606,
hvorfra den gik videre til KH 123 og D 82.
I Norge blev den optaget i La 131, men Land
stad foretog en forsigtig ændring i 3,1: Synger og
leger. Saaledes gik den videre til La rev 111 og
Nynorsk 734.
I Sønderjylland fulgte man Landstads eksem
pel og ændrede i 3,1 til »leger«. Endvidere fandt
pastor Prahl, at salmen kunde undværes, fordi
man ikke mere holdt juleottesang, og hvis man
gjorde, var børnene ikke til stede. Skulde salmen
optages i N, maatte den forklares. Et udtryk som
»Solhverv« var sikkert ubrugeligt i Slesvig; han
havde aldrig hørt denne betegnelse for solstitium.
Andre maa imidlertid have kendt udtrykket; sal
men blev i hvert fald optaget i N 585 uden noter
og blot med den nævnte ændring.
Den er blevet oversat til svensk flere gange.
J. A. Eklund har oversat den i »Från kyrkosångens tider« 1909: »Klockor den dag ringen in,
som Herren oss skickar!«. Dernæst har A. E.
Friedlander oversat den i sit store værk: »Den
kyrkliga diktingen« IV, 1926, s. 184: »Klåmten,
I klockor, fast dagen ej hunnit upprinna«. Men
»klemte« er heller ikke paa svensk det samme
som »kime«. Endelig i 1936 kom N. Beskows
oversættelse »Ringen, I klockor, ja, ringen i mid
nattens timma«, som straks blev optaget i Sv. 54,
lige foran den berømte og elskede »Var hålsad,
skona morgenstund«. Man skulde ikke tro, at
svenskerne havde brug just for denne julemorgen
salme, naar de i forvejen har en, som er alle kær.
Men det hænger nok sammen med, at »julotten«
der er bevaret.
(Skaar 1,342. Brix 64. Schackenborg ark. N. F. S.
Grundtvigs Vartovs-Prædikener 1839-1860. I Udvalg
ved Holger Begtrup. Køb. 1924, s. 26. StJ III, 177.
Kr. Tårup: »Kimer, I Klokker«, Odense 1933, s. 95
flg. Hilmer Wentz: »Grundtvigpsalmer i vår svenska
psalmbok«, Stockholm 1957, s. 90-93).

KIRKEKLOKKE! MELLEM ÆDLE
MALME.
Første tilløb:

1. Kirke Klokke! mellem ædle Malme
Først og sidst du glæder Mandebryst,
Vækker Hjertet til en Høitids-Psalme,
Vækker i dets Vraa en himmelsk Lyst.
2. Støbt du er dog ei til Hovedstæder,
Passer ret kun i den lille By,
Hvor det høres trindt, naar Barnet græder.
Hvor du lyder frit og høit i Sky!
8
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Udkast:

1. Kirkeklokke! mellem ædle Malme
Mageløs er for mit Hjerte du,
Vaagnet er ved dig en Høitidspsalme
Som gienlyder daglig i min Barm.
2. Kirkeklokke! ei til Hovedstæder
Støbtes du, men til den lille By,
Hvor det høres trindt naar Barnet græder.
Grandt jeg saae det paa min stille Vei.
3. Kirkeklokke! Moderskiød for Klangen
Som er alle Støvets Engle kiær,
Toner dine kappedes om Rangen
For mit Øre tit og i mit Bryst!
4. Mens som Barn paa Landet jeg var hjemme,
Jule-Morgen var mit Himmerig,
Den du meldte mig med Englestemme,
(Naar du kimed)
Kimed klart den store Glæde ind.
5. Høiere dog stemde dine Toner,
Naar de med den gyldne Soel frembrød,
(Meldte)
Kimed: Støv! opreist er din Forsoner,
Stat nu op i Paaske-Morgengry!
6. Lavere de sprede deres Vinger,
Sænke sig med Solen dybt i Hav,
Naar for mig nu Aftenklokken ringer,
Og jeg tæller dine Bedeslag;
7. Lifligt dog det er, især om Høsten,
(I den stille klare Aftenstund)
I den stille, svale Aftenstund,
Giennem Paradis gaaer Skaberrøsten,
Kalder til sin Hvile Sjælen ind!
8. Kirkeklokke! Naar tilsidst du lyder
For mit Støv og det dig hører ei
(Meld da blidt til a)
Meld da mine Kiære, saa det fryder:
(Sovet hen er Lytteren i Fred!)
Han sov hen som Soel i Høst gaaer ned!
9. Landet nu graahærdet kun jeg giæster
Og har hjemme, selv jeg veed ei hvor,
Dog paa Lysets Hjem min Hu sig fæster,
Evig godt, jeg veed, er ene der!
N. F. S. Grundtvig 1845.
Her efter »Dansk Kirketidende« 1897,
SP- '35-38, 140-41.
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Det første tryk:
Kirke-Klokken.
1. Kirke-Klokke! mellem ædle Malme
Mageløs er for mit Hjerte du,
Vaagnet er ved dig en Høitids-Psalme,
Som gienlyder daglig i min Barm!
2. Kirke-Klokke! ei til Hovedstæder
Støbtes du, men til den lille By,
Hvor det høres trindt, naar Barnet græder,
Og inddysses blidt ved Vuggesang.
3. Kirke-Klokke! Moderskiød for Klangen
Som er mig langt meer end Strængeleg,
Toner dine kappedes om Rangen,
For mit Øre tit og i min Barm.
4. Mens som Barn paa Landet jeg var hjemme,
Julemorgen var mit Himmerig,
Den du meldte mig med Englestemme,
Kimed klart den store Glæde ind.
5. Høiere dog stemde dine Toner,
Naar de med »den gyldne Soel frembrød,«
Kimed: Støv! opreist er din Forsoner,
Stat nu op i Paaske-Morgengry!
6. Lavere de sprede deres Vinger,
Sænke sig med Solen dybt i Hav,
Naar for mig nu Aftenklokken ringer,
Og jeg tæller dine Bedeslag.
7. Lifligt dog det klinger helst om Høsten,
I den stille, svale Aftenstund;
Giennem Jorderig gaaer Himmelrøsten,
Kalder Sjælen til sin Hvile ind.
8. Landet nu graahærdet kun jeg giæster,
Og har hjemme, selv jeg veed ei, hvor;
Dog paa Lysets Hjem min Hu sig fæster,
Evig godt, jeg veed, er ene der.
9. Derfor nu, naar Aftenklokken melder:
Solen sank og Fuglen slumred ind,
Da mit Hoved jeg med Blomsten helder,
Nynner sagte mellem Bedeslag:
10. Kirke-Klokke! naar tibidst du lyder
For mit Støv, skiøndt det dig hører ei,
Meld da mine Kiere, saa det fryder:
Han sov hen, som Soel i Høst gaaer ned!
N. F. S. Grundtvig.
»Dansk Kirketidende«, 1845, 19. okt., sp. 33.

Forholdet mellem teksterne.
Man har bevaret et oktavblad, hvorpaa man
først har de to vers, som her kaldes »første til
løb«, og derefter de 9 vers, som her kaldes »ud
kast«. Det er gengivet i facsimile i Dansk Kirke
tidende 1897 som her anført. Overstregningerne
i manuskriptet er her sat i parenthes. Desuden
har man bevaret en renskrift paa et andet blad
(Torkelins samling), som stemmer med det her
anførte »første tryk«. Deraf kan man formentlig
slutte, at Grundtvig har nedskrevet »første til
løb« efter hjemkomsten fra en spadseretur; ud
trykket »min stille Vei« i »udkast« 2,4, hentyder
efter alt at dømme til en bestemt aftenvandring
og skal næppe tages i overført betydning: min
livsvandring. Denne sidste var ikke nogen »stille
vej«, og det plejer Grundtvig heller ikke selv at
kalde den. Paa denne aftenvandring, er en kirke
klokke begyndt at ringe solen ned, og den landlige
stilhed, som fremhæves af enkelte lyde (barnegraad), har grebet digteren, vakt hans vurdering
og eftertanke, og han beslutter at fastholde denne
stemning og disse tanker: Kirkeklokken hører
hjemme paa landet; her kommer dens klang
bedre til sin ret end i byen. Kirkeklokkens malm
klang vælger jeg frem for alle andre klange.
Udkastet er maaske skrevet nogle dage senere.
Det betegner tankemæssigt en videre udvikling.
Før hed det, at kirkeklokken »vakker Hjertet til
en Høitids-Psalme«, nu hedder det, at denne
højtidssalme er vaagnet og genlyder daglig i digte
rens bryst. Det kan man vel ikke sige, før der er
gaaet nogle dage. Men stemningen fra inspira
tionsøjeblikket fastholder han og ser sig selv
staaende paa den stille vej. -_Nu udfører han
nærmere, hvorledes klokken har talt til ham i for
skellige situationer og fører tanken helt frem til sin
sidste time.
Men samtidig er der ogsaa sket en poetisk
inderliggørelse. Hver rettebe og hver ændring er
en forbedring. Og navnlig er der sket det helt
mærkelige, at det sidste rim er blevet borte.
Under arbejdet med udkastet har Grundtvig
»hørt«, at en saadan »rimskuffebe« gav den molltone, der svarede til hans stemning. Ludwigs
siger: »Lyden bliver ved at klinge som en
JClokketone, der ikke dirrer ud, men hvis sidste
Lydbølger ligesom hanger i Luften, efter at det
sidste Klokkeslag er slaaet«. Borup synes, at man
derved hører »den enlige Klokkes enkelte Klang.
Dette giver tillige Sangen den landlige Simpel
hed ...«.
Det sidste vers er adskilt fra det øvrige ved en
streg, som maaske betyder, at det er skrevet
senere, samt at det skal indføjes paa en anden
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plads i det endelige digt; der blev det da ogsaa
indføjet som v. 8, og et helt nyt vers er indføjet
som v. 9, hvorefter sangen slutter med det vers,
der ogsaa i udkastet var tænkt som slutningsvers.
Hvor og notar.

Ludwigs refererer et sagn om, at Grundtvig
skulde have skrevet sangen en store-bededagsaften efter en spadseretur paa Københavns vold,
hvor han var blevet oprørt over det skær af let
sind, som prægede de skarer, der var ude at høre
på klokkeringningen. Nej, kirkeklokkerne passer
ikke for hovedstaden osv. Ogsaa andre nævner
dette sagn, men ingen synes at vide, hvorfra det
kommer. Det passer hverken med sangens stem
ning, med Grundtvigs bestræbelser for at være
præst just i København, hvor det afgørende slag
mellem tro og vantro skulde udkæmpes, og det
stemmer heller ikke med hans sange til byens
pris i 1843 og 1844. Et andet sagn gaar ud paa, at
han har skrevet sangen paa en oldtidshøj i Thyre
god, naturligvis ikke i sine drengeaar, men under
et senere besøg. Saavel det ene som det andet kan
vist lades ude af betragtning.
Der er mere grund til at overveje, hvad Otto
Møller skriver i Dansk Kirketidende 1897, sp. 33
flg.: Kirkeklokken er hans barndoms kirkeklokke
i Udby, som han kan have hørt ringe solen ned,
da han i foraaret 1844 i en »meget syg tilstand«
besøgte sine præstevenner paa Sjælland, blandt
dem ogsaa Rørdam i Mern, der ikke ligger særlig
langt fra Udby. Da er barneminderne vaagnet i
ham, v. 2, 4, 5, og situationen var den, som er
tegnet i v. 8, at han graahærdet gæstede sit land
lige fødehjem, hvor han nu ikke mere havde
hjemme. Heller ikke i byen var han hjemme i
denne tid; han fæstede i sin nedtrykte stemning
sin hu paa lysets hjem.
Herimod siger J. H. Monrad samme sted og
aar sp. 129 flg., at Svend Grundtvig i 1869, mens
den gamle endnu levede, har angivet 1845, som
digtets fødselsaar; det samme gentog sig 1870,
og Sv. Grundtvig havde før sin død ordnet ind
holdet af »Poetiske Skrifter« VI, hvor han havde
forsynet digtet med dateringen »Oktober 1845«.
Dette støttes af traditionen i slægterne Grundtvig
og Barfod. Der er heller ikke i selve sangen noget,
som taler mod, at den skulde være digtet umiddel
bart, før den blev trykt. Til det samme resultat
kommer Ludwigs, og begge henviser til andre
vidnesbyrd om Grundtvigs livsstemning i 1845.
De tre foregaaende digte i »Poet. Skr.« VI, »Til
min egen Meta«, »Livets Trøst« og »Alderdoms
trøst« vidner derom. Det var ikke blot høsttid ude
i naturen, han var selv naaet til efteraaret, jvf. v.
8*
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6 og 7, og maaske kunde døden snart ventes, v.
10. Det forekommer mig, at baade de ydre og de
indre grunde taler stærkest for 1845.
Den sommer boede Grundtvig paa Bakkehuset,
som laa langt fra byen i nærheden af Frederiks
berg kirke. Det var en landlig idyl. Paa en af de
stille veje der i sognet har han altsaa hørt klokken
i Frederiksberg kirke ringe solen ned, og i Bakke
husets stuer skal han have udformet sin sang.
H. P. B. Barfod fortæller, at hans moder i som
meren 1845 flere gange talte med Grundtvig om
Frederiksberg kirkes klokker, som glædede ham,
og der har maaske ogsaa været talt om dem mere
end sædvanligt, da den mindste af dem netop kort
tid efter blev afløst af en ny og større.
Fortolkning.

V. 1. Selv om det altsaa er en ganske bestemt
klokke, maaske endda en ganske bestemt aften
ringning, som har inspireret Grundtvig, handler
hans digt om kirkeklokken i almindelighed som et
symbol paa kristendommen og den kristelige for
kyndelse. Den er mageløs mellem alle andre
»ædle malme«, som Grundtvig ingenlunde vil
forkaste (»ædle«); maaske har J. H. Monrad ret
i, at de »ædle malme« kan udtydes som »Histo
rien« og »Poesien«, i hvert fald et liv med denne
verdens skønhed og værdier.
V. 2: I den lille by toner kirkeklokken ud over
hele samfundet og samler dets børn, som en
høne samler sine kyllinger under vingen; de
kender alle hinanden og forholdet til deres fælles
moder. I storbyen er der megen larm, mange lyde
og megen ensomhed blandt mennesker, og klokke
klangen splittes mellem gaderne og de høje huse.
V. 3: Kirkeklokken, kristendommen er moder
skød for de klange, der for Grundtvig er langt
mere end strengeleg. Ludwigs minder om, at
Grundtvigs arbejde paa en ny salmebog just var
strandet ved Prøveheftets vanskæbne. Lige efter
sangen om kirkeklokken findes i Dansk Kirketi
dende en artikkel af Grundtvig »PsalmebogsSagen i Danmark«, hvor hans bitterhed kommer
til orde i anledning af den uforstand, som har
mødt hans arbejde. Her hævder han altsaa, at
hans salmedigtning ikke er strengeleg for hans
fornøjelses eller forfængeligheds skyld. Han har
kun ønsket at forkynde evangeliet. Hans vemod,
som kommer til orde andetsteds i sangen, har
maaske ogsaa sin kilde i dette forhold.
Med udtrykket »mer end strengeleg« tænker
Geismar derimod paa den verdslige poesi og dig
terdrømmene i Grundtvigs ungdom. Her i Bakke
huset, hvor han i Kammas tid færdedes sammen
med Oehlenschlåger, brødrene Ørsted, Molbech,
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Baggesen, Mynster, nu allesammen fjender, stod
det ham rigtig klart, naar han betragtede sin livs
bane, at han havde valgt kirkeklokken frem for
strengelegen, kristendommen frem for kunsten og
poesien.
Med den vending, at kirkeklokkens forskellige
toner »kappes om rangen« giver digteren os nøg
len til sammenhængen i de følgende vers:
Juleklokken var for barnet en englestemme.
Paaskeklokken lød højere og mere sejerrig og
mere manende. Aftenklokkens toner lød ikke
lavere, men sienkede sig lavere for ligesom at ind
samle de trætte under vingerne. Her skimtes
atter billedet af hønen, der samler kyllingerne,
jvf. »Som hønen klukker mindelig«. Det er dog
ogsaa en liflig klang, især om høsten, naar luften
er klar og aftenen er sval, og ikke mindst, hvor
høststemningen fylder et træt menneskehjerte, der
har baaret sin gerning frem til modenhedens time
og nu synes, at der ikke er mere at gøre: dagvær
ket er endt.
Det er ikke til at sige, hvilken tone der er den
skønneste; de kappes om rangen.
V. 4: Nu mindes han kirkeklokken i Udby,
hvor julemorgen var hans Himmerig. Jvf. »Vel
kommen igen, Guds engle smaa« v. 6, og »Kimer,
I klokker«. Den første linje synes at tyde paa, at
han ikke var i Udby, da han digtede sangen.
V. 5. Ved paasketid lød klangen højere. Det er
maaske stadig Udby, han mindes, hvor man i
hvert fald i hans barndom endnu sang i Kingos
salmebog, saa paaskeklokken og Kingos salme
»Som den gyldne sol frembryder« kom til at indgaa en uløselig forbindelse. Vi har mange vidnes
byrd om, hvor dybt et indtryk denne salme har
gjort paa ham, og mange eksempler paa, hvor
ledes han har prøvet selv at synge den efter; se
nærmere under denne salme!
Det er dog ogsaa muligt, at vi her skal tænke
paa aarene i Thyregod, og det er endelig muligt,
at vi skal længere frem til den tid, da han syntes,
at staven var brudt over ham, saa han havde
dybere brug for budskabet om paaskesejren.
Altsaa: Barnets jul, den unge stridsmands paaske !
Om pinsen tales der ikke. Som kirkefest hører
den maaske ikke med til hans barndoms og ung
doms minder. Marius Kristensen og Axel Rosen
dal har maaske ret i, at han af pinsen bedst hu
skede den folkelige fest om aftenen med pinse
blussene, jvf. »Herrens røst, som aldrig brister«,

v. 3V. 6: Men det er aabenbart slet ikke Grundt
vigs hensigt at gennemgaa kirkeaaret, heller ikke
at gennemgaa sit hele liv. Erindringsglimtene
skal tjene til at belyse nutidens situation, og det

kirkeklokke! mellem ædle malme

er efteraarsstemningen. Au ringer aftenklokken for
mig.
V. 7: Aftenklokken klinger ogsaa lifligt, især
om høsten, naar dagen er klar, naar livet er gen
nemsigtigt, naar ens gerning er gjort, naar sjælen
er træt. Da lyder klokken som Herrens røst, da

han om aftenen gik gennem Paradisets have og
kaldte paa Adam, 1. Mos. 3,8 flg. Den oprinde
lige tekst »Giennem Paradis gaaer Skaberrøsten«
forklarer den lidt Ingemann’ske ændring: »Giennem Jorderig gaaer Himmelrøsten«. I hvert fald:
»Herren kalder paa sin tjener.
V. 8: Nu, da jeg er graahærdet, kommer jeg
kun paa landet som gæst. Jeg bor i byen og paa
landet om sommeren, sidste aar paa Lille Tuborg,
i aar i Bakkehuset, men i grunden ved jeg ikke,
hvor jeg ret er hjemme. Mere og mere kredser
mine tanker om lysets hjem; dertil maatte Gud
nok kalde mig. Den tunge kamp ifjor (»Kom i
den sidste nattevagt«) bragte dødstanken ind i
hjertet.
V. 9: Derfor følger han klokkens opfordring til
bøn (Bedeslagene).
V. 10: Han beder om, at klokken, naar den
skal ringe ved hans begravelse, maa bringe det
budskab til hans kære: »Han sov hen som sol i
høst gaar ned«. Det betyder naturligvis, at han
har ønsket at faa en blid død; det fik han, og
mange har set det som en opfyldelse af denne
bøn. Men Ludwigs har maaske ret i, at denne
linje betyder noget mere: »Det var Høst: Dag
værket var endt, og Livets Frugter var modnede
... Solen gaar kun i Bjærge for at lyse andet
Steds og for i sin Time at staa op for os igen«. Og
denne bøn blev ligeledes hørt. Da han »en stille
høstlig Dag bøjede sit Hoved og »sov hen«, da
var Markerne hvide til Høst om ham, og tusinder
af Menneskehjærter var vederkvæget, og tusinder
vil blive det, af de tunge, modne Frugter af hans
Kamp og Arbejde«.
Vurdering.
Foruden den vurdering, som indirekte er fore
taget i det hidtil nævnte, skal følgende samlende
karakteristik anføres. Det er atter Ludwigs, som
siger: »Digtet er ikke Polemik mod københavnske
Unoder, skønt der er Polemik i det. Det er heller
ikke en Barndomsmindernes Sang, skønt det er
dugget af Barndomsminder. Det er heller ikke
skrevet ud af Sjælekampen 1844, skønt den har
mærket det. Endnu mindre er det en Ingemann’sk
Idyl, skønt der med nogen Behændighed har kun
net skæres en Ingemann’sk Idyl ud af den. Det er
en Aftensang i Livskvielden, som toner os i Møde her.
Og der er kun én Sanger i Norden, som kunde
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have sunget den, og udenfor Norden ingen.
Ikke én«.
Tilsvarende siger Gudmund Schiitte (»Kristus
og Vaaren«, Køb. 1930, s. 46), om sangen, at den
»i Inderlighed næppe har sin Mage paa Jordens
Kreds«.
Men det er ikke nogen salme. Grundtvig har
ikke optaget den i Sangværket eller i Festsalmer
ne, og først med den nye udgave af Sangværket
har den faaet plads i dette, IV, 147.
Jævne folk sætter den lige saa højt som de kyn
dige. Det har ført til megen misbrug; men man
maa vel indrømme, at den ubetænksomme for
kortning i de tidligere salmebøger har været med
virkende dertil. Udeladelsen af v. 6 har ofte ført
til en fejllæsning i v. 7: »Lifligst«, som om der
skulde være et crescendo: Juleklokken dejlig,
Paaskeklokken endnu bedre, aftenklokken aller
bedst. Men selv bortset fra denne misforstaaelse,
er det en komisk vandalisme, naar man ved en
kvindes begravelse ændrer teksten til: »Hun sov
hen .. .«. Eller endnu bedre: »Mens som barn
i Svendborg jeg var hjemme ...«. Anton Mikkel
sen siger: »Den der har foretaget Udeladelsen (af
v. 6) har ikke forstaaet et Muk af Sangen«. Det er
haarde ord mod Grundtvigs egen svigersøn P. O.
Boisen. Det skete nemlig i hans »Bibelske og Kir
kehistoriske Psalmer og Sange« 1854.
Salmebøgerne fulgte i reglen Boisens eksempel.
RT 1,591 optog v. 2, 4, 5, 7, 9, 10, hvorved san
gen fik den almindelig kendte begyndelse: »Kir
keklokke, ej til hovedstæder«. Saaledes gik den
videre til KH 674. Paa samme maade blev den
optaget i grundtvigske salmebøger: FK 328, FN
573 og FV 479. FA 533 tilføjede det første vers;
det samme gjorde efter genforeningen SS 721.
Men efterhaanden virkede kritikken, der især
stammede fra Ludwigs. S 569 optog baade v. 1,
3 og 6, hvorefter kun v. 8 var udeladt. Forslagene
var ikke enige, men de var enige om forbedring.
SF 134 optog teksten efter KH, men indføjede
v. 6. GF 773 optog 9 vers som S, og MF 735
optog alle vers.
D 726 har optaget alle vers, dels af den positive
grund, at det skønne digt skulde vederfares al
retfærdighed, dels af den negative grund, at mis
brugen, som forkortelsen havde sin del af skylden
for, skulde forhindres. Sangen er nu ikke mere saa
haandterlig som en letløbende begravelsessalme,
men den skænker større udbytte til den, der for
alvor vil fordybe sig i den.
(Dansk Kirketidende 1893, sp. 1-12 (J. H. Monrad);
1897, sp. 33-42 (Otto Møller); sp. 129-43(J. H. Mon
rad); sp. 177-86 (Otto Møller); sp. 201-03 (H. P. B.
Barfod). Ludwigs 11,102-115. StJ 11,277. Uffe Han
sen 1,159; 11,240-47. Brix *57-9- Borup 46-55.
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Geismar 1,112-122. Axel Rosendal: »Grundtvig,
»Dagens« Sanger« i Dansk Kirkeliv 1933, s. 9. Carl
Jørgensen: »Minder om Grundtvigs Barndom i Thyre
god Præstegaard« i Ribe Stifts Aarbog 1950, s. 43.
Anton Mikkelsen! Kirke og Folk, 9. Aarg. 1933, s. 218).
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1. Kirken det er et gammelt Huus,
Staaer, om end Taarnene falde,
Taarne fuldmange sank i Gruus,
Klokker end kime og kalde,
Kalde paa Gammel og paa Ung,
Mest dog paa Sjælen, træt og tung,
Syg for den evige Hvile.
2. Herren vor Gud vist ei beboer
Huse, som Hænder mon bygge,
Arke-Paulunet var paa Jord
Kun af Hans Tempel en Skygge,
Dog sig en Bolig underfuld
Bygde Han selv af Støv og Muld,
Reiste af Gruset i Naade
3. Vi er Hans Huus og Kirke nu,
Bygget af levende Stene,
Som under Kors med ærlig Hu
Troen og Daaben forene,
Var vi paa Jord ei meer end To,
Bygge dog vilde Han og boe
Hos os i hele sin Vælde!
4. Hvor vi end mødes trindt paa Jord,
Frelserens Navn vi paakalde.
Flux Han med Lyd af Livets Ord
Kommer, som Aand over Skjalde,
Nær som sit Ord, i allen Stund,
Han er vort Hjerte og vor Mund,
Drot over Tiden og Rummet!
5. Samles vi kan da med vor Drot
Selv i den laveste Hytte,
Finde med Peder: der er godt,
Tog ei al Verden i Bytte;
Kirken og vi, som ærlig troe,
Altid er Eet saavelsom To,
Eet med vor Drot og hinanden!
6. Husene dog med Kirke-Navn,
Bygte til Frelserens Ære,
Hvor Han de Smaa tog tit i Favn,
Er os som Hjemmet saa kiære,
Deilige Ting i dem er sagt,
Sluttet har der med os sin Pagt
Han som os Himmerig skiænker!
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7. Fmten os minder om vor Daab,
Altret om Nadverens Glæde,
Hvor skulde før i Tro og Haab
Herren vi ønske tilstæde,
End hvor det for os præntet staaer:
Herren i Dag er som i Gaar,
Saa er og Troen og Daaben.
8. Give da Gud, at hvor vi boe,
Altid, naar Klokkerne ringe.
Folket forsamles i Jesu Tro,
Der hvor det pleied at klinge:
Verden vel ei, men I mig seer,
Alt hvad jeg siger, see, det skeer,
Fred være med eder alle!
9. Aldrig dog glemmes meer i Nord
Kirken af levende Stene,
Dem som i Kraften af Guds Ord
Troen og Daaben forene!
Selv bygger Aanden Kirke bedst.
Trænger saalidt til Drot som Præst,
Ordet kun helliger Huset!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 22.
Allerede Peder Syv nævner blandt sine ord
sprog: »Kirken er et gammelt hus, og Fanden er
en skalk«. Han vil bilde folk ind, at kirkeloftet
kan falde ned over dem. Grundtvig gengiver det
i sin ordsprogsamling: »Kirken er et gammelt
Huus, den staaer nok«. Det er det formelle ud
gangspunkt for hans salme; det reale udgangs
punkt er hans mageløse opdagelse. Saa synger
han, man kunde næsten sige »roligt og nøgternt«
om sit kirkesyn, at den egentlige kirke er den
troende menighed, som Herren selv har bygget
af levende stene. Det skal ikke føre til ringeagt
for de ydre kirkehuse, hvorfra vi har dejlige min
der, v. 6-7, men det væsentlige, som han vender
tilbage til i slutningen, er den aandelige kirke,
som Aanden selv bygger, og som ikke er afhængig
af den ydre bygning eller af mennesker. Det skal
ikke glemmes mere i Norden, nemlig efter at
Grundtvig har understreget det.
Lidt fortolkning vil være paa sin plads:
1,2: »Taarnene« er naturligvis ikke kirketaarne, men borge og slotte som symboler paa den
verdslige magt.
3,3: »Som« kan forstaas som grundled: Under
korset mærke (eller med staasted under Kristi
kors) forener vi ærligt troen og daaben. Denne
opfattelse kan støttes af udtrykkene »med ærlig
hu« og 5,5: »vi, som ærlig troe«. - Det er dog
mere sandsynligt, at »Troen og Daaben« er
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grundled: Troen og daaben forener os under
korsets mærke. »Med ærlig Hu« kommer her lidt
i vejen, da det kun kan gaa paa det subjektive,
men det maa vel forstaas saadan: vi er ærligt
forenede. Denne opfattelse støttes af slutningsver
set, hvor »Dem« ikke kan være subjekt, hvis
grammatikken skal være rigtig. Den understreges
af linje 5 med det betonede: »Selv«, og den stem
mer bedst med hele salmens tankegang. Videre
stemmer den med salmen »Paa Jerusalem det
ny« og den for begge salmer grundlæggende
tanke i Ef. 2,20-22. En drøftelse af dette problem
fandt sted i Præsteforeningens Blad 1945, s. 384,

427. 479. 4914,1-4: Hvor vi end mødes ... og paakalder
. .. kommer han flux.
5,5-7: De troende er mange og dog eet. De
troendes mængde og kirken er to ting og dog een.
Frelseren og hans menighed er to ting og dog een.
6-7: Det er naturligt, at den aandelige kirke
har sit hjem i det synlige kirkehus. Efter at font
og alter er nævnt som minder om de to sakramen
ter, siger Grundtvig: Der er dog ikke noget sted,
hvor vi snarere kunde finde Herren. Vi maa alle
rede her gøre opmærksom paa, at Grundtvig
straks har rettet »ønske« i 7,4 til »finde«, nemlig
i skrivepapirseksemplaret af 1. hefte af Sangvær
ket.
8. Det er da ogsaa naturligt at bede om, at
kirkehusene altid maa være hjem for folket, og at
dette maa samles der i den rette tro, i troen paa
Jesus (ikke blot i rationalismens Gud-fader-tro).
Sommerfelt bruger denne salme som eksempel
paa, hvorledes Grundtvigs salmer er gennemvævede af bibelhentydninger og citater. Hans
skriftsteder kan suppleres med flere andre:
1,6:

Math. 11,28.

2.1- 2: 1. Kong. 8,27; Ap. G. 7,48; 17,24.
3-4: Ap. G. 7,44; Hebr. 8,5.
5-7: 1. Kor. 3,16.
3.1- 2: 1. Pet. 2,4-5.
3-4: Ef. 2,20-22.
5-7: Math. 18,20.
4,3: Johs. 6,63.
4:
2. Mos. 20,24.
5-6: Rom. 10,18.
5,3:
Math. 17,4.
5-7: Ef. 5,32.

6,3 =

Mark. 10,16.
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4:
5:

Ps. 84.
Ps. 87,3.

7,6:

Hebr. 13,8. Aab. 1,18.

8,5:
6:
7:

Jobs. 14,19.
Jobs. 14,29.
Jobs. 14,27; 20,19.

Den anførte tekst blev af Lindberg optaget i
»Rosen-Kjæden« nr. 148 med overskriften »Det
levende Kirke-Begreb«, og af P. Hjort i »Gamle
og Nye Psalmer« 1840, nr. 229, det sidste sted
med en ændring i første linje: »Kirken den ...«.
Det vides ikke, om Hjort har drøftet ændringen
med Grundtvig, men denne optog i hvert fald
salmen uændret i 2. udg. af Sangværket 1868
(dog 7,4: vi finde).
Derimod foretog Grundtvig en mere radikal
bearbejdelse af salmen til praktisk kirkebrug 1854
i 6. oplag af Festsalmer 742, hvor ændringerne er
følgende:
1,1:
6:

Kirken, den
Høiest paa

2,1:
2:
5:
6:

Himlenes Gud
kan bygge,
Selv dog en
Bygde Han sig i os af Muld;

3,1:
7:

Vi er Guds Huus og Bolig nu,
med hele sin Naade!

4

udeladt.

4(5),3-7: Synge med Fryd: hvor her er godt.
Tog ei Paladser i Bytte;
Aand er og Liv i allen Stund
Ordet til os af Jesu Mund,
Ordet kun helliger Huset!
5 (6), 2: Frelserens
6(7):

Fonten os minder om vor Daab,
Altret om Nadverens Naade,
Alt med Guds Ord om Tro og Haab
Og om Guds Kiærligheds Gaade,
Huset om ham, hvis Ord bestaaer,
Christus, idag alt som igaar,
Evig Guds Søn, vor Gjenløser!

Det sidste vers er udeladt, men nogle af dets tan
ker er indarbejdet i v. 4.
I 9. oplag af Festsalmer 1868 ændrede Grundt
vig endnu:
7(8),2-3: Folket, naar Klokkerne ringe.
Flokke sig maa i Jesu Tro
Men før denne sidste ændring kom til, blev sal
men efter Festsalmer optaget i 2. udgave af
Boisens »Bibelske og Kirkehistoriske Psalmer og
Sange«, 2. udgave af Fengernes Pinsehefte, samt
ETR 864 og ETF 998.
RF 1850 og RF 1852, som kun havde Sangvær
kets tekst at gaa ud fra, optog v. 1,3, 4, 6, 7, 8,
med visse ændringer. Det blev imidlertid Mon
rads forslag af 1854, der blev lagt til grund for
optagelsen i R 286. Her er v. 5 og 9 udeladt, og
i de øvrige er følgende ændret:
1,1: den
3,1: Guds Huus
4:

Hvor vi end mødes her paa Jord
Frelserens Navn at paakalde,
Flux han med Aand og Livets Ord
Kommer med Fred til os alle;
Nær som sit Ord i allen Stund,
Er han vort Hjerte og vor Mund,
Drot over Tiden og Rummet.

6 (7) ,4: føle tilstede,
5: hvor der
KH 307 optog de samme vers som R, men delvis
med andre ændringer:
1,1: den
2,1:
2:
5:
6:

Himlenes Gud
kan bygge,
Selv dog en Bolig underfuld
Bygged han sig i os af Muld,

3,1: Guds Hus
7: sin Naade.
4

som R 4.

5(6),5: Herlige Ting (Ps. 87,3; gi. ovs.)
7 (8):

uændret, men hele sidste linje fremhæ
vet.

6

som R 6.
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I Sønderjylland blev den optaget i MB 733, men
først i et tillæg fra 1856; her er kun sidste vers
udeladt. I N 219 har man foretaget en yderligere
forkortning ved at sammensætte v. 5 a med 4 b.
Ændringerne i forhold til Sangværket er da
følgende:
1,1:

den

3,1:
3:

Guds Huus
Hvem under
(man har altsaa tydeliggjort en bestemt
fortolkning)

4,1-4 som 5,1-4.
5-7 som 4,5-7, dog lin. 6: Er han
6(7)

salme til de unge: »Fådernas kyrka i Sveriges
land«.
Men den oversættelse, som blev optaget i sal
mebøgerne var Edv. Evers’, som fremkom 1906 i
et »Tillågg till 1819 års psalmbok«. Den blev
1921 optaget i tillæget til Wallin, »Nya Psalmer«
528: »Gammal år kyrkan, Herrens hus«, og nu i
Sv. 163. Evers har nogenlunde truffet Grundtvigs
tankegang, men man har i Sverige drøftet v. 2,
som man har fundet uheldigt:
Icke i hus av hånder bor
Den som seraferna tjåna.
I salmebogsforslaget af februar 1936 vilde man
gerne af med dette »hus af hænder« og erstatte
hele verset med et bedre:

som Festsalmer.

Teksten i D 280 følger i det væsentlige den søn
derjyske, men vender dog i 3,3 tilbage til origina
lens »Som« og indfører i 2,1 teksten fra Festsal
mer: Himlenes Gud.
I Norge blev den 1840 optaget af Wexels i
»Christelige Psalmer«, hvor den blev ledsaget af
Lindemans melodi, som siden har fulgt den ud i
verden. Landstad 589 og Hauge 384 optog nær
mest teksten fra Festsalmer, som gik videre til
La rev 723. A. Hovden har oversat den til Ny
norsk 579: »Kyrkja ho er eit gamalt hus«. De
norske salmebøger har anbragt den under »kirke
indvielse«, mens Wexels mere rigtigt satte den
i et afsnit om »Menighedens Forsamling«.
I Sverige er den blevet oversat flere gange.
Severin Cavallin udgav 1873 et lille skrift:
»Några ord om Swenska Kyrkopsalmboken och
några bidrag till hennes omarbetning«, hvori
fandtes »Guds kyrka år ett gammalt hus«, som
han dog ikke selv tog med, da han 1882 udgav
»Forslag till revision af Swenska Kyrkopsalm
boken«. Senere har J. A. Eklund i »Från kyrkosångens tider« 1909 givet en anden oversættelse
»Kristi kyrka har evig grund«, hvor han i de tre
første og sidste vers gengiver Grundtvigs tanker,
mens han i et par mellemliggende vers giver en
fri forsvenskning:
Templet af sten, som på kulien står,
ålska vi hogt och åra.
Fåderna bedit hundrade år
dår i sin kyrka, den kåra.
Her ser vi i de to første linjer kirken lokaliseret
paa en af Våstergotlands klipper, og i de to sidste
linjer hører vi genklangen af Eklunds berømte

Endast en skuggbild, svag och tom,
månniskor måktat att dana
efter den Ijusets helgedom,
om ovan stjårnor de ana.
Herren likvål av stoftet har
byggt sig en boning underbar:
oss har han gjort till sit tempel.
Men det blev ikke vedtaget.
Til islandsk blev salmen oversat af Helgi
Halfdanarson og optaget i »Sålmabok til kirkjuog heima-songs« 1886, nr. 421, i den nye salme
bog nr. 414: »Kirkja vors Gu6s er gamalt hus«.
Fra Danmark er den vandret ind i den grøn
landske salmebog og fra Norge ind i den samiske.
Muligvis vil det faa størst betydning for dens
udbredelse, at vore landsmænd har taget den med
til Amerika, hvor pastor Carl Doving’s oversæt
telse »Built on the Rock the Church doth stand«
er blevet optaget i »Hymnal for Church and
Home« 1945, nr. 202. Den er udbredt i alle de
lutherske kirker i Amerika. Den er desværre ikke
helt tilfredsstillende; det, som Lindberg træf
fende kaldte »det levende Kirke-Begreb«, er
traadt i skygge for de to tanker, at vore legemer
er Guds tempel, som Grundtvig har strejfet i
2,5-6, jvf. 1. Kor. 3,16, og at menigheden lever
sit liv i kirkehusene. Det, som Grundtvig indfører
næsten parentetisk med et »dog« i v. 6 og 7, er
blevet en hovedsag. Lidt bedre i saa henseende
er en oversættelse af J. C. Aaberg i hans »Hymns
and Hymnwriters of Denmark« 1945, s. 141:
»Built on a rock the church of God«.
Salmen er sikkert aldrig blevet sunget af en
saa repræsentativ forsamling som i august 1957
ved »Det lutherske Verdensforbunds« møde i
Minneapolis. 10.000 mennesker var forsamlede
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til aabningsgudstjenesten i Minneapolishallen, og
lige saa mange var samlede i nærliggende kirker,
hvortil man transmitterede gudstjenesten. To kor,
hvert paa 500 medlemmer, førte an i sangen.
Biskop Ordass fra Ungarn prædikede, og umid
delbart før hans prædiken sang den store menig
hed med kraftig røst denne salme paa Lindemans
melodi. Desværre, især for de danske deltagere,
var det ikke Grundtvigs, men oversætterens navn,
som stod under den engelske tekst. Men de fær
reste i forsamlingen anede, at just denne prædi
kant selv havde oversat denne salme til ungarsk,
siddende i en bunker i 1945, mens Budapest blev
skudt i grus.
Alt dette kan nu tjene til eksempel paa, at de
bedste danske salmer er af verdenskvalitet, naar
der ikke i deres form og indhold er noget specielt
dansk, som gør det umuligt at oversætte dem,
f.eks. »I al sin glans nu straaler solen« og mange
andre. Og saa er der alligevel i dette tilfælde
gaaet noget tabt ved oversættelsen.
(Uffe Hansen 1,238-9. Sommerfelt 45. StJ 11,24.
Kristeligt Dagblad 21. aug. 1957. Hilmer Wentz:
»Grundtvigpsalmer i vår svenska psalmbok«, Stock
holm 1957).
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1. Kirken er som Himmerige,
Meget kan den lignes ved,
Skiøndt paa Jord den har ei Lige,
Som Guds Naade og Guds Fred!
2. Mest dog lig en Barne-Moder,
Herren kalder den sin Brud,
Ved dens Mælk opvoxe Poder.
Som ved Bække Pile-Skud!
3. Kirkens Favn og derfor kaldes
Rettelig et Moder-Skiød,
Naar der sørges, naar der faldes,
Altid der er Hvilen sød!
4. Kastes Vrag paa Kirkens Goder
Af den Sjæl, som dem har smagt,
Da forhaaner Søn sin Moder,
Og hans Dom er forudsagt.
5. Angres det med ærlig Smerte,
Vendes om med ydmyg Bøn,
Kirken dog med Moder-Hjerte
Favner den forlorne Søn!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1937, No. 19.
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Denne korte salme er som saa mange andre af
Grundtvigs gennemvævet af bibelske hentydnin
ger. Ligesom man, f.eks. i Math. 13 støder paa
ordene: »Himmerige lignes ved . . .« - saa det
ene, saa det andet - saaledes kan man ogsaa ligne
kirken ved mange ting, skønt den ikke har sin
lige. Alene til det karakteristiske v. 2, kan man
anføre lin. 2: Johs. 3,29; Ef. 5,25 flg.; Aab. 21,9.
Lin. 3: 1. Pet. 2,2. Lin. 4: Es. 44,3-4. Maaske
kan man ogsaa sige, at det er de israelitiske olie
kviste i Ps. 128,3, som her er blevet til danske
pileskud. Ved hentydningen til den fortabte søn
i 5,4 er der imidlertid det mærkelige, at faderkær
ligheden her er blevet til moderkærlighed, maa
ske fordi den i almindelighed synes os større,
maaske fordi moderen og bruden er de bærende
billeder i salmen her, maaske endelig fordi det
kvindelige spiller en særlig rolle i Grundtvigs
kristendomssyn, hvorom Magnus Stevns i sin
afhandling »Kvinden i Grundtvigs Salmer« har
sagt mange aandfulde ting uden dog at komme
nærmere ind paa denne salme. Uffe Hansen
siger: »Man kunde fristes til at tro, at der var en
Sammenhæng mellem Grundtvigs menneskelige
Beundring for Kvinden og hans kristelige Glæde
over Kirken, idet hans Erfaring af det ensomme
Menneskes Uformuenhed og den enlige Kristnes
Afmagt ligger nær op ad hinanden. Derfor bliver
Hjemmet og Kirken de stærke Udtryk for det
Fællesskab, vi som Mennesker og som Kristne
maa søge vor Tilflugt i«.
Grundtvig optog denne salme i sine utrykte
Psalme-Blade til Kirke-Bod, men han maa kort
efter være kommet til den erkendelse, at den helt
skulde omarbejdes. Den blev udvidet til 9 vers og
med nye ændringer optaget i Trykte Salmeblade,
men resultatet blev ikke godt, se Sangv. IV, 45,
og bearbejdelsen blev henlagt.
Et meget bedre resultat opnaaede han, da han
1851 optog den i 3. opl. af Festsalmer 679, for
længet med tre vers. De fem gamle vers er uæn
drede, derefter fortsætter han:
6. Til saamange som vi ere
Siger dog hun moderlig:
Føler, her er godt at være!
Bliver alle troe hos mig!
7. Mit er Povels, mit er Peders,
Alles Herre, han er min!
Og alt mit det er jo eders,
Nyde hver med Troen sin!
8. Hele Verden ei opveier
Hvad vi troer og hvad vi veed:
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Himmerig paa Jord vi eier
I vor Frelsers Kiærlighed!
N. F. S. Grundtvig:
Fest-Psalmer, 3. opl. 1851, 679.
Her efter Sangv. IV, 227.
Saaledes blev den optaget i ETR 718 og ETF
1072; en lille ændring foretog Grundtvig endnu
i 8. opl. af Festsalmer, 5,3: Kirken vel. Saaledes
blev den optaget i de grundtvigske salmebøger,
FK 189 FA 286 FN 303 FV 245, S 329. De tre
sidste ændrer dog 5,4: fortabte.
RT 1,687 optog den som 8. opl. af Festsalmer.
KH 370 ændrede heri 5,3: dog (som 3. opl). 5,4:
vildfarne. Til 7,2 knyttedes en fodnote: 1. Kor.
3,22-23. Samme tekst i SS 722 og D 288.
Det sidste vers »Hele Verden ej opvejer« er
optaget for sig selv i KST 779 som et dejligt slut
ningsvers.
I Norge synes den ikke at have vundet indgang.
Her findes lignende toner i Landstads salme
»Kirken er til Moder kaaret«, La 293, som er
inspireret af en katekismusvise af Petter Dass:
»Gud, jeg troer og det bekiender«. Landstads
salme er optaget i La rev 276 og Nynorsk 217 i
Støylens oversættelse: »Kyrkja er til moder
kaara«.
(Skaar 1,583 flg. Uffe Hansen 1,234-236. StJ 11,23Magnus Stevns 72-85).

KLAR OP, VORT HJERTE, SJÆL OG
SIND.
Første Pintzedag:
Aften-Sang:

3. I Tungers brændende Gestalt
Oppaa Apostlerne du falt,
Strax JEsus dem paa Tungen laa,
De kunde Tale og forstaa
Hver Tungemaal, hvor hen de kom,
At breede ud hans HErredom.
4. Almægtig Lue, fald og ned,
Og tænd mig an i Kierlighed!
I JEsu Tro Jeg til dig gaar
Og dig i Bøn mit Hierte faar,
O leg mig til din Guddoms Barm,
Og giør mig med din Naade Varm.
5. O Guddoms Lue, aid mit Sind
Det sucker efter dig, kom ind!
Du seer hvor Jeg i Haabet staar,
Og øser mangen modig Ta ar,
O kom da ind, at Siælen maa
Din Guddoms kraftig qvegning faa.
6. Du veedst og best hvor kold Jeg er,
Hvor Synde-kræncket min begier,
O Guddoms Sool opklaer dog snart,
At dine Straaler faar sin fart
Ind i mit dybe Hierte-Rood,
At hellige min Aand og Blood.
7. O Himmel-Lius lad dog dit skin
Mig følge i hvert Foode-Trin,
Naar Mørckheds Første og hans Art
Forfølger mig i Verden hart,
De mig til deres Hierte-Vee
Af dig maa ombestraalet see.

Jeg løfter høyt op Øyne mine.

8. O Guddoms Glandtz, du tænd mig an,
At paa min Vey og Vandrings Plan
Iblant Guds Børn Jeg kiendes kand.
At du har klaret min Forstand,
Og at i hvert mit Foode-Fied
Dit Naade-Lius gaar stedtze med.

1. KLaer op mit Hierte, Siæl og Sind,
Nu blæser Guds Aands kraftig Vind,
Vor Pintze-Fest vi holde nu,
Kom JEsum Christum her i hu,
At HErrens Løfter en og hver
I hannem Ja og Amen er.

9. Om Fristelse mig kommer paa,
Naar jeg af Verden bort skal gaa,
Og Satan dend U-reene Aand
Staar trodsig hos min høyre Haand,
O Hellig Aand med Trøst da kom,
Og hielp mig af din Helligdom.

Til Indgang:
Klaer op mit hierte, Siæl og Sind,
Siunges som:

2. O Hellig Aand, O sande Gud,
Som udaf Ævighed gaar ud
Fra Faderen og fra Guds Søn,
Du giorde denne Fest saa skiøn,
At heele Verden fick der ved
Opliusning til aid Salighed.

10. Om Jeg og mod min sidste stund
Fortaler mig, O lad min Mund
Og Tunge da bestyrckes af
Dend Tro og Naade du mig gaf,
Dend Tiid Jeg Døbtes i Guds Navn,
Tænck paa det Forbund mig til Gavn.
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11. Naar det er da mod Dødsens Nat,
O hielp min Siæl hun faar dig fat,
Imedens hun fra Verdens Land
Til Himmelen opfare kand,
Hvor i Guds Haand hun hvile faar
Indtil det Ævig Samlings Aar.
12. Da skal Høytiden ret angaa,
Naar Siæl og Krop skal Samling faa,
Og de skal udi Glæde see
Din Guddom i Personer Tre,
Og Ævighed skal klinge da
Med et saa sødt Haleluja.
Thomas Kingo.
Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog, 1699.
Her efter KSS V,42.
Denne pinsesalme over lektien til 1. pinsedag,
Ap. G. 2,1 flg., fremkom først i Kirkesalmebogen
1699, men dermed er det ikke sagt, hvornaar den
er digtet. Som en af de første salmer til »sommer
parten« af kirkeaaret, kan den meget vel være
blevet til paa den tid, da »Vinterparten« blev
trykt eller kort derefter. Der er flere vers i den,
som bærer præg af kamp og anfægtebe. Ejnar
Thomsen peger paa v. 5 og 9 og beklager, at de
ikke er kommet med i Den danske Salmebog.
Gribende er ogsaa v. 10 med frygten for at komme
til at fortale sig i dødens øjeblik. Salmen slutter
med en tanke, der minder om Melanchthon, som
i døden glædede sig til at se Treenigheden.
Den blev optaget i P 128 med nogle smaa for
melle ændringer:
6,5: min
11,2,3,5: den
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særlig i de sidste vers. Denne tekst er anført i
Sangv. 111,54, »O Hellig Aand! o sande Gud!«.
Noget lignende gjorde han 1. pinsedag 1821 i
Præstø, hvor han citerede et uregelmæssigt for
met brudstykke, begyndende »Vor Pinse-Fest vi
holde nu«, se »Bibelske Prædikener«, 2. udg.
1883, s. 428-9.
II. 1832 i Hagens »Historiske Psalmer og
Riim«, nr. 47, »Klar op, mit Hjerte, Sjæl og
Sind«, en bearbejdelse paa 9 vers, udeladt er
Kingos v. 5-7. Optaget uændret i Fengernes
Pinsesalmer. Denne tekst blev i Norge bearbej
det og forkortet af Wexels, som 1840 optog den
i sine »Christelige Psalmer«, hvorfra den atter
vandrede til Danmark og blev yderligere forkor
tet af Mynster og optaget i ET 585. Her lyder
den:
1:

Klar op, min Siel, giør dig bereed
At nyde Aandens Lys og Fred!
Vor Pindsefest vi holde nu,
Som bringer Herrens Folk ihu,
At Ja og Amen er hvert Ord,
Han taled til os her paa Jord.

2,2:
3:
5:
6:

Du som af
og fra hans Søn!
At hele Jorderig derved
Oplysning fik til Salighed.

3,2:
6:

Du paa Apostel-Skaren faldt;
Og bredte ud

4,3-6: Jeg til dig gaaer med Hierte-Savn
Og beder dig i Jesu Navn:
O tryk mig til din Guddomsbarm,
Og giør mig ved din Naade varm!

Gb 247 ændrede yderligere:

Det sidste vers er helt som Grundtvigs:

1,1-2: Klar op min Siel giør dig bereed!
At nyde Aandens Lys og Fred,

5 (8):

3,2:

Du paa de tolv Apostle faldt,

I E blev salmen udeladt. Der er et lille afsnit om
»Guds Aand og Ord«, men egentlig ikke en
eneste pinsesalme.
Teksterne i de følgende kongerigske salmebøger
bærer mere eller mindre spor af Grundtvigs ar
bejde med denne salme. Han har bearbejdet den
i det mindste 10 gange:
I. I en prædiken paa 2. pinsedag 1814, trykt i
»Bibelske Prædikener« 1816, s. 215-216, har han
gengivet v. 2-4, 7, 11, 12, noget bearbejdede,

O Guddoms-Sol, lad i din Glands
Mig vandre frem med Aandens Sands,
Saa det i Livet kiendes kan,
At du har klaret min Forstand!
Ja, hvert mit Fied og Fodetrin
Lad lyse af dit Naadeskin.

Denne tekst gik uændret videre til R 274.
III. Et haandskrift fra 1836, se Sangv. VI, s.
119.
IV. Sang-Værk 1837, nr. 387, »Klar op, mit
Hjerte, Sjæl og Sind«, 10 vers. Fodnote: »Kingos
med samme Begyndelse, lidt ændret«. Det er dog
ikke helt lidt. Denne tekst blev atter lidt ændret i
2. udg. af Sangværket 1868.
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V. Et manuskript til »Utrykte Psalme-Blade«,
se Sangv. VI, s. 119.
VI. Utrykte Psalme-Blade 1843, se Sangv. VI
s. 119.
VII. Et manuskript beregnet til Prøveheftet
1845.
VIII. ETR 1856, nr. 712, 7 vers, den kendte
begyndelse.
IX. ETF 1857, nr. 913, 9 vers, i det væsentlige
med Hagens tekst som grundlag. Se nedenfor!
X. Fest-Psalmer, 8. opl. 1864, nr. 886. Det er
en helt ny bearbejdelse, ret fri, paa 5 vers. Den er
uændret optaget i D 244: »Klar op, vort Hjerte,
Sjæl og Sind«.
Men til disse bearbejdelser af selve Kingosalmen, mere eller mindre frie, kommer desuden, at
den har inspireret Grundtvig til i det mindste to
originale salmer, først til tusindaarsfesten »Klar
op, du Sky paa Øien-Bryn«, se Sangv. 111,96, og
endelig »At sige verden ret farvel«, som det ud
førligt er paavist af Magnus Stevns, s. 58-71.
Teksten i KHF 1885,353 bygger pa ETF (IX),
men er forkortet til 6 vers, idet v. 3 og 4 er arbej
det sammen til eet, og v. 6-7 (K 9-10) er udeladt.
Den blev med en lille ændring optaget i RT 2,903,
hvor den lyder:
1. Klar op, mit Hjerte, Sjæl og Sind!
Det er ej Sus af Hvirvelvind,
Det Aanden er, som bruser nu
Og skyder Herrens Folk i Hu,
At Ja og Amen er det Ord,
Hvormed han løfterig opfor.
2. O Helligaand, o sande Gud,
Som gaar til Menigheden ud
Fra Faderen og fra Guds Søn!
Du gjorde denne Fest saa skøn,
At hele Verden vandt derved
Oplysning god til Salighed.
3. I Tungers luende Gestalt
Du paa Apostelskaren faldt;
Fald og, almægtig’ Lue, ned
Og tænd mig an i Kærlighed!
O, læg mig til din Guddoms-Barm,
Og gør mig ved din Naade varm!
4. O Guddoms-Sol, lad i din Glans
Mig vandre frem med Aandens Sans,
Saa paa min Vej det kendes kan,
At du har klaret min Forstand,
Og at i hvert mit Fodefjed
Dit Naade-Lys gaar stedse med!
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5. Naar Dødens Nat da bryder ind,
O, gør min Sjæl saa let i Sind,
At som en Fugl den fare kan
Fra Dødens Kyst til Livets Land,
Hvor i Guds Haand den Hvile faar
Indtil det store Samlings-Aar.
6. Da skal Højtiden ret angaa,
Naar Sjæl og Legem sammen naa
Til, hvad vi tro’de, klart at se:
Een Guddom i Personer tre;
Og evig sødt skal klinge da
Al Skabningens Halleluja!
RT2,903 (Grundtvig).
Denne tekst, en ren Grundtvig-tekst, men forkor
tet formentlig af Brandt, gik videre til KH 290.
Men i D blev den som nævnt afløst af Grundtvigs
tekst fra 1864. Det kan ikke nægtes, at man der
ved har tabt noget værdifuldt, som var karakteri
stisk for originalen, selv om der er kommet andet
værdifuldt i stedet.
Den grundtvigske tekst fra Sangv. 1,387 blev
i noget forkortet skikkelse optaget i GF 373,
»Gud Helligaand! hvor du gaar ud«, og denne
tekst blev atter forkortet og optaget i Prøvesalme
bogen 280, men blev udeladt i D paa grund af
pladsmangel og det iøvrigt meget store antal sal
mer af Grundtvig.
De sønderjydske salmebøger har derimod holdt
sig nær til Kingos tekst. MB 162 optog 10 vers;
N 181 udelod kun v. 5 og ændrede følgende:
1,4-6: ret ihu,
At Ja og Amen er hvert Ord,
Han taled til os her paa Jord.
2,2:

Du, som af

3,2:

Du paa Apostelskaren faldt;

4,4:
6:

Med Bøn, saa du mit Hjerte faaer,
ved din

5(6),3-6: O Guddoms Sol, jeg beder dig,
Lad dine Straaler idelig
Sig i mit Hjerte trænge ind
At hellige min Aand, mit Sind!
6(7),5-6: Lad dem til deres Hjertevee
Af dig mig heelt omstraalet see!
7 (8), 1-3: O Guddoms Sol, lad i din Glands
Mig vandre frem med Aandens
Sands,
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Saa blandt Guds Børn det kjendes
kan.
8 (g) ,6:
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3.

Klokken slaar,
Tiden gaar,
Haabet Guds Børn dog fejl ej slaar,
Det har Vinger af Engleart,
Flyver til Himmels med Bønnens Fart,
Kommer tilbage med Svar!

4.

Klokken slaar,
Tiden gaar,
Kærligheden ej tæller Aar,
Den kan gøre det gamle ungt,
gøre let det, der syntes saa tungt,
Vand den omskaber til Vin!

5.

Klokken slaar,
Tiden gaar,
Ene Guds Naade urokket staar,
Den os fører saa tryggelig frem,
Bygger os hisset og her et Hjem,
Fyldt med den sejrrige Fred!

6.

Klokken slaar,
Tiden gaar,
Her har den bygget i mange Aar,
Viftet imøde hver Ven og Gæst,
Naar vi saa’ hejset som til en Fest
Fanen om Korsets Træ!

7.

Klokken slaar,
Tiden gaar,
Lad kun graane de gule Haar,
Sølverkransen dem klæder smukt,
Naar der er Guld og Gemmefrugt
Inderst i Hjertets Skrin!

8.

Klokken slaar,
Tiden gaar,
Aldrig udrinder Evigheds Aar,
Aldrig afblomstrer Guds Paradis,
Aldrig forstummer Hans Naades Pris!
Amen! Haleluja! Tak!

fra din

9(10),i-3: Naar kommen er min sidste Stund,
En salig Ende mig forund,
Lad Hjertet da bestyrkes af
I0(i 1),2,3,5: den
1: Dødens
3:
Saa at den fri fra
6: store Samlingsaar!
11 (12), 1: vor Høitid
2-6: som RT 2,903 v. 6.
I Norge har Wexels som omtalt optaget den i
»Christelige Psalmer«, hvorfra den gik videre til
hans salmebog og til Christianiatillæget nr. 595.
Men Landstad vendte naturligvis tilbage til
Kingos tekst og optog alle 12 vers, La 428. Det
samme gjorde Hauge 252, mens La rev 430 har
forkortet den til 5 vers. I Nynorsk er den ikke op
taget.
(Skaar 11,153-4. StJ 1,278. Ejnar Thomsen 198.
Ludwigs 111,138-9. Magnus Stevns 59 flg. Uffe Han
sen 1,132).

KLOKKEN SLAAR, TIDEN GAAR,
EVIGHEDEN.
Se: Uforsagt, vær paa vagt.

KLOKKEN SLAAR, TIDEN GAAR,
TROEN.
Sølvbryllupsfesten i Sjolte,
den 16te Juli 1870.
1.

2.

Klokken slaar,
Tiden gaar,
Sommer følger paa lyse Vaar,
Da skal under hver Himmel-Egn
Sæden kendes i Sol og Regn,
Modnes ved Taarer og Smil!
Klokken slaar,
Tiden gaar,
Troen paa Ordet sin Prøve staar;
Er det faldet i Hjerte-Muld,
Overstaar det vel Vinterkuld,
Bærer sin Evigheds-Frugt!

C. J. Brandt.
Dansk Kirketidende 1870, No. 32, 31te Juli.
Overskriften er i Dansk Kirketidende forsynet
med en fodnote: »»Menighedens Vært« her paa
Egnen, Gaardmand Jens Olsen i Sjolte og hans
Hustru fejrede den Dag deres Sølvbryllup, og
modtog blandt andre Gaver fra gode Venner et
smukt Taffel-Ur«.
Jens Olsen var født i Sjolte i Snesere sogn i 1816
som søn af en fæstegaardmand. Flid og dygtighed
arvede han fra sin fader, et blødt og mildt sind
fra sin moder, en god uddannelse som bonde fik
han hos Tesdorph paa Falster, og en god kone
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fandt han i naboens plejedatter, Lisbeth Pedersdatter, som var fra Brøderup. De blev gift 1845,
og de unge overtog hendes plejeforældres gaard
efter brylluppet. Ved Jens Olsens flid og dygtig
hed blev gaarden snart drevet op til et mønster
brug, en af de bedste gaarde i sognet. Han fik en
fin kvægbesætning, han merglede, og han var en
af de første bønder, som kunde købe gaarden til
fri ejendom fra Gaunø gods. Derefter blev den
bygget om paa storstilet maade.
Lige fra brylluppet begyndte de ogsaa paa en
aandelig virksomhed. Jens Olsen var i sin ung
dom kommet i forbindelse med de gudelige for
samlinger paa herregaarden Engelholm ved
Præstø, hvor en ung huslærer holdt møder. Nu
samlede han og Lisbeth ikke blot gaardens folk
til sang og højtlæsning om aftenen, men han sam
lede ogsaa familie og venner til møder med læg
mandsvidnesbyrd, mere og mere i grundtvigsk
retning. Den lille, livlige og trivelige Lisbeth fik
meget at gøre. Hun blev moder til 8 børn, hvoraf
de kun fik lov til at beholde en datter. Dog formaaede de at bevare det lyse sind og holde den
store mødevirksomhed i gang; især kom der
mange hvert aar paa deres bryllupsdag, og snart
blev det til hele folkemøder; den store gaardsplads var fyldt af vogne fra nær og fjern, laden var
festligt smykket som forsamlingssal, og Jens
Olsens ene øje (han havde mistet det andet som
yaars dreng) straalede af glæde. Paa sølvbryl
lupsdagen var der ikke mindre end 500 gæster til
stede.
Jens Olsen virkede ogsaa for skolesagen. Da
Sjolte skole skulde indvies 1856, rejste han til
Grundtvig og bad ham skrive en sang. Det blev
»Hvad solskin er for det sorte muld«, som
Grundtvig senere samme aar brugte ved ind
vielsen af Marielyst højskole, idet han tilføjede
et par vers. Folkehøjskolen, som var begyndt i
Ulsø, blev flyttet til Brøderup; det var Jens
Olsen ogsaa hovedmanden for. Og selv byggede
han en friskole, da han blev grebet af friskole
tanken.
Jens og Lisbeth Olsen havde nok fortjent at
faa et taffelur til sølvbrylluppet af deres gode
venner, og med uret fulgte altsaa Brandts salme.
Han var ikke deres sognepræst; han var paa den
tid præst i Rønnebæk, men han var en af de
præster, som førte an i den store kreds, der samle
des i hjemmet i Sjolte. Da nu hans festsang skulde
følge med et ur, kom den tanke let: som poetisk
motiv og omkvæd at tage det sidste vers af Agerbeks salme »Uforsagt, vær paa vagt«, det eneste,
som hidtil var kommet i salmebogen: »Klokken
slaar, tiden gaar, evigheden«. Dermed var ogsaa
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melodien givet. Dette versemaal egner sig imid
lertid bedst for korte sætninger eller afkortede
udbrud (»Glade jul«). Hvor Brandt har rettet
sig efter det, kommer der ordsproglig fynd over
hans ord, men hvor en tanke skal spindes længere
ud, kommer verset til at genere ham. Derfor fik
man mange kvaler med et af versene, og man kan
godt have det indtryk, at salmen egentlig er
ufuldbaaret. 4,5 hentyder sikkert til de mange
børnedødsfald, og det gode udtryk i 5,6 minder
om, at det er »freden«, som bevarer og beskytter
os og ikke omvendt, Fil. 4,7.
Brandt lod sangen offentliggøre, naturligvis
ikke blot fordi han selv ansaa den for et godt lej
lighedsdigt, men ogsaa fordi det drejede sig om
Jens Olsens hjem, som var kendt af mange af
Dansk Kirketidendes læsere.
Han optog den samme aar i »Psalmer og
aandelige Sange«, 3. opl., et tillæg, som han ud
gav sammen med A. Leth. Her udelod han v. 1
og 7 og ændrede teksten i v. 5(6),3 flg.:
Her har den bygget i tusind Aar,
Hjerter husvalet i Daners Vang,
Kimet til Kirke og løftet med Sang
Fanen om Korsets Træ!
Han har kun trykt omkvædet med i første vers og
af pladshensyn udeladt det i de følgende. Han er
senere blevet klar over, at denne tekst var vanske
lig at forstaa og let at misforstaa, naar man sang
omkvædet med. Det ses ikke let, at »den« i
5(6),3 er det samme som »Guds Naade« i 5(5),3,
ikke blot fordi man er kommet ind i et nyt vers,
men ogsaa fordi omkvædet er af en saadan art,
at det egentlig kræver at indgaa i tankegangen,
og det er da ogsaa kun adskilt fra teksten ved
kommaer. Af sidstnævnte grund er teksten let at
misforstaa, som om det var Klokken eller Tiden,
der havde bygget i tusind aar. For at gøre me
ningen tydeligere og undgaa misforstaaelsen
ændrede Brandt selv teksten paany i KHF 1885,
703. Han udelod de samme vers, ændrede:
3(4)>5:

Gjøre let, hvad der syntes saa tungt,

5 (6),3-6: Her bygged Naaden i tusend Aar,
Hjærter husvaled i Daners Vang,
Kimed til Kirke og løfted med Sang
Fanen om Korsets Træ.
Ud fra denne ændring kan vi altsaa med sikker
hed fastslaa, at det oprindelige v. 6 betyder, at
den, nemlig Guds naade, jvf. 5,3, har viftet ven
og gæst imøde med Danebrog, naar det var hejset
til fest.
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Men med ændringerne i KHF1885 var det
vanskelige v. 5(6) blevet tungt, og naar naaden
havde »kimet til kirke« laa en ny misforstaaelse
nær. Folk vilde blive fristede til at tro, at Klokken
var Kirkeklokken og ikke Taffeluret. Saa blev
han ked af det hele, og i KHF 1888 har han helt
udeladt dette vers.
Men den een gang afskudte pil lader sig ikke
let standse. Brandts første ændringer gik videre
og blev optaget i FR 487, FO 342, FK 347,
FA 444, FN 604, FV 505, S 344, KST 727,
BT 792, HT 684, DT 697 og de ældre udgaver af
Højskolesangbogen (Bek og Laursen). Nogle af
disse har desuden en ændring i 3 (4),5. HT 684
og Højsk. ændrer kun: synes. BT 792 og DT 697
ændrer: det let, der synes. Ingen bruger Brandts
ændringer fra KHF 1885, og ingen udelader v. 5,
som han gør i KHF 1888.
Saa skete den kortslutning i tankegangen, som
man kunde frygte. Fra og med Nutzhorns udgave
af Højskolesangbogen 546 kom der en ny ændring
1 v. 5(6):
Klokken slaar,
tiden gaar,
her har den ringet i tusind aar,
Nu maa det altsaa være kirkeklokken, og om den
siges det ikke blot, at den har husvalet hjerter og
kimet til kirke, men at den har løftet fanen om
korsets træ. Saaledes blev verset ogsaa optaget i
Askov 717. Nu er teksten med et mildt ord tanke
løs; hvis man stadig vil sige, at der er tale om
naaden, at det er den, der har ringet, husvalet,
kimet og løftet, saa er det vel ikke tankeløst, men
blot uforstaaeligt.
En anden ændring findes hos Jessen 712,
»Klokken slaar, Tiden gaar, Ene Guds Naade«,
som kun har de tre sidste gængse vers. Her lyder
2 (6) ,3: Her har den kaldet. Det kan ogsaa være
kirkeklokken, men det er her lidt lettere at finde
ud af, at det er »Guds Naade«, fordi disse ord her
har faaet eftertryk ved at blive stillet i spidsen for
salmen.
D 358 har optaget den gængse tekst. Man burde
have udeladt det uheldige v. 5(6), som Brandt
selv indsaa i 1888. Der er flere vanskeligheder ved
det end de allerede nævnte. Man kan f.eks. ikke
»løfte fanen om korsets træ«. Men der menes na
turligvis »fanen med det hvide kors, der minder
os om korsets træ«. De øvrige vers rummer saa
megen finhed og fynd, at deres optagelse i salme
bogen er fuldt berettiget, og Rings melodi er fin
og særpræget, men mig forekommer det, at der er
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en kirkeklokkeklang i den, som kan lede tanken
vild.
(Nedergaard 11,712. Poulsen V, 125-129).
KLYNKE OG KLAGE.
1.

Klynke og klage,
Nætter og Dage,
Maa hvem der vaagner paa Afgrundens
Rand,
Hører kun Loven
Tordne fra Oven:
Døe eller giør hvad en Synder ei kan!

2.

Sjunge og kvæde,
Græde af Glæde,
Maa hvem der hviler i Frelserens Favn,
Finder sig trøstet,
Føler i Brystet
Naade for Naade og Bod for alt Savn!

3.

Smilende døie
Trængsel og Møie,
Juble ved Korset i Frelserens Spor,
Det efterhaanden
Lærer os Aanden,
Lærer os Mund-Smag af Himlen paa Jord!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, Kjøb. 1837, No. 104.

I anden udgave af Sangværket ændrede Grundt
vig 1,6: du Synder. En anden ændring findes i
ETF 955, nemlig 3,6: Lærer os For-Smag.
RT 1,759 følger originalen i 1,6 og ændrer
3,6: Giver os Forsmag, mens KH 513 (efter
KHF 1885,434) har: Skænker os Forsmag. Saale
des gik den lille, stærke salme videre til SS 723
og D 460.
Salmen kan ses fra forskellige synspunkter.
Uffe Hansen nævner den som et eksempel paa
modsætningen mellem suk og sang, hvor der er
tale om syndernes forladelse. Hal Koch nævner
den, i kapitlet om »Menneske først og kristen
saa!«, hvor han siger, at enhver tale om menne
skets selvtilstrækkelighed altid var en vederstyg
gelighed for Grundtvig. Det stod urokkeligt fast
for ham, at mennesket var en synder, som trængte
til frelse.
I en anmeldelse af Paul J. Reiters »Martin
Luthers Umwelt, Charakter und Psykose« næv
ner provst H. Wellejus denne salme som et ek
sempel paa de ogsaa fra Grundtvig kendte
manio-depressive tilstande. Han synes, at ud
svinget mellem første og andet vers er paafalden-
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de stort og mener, at ordene er for stærke for
mange gennemsnitskristne, hvorfor man sjældent
hører salmen i vore kirker, mens man hyppigere
hører Kingos »Aldrig er jeg uden vaade«, som
med den jævnere skiftende fordeling af lys og
skygge mere stemmer med det jævne kristne
menneskes erfaringer og aandelige tilstande.
Disse sidste bemærkninger er næppe træffende,
hverken i den ene eller anden henseende.

5. Man muss wie Pilger wandeln,
Frei, bloss und wahrlich leer;
Viel sammeln, halten, handeln
Macht unsern Gang nur schwer;
Wer will, der trag’ sich tot,
Wir reisen abgeschieden,
Mit Wenigem zufrieden,
Wir brauchen’s nur zur Not.

(Uffe Hansen 1,334. Hal Koch: »Grundtvig«, Køb.
1944, s. 160. H. Wellejus: »Et mægtigt Lutherværk« i
»Kirken og Tiden«, 1942, s. 39-45).

6. Schmiickt euer Herz aufs beste,
Sonst weder Leib noch Haus;
Wir sind hier fremde Gåste
Und ziehen bald hinaus;
Gemach bringt Ungemach;
Ein Pilger muss sich schicken,
Sich dulden und sich biicken
Den kurzen Pilgertag.
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Ermunterungslied fiir die Pilger.
Melodic: Von Gott will ich nicht lassen.
1. Kommt, Kinder! lasst uns gehen,
Der Abend kommt herbei;
Es ist gefåhrlich stehen
In dieser Wiistenei;
Kommt, stårket euren Mut,
Zur Ewigkeit zu wandern,
Von einer Kraft zur andern;
Es ist das Ende gut.
2. Es soli uns nicht gereuen
Der schmale Pilgerpfad;
Wir kennen ja den Treuen,
Der uns gerufen hat:
Kommt, folgt und trauet dem;
Ein jeder sein Gesichte
Mit ganzer Wendung richte
Steif nach Jerusalem.
3. Der Ausgang, der geschehen,
1st uns fiirwahr nicht leid;
Es soli noch besser gehen
Zur Abgeschiedenheit.
Nein, Kinder, seid nicht bang,
Verachtet tausend Welten,
Ihr Locken und ihr Schelten
Und geht nur euren Gang.
4. Geht der Natur entgegen,
So geht’s gerad und fein;
Die Fleisch und Sinne pfiegen,
Noch schlechte Pilger sein.
Verlasst die Kreatur
Und was euch sonst will binden,
Lasst gar euch selbst dahinten;
Es geht durchs Sterben nur.

7. Lasst uns nicht viel besehen
Dass Kinderspiel am Weg;
Durch Såumen und durch Stehen
Wird man verstrickt und tråg;
Es geht uns all nicht an,
Nur fort durch Dick und Diinne!
Kehrt ein die leichten Sinne,
Es ist so bald getan.
8. 1st gleich der Weg was enge,
So einsam krumm und schlecht,
Der Dornen in der Menge
Und manches Kreuzchen tragt;
Es ist doch nur ein Weg:
Lasst sein! wir gehen weiter,
Wir folgen unserm Leiter,
Und brechen durchs Geheg.
9. Was wir hier hor’n und sehen,
Das hor’n und sehn wir kaum;
Wir lassen’s da und gehen,
Es irret uns kein Traum;
Wir geh’n ins Ew’ge ein,
Mit Gott muss unser Handel,
Im Himmel unser Wandel
Und Herz und alles sein.
10. Wir wandeln eingekehret,
Veracht’t und unbekannt;
Man siehet, kennt und horet
Uns kaum im fremden Land,
Und horet man uns ja,
So horet man uns singen
Von unsern grossen Dingen,
Die auf uns warten da.
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11. Kommt, Kinder, lasst uns gehen,
Der Vater gehet mit;
Er selbst will bei uns stehen
In jedem sauren Tritt;
Er will uns machen Mut,
Mit siissen Sonnenblicken
Uns locken und erquicken;
Ach ja, wir haben’s gut!

17. Es wird nicht lang mehr wahren,
Halt’t noch ein wenig aus;
Es wird nicht lang mehr wahren,
So kommen wir nach Haus:
Da wird man ewig ruhn,
Wenn wir mit allen Frommen
Daheim beim Vater kommen,
Wie wohl, wie wohl wird’s tun!

12. Ein jeder munter eile,
Wir sind vom Ziel noch fern;
Schaut auf die Feuersåule,
Die Gegenwart des Herrn:
Das Aug’ nur eingekehrt,
Da uns die Liebe winket
Und dem, der folgt und sinket,
Den wahren Ausgang lehrt.

18. Drauf wollen wir’s denn wagen,
(Es ist wohl Wagens wert),
Und griindlich dem absagen,
Was aufhålt und beschwert:
Welt, du bist uns zu klein,
Wir gehn durch Jesu Leiden
Hin in die Ewigkeiten;
Es soli nur Jesus sein.

13. Des siissen Lammes Wesen,
Wird uns da eingedriickt;
Man kann’s am Wandel lesen,
Wie kindlich, wie gebiickt,
Wie sanft, gerad und still,
Die Låmmer vor sich sehen,
Und ohne Forschen gehen,
So wie ihr Fiihrer will.
14. Kommt, Kinder, lasst uns wandern,
Wir gehen Hand in Hand;
Eins freuet sich am andern,
In diesem wilden Land;
Kommt, lasst uns kindlich sein,
Uns auf dem Weg nicht streiten;
Die Engel uns begleiten,
Als unsre Briiderlein.
15. Solit’ wo ein Schwacher fallen,
So greif’ der Stårkre zu;
Man trag’, man helfe allen.
Man pflanze Lieb’ und Ruh.
Kommt, bindet fester an;
Ein Jeder sei der Kleinste,
Doch auch wohl gern der Reinste
Auf unsrer Liebesbahn.
16. Kommt, lasst uns munter wandern,
Der Weg kiirzt immer ab;
Ein Tag der folgt dem andern,
Bald fållt das Fleisch ins Grab;
Nur noch ein wenig Mut,
Nur noch ein wenig treuer,
Von allen Dingen freier,
Gewandt zum ew’gen Gut!
9

19. O Freund, den wir erlesen,
O allvergniigend Gut,
O ewig bleibend Wesen,
Wie reizest du den Mut!
Wir freuen uns in dir,
Du, unsre Wonn’ und Leben,
Worin wir ewig schweben,
Du, unsre ganze Zier.
Gerhard Tersteegen:
»Geistliches Blumengartlein inniger Seelen«,
3. Ausg. 1738.
Her efter Tim Kleins »Auswahl«, Miinchen 1925,
s. 323 flg.
Gerhard Tersteegens berømte bog »Geistliches
Blumengartlein inniger Seelen; oder: Kurze
Schlussreimen, Betrachtungen und Lieder viber
allerhand Wahrheiten des inwendigen Christenthums; zur Erweckung, Stårkung und Erquickung in dem verborgenen Leben mit CHRISTO
in GOTT«, udkom første gang 1729, men blev i
tredie oplag forøget med flere salmer, blandt
hvilke ogsaa ovenstaaende. Det er en »opmunt
ringssang for pilgrimme«, der ser livet i denne
verden som en ørkenvandring; de er »gaaet ud«
fra ægypten (3,1) og vandrer med blikket stift
rettet mod det nye Jerusalem (2,8); om natten
ser de efter ildstøtten (12,3. 2. Mos. 13,21-22)
som er billedet paa Guds nærværeke hos dem.
De skal ikke have noget med sig for ikke at
»bære sig til døde« (5,5); de skal ikke pleje sig
selv (6,1-2), thi »Gemach bringt Ungemach«
(6,5). De skal have taget fuldstændig afsked med
denne verden saa de hverken hører eller ser
noget, som hører den til (9,1-2). Men de skal
hjælpe hinanden undervejs, gaa haand i haand,
for at de stærke kan hjælpe de svage (14-15);
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barnligt og kærligt skal de gaa og endelig ikke
kives paa vejen (14,6). Og mens de 19 vers skri
der frem, mærker man, hvorledes pilgrimsskaren
kommer nærmere og nærmere til maalet (sml.
12,1-2 med 17,1-2), idet de følger Jesus efter,
Jesus alene; saligheden i ham er tegnet i det
sidste vers. - Hertil kan man nu føje, at denne
salme er saare karakteristisk for Tersteegen, ikke
blot derved, at den afbilder hans sprog og tanke
gang, men ogsaa derved, at den afspejler hele
hans livsholdning og livsvandring. Han digtede
som han levede; der er en mærkelig ren luft i hans
liv og hans inderlige mystik.
Denne salme er da ogsaa blevet flittigt optaget
i de tyske salmebøger, naturligvis forkortet, men
forkortningerne er tilbøjelige til at tage de bedste
vers bort. Allerede Rambach, der dog ikke skulde
lave en salmebog, men en antologi (IV, 363)
udelod de meget karakteristiske v. 4, 5, 7, 13 og
19. Og salmebogsudgiverne ændrede, hvad der
ikke passede dem.
I Danmark har Tersteegens salmer ikke haft
nogen god skæbne; Brorson har ikke oversat
nogen af dem; ingen naaede at komme med i P,
hvor de kunde have faaet husly. En ret maadelig
oversættelse af denne pilgrimssang laa i hundrede
aar i en arkivpakke, inden Brandt og Helweg
hentede den frem i lyset, BH 11,665. Men det
førte dog til, at een eneste af Tersteegens salmer
fandt vej til de danske salmebøger langt om
længe.

Komt Kinder last uns gehen etc.
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3. Det, som Vi alt har prøvet
Er sødt og got, men naar
Vi meere bliver øvet
Vi meere got og faar
Frisk, brødre, frygter ej
For Verden ingen grue
den lokke eller true
Hver gaa kun frisk sin Vej.
4. Naar mod Naturens Veie
det gaar, saa gaar det ret
Hvo Kiødet end Vil pleie
Dens Vandring er kun slet,
Vil du til gud du maa
Dig self og, hvad kand friste
Fra gud godvillig miste
Og ind i døden gaa.
5. Vi maa, som Pillegrime
Fri blot, og ledig gaa,
med mange ting her stime
det før kun byrde paa
Hvo vil sig slæbe død
Vi vende herfra øjet
og er med lidt fornøyet
Nock naar vi har til nød.
6. Ey Huus, Ey legems Hytte
Men hiertet pynter ud
I veed, vj snart skal flytte
Som giæster her fra ud
Kiøds mag giør kuns umag
Een Pillegrim maa lide
Her tie, bie, slide
Den korte Vandrings dag.

Melod: Fra Gud vil ieg ej Viige.
i. Kom brødre, lad os iile
Vor afften kommer nær
Det farligt er at hvile
I denne ørken meer,
Kom, la’r os fatte mod
fra Kraflft til krafft at Vandre
Til Himlen med hver andre
Saa biir Vor Ende god.

7. Lad os ej meere agte
Paa Verdens Børne-spil
Men altid frem ad tragte
og ej staa der ved still.
Hvad rør det os? Kun fort
Igiennem lyst og Smerte
Luck Øyne, sind og hierte
Det snart er med os giort.

2. Det skal os ej fortryde
Den smalle Vej at gaa
Guds trofasthed vi viide,
Som vel skal med os staa.
Ham følger kun og troer
Hver sind og Hjerte vende
fra Verden som faar ende
Did hen (som) (hvor) gud self boer.

8. Er Veien end lidt snæver.
Krum, eenlig, og foragt,
Hvor Korsets torne svever
og over alt er lagt
Der er dog kun en Vej.
Vel da, Vi følge rolig
den som os fører trolig
Vi veed hand slipper ej.
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9. Hvad Vi her see og høre
Gaa snart forbj som Vind
Vi intet har at giøre
Med saadan drøm, men ind
I Evigheden gaa
Med Gud self al vor handel
I himlen al vor Vandel
og hierte være maa.
10. Vi indgetogne fører
Vor Vandel her, saa mand
os neppe see og hører
I dette fremmed Land
og hør man os end her,
Saa hør mand kun vor tunge
Om store ting at Siunge,
Som paa os vente der.
11. Gaar brødre da med glæde
Vor Fader self gaar med
Hand giør os stærck at træde
Ind i hvert møysomt fied,
Hand gir os lyst og mod
Hand locker, vederqvæger
Hand styreker, føder, læger
Ach ja, hand er saa god.
12. En hver da munter iile
Vi er endnu langt fra
det rette maal og hvile
Som vi skal finde da
Dig ind paa Hiertet vend
Saa skal din Elskelige
dig lære der og siige
Hvor livets Vej gaar hen.
13. Det guds lam self ind skriver
I os sin lamme-art
Da af vort liv da [det ?] bliver
Ret for al Verden klart,
Hvor ydmyg, ligefrem
Sagtmodig med hver andre
De Guds lam blindt hen vandre
alt hvor Gud fører dem.
14. Kom, lar os muntre vandre
og tage haand i Haand
og glædes ved hver andre
I dette øde land
Som børn vi være maa
Paa Veien icke Striide
Guds Engle ved vor Side
Som vore brødre gaa.
9*
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15. De Stærkere de Svage
Skal hielpe frem, Vi saa
Hiin anden bære drage
I kierlig Stilhed maa
Kun frisk deran, en hver
Sig self for intet agte
Dog og der effter tragte
at Gud ham alting er.
16. Kun Frisk deran i Fromme,
Vor Vej alt knapper af
den dag saa snart kand komme.
Som før os i vor grav,
Endnu lidt meere troe
Endnu lidt meere vakker
Det alt ad afften lacker
Saa faar Saa faar vi Roe.
17. Det skal ej længe Vare
Hold kun et lidet ud
Saa skal vi hiem ad fare
Til Himlen til vor Gud,
Da faar Vi Evig Fred,
Naar Vi med alle Fromme,
Hiem til vor Fader komme,
O! Hvilken Salighed!
18. O! Lad os da ret fægte,
det er jo møyen værd
og grundig alt fornægte,
Som er os til besvær.
Bort Verden trods du meer
os med din snak bedrager,
Nej Jesus hand os drager
Til større Salighed.
19. O Ven, 0 du udkaarne
Vor Siælis Himmerig,
Du Evige eenbaarne,
Vi brænde Eftter dig,
Vi rose os i dig
Vor Lyst vor Soel, vor Ære
Vi ønske kun at være
Hos dig Evindelig.
Amen.
E. O. Schwartzkopf( ?).
Her efter hskr. paa Det kgl. Bibi., Thott 204,8°.
Denne oversættelse findes i et haandskrift paa
Det kgl. Bibliotek (Thott 204,8°), en lille ind
bunden bog med læderryg. Paa titelbladet staar:
»De fleste af disse oversatte af E. O. Schwartzkopf«. Bogen indeholder salmer af Brorson,
Brunsmand og Rostgaard, og man kan ikke gaa
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ud fra, at de salmer, som ikke stammer fra disse
forfattere, stammer fra Schwartzkopf. Man maa
nøjes med at sige, at der er en vis sandsynlighed
for, at det er ham, der har oversat ovenstaaende,
da man fra et andet haandskrift (Thott 203,8°,
hefte 2) ved med ret stor sikkerhed, at han har
oversat en anden salme af Tersteegen, »Gott ist
gegenwårtig«; han har altsaa kendt Tersteegen
og følt sig tiltrukket af hans salmer.
Hejselbjerg Paulsen synes at være mere tilbøje
lig til at antage, at oversætteren er Jes Jørgen
Jessen, »den store ubekendte« forfatter og over
sætter af salmer i P, som af en enkelt i samtiden
blev nævnt i samme aandedræt som Brorson.
Man mangler nemlig en forfatter til en række
gode oversættelser og originale salmer. Men søger
man en stor digter, vilde det være ulogisk at hen
lægge denne oversættelse til ham. Den er maadelig, ikke blot i sammenligning med originalen,
men ogsaa i sprogbehandlingen, og ligger ikke
paa højde med, hvad man ellers kunde tilskrive
»den store ubekendte«. Og her hviler Hejselbjerg
Paulsens antagelse kun paa, at Jessen maaske har
ejet Tersteegens »Blumengårtlein«.
Schwartzkopfs salmer blev først offentliggjort
hundrede aar senere i BH 11,664-668, og forfat
terskabet er ogsaa tvivlsomt for nogle af disse.
Men efter denne kilde har R 503 hentet v. 14 og
17 og bearbejdet dem til en lille selvstændig
salme ved at ændre følgende:
1 (14), 1-5: Kom, lad os trøstig vandre
Vor korte Valfartsgang
Og styrke saa hverandre
Med Haab og Bøn og Sang;
Som gode Børn vi maae
2(17),5-8: O hvilken Salighed,
Naar vi med alle Fromme
Hjem til vor Fader komme
Og faae en evig Fred!
Denne lille salme gik videre til KH 564, blot med
en lille ændring i 1,4: Ved Haab.
I Norge optog Landstad 7 vers i La 252; han
vilde gerne gøre noget ud af de norske salmedig
tere, og Schwartzkopf, som var lærer og korrektør
ved Vajsenhuset i København, var norsk født.
Skaar siger endda, at han oversatte denne salme
til norsk. Hauge optog den ikke, men La rev 228
optog 6 af Landstads vers, og Nynorsk optog dem
alle syv i rigsmaalstillæget 759, da den ikke var
oversat. Den begynder i de norske salmebøger
»Kom, Brødre, lad os haste« og fortsætter med
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v. 2a + 11 b, 14, 15, 16, 17, 19, hvoraf La rev har
udeladt det næstsidste.
I Sønderjylland, hvor man havde opmærksom
heden stærkt henvendt paa Landstads salmebog,
optog N 424 følgende 9 vers: 1,2a + 3b, 4. ii»
14, 15, 16, 17, 19, ændret saaledes:
'.4
5
6
8

her;
lad
I Aandens Kraft at vandre
Saa bliver Enden god!

2,2
3
4

trange
Gud vil os Bistand yde
Og trofast med os staae;

Hans
3(4).4
5--8: Vil du til Gud, da maa
Du Alt, hvad dig kan friste,
Forsage, villig miste
Og med i Døden gaae.
4(u)

uændret.

5(i4).«
3

Kom, lad os kjærlig vandre
med

6(i5).2
4
5
7

vi maae
I kjærligt Samfund gaae;
Kun freidigt frem! Enhver
Og kun derefter

7(16):

Gaaer freidigt frem, I Fromme!
Vor Vei alt tager af,
Den dag saa snart kan komme,
Man bær os til vor Grav;
Endnu lidt mere tro
til Bøn og til at stride,
Ad Aften maa det lide,
Saa faae, saa faae vi Ro.

8(17),2:

Hold end kun lidet ud.

9(i9)»I:
2:
4:

O Ven, du vor
O Sjælens
Vi længes

Man faar ingen rigtig ørkenfornemmelse ved to
smaa vers. D 341 er derfor gaaet en mellemvej
mellem teksterne i de nævnte salmebøger og har
optaget 5 vers, nemlig v. 1, 2a +3 b, 14, 15, 17,
de to første og det fjerde vers med tekst som N,
det tredie og femte vers med tekst som KH.
(Koch IV,68; VIII,564-570. Fischer II, 15. Kulp 189.
Skaar 1,593-9. P- Severinsen: »F,. O. Schwartzkopfs
Salmedigtning«, Kirkehist. Saml. 5, IV, 517-521. Hej
selbjerg 393).
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KOM, FØLG I AANDEN MED.
Mel. Fryd dig du Christi Brud.
1. Kom, følg i Aanden med
Til Jordans Færgested!
Her staaer Johannes Døber,
Som Frelserens Forløber,
Heer seer Du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!
2. Her staaer i Tjener-Dragt
Vor Drot med Guddoms-Magt,
Vor Frelsermand den milde,
Hvis Ord er Livets Kilde;
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!
3. Det gamle Testament,
Med Herrens Lampe tændt.
Er her i Engle-Manden
Lyslevende opstanden!
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!
4. Det nye Testament,
Med Lyset evig tændt.
Som overstraaler Tiden,
Staaer i Guds Søn ved Siden;
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!
5. Her mødes under Sky
Det Gamle med det Ny,
Her løses Livets Gaade
I Sandhed af Guds Naade!
Heer seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!
6. Imellem Støv og Aand
Fornyes Hjertebaand,
Saa Rede sig paa Tue
Vil bygge Himlens Due;
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!
7. Den store Engle-Mand
Vel døber kun med Vand,
Men peger dog med Haanden
Paa Daab med Hellig-Aanden!
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!
8. Det er Vorherres Daab
Til Herlighedens Haab,
Hvor Vandet sig med Ilden
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Forbinder i Livs Kilden!
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!
9. I Daabens Ord og Pagt,
Den Ild med Aand er lagt,
Skal under Vandet brænde
Til alle Dages Ende;
Her seer du over Daaben
Guds-Husets Dør staae aaben!
N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 5. opl., 1853.
Her efter 6. opl. nr. 712.
Det er tildels en adventssalme, tildels en daabssalme, tildels en bibelhistorisk salme, hvorfor den
da ogsaa senere blev optaget i Skolesangværket.
Som adventssalme er den vel beregnet til 3. sønd.
i adv., og der er den ogsaa anbragt i »KirkeAaret i Psalme-Sang« (Sangv. gi. udg. 111,34).
Grundtvigs navn til Johannes Døber, »EngleManden«, hentyder til evangeliets ord, Math.
11,10: »Se, jeg sender min engel for dit aasyn«.
Men i og for sig kunde salmen passe lige saa godt
til 4. sønd. i adv. Endelig er der omkvædet, som
gør den brugelig som daabssalme.
Med den anførte tekst fremkom den 1853 i 5.
oplag af Festsalmer 712. Saaledes gik den videre
til ETR 813 og ETF 666. Men i 8. oplag af Fest
salmer 1864 ændrede Grundtvig omkvædet og
nogle faa andre linjer:
Her seer du, over Daaben
Guds-Husets Dør staaer aaben!
6,3: Og Rede sig
4: Da bygger
8,1: Det er Gudsaandens Daab
2: Med
Saaledes blev salmen staaende i de følgende ud
gaver af Festsalmer, jvf. Sangv. V,26g.
Men i 2. udgave af Sangværket 1868-70, der
samtidig er den første fuldstændige udgave af
Skolesangværket, udelod Grundtvig alle de
nævnte ændringer og indførte en ny:
5,3-4: Af Høsten mødes Ploven,
Af Naaden mødes Loven,
Jvf. Sangv. 11,66. Meningen er, at loven er den
gamle pagt, naaden den nye; ploven er det for
beredende arbejde, som loven har gjort; Johan
nes Døber er den ypperste repræsentant derfor.
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Høsten, repræsenteret af Jesus, nyder frugterne
af det forberedende arbejde.
RT 1,618 optog salmen som 8. oplag af Fest
salmer. KH 114 har det nye omkvæd, men følger
originalen i v. 8 og indfører en ny ændring i
6,3: Saa Rede
4: Kan bygge
S 154 optog den som 8. opl. af Festsalmer, men
indførte en variant af Grundtvigs ændring fra
1870 i Sangv. 11,66:
5,3-4: her møder Høsten Ploven,
her møder Naaden Loven
Saaledes blev den optaget i D 122. I Sønderjyl
land har salmen ikke været optaget.
(StJ III.iii).

KOM, GUD FADERS AAND FULDGOD.
1. VEni, creator spiritus,
mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
quæ tu creasti, pectora.
2. Qui paraclitus diceris
donum dei altissimi,
Fons vivus, ignis, charitas
et spiritalis unctio.
3. Tu septiformis munere,
dextræ dei tu digitus,
Tu rite promissum patris
sermone ditans guttura.
4. Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
5. Hostem repellas longius
pacemque dones protinus,
Ductore sic te prævio
vitemus omne noxium.
6. Da gaudiorum præmia,
da gratiarum munera,
Dissolve litis vincula,
astringe pacis foedera.
7. Per te sciamus, da, patrem,
noscamus atque filium,

Et utriusque spiritum
credamus omni tempore.
Rabanus Maurus, + 849.
Her efter Wackemagel 1,104.
Det anførte v. 6, som Daniel I, s. 214, sætter i
parenthes, hører oprindelig ikke med til denne
hymne. Mone har paavist, at det er taget fra en
anden hymne og anbragt her til udfyldning, og
at der findes andre opskrifter af »Veni, creator
spiritus«, hvor det ikke er med. Der er ikke taget
hensyn til verset i Luthers efterfølgende oversæt
telse; det har nok ikke staaet i hans forlæg.
Det var almindeligt, at man til en saadan
hymne føjede en doxologi. For det meste tilføjede
man her følgende:
8.Sit laus patri cum filio,
Sancto simul paraclito,
Nobisque mittat filius
Charisma sancti spiritus.
(Daniel 1,214).
Men det er tydeligt nok ikke den, Luther har haft
for øje. Da han i sin oversættelse føler sig saa
stærkt bundet af grundteksten, kan det næppe
tænkes, at han selv har ombyttet denne doxologi
med en af de andre gængse. Hans forlæg har
sluttet med følgende:
8. Deo patri sit gloria,
et filio, qui a mortuis
Surrexit, ac paraclito
in sempiterna sæcula.
(Wackemagel I, s. 9).
Desuden har Luther i sin oversættelse ombyttet
originalens v. 3 og 4.
Denne hymne var en af middelalderens mest
brugte og ansete. »Den brugtes«, siger Landstad,
»ved særlige høitidelige Tilfælde, saasom ved
Pavers Valg, Biskopers og Presters Vielse, Syno
ders Aabning, Kongers Kroning o. dsl. Den lød i
Templer og i Huse, ved den Riges saavelsom den
Fattiges Bryllupsbord. Man kunde med Wackernagel antage, at dette tyder hen paa, at den er
forfattet af en Mand med stor og udbredt An
seelse i Kirken, hvis ikke allerede dens Indhold
var tilstrækkeligt til at forklare den almindelige
Yndest, hvori den stod i Old-Kirken«. Man
kunde dog ogsaa sige omvendt, at dens anseelse
forklarer, at man har gættet paa de mest berømte
navne. Uden nærmere begrundeke har man
nævnt Ambrosius. I »Vita beati Notkeri« siges
det, at Karl den Store er forfatteren; det gen-
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tages af Rudelbach, og Daniel opfører den under
hans navn; Rambach kalder dette et højst util
forladeligt sagn, og da Karl den Store ikke var
stiv i latinen, mener Wackernagel, at saa maa
Alcuin have lavet hymnen for ham. Der er to
navne, som nævnes med særlig vægt: Gregor den
Store og Rabanus Maurus. Mone har givet gode
grunde for Gregors forfatterskab, især sproglige.
Han peger f.eks. paa, at betoningen af ordet
»Paraclitus« i 2,1 vidner om kendskab til den
klassiske metrik og det græske sprog, mens samme
ord i den tilføjede doxologi 8,2 maa udtales med
den nyere betoning. Han tilføjer, at den blot del
vise benyttelse af rim og især bønneformen er
betegnende for Gregors salmer. Wackernagel er
af samme mening, men vakler dog lidt; endnu
1923 synes W. Lucke i Weimarudg. at antage, at
Gregor er forfatteren, og han nævner slet ikke
Rabanus Maurus. Det er dog vist mest alminde
ligt i nyere tid at antage, at denne er hymnens
forfatter. Den er optaget i den samling af Rabani
Mauri digte, som Brower udgav 1617 efter et nu
tabt haandskrift fra 10. aarh. Dreves og Blume
I, 8o opfører hymnen i overensstemmelse hermed.
Denne salme, mente man i middelalderen, var
den treenige Gud saa kær, at naar hjertet oprig
tigt mente, hvad munden udtalte, saa maatte den
Helligaand komme og uddele sine syv gaver til
den syngende. Disse syv gaver, som der hentydes
til i 3,1, var sapientia, intellectus, consilium, fortitudo, scientia, pietas og timor. Det var disse
gaver, som Frelseren efter Es. 11,2-3 var udsty
ret med: visdom, forstand, raad, styrke, kund
skab, fromhed og frygt, de to sidste tilsammen:
»Herrens frygt«. Derfor omgav man ofte paa
gamle billeder Helligaandens symbol, duen, med
syv straaler. - Ja, sangen havde overnaturlig
kraft: »Den, som siger denne hymne ved dag
eller nat, kan ikke skades af nogen fjende, hver
ken synlig eller usynlig«. Efter det romerske bre
viar skulde man synge den paa alle de tre pinse
dage kl. 9 om formiddagen, mens alle kirkens lys
brændte, fordi det var ved denne tid Helligaanden blev udgydt.
Den blev oversat til tysk allerede i det 12. aarh.,
»Kvm schepfær, helliger geist«, Wackernagel
II, 46. Munken Johannes fra Salzburg lagde den
1390 til grund for et større digt, »Kvm, senfter
trost, heyliger geist«, Wack. 11,555-6. Andre
oversættelser hos Wack. 11,985, 1073 (Ludewig
Moser) og 1372. Umiddelbart før Luthers kom
Thomas Miinzers oversættelse, »Kumm zu vns,
scopffer heylger geyst« (Wack. III,506) i hans
»Deutsch Euangelisch Messze«, hvor han bevidst
arbejder paa at skabe en tysk gudstjeneste. Det er
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vistnok netop dette, som har tilskyndet Luther,
som kendte sangens magt, til at blive digter; thi
hvis gendøberne og sværmerne kom til at føre an
i reformationen, vilde det snart være ude med
den.
Luthers oversættelse rager ikke op over forgæn
gernes ; det er tydeligt, at han føler sig bundet af
den latinske original. Naar han ombytter v. 3 og
4 mener han vist at kunne skabe en bedre over
gang mellem versene, men ordene føler han sig
bundet af. Denne bundethed betragtes af nogle
forskere som et vidnesbyrd om, at hans oversæt
telse hører hjemme paa et tidligt tidspunkt af
hans udvikling. Omvendt ser Spitta det netop
som et vidnesbyrd om, at det er Luthers sidste
pinsesalme inden udgivelsen i 1524, fordi han her
følger sit program i brevet til Spalatin (se »Af
dybsens nød«) meget nøje, nemlig ganske objek
tivt at holde sig til sit forlæg og kun afvige fra
dettes ord, hvis meningen derved kan blive tyde
ligere. Lucke mener ogsaa, at salmen er blevet til
ved pinsetid samme aar som dens udgivelse.
Den blev først trykt i de to Erfurter-haandbøger, »Eyn Enchiridion oder Handbuchlein ...
Gedruckt zu Erffurd, yn der Permentergassen«
og »Enchiridion Oder eyn Handbuchlein ...
Gedruckt zu Erffordt zcum Schwartzen Hornn«,
begge fra 1524, men da Luther ikke, som man
tidligere har ment, har foranlediget disse tryk,
gengives den her efter den kor-salmebog, som han
samme aar udgav sammen med Walter. Her er
teksten underlagt tenorstemmen og har ikke
nogen overskrift; i enchiridierne hedder den »Der
Hymnus Veni creator«.
1. Kom Gott schepfer heyliger geyst,
besuch das hertz der menschen deyn,
Mit gnaden sie full wie du weyst,
Das deyn geschepflf vorhyn seyn.
2. Denn du bist der troster genand,
des aller hochsten gabe theur
Eyn geystlich salb an uns gewand
eyn lebend brun, lieb und feur.
3. Zund uns eyn liecht an ym verstand,
gib uns yns hertz der liebe brunst,
Das schwach fleysch ynn uns dyr bekand
erhallt fest deyn krafft und gunst.
4. Du bist mit gaben siebenfallt
der finger an Gotts rechter hand,
Des vaters wort gibstu gar bald
mit zungen ynn alle land.
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5. Des feyndes list treyb von uns fem,
den frid schaff bey uns deyne gnad,
Das wyr deym leytten folgen gern
und meyden der seelen schad.

6. Gud fader tu oss kenna låår,
Med sonnen som frelsaren år,
Låt oss ock låra thet ther nåst.
At tu vtaff them vtgongen est.

6. Ler uns den vater kennen wol,
dazu Ihesu Christ seynen Son,
Das wyr des glaubens werden vol,
dich beyder geyst zuuersthon.

7. Gud fader och hans eende son,
Warde prijsat j himmels thron,
Them helga anda skee ock så,
Han låte oss sijn nåder få.

7. Gott Vater sey lob und dem Son,
der von den todten aufferstund,
Dem troster sey dasselb gethon
ynn ewigkeyt alle stund.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 446.

Luthers oversættelse blev atter oversat til dansk i
Claus Mortensens salmebog 1528, »Kom Gud
skaber helligeaand«, og denne oversættelse blev
optaget i de følgende danske salmebøger indtil
Guldbergs og endnu senere i de sønderjydske
salmebøger, se nærmere herom under »Kom, o
Gud Skaber, Helligaand«.
Men i denne forbindelse maa vi følge et andet
spor. Luthers salme blev ogsaa oversat til svensk
af Olaus Petri, ret frit, men ogsaa ret godt:
1. KOm helge ånde herre god,
Besok wor hierta giff oss modh,
Låt oss få tina helga nådh,
Och war med oss j rådh och dådh.
2. For een san trost tu kender år,
Sål år then man som tu est når,
The harda hierta gor tu week,
Och giffuer them en rett kerlech.
3. Titt liws tåndt j wort morka sin,
Giff kerlechs dygd j hiertat in,
Hwad oss fela och brista må.
Låt oss aff tinne styrkio få.
4. I tijn gåffuo est tu margfal,
Gudz hogra handz finger vtwald,
Tu lårer Christi låriungar,
Prisa gud med monga tungor.
5. Wor fienda ifrå oss drijff,
Och tu med friden når oss blijff,
Leedsaga oss j alla stund,
At wij må vndfly dieffuuls fund.

Olaus Petri.
»Swenske songer eller wisor«, 1536.
Her efter Beckman, s. 353.

At Olaus Petri har oversat efter Luthers tekst kan
ses af, at v. 3 og 4 ogsaa her er ombyttet. Men han
har ogsaa haft den latinske original for øje, og han
har benyttet en anden doxologi end Luther, maaske den tidligere anførte.
Saaledes gik denne salme ind i rækken af sven
ske salmebøger, til den 1816 blev bearbejdet af
Wallin, hvorefter den blev optaget i Wa 133 og i
den nye Sv. 133.
Den svenske tekst blev oversat til dansk af en
ukendt oversætter og optaget i Th 107, skønt
Hans Thomissøn ellers ikke plejer at optage dub
letter. Naar det dog er sket i dette tilfælde, kan
det skyldes hensyn til melodien, men Widding
nævner ogsaa en anden mulighed. Den danske
oversættelse af 1528 har ikke nogen gengivelse af
5,2: »Pacemque dones protinus«, paa svensk:
»Och tu med friden når oss blijff«, og paa dansk:
»At wi Freden nyde maa«. Det kan have været i
udgiverens tanke, at begge parter i den svenske
syvaarskrig burde bede den samme bøn om fred.
- Den danske oversættelse lyder:

1. Kom hellig Aand o Herre Gud/
besøg vore hierter oc giff oss mod/
du lad oss faa din hellige naade/
Du lad oss faa din hellige naade/
oc vær met oss i raad oc daad.
2. For en sand trøst du kiender est/
Salig er den Mand som du est nest/
De haarde hierter giør du veeg/
De haarde hierter giør du veeg/
Oc giffuer dem en ret kierlighed.
3. Dit liuss optend i vor møreke sind/
Giff kierlighed vdi hiertet ind/
I huad oss feiler eller bryste maa/
I huad oss feiler eller bryste maa/
Lad oss aff din naade faa.
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4. I dine gaffuer est du mangefold/
Guds høyre haands Finger vduold/
Du lærer Christi Discipler/
Du lærer Christi Discipler/
At prise Gud met mange tunger.
5. Vore Fiender driff oss fra/
At wi Freden nyde maa/
Ledsage oss i allen stund/
Ledsage oss i allen stund/
At wi maa vndfly Dieffuelens fund.
6. Du oss Gud Fader kiende lær/
Oc Sønnen som vor Frelsere er/
Lad oss oc lære det der nest/
Lad oss oc lære det der nest/
At du aff dem vdgangen est.
7. Gud Fader oc hans eniste Søn/
Skal være priset i Himmels thron/
Den hellig Aand oc lige saa/
Den hellig Aand oc lige saa/
Hand lader oss sin naade faa.
Dansk 1569, Th 107.

Den gik videre til K, som har anbragt den til 3.
pinsedag, ændret saaledes:
2,1: trøst bekiendt du est,
5: ret sand kiærlighed.
3,1: vort
5: udaf
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Prøveheftet nr. 100 og i Fengernes Pinsehefte nr.
20. I den første af disse tre bearbejdelser, som er
meget forskellige, er der endnu et vist hensyn til
Luthers tekst; i den anden har han endnu bevaret
Luthers rimstilling, men baade i den anden og
den tredie har han sikkert kun den latinske tekst
for øje.
Den anden gamle salme, den her omhandlede
fra 1569, »Kom hellig Aand o Herre Gud« be
handlede han ligeledes i Sangv. 1,385, »Kom,
Gud-Faders Aand fuldgod«, 7 vers, ledsaget af
følgende fodnote: »Den Gamle »Kom HelligAand o Herre Gud«, klaret«. Den blev optaget i
ETR 859. Meget senere, 1864, i 8. opl. af Festsal
mer 896 »klarede« Grundtvig den endnu mere
ved en fuldstændig omdigtning til 11 vers, som
blev optaget i 2. udg. af Sangv. 1,385 i stedet for
den tidligere tekst. For optagelsen i salmebøgerne
blev denne form afgørende:

1. Kom, Gud-Faders Aand fuldgod,
Kom med Ild, med Kraft og Mod,
Saligt Smil og himmelsk Graad,
Stat os bi med Raad og Daad!
2. Er vi Tusind, er vi To,
Kom, bekiend med os vor Tro,
Saa vi hører, den er sand,
Føler, Daab er Livets Vand!
3. Lys Gud-Faders Hjertelag
Op for os som høilys Dag,
Christus paa sin Kongestol
Straalende som Livets Soel!

4,2: finger saa bold,
6,2: Freker
Saaledes gik den videre til P 126, men i de
følgende salmebøger blev den udeladt.
I Sangværket tog Grundtvig fat paa begge de
to gamle danske salmer, som stammede fra »Veni
creator spiritus«.
Den ældste fra 1528, »Kom Gud skaber helligeaand«, behandlede han i Sangv. 1,345: »Kom,
skab os om, Gud-Helligaand«, der er forkortet til
5 vers. Den blev omarbejdet to gange i 1845. Den
ene gengives efter haandskriftet i Sangv. IV, 127,
»Kom, Skaber-Kraft, Gud-Helligaand«; den
blev først udgivet efter Grundtvigs død i Sangv.
(gi. udg.), 111,254. Den blev optaget i KHT 781,
og med udeladelse af v. 4 i S 274 og ST 764. Den
anden, »Kom, skab os nye, Gud-Helligaand«,
Sangv. IV, 128 (gi. udg. 111,258) blev optaget i

4. Glem ei, hvor du daler ned,
Reent dig selv af Ydmyghed!
Prænt os levende ihu:
Som du vil, saa virker du!
5. Giør vort Hjerte fast deri,
Du er meer end Fuglen fri,
Og, som du, saa er alt Dit,
Himmelsk ydmygt, himmelsk frit!
6. Ikke blot dig selv bevidst,
Som hver Engel her og hist,
Alt guddommelig du veed,
Klar er dig Guds Kiærlighed!
7. Lad det kiendes hos os nu,
Hjertets Tungemaal kan du,
Og, som Guldet regner ned,
Himmelsk er din Gavmildhed!
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8. Byg dit Tempel i vort Bryst,
Klart oplyst til Haab og Trøst!
Giør med din Livs-Aande varm
Døden husvild i vor Barm!
9. Giør, som Menighedens Aand,
Fællesskabets Liljevaand,
Herrens Brud, som du, saa viis
Paa Guds eget Paradis!
10. Bruden sødt i Jesu Navn
Hvile i sin Brudgoms Favn,
Finde alt hvad hun har kiær,
Findes Saligheden værd!
11. Brude-Fører allerbedst!
Til den store Bryllups-Fest
Viselig du os bered
I vor Frelsers Kiærlighed!
N. F. S. Grundtvig 1864:
»Fest-Psalmer«, 8. opl. nr. 896.

af »Veni creator spiritus«, men de ligger nærmest
paa den anden linje, og skal omtales under »Kom,
o Gud Skaber, Helligaand«.
Af nyere danske oversættelser af »Veni creator
spiritus« kans nævnes Aarsbos i Studenterhjem
mets Julebog 1910: »Kom Helligaand, kom Ska
ber stor« og Cederfeld de Simonsens i »KirkeTidende« 1919, sp. 349: »Aand, som skaber,
sendt os fra Gud«; i den sidste er der taget meget
hensyn til Luthers tekst. Det samme er tilfældet
med Harald Vilstrups oversættelse fra 1958 i
»Nordisk Koralbog« s. 114, »Kom til os, Skaber,
Helligånd«.
(Koch 1,74. Fischer 11,5, 294- Weimarudg., s. 161-2.
Spitta 236-243. Nutzhom 11,84-88. Niels Møller
SS, 11,49. Widding II, 129. Skaar 1,504-8. Brochmann
76-79, 210-11. StJ 11,96-7, 106. Uffe Hansen 1,284,
318-19. Landstad: »Om Salmebogen«, s. 33).
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In Festo Pentecostes Sequentia.

Efter Grundtvigs ønske blev der i 11. opl. af
Festsalmer 1873 indføjet en ændring i denne
tekst:
4,1-2: Giv os i din Ydmyghed
Ogsaa om dig selv Besked.
Hermed har Grundtvig fjernet sig saa meget fra
den latinske Grundtekst og fra Luther, at man
snarest maa sige, at det er hans egen originale
salme.
Den blev optaget i RT 1,675 med udeladelse af
v. 4 og 10 og med følgende ændring: 8(9),2: I
Fuldkommenhedens Baand.
Men da den ikke gik videre til KH, blev den
optaget ikke blot i de grundtvigske salmebøger
FK 179, FN 296, FV 238, FA 263
v. 10),
S 275 (-7- v. 10), men ogsaa i de fleste grundtvig
ske tillæg, KHT 779 (der altsaa har salmen i to
former), HT 734, Askov 690, BT 748, KST 717,
ST 760 og DT 816, tildels med forskellige versudvalg. I Sønderjylland blev den efter genfore
ningen optaget i SS 724 med 5 vers, nemlig 1, 2,
3, 8 og 11.
D 261 har optaget de samme vers, men indføjet
v. 4 med den af Grundtvig ønskede ændring, som
har gjort det meget skønt.
I Norge har Wexels i »Christelige Psalmer«
1840 optaget Grundtvigs tekst fra Sangv. 1,385,
»Kom Gud Faders Aand fuldgod«, dog kun med
de 6 første af de syv vers, som da var kendt. De
øvrige norske salmebøger har alle oversættelser

1. Veni, sancte spiritus,
Et emitte coelitus
Lucis tuae radium;
Veni, pater pauperum,
Veni, dator munerum,
Veni, lumen cordium.
2. Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium;
In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solacium.
3. O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium;
Sine tuo numine
Nihil est in lumine,
Nihil est innoxium.
4. Lava, quod est sordidum,
Riga, quod est aridum,
Sana, quod est saucium;
Flecte, quod est rigidum,
Fove, quod est languidum,
Rege, quod est devium.
5. Da tuis fidelibus
In te confidentibus
Sacrum septenarium;
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Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.
Ukendt lat. forfatter, 12. aarh.
Her efter Dreves og Blume II, 160.

De ældre hymnologer ansaa den franske konge
Robert II med tilnavnet »den fromme« for at
være forfatter til denne berømte pinsesekvens.
Men, siger Dreves og Blume, urigtigheden og
uholdbarheden af en saadan antagelse maa straks
staa klar for enhver kender af middelalderlig
digtning. Thi en saadan formfuldendthed, som
denne sekvens opviser, er utænkelig før det 12.
aarh., allertidligst i slutningen af det 11. aarh.
Kong Robert døde 1031. Hermannus Contrac
tus, som ogsaa er blevet nævnt som forfatter, døde
1054 og kan derfor heller ikke komme alvorligt
paa tale. Andre har som forfatter nævnt pave
Innocens III, som døde 1216; det var altsaa ikke
umuligt, men Dreves og Blume siger ikke blot, at
denne antagelse er ubegrundet, men ogsaa, at
den ikke kan begrundes. Thuner meddeler, at
klostret i St. Gallen ejer 4 gamle haandskrifter
med denne sekvens; Båumker mener, at de gaar
helt tilbage til det 11. aarh. Derfor tænker Tårup
sig, at forfatteren kan være en af Notker Balbulus’
efterfølgere som sekvensdigtere i dette kloster,
hvorfra sekvensdigtningen først havde sit ud
gangspunkt.
Dreves og Blume har opskrevet teksten i 5
sekslinjede strofer. Daniel (11,35) deler den i 10
trelinjede. Jeg skal ikke afgøre, hvad der er rig
tigst. Hver tredie linje i hele teksten ender paa
»um«, saa rimene giver ingen antydning.
»Sacrum septenarium« (5,3) er Helligaandens
syvfoldige gave, som ofte omtales i middelalde
rens helligaandssalmer. Allerede Clemens Alexandrinus talte derom. Det er de gaver, som Kristus havde ifølge Es. 11,2-3, °S syvtallet frem
kommer, idet man lægger Vulgatas oversættelse
til grund: »Et requiescet super eum spiritus
Domini: spiritus sapientioe, & intellectus, spiri
tus consilii, & fortitudinis, spiritus scientice, &
pietatis, & replebit eum spiritus timoris Domini«.
»Den gyldne sekvens« har fra middelalderen
til vore dage staaet i stor anseelse. Den blev over
sat til tysk og findes i et haandskrift fra 1460:
»Kom, o heiliger geist, her in mit dinem himelischen schin«, se Wackernagel 11,984. Senere
tyske oversættelser er Witzels fra 1541: »Komm
heiliger Geist, wahrer Gott«, de bøhmiske brød
res fra 1544: »Heil’ger Geist, Herre Gott«, Mar
tin Mollers fra 1584: »Heiliger Geist, du Troster
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mein« og Martin Behms fra 1606: »Komm heili
ger Geist mit Wonn«.
Den ældste kendte danske oversættelse frem
kom hos Hans Thomissøn, men han har ikke selv
foretaget den og oplyser intet om oversætteren.
Det vides saaledes ikke, om den er meget ældre
end Th. Den lyder:
Den Sequentz/ Veni sancte spiri
tus & emitte coelitus etc.
1. Kom hellig Aand Herre Gud/
aff Himmelen send oss vd/
dit liusis klare skin.
2. Kom alle fattigis Fader kom/
kom der giffuer Naadens gaffuer kom/
kom O all vor hiertens liuss kom.
3. Du geffueste trøstermand/
den sødeste Gæst vdi vor Aand/
saa sødelig vor Siel forlæske kand.
4. I all møde giffuer du trøst/
vdslycker all Synds brynde oc brøst/
husualer all vor sorg oc graad.
5. O du allerhelligste liuss/
optend hiertens inderste huss/
I alle dine Christne børn.
6. Thi at vden din Guddoms krafft/
haffuer liusit i oss ingen mact/
men blindhed oc synd i oss er.
7. Toe alt det som besmittet er/
giør det vaat som fortyrcket er/
hele det som brødit er.
8. Blødgiør det som forhærdet er/
optend det som forkølet er/
hielp det som vildfarend er.
9. Du giflf alle Christne din/
til dig der sette Troen sin/
dine mangfold gaffuer skøn.
10. At wi Christi verdskyld nyde maa/
vor Siels salighed lad oss faa/
Oc det euige liff til løn.
Ukendt oversætter, Th 103-4.
Denne tekst gik ikke videre til de følgende salme
bøger, ikke alene fordi den er ubehjælpsom, men
fordi sekvensen er gennemkomponeret og derfor
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alt for vanskelig til menighedssang. Derimod blev
den latinske tekst optaget i Jespersøns Graduale.
Den lod sig synge af koret i bykirkerne.
Den er stadig i brug i katholske kirker i pinse
ugen. Den er desuden at betragte som en særlig
hellig bøn at bede i den private andagt. I forhold
til omfanget af dens brug er der knyttet aflad til
den, 100 dages, 300 dages eller fuldkommen
aflad. I den katholske salmebog findes dels den
latinske tekst med en nøjagtig oversættelse under
linjerne, dels en oversættelse til menighedssang af
Johs. Frederiksen:
1. Helligaand, kom mildelig,
send os fra dit Himmerig
Lyset, hvori alt fornys.
Kom, o Fader for de smaa,
af hvis Haand vi Gaver faa,
kom, o klare Sjælelys!
2. Trøster, som husvaler bedst,
Hjertets søde Hædersgæst,
Kvægelse med himmelsk Smag,
Hvile sød i Trælleland,
svale Vind i Solens Brand,
Taarebod paa Sorgens Dag.
3. O du Salighedens Skær,
opfyld med din Glans enhver,
som af Troens Væld har øst.
Hvor din Guddom straaler ej,
vandrer alt ad Mørkets Vej,
er der intet lydeløst.
4. Aftvæt Urenhedens Spor,
læsk som Dug den tørre Jord,
læg hvert Saar som Salve mild,
bøj alt stift, gør lindt alt haardt,
smelt om Hjertet Isen bort,
vejled den, som farer vild.
5. Dine syvfold Gavers Skat
giv dit Folk, som trygt har sat
til din Miskundhed sin Lid.
Led vort Fjed ad Livets Sti
til en salig Død, saa vi
skue dig til evig Tid.
Johs. Frederiksen.
Katholsk Salmebog, 6. udg. 1918, nr. 146.
Her er originalen efterlignet i versemaal og rim
stilling; det falder ikke helt godt paa dansk. Helligaandens mange sidestillede navne, de mange
sidestillede bønner giver salmen et stillestaaende
præg. Grundtvig har valgt en anden fremgangs-
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maade. Han forholder sig her som saa ofte frit til
sit forlæg, bruger visse enkeltheder som motiver,
han spiller paa, og skaber en fremadskridende
tankegang. Han kalder da heller ikke sin salme
en oversættelse, men siger i en fodnote: »Den
Latinske Pindse-Sang »Veni, Sancte Spiritus et
emitte coelitus« efterlignet«:
1. Kom, o Hellig-Aand, kom brat!
Giennembryd den mørke Nat
Med Guds Morgen-Røde!
I vort Hjerte Lærke-Slag
Hike Herrens klare Dag!
Vore Tunger gløde!
2. Sjæle-Sørger allerbedst!
Hjerte-Kamrets ædle Giæst!
Vær hos os tilstæde
Med Guds Fred i Storm og Strid,
Evig Trøst i Trængsek Tid!
Sluk vor Sorg med Glæde.
3. Saligheden, Tvivl til Trods,
Giør indlysende for os.
Som ved Aand os trøste,
Føle dybt, at uden Dig
Tomt er Alt paa Jorderig,
Avner kun at høste.
4. Styrk og bøi os med din Arm!
Giør den kolde Kundskab varm!
Dæmp og Luer vilde!
Rens os med dit Hjerte-Suk!
Lædsk os med din Morgen-Dugg:
Vemods-Taarer milde!
5. Lad for os, som paa Dig troe,
Livets Blomster overgroe
Gravens mørke Tilje;
Og ved Kirke-Gaardens Port
Vift fra os hver Skygge sort
Med din hvide Lilje!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk« 1837, No. 347.
Men han har ikke været helt sikker i tonen fra
begyndelsen, og versemaalet kom i uorden. Uffe
Hansen anfører den første overstregede begyn
delse i manuskriptet:
Kom, o Helligaand, kom brat!
Giennembryd den mørke Nat
Med din Morgenrøde!
Hiertets Nattergale-Slag
Hilse Aandens klare Dag!
Støvets Tunger gløde!
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Sjælesørger allerbedst
Hiertekamrets høie Giæst!
Bliv hos os tilstæde!
Vær vor Trøster øm og blid
Sjælens Lys og Læge
Kiøl i Kamp vor Pande heed!
Naar vi matte synke ned,
Du os vederkvæge!
Men heller ikke den i Sangværket optagne form
er helt den endelige. Han optog den uændret i i.
tillæg (1856) til 7. oplag af Festsalmerne 832,
ligesaa i 8. opl. 1864. I 2. udg. af Sangværket 1868
ændrede han:
1,1: Kom, Gud Hellig-Aand,
4-6: Lad vort Hjertes Lærke-Slag
Hilse Herrens klare Dag,
Som stod op af Døde!
2,3:

Bliv hos

4,5:
6:

Kvæg os
Dryp fra Livets Kilde

I 9. oplag af Festsalmer fra samme aar har han:
2,3:
5:

Vær
Himmelsk Trøst

4,2:

vor kolde

Ellers er teksten der som i 2. udg. af Sangværket.
Endelig har han 1870 i 10. oplag af Festsalmer
endnu to ændringer:
1,6:

staaer op

4,4:

dit Aften-Suk!

I Fengernes Pinsehefte nr. 22, ETR 860 og ETF
706 er den optaget som i Sangv. 1837, men ved
optagelsen i RT1,669 var der flere varianter at
vælge imellem. Det blev i forhold til originalen
følgende ændringer:
1,1: Gud Helligaand,
4-6: Lad vort Hjertes Lærkeslag
Hilse Herrens klare Dag,
Som staaer op af Døde!
2,5:

Himmelsk

4,2:

vor
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Saaledes gik den videre til KH 306.
I Sønderjylland blev den optaget lidt ander
ledes i N 182. Her er i forhold til originalen
ændret 1,1 og 1,4 og 4,2 som RT 1 og KH. Men i
modsætning til disse har man i 1,6 bevaret den
ældste tekst og i 4,6: Dryp fra Livets Kilde.
D 263 har fulgt traditionen fra RT 1 og KH,
men dog ændret 4,5: kvæg. 4,6: Dryp fra livets
kilde.
Vilstrup siger, at dette vel er Grundtvigs allerypperste gendigtning efter Latin, og vel i det hele
den bedste overførelse af en latinsk salme til
dansk.
Raid siger, idet han gaar ud fra teksten i KH,
at »vi længes etter at bytte »Vemods Taarer
milde« om med »Dryp fra Livets Kilde««. Det er
jo nu sket. Men der var maaske grund til at op
holde sig lidt ved de to udtryk. Tårup mener, at
utilfredsheden med »vemodstaarerne« maaske
kommer af en misforstaaelse af sammenhængen,
som om Helligaanden skulde rense os og kvæge
os med sine vemodstaarer. Meningen er naturlig
vis, at vi beder Helligaanden fremkalde vore ve
modstaarer. Og han minder om Ingemanns:
»Gud aander paa øjet, naar det græder«. Han
finder, at det er tvivlsomt, om det nye udtryk
»Dryp fra livets kilde« er en forbedring. Det er i
hvert fald ret dunkelt, idet forklaringen sandsyn
ligvis maa hentes fra den nordiske mytologi.
Uffe Hansen mener ogsaa, at udtrykket stammer
fra den nordiske mytologi, men er ikke enig med
Tårup i vurderingen af ændringen. Han henviser
til Grundtvigs »Nordens Mythologi« 1832, s.
245-6, hvor det hedder: »Dog, jeg havde nær
glemt Duggen som drypper i Dale, naar Ygdrasill
vandes ... den hemmelighedsfulde, vederkvæg
ende Dugg var [for vore gamle Fædre som for os]
et Billede paa det Vederkvægende, Poesien har
for Menneske-Hjertet, thi derfor tale vi jo endnu
om Taare-Duggen, som perler paa vore Kinder,
naar vi føle os som Grene paa det store Stam-Træ
og tage levende Deel i dets Vee og Vel«. Ud fra
dette citat siger Uffe Hansen: »Saa maa da Helligaandens »Dryp fra Livets Kilde« være at forstaa som de Vidnesbyrd fra den gamle Tid og fra
de evige Kilder i Jesu Tale, hvorved vi maa »føle
os som Grene paa det store Stam-Træ«, som da
her bliver Menigheden«. Dette er dog vist mere
indviklet end nødvendigt. Det poetisk skønne
udtryk behøver næppe nogen forklaring. Hellig
aanden beder for os med uudsigelige sukke, og
Gud svarer med sin velsignelse. Skulde man søge
en dybere betydning, vilde det være rimeligt at
tænke paa Grundtvigs »som dug paa slagne
enge«. Stormen, striden, trængslen, tomheden,
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døden, alt det mørke, som ligger i baggrunden i
denne salme, og som Helligaanden trøster os
imod, kunde meget vel lignes ved de saar, som
leen forvolder græsset, hvorefter dugperlen lin
drende samler sig paa straaets saarede spids.
Men det er næppe rimeligt og næppe nødven
digt at give nogensomhelst forklaring paa »Dryp
fra livets kilde«.
Det er næppe heller nødvendigt at tænke paa
rationalismen ved udtrykket: »gør den kolde
kundskab varm«, især ikke, naar Grundtvig senere
ændrede det til »vor kundskab«. Man kunde
mindes hans vers »lys uden varme er Helvedes
kval«, men det behøves heller ikke.
Med hensyn til fortolkning kan henvises til
Borup, som meget fint og poetisk gør rede for,
hvorledes Grundtvig ud fra de latinske motiver
opbygger sin danske tekst. Tårup gaar dybere
ind paa enkelthederne i denne. Geismar fortolker
ikke salmen, men holder i tilknytning til den en
prædiken om lys og mørke, tvivl og tro. Jørgen
Elbek har en fortrinlig gennemgang af den latin
ske tekst og en ikke mindre aandfuld og træffende
sammenligning mellem denne og Grundtvigs
oversættelse.
Salmen blev sunget ved Grundtvigs jordefærd
den 11, sept. 1872 i Vor Frelsers kirke, til indled
ning, inden F. E. Boisens tale. En snes aar senere
blev Niels Jokum Termansen trøstet af den paa
sit dødsleje. Denne gaardejer og rigsdagsmand,
som i sin tid blev kaldt »Danmarks lærdeste
bonde« var allerede i sin ungdom blevet en af
Grundtvigs disciple. Han sagde paa dødslejet til
sin familie: »Det er paa Grund af den kristne
Tro, jeg nu kan sige, at om jeg end nu, udvortes
set, dør som en fattig Mand, jeg ejer den Rigdom,
som bestaar i Fred med Gud for Jesu Kristi
Skyld«. Da han den sidste nat syntes noget urolig,
forklarede han familien sin nød: »Det er fantasi
billeder, det er fra den onde!« Og da en Søn til
Hjælp for ham læste Salmerne »Guds Fred er mer
end Englevagt« og »Kom, Gud Helligaand, kom
brat«, gentog Termansen med høj Røst det sidste
Vers »Lad for os, som paa dig tro«. Saa fik han
Ro og sagde: »Nu gik det bort, men naar det
kommer igen, læser vi atter«. Han laa en Tid tavs
og sagde saa: »Ja, sove kan jeg ikke, men Gud
ske evig Lov og Tak, nu har jeg faaet Ro«. (M.
Leth. i Kristeligt Dagblad 4. aug. 1946).
(Koch 1,100. Thuner 356. StJ 11,97. Nutzhom II,8082. Raid 125. Uffe Hansen 1,291-3. Borup 26-30.
Tårup IV, 136-54, 207. Geismar 1,133-143. H. Vil
strup i Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1942, s. 34. »N. F.
S. Grundtvigs Jordefærd« ved J. Kristian Madsen,
Kjøb. 1872, s. 21-22. Jørgen Elbek i Grundtvigstudier
1959, s. 52-54)-
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KOM, GUD HELLIGAAND, OPFYLD.
Se: Gud Helligaand, opfyld med lyst.
KOM, HEDNINGSTAMMERS FRELSER
MAND.
Intende, qui regis Israel,
Super Cherubim qui sedes,
Appare Ephrem coram, excita
Potentiam tuam et veni.
1. Veni, redemptor gentium,
Ostende partum virginis,
Miretur omne saeculum
Talis decet partus Deum.
2. Non ex virili semine
Sed mystico spiramine
Verbum Dei factum est caro,
Fructusque ventris floruit.
3. Alvus tumescit virginis,
Claustrum pudoris permanet,
Vexilla virtutum micant
Versatur in templo Deus.
4. Procedat e thalamo suo,
Pudoris aula regia,
Germinae gigas substantiae,
Alacris ut currat viam.
5. Egressus eius a patre,
Regressus eius ad patrem,
Excursus usque ad inferos,
Recursus ad sedem Dei.
6. Aequalis aeterno patri,
Carnis tropaeo cingere,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
7. Praesaepe iam fulget tuum,
Lumenque nox spirat suum,
Quod nulla nox interpolet,
Fideque iugi luceat.
Ambrosius, + 397.
Her efter Dreves og Blume 1,10.
Det er en julesang, men den er i reglen blevet
brugt som adventssang til vesper. Det første vers
er næsten altid udeladt, saa sangen er mest kendt
under begyndelsen »Veni, redemptor gentium«.
Til gengæld har man ofte tilføjet et lovprisnings
vers:
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8. Gloria tibi, domine,
qui natus est de virgine
Cum patre et sancto spiritu
in sempiterna gloria.

Allerede i det 12. aarh. blev den oversat paa tysk:
»Chume vrloser der diete, zaeige geburt der
maide«, og det skete mange gange baade før og
efter Luther, se Wackernagel 11,755, 891 og
1348. Men her har det særlig betydning, at svær
meren Thomas Miinzer oversatte den 1523 i
»Deutzsch kirchen ampt«: »O herr erloser alles
volcks« sammen med flere andre. Det er ofte
gaaet saadan i kirkens historie, at kætterne har
opdaget sangens magt, hvorefter kirken har følt
sig nødsaget til at bruge samme vaaben. Saadan
brød netop den ambrosianske sang frem, og paa
samme maade gik det med Luthers. Formentlig
til julen 1523 fremkom Luthers oversættelse:
1. Nu kom der heyden Heyland,
der iungfrawen kind erkand,
das sich wunder alle wellt,
Gott solch geburt yhm bestellt.
2. Nicht von mans blut noch von fleysch,
alleyn von dem heylgen geyst,
1st Gotts wort worden eyn mensch
und bluet eyn frucht weybs fleysch.
3. Der iungfraw leyb schwanger ward,
doch bleyb keuscheyt reyn beward,
Leucht erfur manch tugent schon,
Gott da war ynn seynem thron.
4. Er gieng aus der kamer seyn,
dem konglichen saal so reyn,
Got von art und mensch eyn hellt
syn weg er zu lauffen eyllt.
5. Seyn laufft kam vom vater her
und kert widder zum vater,
Fur hyn un tern zu der hell
und widder zu Gottes stuel.
6. Der du bist dem vater gleich,
fur hynaus den sieg ym fleysch,
Das deyn ewig Gotts gewalt
ynn uns das kranck fleysch enthalt.
7. Deyn krippen glentzt hell und klar,
die nacht gibt eyn new liecht dar,
Tunckel mus nicht komen dreyn,
der glaub bleyb ymer im scheyn.
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8. Lob sey Gott dem vatter thon,
Lob sey Gott seym eyngen son,
Lob sey Gott dem heyligen geyst
ymer und ynn ewigkeyt.
Martin Luther 1523.
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 430.

Luthers oversættelse blev først offentliggjort i
Erfurter-enchiridierne 1524 og kort efter i den
korsangbog, som han selv udgav sammen med
Walter. Det er teksten deri, som her er gengivet.
Det er ikke en særlig fremragende oversættelse,
Luther her har givet, ikke meget bedre end de
tidligere; det kommer sandsynligvis af, at han har
følt sig forpligtet til at følge den latinske tekst
linje for linje, udtryk for udtryk. Den var saa
gammel og anset, at det ikke kunde gaa an at
afvige fra den. Til trods for dette blev Luthers
oversætteke flittigt optaget i salmebøgerne, ikke
blot i de lutherske, men endog i mange katolske.
Det kan dog ikke nægtes, at selv tyskere fandt den
svær og dunkel. En gammel teolog sagde i Niirnberg 1640 i en forklaring, at ordene her var
»meget høje, aandrige, tildek forblommede og,
paa grund af de deri beskrevne hemmeligheder,
noget svære«. Nogle noter vilde derfor være
gavnlige:
1,2: anerkendt som jomfruens barn.
2,4: bluet, bliiht.
3,3-4: Man har drøftet, om »Vexilla virtutum«
skulde være »vexilla Christi«, jvf. 1. Kor. 1,24,
eller »vexilla miraculorum«. Originalens billede
er nok dette: Fanerne blev baaret foran den
romerske kejser og blev plantet hvert sted, hvor
han tog ophold, ligesom i vore dage en fane
kendetegner, om kongen er hjemme. Det har
Luther ikke rigtig faaet frem: derfor lyser man
gen skøn dyd.
3,4 minder om Habakuk 2,20.
4: Hvad der i Ps. 19,5 siges om solen er her
overført paa Kristus.
4,3: Gud af væsen, og som menneske en helt.
6: Da du er din fader lig, saa udfør sejren i
kødet, dvs. i menneskelig skikkelse, for at Guds
magt maa opholde vort svage kød.
7,1-2: minder om fjerde vers i »Gelobet seystu
Ihesu Christ«.
7,3: »mus«, i betydning som »darf«.
7,4: »im schein«, synlig, aabenbar.
8,1: »thon«, gethan.
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J. C. Olearius bemærker i sin »Lieder-Schatz«
I, 1705, at provst Arnkiel i Aabenraa i sin
Schleswig-Hollsteinisch Gesangbuch 1696 har
stræbt efter at forbedre ogsaa denne salme, skønt
Luther udtrykkeligt havde bedt om, at man vilde
undlade at forbedre hans salmer.
Ved juletid 1523-4 skrev Luther i tilknytning
til et tysk vers »Gelobet seystu Ihesu Christ« (se:
»Lovet være du, Jesus Krist«) samt to latinske
oversættelser, nemlig foruden den her omhand
lede: »Christum wir sollen loben schon«, der er
en oversættelse af »A solis ortus cardine« af
Sedulius, se Wackernagel 1,49 og III, 17. Særlig
smukt er det første vers:
Christum wir sollen loben schon,
der reynen magd Marien son,
So weit die liebe sonne leucht
vnnd an aller welt ende reicht.
Der er ogsaa mange smukke enkeltheder i den:
3.3- 4: Eyn meydlin trug einn heymlich pfand,
das der natur war vnbekand.
6.3- 4: Es ward eyn kleyne milch seyn speyss
der nie keyn voglin hungern liess.
Begge disse oversættelser synes nu at være udgaaet
af de tyske salmebøger.
»Christum wir sollen loben schon« blev oversat
til dansk i Claus Mortensens salmebog 1528:
»Christum wy skulle loffue nw«. Den gik videre
til Tv 6 og Th 4. En ny oversættelse blev foretaget
af Søren Poulsen Gotlænder, kaldet Judichær, se
BH 1,403. Den blev bearbejdet af Kingo i Vin
terparten, se KSS IV, 105, og optaget i K og P 45,
hvor den begynder »Vi Christum love hver og en«
(hos Judichær: »Saa viidt som Solen ofvergaar«).
Den gik derefter ud af salmebøgerne, indtil
Grundtvig gendigtede den i Sangv. 1,154, »Fra
Solens Vugge til Solens Grav«, ganske frit, i et
andet versemaal, mere efter Sedulius end efter
Luther. Denne gendigtning vilde være blevet op
taget i D, hvis pladsen havde tilladt det.
»Nu kom der heyden Heyland« blev derimod
ikke oversat i Malmøsalmebøgerne eller i Tv.
Det var først Hans Thomissøn, som oversatte den
og satte den i spidsen for sin salmebog 1569:
Om Christi Tilkommelse
til Verden.
I.
Den Hymne/ Vene redemptor
gentium.
D. Morten Luther.

(Under denne overskrift følger et stik af Kristi
indtog i Jerusalem; det kendetegner sangen som
adventsang).
1. KOm Hedningers Frelser sand/
en Jomfrues barn vden Mand/
hues al Verden vndre maa/
Gud den fødzel skicket saa.
2. Icke aff Mands kiød eller Blod/
Men vdaff den Hellig Aand god/
Guds Ord it Mennisk vorden er/
Liffs fruct aff en lomfru sker.
3. lomfruens liff fructsommelig vaar/
Dog bleff kyskhed reen oc klar/
Framskinnet mange dyder skøn/
Det barn er visselig Guds Søn.
4. Hand aff sit skøne Kammer gaar/
Den Konglig Sal kysk oc klar/
It Menniske oc Gud aff sin art/
Løb som en Kempe met stor fart.
5. Hans vdgang fra Faderen vaar/
Til Fadren hand igen gaar/
Hand foer oc til Helffuede ned/
Oc opfoer saa til Guds sted.
6. Du som est Gud Fader lig/
I kiødet beuiss Seyer slig/
At din euige Guddoms vold/
Vort skrøbeligt kiød kunde ophold.
7. Din Krybbe skinner obenbar/
Natten er baade liuss oc klar/
Mørckhed maa ey der komme til/
Saa skinner Troen vden tuil.
8. Loffuit være Gud Fader blid/
Loffuit være Guds Søn altid/
Den hellig Aand wi allesammen
Loffue euindelig/ Amen.
Hans Thomissøn 1569, Th. 1.
Skønt salmen havde faaet en saa fremtrædende
plads i salmebogen, blev den dog ikke brugt ved
gudstjenesten. Severinsen siger, at Niels Jespersøn
var saa langt fremme med sit Graduale, der ud
kom 1573, at salmen ikke kunde komme med der,
og kun det, som stod i Gradualet maatte synges
ved gudstjenesten. Kingo fremkom med en ny
oversættelse i Vinterparten, »Kom nu alle Folkes
Trøst«, KSS IV, 46, men den blev ikke optaget i
K. Det gjorde derimod den gamle; nu måtte
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man altsaa synge den paa 1. sønd. i advent før
prædiken. Der var kun følgende ændringer:
1,3: Det al
7,3: komme der til
Den blev derefter optaget i P 1, hvor den altsaa
ogsaa staar først i salmebogen.
I de følgende salmebøger blev den udeladt.
Grundtvig gendigtede den paany efter originalen
uden noget hensyn til Luthers tekst, meget frit, og
i et andet versemaal: »Hedenskabets FrelserMand«, Sangv. 1,157. Severinsen siger, at den
har noget af Ambrosius’s ru kraft. Men den blev
ikke brugt. Noget bedre gik det med en oversæt
telse af C. J. Brandt:
1. Kom, Hedningstammers Frelsermand,
Du Søn af Mø i Jødeland!
Al Verden undres skal derpaa,
At Gud blandt os vil fødes saa.
2. Ej Fader havde han paa Jord,
Vidunderlig blev Kjød Guds Ord,
Undfanget ved den Helligaand,
Ham svøbte spæd en Jomfruhaand.
3. En Mø til Moder, ren og skær,
Vel tækkedes den Herre kjær,
Hans Herberg var en Hytte lav,
Som Tempelglans hans Guddom gav.
4. Han af sin Hal gik som en Drot,
Af Hellighedens Kongeslot,
Den Kæmpe, baade Mand og Gud,
Drog sejersæl til Storværk ud.
5. Hans Udgang er fra Faderen,
Hans Hjemgang er til ham igjen.
Han steg til Dødens Rige ned,
Han opfor til Guds Herlighed.
6. Sin Fader lig, han har al Magt,
Og Sejer vandt i Støvets Dragt,
Saa frelst vort Kjød, fra Synd og Skam,
Blev evig herliggjort i ham.
7. Din Krybbe staar med Lys i Krans,
Og Nat udstraaler Soleglans;
Der Mulm og Mørke svinder brat,
Hvor Troen faar i dig sin Skat.
8. Lov, Pris og Tak med Sang og Bøn
Ske dig, Gud Fader og Gud Søn,
Med Helligaand, for Fryd og Fred,
Fra Evighed til Evighed!
C. J. Brandt 1885 i KHF 1885,79.
10
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Denne oversættelse egnede sig meget vel til op
tagelse, men kom dog ikke med hverken i RT 2
eller KH.
I Sønderjylland søgte Ægidius 1717 at restau
rere Hans Thomissøns tekst, Æ 43. MB optog den
ikke, men N 73 optog Brandts oversættelse, blot
med en ændring i
7,1-2: Om Vuggen din er Morgengry,
I Nat oprandt en Solglands ny;
I GF 143 har Uffe Hansen søgt at bearbejde den
gamle tekst. Der blev imidlertid ikke plads i D
til denne gamle julesang, en af kristenhedens
ældste.
Da vi saaledes ikke har bevaret nogen officiel
tekst, har Vilstrup i 1958 foretaget en ny, »Hed
ningers Genløser, kom«, til brug for Nordisk
Koralbog, s. 114.
I Norge har Landstad oversat alle Luthers sal
mer i »Martin Luthers aandelige Sange« 1855.
Det kunde da ikke undgaas, at han ved denne
oversættelse ogsaa saa paa den latinske original.
Hans tekst fra 1855 »Kom du Folke-Frelser
sand« blev dog helt omarbejdet inden optagelsen
i La 141; kun begyndelsen er den samme. Hauge
32 har en anden oversættelse, »Kom, al Verdens
Frelser sand«. Støylen har foretaget en oversæt
telse til nynorsk efter originalen, »Folkefrelsar,
til oss kom«; den er blevet optaget baade i La
rev 280 og Nynorsk 218. Begge de nye norske
salmebøger anbringer salmen til Mariæ Bebudel
sesdag.
Ogsaa »A solis ortus cardine« blev optaget i
Norge. Wexels har i »Christelige Psalmer« 1844
en oversættelse efter Luther: »Vi Christum ville
love nu«. Landstad har oversat den efter latinen
1855, »Saa langt som Lysets Straaler naar« og
helt omarbejdet den til salmebogen, »Saa langt
som Himlens Hvelving naar«, La 295. Hauge 158
lemper lidt paa Kingos tekst, »Vi Christum love
Hver og En«. Derimod synes La rev og Nynorsk
ikke at have optaget den.
(Koch 1,48. Fischer 11,115. Weimarudg. 149-151.
Spitta 244 flg. Nutzhorn 1,93-99: II, 6-12. Niels Møl
ler SS, 11,7-8, 22. Widding 11,30, 99. Skaar 1,375-381,
670-675. Severinsen: »Lidt gammelt om Julesalmer«
i Studenternes Julebog 1916, s. 103-105).

KOM, HELLIGAAND, GUD HERRE
FROM.
1. Kom heyliger geyst herre Gott,
erfull mit deyner gnaden gut
deyner gleubgen hertz mut und synn,
deyn brunstig lieb entzund ynn yhn.
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O Herr durch deynes liechtes glast1 *
zu dem glauben versamlet hast
das volck auss aller wellt zungen,
das sey dyr Herr zu lob gesungen.
Alleluia, Alleluia.
2. Du heyliges liecht, edler hort®,
las uns leuchten des lebens wort
Und lern uns Gott recht erkennen,
von hertzen vater yhn nennen.
O Herr behut fur fremder leer,
das wyr nicht meyster suchen mehr
Denn Ihesum mit rechtem glauben
und yhm aus gantzer macht vertrawen.
Alleluia, Alleluia.
3. Du heylige brunst, susser trost,
nu hilff uns frolich und getrost
Inn deym dienst bestendig bleyben,
die trubsal uns nicht abtreyben.
O Herr durch deyn krafft uns bereyt
und sterck des fleysches blodickeyt8,
Das wyr hye ritterlich ringen,
durch tod und leben zu dyr dringen.
Alleluia, Alleluia.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 448.
Denne salme blev først trykt i de to ErfurterEnchiridier, men da disse ikke, som man tidligere
har ment, stammer fra Luther selv, er teksten her
gengivet efter den korsalmebog, som Luther og
Walter udgav 1524, kort efter de to Erfurterhaandbøger. Salmen har ikke her nogen over
skrift, da teksten er underlagt tenorstemmen, men
i Erfurt skrev man ovenover: »Der gesang Veni
sancte spiritus« og i »Geistliche lieder«, Witten
berg 1531, hedder det: »Veni sancte spiritus
durch D. Mart. Luther gebessert«. Oprindelsen
til salmen er nemlig den fra det 11. aarh. stam
mende antifone »Veni sancte spiritus reple tuorum corda fidelium etc.«, som var oversat til tysk
flere gange paa prosa og i det 15. aarh. paa vers:
»Kum, heiliger geyst, herre gott«. Se nærmere
herom under »Gud Helligaand, opfyld med lyst«,
hvor teksterne er anført. Dette vers har Luther
overtaget, og »forbedringen« bestaar væsentlig i,
at han har digtet to nye vers til.
Dette vers var paa Luthers tid almindelig
kendt og elsket, ogsaa af det jævne folk. Da de
oprørske bønder den 25. maj 1525 under Thomas
Miinzers ledelse stod overfor fyrstehæren under
1. glans. 2. trøst. 3. Kødets blødhed, den menneske
lige naturs svaghed og ængstelse.
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landgreve Philipp af Hessen, og landgreven alle
rede havde givet signal til angreb, blev bønderne
ganske roligt staaende uden tegn til forsvar eller
flugt. De ventede paa den overnaturlige indgri
ben fra Gud, som deres fører Thomas Miinzer
havde lovet dem, og imens sang de det gamle vers
»Kom heiliger geyst«, indtil fyrstehæren begyndte
at meje dem ned ved Frankenhausen.
To aar senere, den 16. aug. 1527, da Leonhard
Kayser for sin evangeliske tro blev brændt paa
baalet i Scherdingen i Bayern, bad han tilskuerne
om at hjælpe ham at bede for sine fjender og om,
at han maatte dø i en fast kristen tro. Saa lagde
han sig paa brændestabelen, og mens han blev
bundet, bad han de omstaaende, at de vilde synge
for ham »Kom heiliger geyst«. Da flammerne slog
op om ham, raabte han højt: »Jesus, jeg er din!
gør mig salig!«
Luther, som har fortalt dette, og som var lige
ved at misunde Leonard Kayser en saadan død,
holdt meget af det gamle vers. Han siger i sine
Tischreden, at det er en fin og smuk sang, og det
maa være den Helligaand selv, som har dannet
den, baade ord og melodi. Da kun begyndelses
ordene er nævnt, er der en svag mulighed for, at
disse ord kan gælde en anden sang: »Veni
sancte spiritus et emitte coelitus« (se: »Kom, Gud
Helligaand, kom brat«).
I det tyske vers, som Luther overtog, foretog
han nogle smaa, men karakteristiske ændringer.
Han holdt af at udtrykke sig kort og slettede der
for en hel del smaa ord og stavelser. Han yndede
at dele et langt vers paa midten og indsatte der
for »O Herr« i lin. 5 og formede de to næste vers
paa samme maade. »In einen glauben« ændrede
han til »zu dem glauben«, og det er ikke blot
noget formelt. For Middelalderen stod kirkens
enhed som det store under, men for Luther
drejede det sig om troen, som knyttede Gud og
menneske sammen uden kirkens formidling.
I forlængelse af denne tankegang digter han
videre. Det er »livets ord«, som er formidleren
mellem Gud og menneske; det lærer os at kende
Gud og kalde ham fader. Lad ikke dette blive
fordunklet af fremmed lære; hverken kirken,
paven eller helgenerne, men Jesus alene skal være
vor mester. Og som den frodige kampnatur han
er, tilføjer han et vers om ikke blot at blive i denne
tro, men at blive fast i Aandens tjeneste og kæmpe
ridderligt i Aandens strid. I begge de tildigtede
vers spores en paavirkning af »Veni creator spiri
tus«.
Salmen har ogsaa tanker tilfælles med »Nun
bitten wir den heiligen Geist«. Det benytter
Spitta til et forsøg paa at datere den. I »Nun
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bitten wir« ser han efterklange af Luthers kamp
i klosteret og regner den for ret tidlig. »Kom
heyliger geyst« er mere »heldenhaft« og synes
derfor at høre hjemme paa et lidt senere trin af
Luthers udvikling, i tiden omkring rigsdagen i
Worms. Der overfor gør W. Lucke gældende, at
de to begyndelsesvers, som Luther ved disse sal
mer bygger videre paa, er nok til at forklare for
skellen mellem deres stemning. Dertil kommer,
at placeringen af begge salmerne i begyndelsen
af Luthers og Walters korsalmebog, peger paa et
tidspunkt, hvor trykningen af denne var begyndt.
De er ikke kommet ind paa deres plads i kirkeaaret, men staar i første ark sammen med forta
len, som er skrevet sidst. De er blevet til ved pinse
tid 1524, maaske lidt senere; pinsen faldt det aar
den 15. maj. Der er endda en bestemt begiven
hed, som kan have givet Luther anledning til
ordene »das wyr nicht meyster suchen mehr«,
idet biskop Benno af Meissen den 16. juni 1524
blev helgenkaaret, en begivenhed, som gav
Luther anledning til skarpe udtalelser i breve og
prædikener, mens han tidligere i det mindste reg
nede med, at helgenerne kunde bede for os.
Lucke søger at vise, at Luther først i 1524 tydeligt
og klart er kommet til det standpunkt, som gaar
gennem begge disse salmer: Jesus alene!
Katolikkerne forstod meget vel hentydningen
til helgendyrkelsen. I en katolsk salmebog fra
1537 har man optaget en katolsk bearbejdelse af
Luthers salme, hvor det første vers lyder ganske
som hans, og hvor de to andre er paavirket af
hans fortsættelse. Her lyder v. 2:
O heylges liecht, won vns bey,
mach vns aller blyntheyt frey.
Lass vns durch keyn felschen scheyn
abfiihren von den wegen dein.
Behiit vns vor den Propheten
die Gottes wort vnrecht deutten,
Sein glauben mit mund bekennen
vnd die kirchen doch zertrennen.
Wackernagel V, 1182.
I Malmøsalmebøgerne findes to oversættelser af
Luthers salme. Den ene er blevet trykt enten 1528
eller i et tillæg 1529, den anden fremkom i udga
ven af 1533. Den første, som maaske skyldes Claus
Mortensen, lyder:
Veni sancte spiritus.
1. KOm Helliaand herre Gud,
opfyld med thyn naade oc misk und,
thyne Christnes hiærte, hw, oc sind,
to*
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thyn brendendis kierlighed y thennom optend,
O Herre med thyn naadis liwss
ther med bepryd wort hiertis hwss
hent tilsamen som y werden boo,
aff alle tungemaal til een tro
Alleluia Alleluia.
2. Tw hellige liwss oc wysdoms port,
lad oss opliwsis med liffzens ordt,
oc lær oss Gud rett alle att kende,
aff hiertens grund hannwm fader att kalde,
O Herre beskerm oss fraa fremmede lære,
att wy ingen mestere atspørrie meere,
en lesum Christum wor frelsere kiære,
att wor tro kunde till hannwm allene wære
Alleluia loffuer Herren.
3. Tw hellige ild oc søde trøst,
hielp oss nw y all wor brøst,
thyn wilie altyd effter att følge,
oc ingen modgang oss lade fraa teg skillie,
O Herre med thyn guddoms krafft,
styrck oss vsle oc giff oss macht,
giennom sorrig oc bedrøffuelse,
att komme til teg wor frelsere
loffuer Herren Alleluia.
4. O sandheds kilde oc hiertens frygd,
med aandelig smycke wort hierte bepryd,
at wy y haab oc Christelig tro,
med Gud oc wor næste y kierlighed boo:
O hiertens Herre oc aandelig lyff,
bestryd y oss all syndzens kiff,
Skenck oss thyn gunst oc staat oss by,
att wy ey falle y then aandelige kry
Alleluia loffuer Herren.
5. O Gud allene wor hiertens trøst,
afftho y oss all syndzens brøst,
Thyn ild, thit wand, thit sandheds liwss,
lad brende oc tho wort aandelig hwss,
O Herre Gud y ewighed,
wy tacke thyn barmhiertighed,
bewar y oss thet tw haffuer giord,
med aandelig krafft oc hellige ord
loffuer Herren Alleluia.
Claus Mortensen(?), I52g(?).
Her efter Bruun 1,50.
Her er tildigtet to nye vers, som tilmed er adskil
ligt bedre formede end de tre oprindelige. Over
sætteren har nok følt sig for bundet af sit forlæg.
Naar man ikke med sikkerhed kan datere
fremkomsten af denne tekst, ligger det i, at der
1529 fremkom et tillæg til Claus Mortensens sal
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mebog af 1528, og nu kan man ikke afgøre, om
den har staaet i slutningen af salmebogen eller i
begyndelsen af tillæget. - Det er denne tekst, som
gaar videre i de følgende salmebøger indtil P.
Den anden oversættelse, som blev trykt 1533,
blev ikke optaget i andre salmebøger og vilde
derfor ikke have nogen videre interesse her, hvis
der ikke var opstaaet en diskussion om, hvorvidt
den første er en bearbejdelse af den anden eller
omvendt.
Den anden omfatter kun de oprindelige tre
vers, og mellem disse tre vers og de tre første hos
Claus Mortensen er der saa stor lighed, at der
næppe kan være nogen tvivl om, at de er af
hængige af hinanden. Det første vers i den anden
tekst lyder:
KOm Helligand herre Gud
opfylt met din naade och miskund
alle menniskens hierte, hw och sind
din brendendis kierlighed i dem optend,
O herre met din naadis liwss,
du pleyer den rette vey ath wise,
oc komme dem alle i en ret tro,
Thi være dig loff alletid, baade silde oc fro
Alleluia, Loffuer Gud alle
Bruun II, 70.
Severinsen synes, at denne anden tekst har et
jydsk præg; den er ogsaa kommet med i Malmøsalmebogen gennem den jydske samling; og
denne tekst skulde være den oprindelige, som
Claus Mortensen blot har filet lidt til, hvorefter
han har tilføjet to nye vers. Widding synes at
være af samme mening. Nutzhorn og Niels Møl
ler er af modsat mening. Den først trykte tekst er
nok ogsaa den først digtede, og den »jydske«
bearbejder kan have haft den interesse at komme
originalen nærmere, dels ved smaa ændringer i de
tre første vers, dels ved at skille de nye vers ud.
Severinsen anfører de fire slutningslinjer:
O herre met din Guddoms krafft
styrcke oss vsle oc giff oss din mact,
Ath wi motte her stride mandelig,
gennem sorg oc megen bedrøffuelse komme
til dig.
Her har Claus Mortensen efter Severinsens me
ning rettet en ubehændighed. Man kunde ogsaa
sige, at her har »jyden« faaet indføjet Luthers
»ritterlich ringen«, som Claus Mortensen havde
udeladt.
Claus Mortensens tekst gik videre til Tv 37
med følgende ændringer:
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1,1:0 herre
4: dem
7: Hent dem tilsammen i Verden bo,
3,4: oc lad ingen modgang oss fra
4,2: vore hierte
3: met haab oc en
6: alle
De samme smaaændringer, med undtagelse af de
to sidste, gik videre til Th 105, som yderligere
ændrede:
2,3: ret at kiende alle
(saaledes ogsaa i den »jydske« tekst)
3,2: vdi
Desuden har Th gjort omkvædet ens i alle vers:
Haleluia/ Loffuer Herren.
Jesperssøns Graduale sætter salmen efter det
latinske offertorium paa pinsedag: »Der nest
denne effterfølgende Sang/ om behoff giøris:
Besynderlige paa Landsbyerne« (hvor man ikke
synger latin). Endvidere skulde man synge den
som offertorium de fire første trinitatissøndage
og ved brudemesse.
K optog den gamle tekst med uvæsentlige æn
dringer :
3,7: Igiennem
4,8: i aandelig
og bestemte, at det første vers, altsaa den gamle
antifon, skulde synges pinsedag, naar præsten
»gaaer i Prædikestolen«, og »Imedens der ofres
paa Landet, kand denne samme Psalme synges
gandske igiennem«.
Endelig blev salmen optaget i P 125 med
samme tekst som i K, hvorefter den blev udeladt
i Gb og E.
En ny oversættelse blev foretaget af Fr. Hammerich til P. Hjorts »Gamle og Nye Psalmer«
1843:
1. Kom Hellig Aand, Gud Herre from,
Med Miskund og med Naade kom!
Dit Folkes Hjerter selv bered,
Optænd i dem din Kjærlighed!
O Herre, ved din Sandheds Skin
Til Troen du jo samler ind
Et Folk af alle Verdens Tunger,
Der dig til Lov og Ære sjunger.
Hallelujah, Hallelujah!
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2. Du Lys, som i det Høje boer,
Lys for os med dit Livets Ord!
Vor Fader os at kjende lær
Og ham af Hjertet have kjær,
Fra vantro Lærdom os befri,
Fra Skalkhed og fra Hykleri,
At frejdigt og i Troen faste
Paa Jesum al vor Lid vi kaste!
Hallelujah, Hallelujah!
3. Du Guddomslue, søde Trøst,
Nu hjælp, at stadig vi med Lyst
I Tjeneste hos dig kan staae,
Hvad Trængsel end os times maa!
Gjør du vor Skrøbelighed stærk,
Din Kraft sig tee i al vort Værk,
At gjennem Døds og Fjenders Pile
Vi maae os kjæmpe til din Hvile!
Hallelujah, Hallelujah!
Fr. Hammerich.
P. Hjort: »Gamle og Nye Psalmer« 1843, nr. 324.
Denne oversættelse blev fuldstændig revideret,
inden den blev optaget i R 265, hvor den lyder:
1. Kom, Helligaand, Gud Herre from,
Med Miskundhed og Naade kom!
Opbyg din Menighed hernede,
Lær den af Hjertens Grund at bede!
Ved evig Sandheds klare Skin
Du leder til Guds Naade ind
osv. som 1843, dog ingen Hallelujah.

I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny
oversættelse efter Luther, »KOm hellig Aand/
O HErre GUd«, Æ 98. I MB blev den udeladt,
men man optog en bearbejdelse af Grundtvigs
oversættelse af den gamle antifon »Gud Hellig
aand! opfyld med Lyst«, MB 176. N 183 optog
Hammerichs oversættelse som R. Desuden optog
man en prosaoversættelse af den latinske antifon.
For det tredie optog man en helt ny oversættelse
af Luthers salme, nemlig F. L. Mynsters »Kom,
Helligaand, og besøg os nu« (se nærmere under
denne), og endelig optog SS 680 Grundtvigs
oversættelse af antifonen, saaledes at man i sam
me salmebog havde fire tekster af samme rod.
D nøjes med to, nemlig Grundtvigs enkeltvers,
nr. 262, og Hammerichs oversættelse af Luthers
salme, D 259, den sidste dog flere steder ændret
for at komme Luther nærmere, saaledes som det
blev foreslaaet af MF 312, med lidt brug af
Landstads oversættelse.
En ny oversættelse af Harald Vilstrup, »Kom,
Hellige Ånd, Herre mild«, er optaget i Nordisk
Koralbogs. 118.
I Norge oversatte Landstad alle Luthers salmer
i »Martin Luthers aandelige Sange« 1855, deri
blandt ogsaa denne »Kom Hellige Aand, Herre
Gud«, som dog blev noget ændret, inden den blev
optaget i La 429. Hauge 251 optog Hammerichs
tekst fra R. La rev 433 har optaget Landstads
oversættelse, mens Nynorsk ikke har optaget sal
men, men dog antifonen oversat af Blix: »Kom,
Heilag Ånde, Kristi Tolk« som nr. 1.

2. Du Lys, som i det Høie boer,
Lys paa vor Vei med Livets Ord;
Lær os, vor Fader ret at kjende
Og os i Tro til ham at vende!
Osv. som 1843.

(Koch VIII,86-89. Fischer 11,6. Kulp 75. Spitta 234243. Weimarudg., 165-172. Skaar 11,155-157. Wiel
ding 11,26. Severinsen 11, 15,33-34. Nutzhom 1,149154. Niels Møller SS, 11,47).

3. Du Guddomslue, vær vor Lyst,
Opvarm, opglød det kolde Bryst,
At Intet maa fra Gud os rive,
Hvad Trængsel end vor Lod skal blive;
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At gjennem Døds og Satans Pile,
Vi kan os kæmpe til din Hvile!
Fr. Hammerich i R 265.
KH 289 ændrede teologisk velmenende, men
poetisk ubehjælpsomt de sidste linjer:
At, fri fra Døds og Satans Pile,
Vi kan indgange til din Hvile!
Desuden blev paany tilføjet det dobbelte Halle
luja efter hvert vers.

Komm, heiliger Geist, Herre Gott.
(Veni sanete spiritus, fra det 11 te Aarhundrede)
Mel. Reis op dit Hoved, al Christenhed.
1. Kom, Helligaand, og besøg os nu,
Fyld dine Troendes Sind og Hu,
Med Naaden din den rige!
Tænd selv din brændende Kjærlighed
I os, og hjælp, at Guds Riges Fred
Fra os ret aldrig maa vige!
2. O Herre, ved dine Straalers Magt,
Ved Himlens Lys, som du os har bragt,
Ved Ordets ædle Gave:
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Et Folk af alle Slags Tunger du
I alle Lande har samlet nu,
Een Tro og Frelser at have!
3. Du Pindseflamme, du Trøst saa stor,
Lad lyse for os dit Livsens Ord,
At Gud vi ret maae kjende.
Og ret ham kalde af Hjertens Grund
Vor kjære Fader, til sidste Stund,
Naar vore Dage faae Ende!
4. For fremmed Lære os vel bevar,
Til ingen Fleer lad os gaae om Svar,
End Jesum vor Frelser kjære!
Hos Ham alene, mens her vi boe,
Af al vor Magt, i den rette Tro
Vi Hellighed ville lære.
5. Du Ild saa hellig, du Trøst saa blid,
Hjælp os, at stadig i Fred og Strid
Din Villie med Lyst vi gjøre;
Lær os at følge dig efter her,
Lad ingen Kummer og Trængsel svær
Fra dig os nogentid føre!
6. Udrust os Herre med roligt Mod,
Med Aandens Magt over Kjød og Blod,
At ridderligt vi kan stride
Og trænge frem gjennem Liv og Død
Med Seir til dig i al Sorg og Nød,
Som vi i Verden maae lide!
Martin Luther 1524.
F. L. Mynster: »Luthers Psalmer«, 1863, nr. 16.
Originalen og salmens historie iøvrigt kan efterses
under »Kom, Helligaand, Gud Herre from«.
Den latinske antifon og den tyske oversættelse,
som Luther har benyttet til det første vers, kan
efterses under »Gud Helligaand, opfyld med
Lyst«.
F. L. Mynster har 1863 oversat alle Luthers
salmer, med større eller mindre held, i dette til
fælde baade og. Oversættelsen er her blevet saadan, at den uden ændringer kunde optages i N
184; den er pæn og jævn. Men Mynster, som vel
har gengivet Luthers tanker, har ikke fulgt hans
versform, og det er et væsentligt tab. Luther
skriver kort og knapt; hans vers er fyldt til briste
punktet. At vælge et bredere versemaal, endda
her et nationalt dansk, og en mere ordrig frem
stilling, svækker ganske forestillingen om origina
len.
Ved at optage denne salme og desuden Hammerichs oversættelse, »Kom, Helligaand, Gud
Herre from«, samt den latinske antifon i prosa

oversættelse, og endelig senere i SS 680 Grundt
vigs oversætteke af denne, »Gud Helligaand,
opfyld med Lyst« har man i Sønderjylland tilfulde imødekommet hensynet til Luther.
Hvor meget Mynsters oversættelse er blevet
brugt, er vel noget usikkert. Den har kunnet
anvendes, hvor en menighed ikke har kunnet
magte den originale melodi til Hammerichs
oversættelse. Men den har i hvert fald ikke faaet
saa stor betydning, at man fra sønderjydsk side
har haft noget stærkt ønske om at faa den med i D.
Det vides ikke, at den er blevet optaget andre
steder end i N. I Norge har Landstad ligeledes
oversat alle Luthers salmer, og det er naturligt,
at han har valgt sine egne oversættelser til sin
salmebog. Det har da ogsaa faaet afgørende be
tydning for de norske salmebøgers optagelse af
Luthers salmer.

KOM HELLIGAAND, VOR TRØSTER
MAND.
DEN IDRÆT GUD ER TÆKKELIG.
Vom H. Geiste.
Mel.: Ein feste Burg ist unser Gott.
1. HErr, auff dein Wort solis seyn gewagt,
Du kanst mich nicht verdencken.
Du hast mir einmal zugesagt,
Den heilgen Geist zu schencken:
Driimb kom ich ietzt zu dir,
Jesu, halte mir,
Was du verheissen hast.
Du wikt ja diesen Gast
Dem geben, der dich liebet.
2. Hier bin ich, håbe meine Lust
An dir und deinen Worten,
Nichts liebers ist mir sonst bewust:
Schleuss auff die Hertzenpforten
Und sende deinen Geist,
Der ein Troster heist,
Ein Feur, ein Thau, ein Band,
Ein Hauch, ein Brunn, ein Pfand,
Ein Oel, ein Finger GOttes.
3. Komm, Troster, hilff und steh mir bey,
Komm, Feur, und mich entziinde,
Komm, Thau, und mein Erqvickung sey,
Komm, Band, und seelig binde.
Komm, Hauch, erweise dich,
Komm, Brunn, und netze mich,
Komm, Pfand, wend alles Leid,
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Komm, Oel, und gib mir Freud,
Komm, Finger Gottes, lehre.
4. Verlasse mich in keiner Noht,
Gib himmlisches Verlangen.
Hilff mir im Leben und im Todt,
Lass mich an GOTT fest hangen.
Mein Hertze mache neu,
Gib mir wahre Reu,
Sey meiner Seelen Ruh,
Sprich mir Betriibten zu,
Gib Weissheit, wol zu leben.
5. Gib Glauben, lass mich Gottes Huld
Durch Siinden nicht verschertzen,
Gib Liebe, Hoflfnung und Gedult,
Gib Demuth meinem Hertzen.
Gib Andacht im Gebet,
Wenn ich fur Gott trett’.
Ach! lass mir Hertz und Sinn
Nur richten bloss dahin,
Woher mir Hulffe kommet.
6. Erleuchte mir, du lieblichs Licht,
Des Hertzens finstre Hole,
Verschmåhe diese Wohnung nicht,
Senck dich in meine Seele.
HErr Gott, ich bitte dich:
Stårcke, labe mich,
Sey meine Krafft, mein Raht,
Mein trost, mein Advocat,
Gib Freude, mach lebendig.
7. Treib von mir aus den argen Sinn,
Hilff mir mein Fleisch bezwingen
Und nimm den bosen Willen hin,
Gib mir vor allen dingen,
Dass ich mich in der Lieb’
Meines Jesus iib’
Und tåglich fertig sey,
Aus dieser Wiisteney
In dein Reich einzugehen.
Gottfried Wilhelm Sacer.
Ander Theil Des Erneuerten Gesang-Buchs,
Stralsund 1665.
Her efter Tiimpel IV, 600.
Allerede 1661, da G. W. Sacer næppe var 26 aar
gammel og som ung jurist levede et omskifteligt
liv som hovmester for unge velhavende studenter,
skal han have skrevet de fleste af sine salmer, som
blev udgivet anonymt, og fire aar senere udkom
en del flere i »Ander Theil Des Erneuerten
Gesang-Buchs ... Gedruckt und verlegt Durch
Michael Meder zu Stralsund, Im Jahr Christi
1665«, og disse var forsynet med hans underskrift.
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Femten aar efter hans død udkom hans salmer
samlede, »Herrn Gottfried Wilhelm Sacers ...
Geistliche, liebliche Lieder ... Herausgegeben
von dessen Schwieger-Sohn Georgio Nitschio ...
Gotha ... 1714«. Her er følgende forskelle fra
den anførte tekst:
1,6: OJEsu,
2,4: Hertzens-Pforten
6: Welcher ein
3,5: belebe mich,
6: Heyl-Brunne, zeige dich,
4,6: Und gieb
7,3: den alten
9: Fur deinen Thron zu gehen.
Salmen blev hurtigt optaget i en del tyske salme
bøger, men holdt sig ikke. Nu synes ikke blot
denne, men alle Sacers salmer at være forsvundet
af de tyske salmebøger. Til dansk blev den over
sat af Søren Jonæsøn:
1. Dend idræt Gud er tæckelig
Som grund i Ordet haver
Har du da Jesu lovet mig
Din aand med rige Gaver,
Da kommer ieg til dig,
Gif det du lovet mig
Med Sandheds Vise Mund
Som tal af hiertens Grund
Oc ey i løgn er funden.
2. leg her nu foreholder dig
Dit ord med suk oc raaben
Oc i dit løfte glæder mig
Giør hiertets døre aaben
Oc send den trøstermand
Som billig kaldis kand
En ild en dug et baand
Et pant, en Brønd en Aand
En Salve oc Guds finger.
3. Kom trøster trøst min banghed Vel
Kom ild med Salig Varme
Kom dug oc ledsk min tøre Siel,
Kom baand forbind mig arme
Kom Aand oc yttre dig
Kom pant forvisse mig
Kom Brønd oc Sielen qveg
Kom Salve, hiertet læg
Guds finger kom med styrke.
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4. Kom store Gud O Hellig Aand
Fra høye Himmel Bolig
Gif ieg i død oc live kand
Ved Jesum henge trolig,
Nyt hierte mig bered,
Oc gif bodfærdighed
Vær du min Siele ro
Giør mig bedrøvet tro
Giør mine Veye reene.
5. I mig min Jesu Miskundhed
Med gylden bogstaf skrive,
Fast tro, ret haab, sand kierlighed
Got taal, glad hierte give
Naar tungen priser dig
Mit hierte rør i mig
Ja lad min Siel oc aand
Til lifsens søde Land
Med stadig længsel tragte.
6. Oplys du Kierlighedsens Lys
Mit hiertis mørke hytte
Boe self i dette ringe Huus
Oc icke deraf flytte
O Gud ieg beder dig
Styrk du mig kraftelig
Min glæde, ro oc rast
Min trøst om hiertet brast
Vær du i død oc live.
7. Uddriff mit egensindig Sind
Lær mig mit Kiød at dræbe
Tag min modtvillig Ville ind
Oc lad mig altid stræbe
At holde stadig Ved
I Jesu Kierlighed
Oc altid ferdig staa
Fra Verdens Ørch at gaa
Oc himlen eftertragte.
Søren Jonæsøn:
»Udkast til en Kirkepsalmebog«, 1693, nr. 179.
Her efter Karen Brahes eksemplar.
Da Søren Jonæsøn kom til at arbejde paa udkast
til en ny salmebog, efter at Kingos Vinterpart
var kasseret, fandt han, at det var ufornødent at
digte nye salmer. Kun til højtiderne manglede
man nogen, hvorfor han oversatte en snes stykker
fra tysk, ikke mindst Helligaandssalmer. Den
foranstaaende har han anbragt til 2. pinsedag.
Den blev optaget i K med følgende ændringer:
2,1: Her er jeg, foreholder dig
(Denne ændring har en støtte i S.J.s oprinde
lige tekst, som er overstreget i renskriften).

5: O send
4,3: Gid
8: bedrøvet fro
Fra K gik den uændret videre til P 129 og derfra
til Gb 253, som yderligere ændrede:
6,7 flg.: Vær du min Fryd og Fred
I Livets Bitterhed,
Og Trøst i Dødens Time!
I E blev den udeladt, men i Sønderjylland blev
den endnu optaget i MB 169 med nogle smaa
ændringer, hvorimod den ikke blev optaget i N.
Ved genoptagelsen i R var man noget i vild
rede. Først optog RF 1850,423 v. 4,5,3 med be
gyndelsen »Kom, milde Gud, o Helligaand« og
en del ændringer. RF 1852,429 udelod kun v. 2
og optog de øvrige i den rette orden, men adskilte
de to sidste fra de fire første ved en streg, som blev
udeladt i R 442. Her er ændringerne følgende:
1,3:
5:
8:
9:

Du har, o Jesu,
Thi kommer
Og udaf Hjertens Grund!
Gjør Hjertets Døre aabne!

2(3),!:
2:
4:
5:
6:
7:

trøst mig af dit væld,
Kom, Sol,
Kom, Haand, helbred
Pant paa Himmerig,
opfyld du mig,
Kom, Kilde, Sjælen kvæg,

3(4),8:

Bedrøved’ fro,

4(5)>2:

gylden Skrift du
3: godt Haab,
4:
Og Taalmod du mig give;
5-9: Rør dybt i Hjertet mig,
At Tungen priser dig,
At alt mit Indre kan
Til Livsens søde Land
Med stadig Længsel hige!

5 (6),4:

Og ei derfra du flytte!

6(7),!:

Fri mig fra egensindigt

Udviklingen kom ind i en ny bane, da Grundtvig
1856 bearbejdede den til 1. tillæg til 7. oplag af
Festsalmer, hvorfra den straks gik ind i efteraarsudgaven af ETR 913, mens foraarsudgaven af
samme bog ligesom Mern-Festsalmerne havde
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haft en lempelig bearbejdelse af den gamle tekst.
Aaret efter blev den optaget i ETF 931. Grundt
vigs omdigtning lyder:
1. Den Idræt Gud er tækkelig,
Som paa Hans Ord sig grunder,
Men naar den skeer paa Jorderig,
Det er et stort Guds-Under;
Thi kun Guds Høirehaand,
Thi kun den Helligaand,
Guds Dybhed kiender ret,
Og øver Hans Idræt
I Himlen og paa Jorden.
a. Naar dybt jeg føler Aandens Savn,
Da til min Gud jeg raaber:
Bønhør i Jesu Christi Navn
Og gjør det, som jeg haaber!
Send mig Din Idræts-Mand,
Din Aand, som nævnes kan
En Ild, en Dugg, en Haand,
Et Væld, et Pant, et Baand,
En Sol, en Viin, en Salve!
3. Velkommen da, Guds Idrætsmand,
Som Ild, som Soel med Varme,
Som Duggen til et tørstigt Land,
Som Marv til visne Arme,
Som Hjerte-Salve fiin,
Som Christi Taarers Viin,
Som Kiærlighedens Haand,
Fuldkommenhedens Baand,
Guds Pant paa Himmerige!
4. I mig Vorherres Miskundhed
Med Gylden-Pen Du skrive!
Min Tro, med Haab og Kjærlighed,
Hold stadig Du ilive,
Saa den, ihvad end brast,
Maa findes klippefast,
Kan, selv i Mørkets Tid,
Kan, selv i Dødens Strid,
Al Verden overvinde!
5. Du bedre end jeg selv det veed,
Hvad Ondt i mig er inde,
Og at min Egensindighed,
Det er min værste Fiende;
Den bliver aldrig graa,
Den Staal ei bider paa;
Din Lynild ramme den,
Saa den maa smelte hen
I Kiærlighedens Luer!

6. Den Idræt Gud er tækkelig,
Kun muelig af Guds Naade,
Dermed Han skaber Himmerig
I Mulde paa en Maade;
Thi hvor Han skaber Fred,
Med Liv og Ydmyghed,
Der ned Han sætter sig
Som i sit Himmerig
Med Saligheds-Paulunet!
N. F. S. Grundtvig, 1856.
»Fest-Psalmer« 831.

Grundtvig har her omdigtet v. 1,2, 3, 5, 7 af den
gamle salme og føjet et nyt slutningsvers til. Han
ændrede i 8. opl. 5,8: Saa Sjælen smelter hen.
KHF 1885,355 °Ptog salmen med fire vers, nem
lig af Grundtvigs bearbejdelse v. 1, 4(2: gylden
Skrift), 5, og indskød v. 2 med tekst som R.
KHF 1888,367 forlod Grundtvigs tekst i v. 1 og
dannede et nyt vers af de oprindelige v. 1 og 2:
Den Idræt Gud er tækkelig,
Som Grund i Ordet haver;
Du har, o Jesus, lovet mig
Din Aand med rige Gaver; (som R)
Thi send din Trøstermand,
Din Aand, som nævnes kan
Et Væld, og dog en Ild,
En Salve stærk og mild.
Guds Højrehaand, Guds Finger.
Saaledes blev salmen nu optaget i RT 2,956 og
gik videre til KH 292 og efter genforeningen til
SS 645. De grundtvigske salmebøger, FK 169,
FN 301, FV 403, har optaget Grundtvigs tekst,
mens FA 265 følger KH. S 453 og ST 841 har
taget Grundtvigs tekst, men udeladt v. 6.
I salmebogskommissionen forsøgte man nye
veje og optog i Prøvesalmebogen 284 en lempelig
bearbejdelse af Søren Jonæsøns v. 1 og 4, efter
fulgt af Grundtvigs v. 4 og 5. Paa forslag af
»Kredsen«, repræsenteret af stiftsprovst Hee An
dersen og lektor Sv. Norrild, slettede kirkemini
ster Hermansen det første vers, saaledes at salmen
i D 273 fik en ny, mindre karakteristisk begyn
delse, »Kom Helligaand, vor trøstermand«, som
tilmed minder om »Gud Helligaand, vor trøster
mand«.
Derved har salmen tillige mistet noget andet
af det særpræg, som fra begyndelsen har fulgt
den, nemlig opremsningen af Helligaandens
egenskabs-navne i v. 2 og 3. Det er muligt, at
nutiden har vanskeligt ved at tage den slags, men
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opremsningen er ikke grebet ud af luften; alle
navnene er bibelske:
Ild, Ap.G. 2,3.
Dug, Hos. 14,6.
Baand (bind), Ez. 34,16. Po. 147,3.
Pant, 2. Kor. 1,22.
Brønd, Joh. 4,14.
Aand (orig. Hauch), Aande, Ps. 33,6.
Salve, 1. Johs. 2,20.
Finger, Luk. 11,20.

I
Grundtvig føjede nogle navne til:
Haand, Højrehaand, Ps. 63,9.
Sol, Mal. 4,2.
Vin, Joh. 2,10-11.
Marv, Ordspr. 15,30.
Marv og Vin, Es. 25,6.
Fuldkommenhedens Baand, Kol. 3,14.
Kun »idrætsmanden« er det svært at stedfæste
rent formelt, men det ligger nær at tænke paa
pinseunderet.
I Norge blev salmen med alle vers optaget i
La 439 og Hauge 255. Nynorsk 342 bringer den
i en oversættelse af Blix, »Den gjerd er Gud til
vilje gjord«. La rev synes ikke at have optaget
den, men har paa dens plads en salme af Blix,
»Kom, Heilag Ånde, himmeltrøyst«, som har
nogle af de samme toner og det samme versemaal.
(Koch 111,403. Fischer I.251. Skaar 11,171. StJ
Ill.iSg).

KOM, HJERTE, TAG DIT REGNEBRÆT.
Samvittigheds-Prøve
til
Nye-Aar.
Lad os saa kiende/ at tælle vore Da
ge/ at vi bekomme Viisdom i
Hiertet. Psalm. 90. v. 12.
Mel. Jeg beder dig min HErre.
1. KOm/ Hierte! tag dit Regne-Bræt/
Skriv op dit Lives Dage/
See til/ at du kand sandse ræt/
Og tæncke lidt tilbage ?
Hvad har du giort de mange Aar/
Du har i Verden levet?
Tænck/ sickre Siæl/ at alting staar
I GUds Register skrevet.

2. Vel løber Tiden hastig hen/
Og bliver ævig borte/
Men det vil komme viss igien/
Hvad du i Tiden giorte/
Naar GUD engang til Dommen vil
Den ganske Verden sancke/
Og her skal nøye svares til
Hver gierning/ Ord og Tancke.
3. Hvor mangt et slemt og daarligt Oord
I lystig Samling vancker/
Som siden bliver Spyd og Moord
I de fordømtes Tancker/
Hvo gruer ey at tæncke paa
De mange blodig Bander/
Hvormed de Store og de Smaa
Hver andet Ord beblander.
4. Hvor skiules mangens Svig og List
I Hiertets fule Giemme/
Og kaade Lysters onde Gnist/
Som ingen kand fornemme/
Da tæncker du/ det er forglemt/
Den Sag har ingen Fare/
Men GUd har vist sin Dag bestæmt/
Som sligt skal aabenbare.
5. Det blev for langt at mælde om
Dend synlig Syndsens Mængde/
Som mand (u agted Vredens Dom
Og Evighedens Længde)
Til GUds Fortørnelse begaar/
Og ey engang vil vide/
At alle u-omvente faar
Til evig Tiid at lide.
6. O sikkre Siæl! som lever da
I Verdens sidste Ende/
Der færdig staar med Sodoma
Hvert Øyeblick at brænde/
De som har drevet Tiden hen
I mange slemme Synder/
Og muligt nu med dem igien
Din Nyt-Aaars-Dag begynder.
7. Betænck! Betænck! hvor hastig gick
De andre Naades-Dage!
Hvad om der ey var Øyeblick
Nu meer for dig til bage ?
Og er der skiønt en liden Stund
Endnu for dig i Vente/
Saa tænck/ du har saa stort et Pund
Og end slet ingen Rente.
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8. Fald ned med ydmyg Hiertens Bood
For Naadsens-Stool og Trone/
Og beed, at GUd for JEsu Blood
Vil lade sig forsone/
At du herefter bedre maa
Din Naades-Tiid anvende/
Og ved dit Lives Aften faa
En sød og salig Ende!
Hans Adolph Brorson:
»Nogle Jule-Psalmer etc.«, Tundem 1732.
Her efter Faksimiletryk 1909.
I Klenodiet 1739 blev denne nytaarssalme op
taget med følgende ændringer, bortset fra orto
grafien :
>»7: trygge siæl,
2,3: vist igien,
4,1: mangen
(maaske er »mangens« en trykfejl)
5,1: forlangt
(en trykfejl, som fortsætter gennem en del af
de følgende udgaver)
2: syndens
3: Parentesen omfatter her kun ordet »uagted«,
en fejl, som dog senere bliver rettet.
6,5: Du
(»De« er sikkert en trykfejl)
7,2: naades dage!
8,2: naadens stool
6: naades tiid
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Gb 296 anbringer salmen til 9. sønd. e. Treefoldighed, optager teksten fra P, men ændrer des
uden følgende:
3,6: stygge Bander,
5,2: Syndens
3: Som man til Trods for Verdens Dom
6,8: Din Leve-Dag
I E blev salmen udeladt, men Mynster genoptog
den i ET 590 med vers 1, 2, 4, 7, 8 og følgende
ændringer i forhold til originalen:
1,8: I Herrens Bog opskrevet.
2,3: vist
7: Og der
3(4),i: mangen
4: Tidt Andre ei fornemme:
7: har dog
4(7),2:
4:
5:
6:
7:
8:

Naadens Dage!
For dig nu meer
Men er der og
For dig endnu
Da tænk,
saa liden Rente.

5 (8),2: For Naadens høie Throne,
6: Naades Tid
8: En god
R 330 optog Mynsters tekst uændret.
KH 363 optog det samme versudvalg, men
ændrede lidt anderledes og sparsommere:

P 28, som ikke har kendt Klenodiets tekst, har i
forhold til juleheftet ændret følgende:

1,7: trygge Sjæl,
8: I Herrens Bog opskrevet!

2,3: vist

2,3: vist
7: Og der

4,3: Og gamle lysters
5,3: verdens dom
(parentesen erstattet med kommaer)
6,5: Du

3(4),!: mangen
4: Som andre ej fornemme!
7: har dog
4(7)»5: °g er der end
6: For dig endnu

7,2: naade-dage!
3: øye-blik

5 (8),2: Naadens Stol

8,2: naadens stoel
6: naade-tiid

D 662 har lagt teksten i KH til grund, men har
indføjet et par nye ændringer:
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levneds

5(8),7-8: og saa ved livets aften faa
en god og salig ende.
I Sønderjylland fulgte man traditionen fra P.
MB 57 optog alle vers og sparsomme ændringer.
N 500 har ændret følgende:
1,7: trygge
2,7: der
4,1: mangen
4: Som Andre ei
7: har dog
5,2: De synlige Synders
3: Verdens
6,2: Mod Verdens
5: Du
7,5: der end
6: For dig endnu
I Norge optog Landstad salmen med udeladelse
af v. 6 og anbragte den til 22. sønd. efter Trefol
dighed, La 560. La rev 631 har den paa samme
plads, men har yderligere udeladt v. 5. Hauge
298 optager alle vers og anbringer salmen som
Guldberg. Nynorsk 501 har optaget en oversæt
telse af Blix, »Kom hjarta, gjer din rekneskap«,
som omfatter de samme 6 vers som La rev. Her
22. sønd. e. trin.
Med hensyn til salmens form og indhold er
det muligvis rigtigt, hvad Ernst Frandsen skriver,
at Brorson laaner anslaget fra Kingos tredie
aftensuk: »Gak Siæl og tag dit Regne-Bræt, Giør
Overslag og ey forgiæt Tj Tusind Pund at skrive«.
Videre skriver han, at Brorson af dette billede
danner en ramme om digtet, »som han fylder
med en pietistisk Missionsprædiken, vidt forskel
lig fra Kingos Syndekvide. Det er de daglige
Smaasynder, Brorson taler om, én for én, til det
bliver ham for langt, og han bryder af for til sidst
at gaa sin Læser helt ind paa Livet med et direkte
Omvendelseskrav«. Helt anderledes synes Karen
Kampmann Bothner, at regnskabsopgøret »saa
at sige gennemryster vor sjæl«. Formelt er det
første rigtigt. L. J. Koch gør udførligt rede for,
idet han henviser til de vers, som er udeladt i
KH, at Brorson ikke her taler til sit eget hjerte.
Naar Brorson kalder salmen en samvittigheds
prøve, tænker han paa de uomvendte. Salmen er

et vækkerraab. Det er ganske klart, naar man ser
den oprindelige tekst.
Saadan har den ogsaa virket. C. AsschenfeldtHansen fortæller om Skagensfiskeren Lars Gajhede, at han var kommet i kirke nytaarsdag, da
denne salme blev sunget. Da de kom til slutnin
gen af første vers: »Hvad har du gjort de mange
aar . . .« sank Lars forover i kirkestolen og ned
paa knæ. »Er du syg, Lars?« spurgte man. Nej,
men han syntes, der var blevet trukket et forhæng
til side, saa han kunde se ind i et liv, der var fuldt
af synd, vantro og ligegyldighed overfor Gud.
Bruger man salmen i Mynsters forkortning,
vender den dog lige saa stærkt brodden indad
mod den troende som udad mod den vantro. De
to sidste vers genlyder sikkert af Brorsons egen
følelse. Det er derfor ikke urimeligt, at KH har
anbragt den under »skriftemaal«. D kunde godt
have anbragt den under »omvendelse«, men har
foretrukket at følge Brorsons overskrift.
Om det sidste vers skriver John Hansen, at
utallige mennesker der har fundet trøst og for
maning. »Det raader Bod paa to Hjertesaar, det
ene med Hensyn til Tiden, der gik, det andet
med Hensyn til Tiden, der kommer«.
(Skaar 11,440. »Brorsons Julesalmer«. Ved Ernst
Frandsen. Aarh. 1932, s. 8. H. K. Bothner: »Kirkens
Mestersangere«, Oslo 1932, s. 161. L. J. Koch II, s.
167-9. C. Asschenfeldt-Hansen: »Smaa Mindeblom
ster«, Køb. 1927, s. 49. John Hansen, s. 67-68. BSS
I, s. 62).

KOM, LAD OS TRØSTIG VANDRE.
Se: Kom, brødre, lad os ile.

KOM, MENNESKE, OG SE PAA MIG.
Betrachtung eines Todten.
Mel.: Es ist gewisslich an der Zeit.
1. KOmm, sterblicher, betrachte mich;
Du lebst, ich lebt auf Erden.
Was du jtzt bist, das war auch ich,
Was ich bin, wirst du werden.
Du must hernach, ich bin vorhin;
Gedencke nicht in deinem Sinn,
Dass du nicht dorffest sterben.
2. Bereite dich, stirb ab der Welt,
Denck auf die letzten Stunden.
Wenn man den Todt veråchtlich halt,
Wird er sehr oft gefunden.
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Es ist die Reye heut an mir;
Wer weiss, vielleicht gilts morgen dir,
Ja wol noch diesen Abend.
3. Sprich nicht: ich bin noch gar zu jung,
Ich kan noch lange leben;
O nein, du bist schon alt genung,
Den Geist von dir zu geben.
Es ist im huy iimb dich gethan,
Es siht der Todt kein Alter an.
Wie magst du anders dencken ?
4. Ach ja, es ist wol klagens wehrt,
Es ist wol zu beweinen,
Dass mancher nicht sein Heyl begehrt,
Das mancher Mensch darf meynen,
Er sterbe nicht in seiner Bliit,
Da er doch viel Exempel siht,
Wie junge Leute sterben.
5. So oft du athmest, muss ein Theil
Des Lebens von dir wehen;
Und du verlachst des Tod tes pfeil?
Itzt wirst du mussen gehen.
Du håltst dein Grab auf tausend Schritt
Und hast darzu kaum einen Tritt,
Den Todt trågst du im Busen.
6. Sprich nicht: ich bin frisch und gesund,
Mir schmeckt auch noch das Essen.
Ach es wird wol itzt diese Stund
Dein Sarg dir abgemessen.
Es schneidet dir der gelbe Todt
Ja tåglich in die Hand das Brodt:
Bereite dich zum sterben.
7. Dein Leben ist ein Rauch, ein Schaum,
Ein Wachs, ein Schnee, ein Schatten,
Ein Thau, ein Laub, ein lehrer Traum,
Ein Grass auf diirren Matten.
Wenn mans am wenigsten gedacht,
So heist es: Welt, zu guter Nacht,
Ich bin nun hier gewesen.
8. In dem du lebest, lebe so,
Dass du kanst selig sterben.
Du weist nicht, wann, wie oder wo
Der Todt umb dich wird werben.
Ach denck! ach dencke doch zuriick!
Ein Zug, ein kleiner Augenblick
Fiihrt dich zun Ewigkeiten.
9. Du seyst dann fertig oder nicht,
So must du gleichwol wandern,
Wann deines Lebens Ziel anbricht:

Es geht dir wie den andern.
Drumb lass dirs eine Warnung seyn;
Dein Aufferstehn wird iiberein
Mit deinem sterben kommen.
10. Ach! dencke nicht, es hat nicht Noht,
Ich wil mich schon bekehren,
Wann mir die Kranckheit zeigt den Todt;
GOTT wird mich schon erhoren.
Wer weiss, ob du zur Kranckheit kumst,
Ob du kein schnelles Ende nimst?
Wer hilfft alsdenn dir Armen?
11. Zu dem, wer sich in Sunden freut
Und auf Genade bauet,
Der wird mit Unbarmhertzigkeit
Der Hbllen anvertrauet.
Drum lerne sterben, eh du stirbst,
Damit du ewig nicht verdirbst,
Wann GOtt die Welt wird richten.
12. Zum Todte mache dich geschickt.
Gedenck in allen Dingen:
Werd ich hieriiber hingeriickt,
Solt es mir auch gelingen ?
Wie kont ich jtzt zu Grabe gehn,
Wie kont ich jtzt fvir Gott bestehn?
So wird dein Todt zum Leben.
13. So wirst du, wann mit Feldgeschrey
Der grosse GOtt wird kommen,
Von allen sterben franck und frey
Seyn ewig aufgenommen.
Bereite dich, auf dass dein Todt
Beschliesse deine Pein und Noht.
O Mensch, gedenck ans Ende.
Gottfried Wilhelm Sacer.
»Ander Theil Des Erneuerten Gesang-Buchs ...
Stralsund«, 1665.
Her efter Tiimpel IV, 609.
Denne salme fremkom i »Ander Theil Des Er
neuerten Gesang-Buchs .. . Gedruckt und verlegt Durch Michael Meder zu Stralsund, Im
Jahr Christi 1665«; maaske har den allerede
været trykt anonymt i samlingen »Der bluttriefende, siegende und triumphirende Jesus«, 1661,
og maaske er den allerede skrevet i Sacers studen
tertid, hvad man næppe skulde tro, naar man
overvejer dens visdom og erfaring. Den blev
senere optaget i »Herrn GOttfried Wilhelm
Sacers ... Geistliche, liebliche Lieder . . . herausgegeben von dessen Schwieger-Sohn Georgio
Nitschio ... Gotha ... 1714«. Her er følgende
tekstafvigelser eller ændringer:
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3,3: Ach nein,
5: ist gar bald
6,5: der schnelle
7,6: wohl: Zu guter
10,6: du nicht schnell dein
11,7: will
12,3: Wiird
Opregningen af billeder i v. 7 er karakteristisk for
Sacer, jvf. v. 3 i »Herr, auff dein Wort solis seyn
gewagt« (se: »Kom, Helligaand, vor trøster
mand«).
Den blev hurtigt optaget i en række tyske sal
mebøger, men synes siden at være gaaet ud af
brug. I de nyere findes den i reglen ikke. Man
kan jo ogsaa sige, at der ikke er noget evangelium
i den. Og var sagen ikke saa alvorlig, kunde man
maaske ogsaa sige som tyskerne: Bange machen
gilt nicht! Men man behøver ikke at have læst
mange af versene, før man er klar over, at salmen
er et kunstværk. Versene er velformede, sproget
er flydende, udtryksmaaden er folkelig, ordene
falder med fynd og kraft; de er saa levende, at de
kunde være sagt idag, f.eks. 7,6-7: Godnat, ver
den, jeg har været her! Dertil maa man sige, at
salmen er fuld af menneskelig visdom og psykolo
gisk forstaaelse. Det har den unge jurist nu ikke
selv fundet paa. Vel kan han forme sine ord, saa
de bliver ordsprog: »Tænk, menneske, paa
enden!« (som jo i vore dage ikke lyder saa godt),
men han benyttede selv ordsproglige udtalelser
og træffende gængse argumenter. Man maa sik
kert regne med, at noget af salmens visdom er
datidens fællesgods (se ogsaa Sirack 38,23), som
dog her er samlet og sammensat af en ung mesterhaand. Det er ikke sært, at han især taler til de
unge, naar han selv er ung. Han kender sine stu
denterkammerater og de unge mennesker, han
var hovmester for.
Til det folkelige, maaske endda mellemfolke
lige fællesgods hører spidsfindigheden i 1,3-4:
Hvad du nu er, det var og jeg; hvad jeg er, skal
du blive! Paa en lille smuk ligsten over »erlig oc
gudfryctige Qyinde Karen Japes i Brøns, som
salig hensofvede udi Herren den 10. Dag Juli
Ano 1629 hendes Alder 39 Aar« staar der for
neden: »Det du est nu var jeg i lifve, det jeg nu
er skalt du blifve«. Det er altsaa betydeligt ældre
end Sacers salme, og 91 aar ældre end dens danske
oversættelse. Det er sikkert et gængs tema i dati
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dens folkelige ligtaler, en udkrystallisering af en
visdom, der faar særlig vægt, naar den lægges den
døde i munden. Saadan visdom har Sacer benyt
tet og har formet det til en tale, der paa een gang
er fin poesi og rystende afsløring af menneske
sindet.
I svigersønnen, generalsuperintendent Georg
Nitsch’ udgave af Sacers salmer har den over
skriften: »Anredung eines abgelebten Menschen
an die sichere und noch lang zu leben hoffende
Welt-Hertzen«. I enkelte tyske salmebøger er
begyndelsen ændret: »Komm o Mensch und
betrachte mich«.
Skaar siger: »Paa Dansk findes den først i
Pontoppidans Salmebog 1740«. Thuner slutter
sig hertil, og BH II, 931 citerer den ligeledes efter
P. Den er imidlertid allerede oversat af Ægidius
1717, og der er visse enkeltheder, som tyder paa,
at oversætteren i P har kendt teksten i Æ, selv
om de to tekster som helhed er ret forskellige.
Blot for sammenligningens skyld hidsættes det
første vers fra Ægidius:
1. Kom/ menniske/ beskue mig/
Dend stund du est i live:
Hvad du er/ var jeg visselig/
Hvad jeg er/ skalt du blive;
Du følge skalt/ jeg gik for ind
I graven/ tænk ej i dit sind/
At døden dig vil glemme.
Æ 384.
Denne oversættelse blev brugt i visse sogne i Søn
derjylland op til 1888. Det var imidlertid over
sættelsen i P, som gik videre til de senere danske
salmebøger. Den lyder:
Kom, sterblicher, betrachte.
Mel. Hvad kand os komme etc.
1. Kom, menniske, betragte mig,
Du er, jeg var i live,
Paa jorden har jeg lignet dig,
Hvad jeg er skal du blive,
Jeg gik foran, Mig følger du,
Tænk derfor ey i sind og hu,
At du kand døden vige.
2. Bereed dig, gak fra verden ud.
Betænk dit lives ende,
Naar man foragter dødsens bud,
Har man den tit i hænde,
I dag er det tilfalden mig,
I morgen kand det gieide dig,
Ja mueligt denne aften.
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3. Siig ey: jeg er af ungdoms flok,
Jeg kand her længe blive,
Ach! ney, du er snart gammel nok,
Din aand fra dig at give.
Det meget snart med dig er giort,
Ey døden agter alder stort,
Hvi vil du andet tænke ?

10. Ach! tænk ey: det har ingen nød,
Jeg poenitents’ vil giøre,
Naar sygdom varer for min død,
Gud skal mig vel bønhøre,
Hvo veed, om du en sygdom faaer,
Om du ey bort for tiden gaaer,
Hvor gaaer det da dig arme ?

4. Ach! ach! det er at klage værd,
Og maae vel sindet krænke,
At mangen ey sin siel har kier,
Ja vel iblant tør tænke,
Hand ey i ungdoms blomster døer,
Da dog vi tit exempel hør’,
At døden unge giester.

11. Tilmed, hvo som i sikkerhed
Frit synder paa Guds naade.
Hand paa det sidste stødes ned
I helved-vee og vaade,
Døe derfor daglig, før du døer,
At du kand undgaae satans kløer,
Naar Gud vil verden dømme.

5. Hver gang du aander, du en part
Af livet fra dig giver,
Naar du mindst venter dødens fart,
Dens følge-svend du bliver,
Du facit giør paa tusind’ fled,
Fra graven knap en fingersbred.
Du døden bær i barmen.

12. I hvad du giør, giør hvert et fled
I dødens søde tanker.
Og tænk, mon jeg og er bereed,
Om hand paa timen banker?
Kand jeg og glad i graven gaae ?
Kand jeg og for min Gud bestaae ?
Saa er din død til livet.

6. Siig ey: jeg er ret frisk og sund,
Mig smager det jeg spiiste,
Ach! det kand skee, at denne stund
Afpasser din liig-kiste,
Dig skærer her den sneile død
Jo daglig udi haanden brød,
Bereed du dig til døden.

13. Saa bliver du fra døden frie,
Naar Gud til doms vil komme,
Til fred og fryd lodtagen i
Guds rige hos de fromme;
Vær færdig da, at døden kand
Beslutte al din jammerstand,
Tænk, menniske, paa enden.
C. Fr. Martens (?), P 484.

7. Dit levned er en røg, en svamp,
Et glas, en snee, en skygge,
En drøm, et fløy, et løv, en damp,
Hvorpaa man ey kand bygge,
Naar man sin tanke mindst har sat
Til døden, heder det: Godnat,
Jeg her engang har været.
8. I det du lever, lev da saa
At du kand salig blive,
Du veed ey naar, og hvor du maa
Dig Døden overgive,
Ach! tænk dig om, dit huus beskik,
Tænk dog, du om et øyeblik
Kand staae i evigheden.
9. Du er da færdig eller ey,
Du lige vel maa vandre,
Naar du skal gaae al kiødets vey.
Det gaaer dig, som de andre,
Lad derfor det erindre dig:
Opstandelsen vil vorde liig
Din død og livets ende.

Man har ikke hidtil kendt oversætteren, men
Hejselbjerg Paulsen anfører s. 281 fra Generalkirkeinspektionskollegiets arkiv en liste over sal
mer, som er oversat af Martens, sandsynligvis
Conrad Fr. Martens, en sønderjyde fra Oksenvad
sogn, som kom til at spille en rolle under de reli
giøse stridigheder i København, og som sammen
med Lorenz Prætorius var stifter af det første
Brødresocietet 1739. I denne liste nævnes en sal
me »Kom menniske betragt«, men Hejselbjerg
Paulsen tilføjer i parentes: »sandsynligvis ikke
Komm sterblicher, betrachte mich, Pont. 484 =
Æg«. Da det i hvert fald ikke er rigtigt, at det er
den samme oversættelse, man finder hos Ægidius
og Pontoppidan, forekommer dog rimeligt at
antage, at det er C. F. Martens, der har oversat
teksten i P.
Man kan kun beklage, at begge de danske
oversættelser betegner et fald i forhold til origi
nalen; alligevel er salmens tanker saa stærke, at
den længe blev bevaret, og om ikke sunget i kir
ken, saa læst i hjemmene.
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Den gik fra P videre til Gb 331 med følgende
ændringer:
1,7:

Død undvige!

5,5:

Du Regning giør

6,4-7: Afpasses din Liig-Kiste;
Hvo veed, om du i Dag ey nød
Den sidste Mad, det sidste Brød,
Bereed dig da til Døden!
7,3:
7:
12,4:

I Norge blev den optaget af Wexels i Christelige Psalmer 1840 med 5 vers, senere af Landstad
med 7 vers. Landstad har sat den aller sidst i sin
salmebog, nr. 634, og Skaar synes, at salmebogen
ikke kunde have et mere passende slutningsord
end dette, som Landstad havde fremhævet:
Tank, Menneske, paa Enden! - Hauge 561 har op
taget den med 11 vers, men den er ikke med i
La rev eller Nynorsk.
(Rambach III. 167. Koch 111,403. Fischer II, 10.
Skaar 11,634. Thuner 1075).

En Drøm, en Gnist,
Jeg eengang her

KOMMER HID KUN MED DE SMAA.

paa Døren

A. 1. Kommer hid kun med de Smaa,

Derefter gled den ud af de kongerigske salme
bøger, men i Sønderjylland blev den endnu op
taget i MB 606 med udeladelse af v. 7 og i N 553
med udeladelse af v. 4, 6, 7, iøvrigt med følgende
ændringer:
1,1-2: Kom, Menneske! og see paa mig,
Jeg var, du er i Live,
Du Døden kan undvige!
7:
2,4:

Har den os tidt

4(5)»3:
5:

Døden, snart
som Gb

5(8),1:

Imens

6 (9) ,5-7: Du derfor vel betænke maa,
At du til Dommen skal opstaae,
Som Døden dig har fundet!
7(10),2-3: Først da jeg Bod vil gjøre,
Naar Sygdom varsler om min Død,
6:
Om ikke brat din Time slaaer,
8(11), 1-2: Betænk, hvo som i Sikkerhed
Fræk synder
4:
Helveds Vee
5-6: Dø derfor daglig og vend om,
At du kan undgaae Vredens Dom,
9 (12),2:
4:
7:
10 (13),6:

Dødens Alvorstanker
Om den paa Døren
min
Afslutte

I D blev den ikke optaget.

Som ei Godt og Ondt forstaae,
I hvis Mund ei findes Svig!
Just for dem er Himmerig,
Deres Sjæl er i Guds Haand,
De bedrøve ei Hans Aand!
2. Født af Kiødet er dog Kiød,
Frugt af Synd og Sæd til Død;
Fødsel kun af Vand og Aand
Løser Synds og Dødens Baand,
Kun i den oplukker sig
Dørren til Guds Himmerig!
3. Døbe kan paa egen Haand
Jordklump ei med Vand og Aand,
Derfor kun i Jesu Navn
Tage vi de Smaa i Favn,
Døbe paa og med Hans Ord!
Nyde hver, som det han troer!
4. Bærer da de Smaa til Ham,
Som borttog vor Synd og Skam,
Som har Livet i sin Haand,
Døber med den Hellig-Aand,
Har fra Døden dyrekiøbt
Hver som troer og bliver døbt!
5. Hvo tør dem i Veien staae!
Selv Han kalder ad de Smaa,
Aabner i sin Faders Navn
For de Smaa sin Frelser-Favn,
Lukker i sit Himmerig
For Enhver, ei dem er lig!
6. Han, vor Moders Søn saa fiin,
Har kun Gud til Fader sin.
Har til Himlen Arve-Ret,
Deler med sin Moders Æt,
Skianker Troen i sin Daab
Herlighedens store Haab!
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7. Himmel! luk da op din Favn
For de Smaa, i Jesu Navn!
Due! dal til evig Trøst,
Med Gud Faders egen Røst:
Christus-Barnet, født i Dag!
Jeg i dig har Velbehag.
8. Fader, Søn og Hellig-Aand!
Eet for os i Troens Baand!
Gak Du med de Smaa i Pagt
Imod Synds og Dødens Magt!
Sænk dem i dit Trilling-Navn!
Før dem frelst til Fredens Havn!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 76.
Mynster optog i ET 606 af denne salme v. 1,2, 4,
8, med følgende ændringer:
1,6: Guds Aand.
4(8),5: Guddoms-Navn!

Men Grundtvigs arbejde med teksten var langt
fra endt. Dels dannede han en ny form med
7-linjede vers i stedet for ovenstaaende med 6
linjer, se nedenfor under B, dels omdannede han
ovenstaaende under paavirkning af B, saa den
fik en betydelig ændret tekst i 2. udg. af Sang
værket 1868. Her er slutningsverset udeladt og
indført den 7-linjede strofe og iøvrigt ændret
følgende:

1.7:

Laster ei hans Ledebaand. (tilføjet)

2,2:

6:

Frø til Død;
Ved et Ord vidunderlig (indskudt)

3.7:

Træder i Vorherres Spor! (tilføjet)

4,6:

Har i sine Klæder svøbt (indskudt)

5>,_2:: Jesus kalder ad de Smaa,
Hvo tør dem i Veien staae!
6-7:: For Enhver, som bryster sig,
Vil ei være Barnet lig!
6,6:

Under Hjertets Abba-Raab, (indskudt)

7,6:

Med min Søn i Sødsken-Lag, (indskudt)

B. Under arbejdet med de utrykte Psalme-Blade
til Kirke-Bod dannede Grundtvig 1843 en ny
11
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form med tre 7-linjede vers, som efter hans
haandskrift er gengivet i Sangv. 111,222. Det er
en omarbejdelse af Ai, A5 og A7.
Men allerede aaret efter har den i de Trykte
Salmeblade nr. 4 faaet følgende tekst med fem
vers:
Mel. Frygt mit Barn den sande Gud.
1. Kommer hid kun med de Smaa,
Som ei Godt og Ondt forstaae,
I hvis Mund ei findes Svig!
Just til dem er Himmerig:
Deres Sjæl er i Guds Haand,
De bedrøve ei Hans Aand,
Laste ei Hans Ledebaand!
2. Født af Kiødet er dog Kiød,
Frugt af Synd og Sæd til Død,
Fødsel kun af Vand og Aand
Løser Synds og Dødens Baand,
Herrens Daab, foruden Svig,
Skiænker os vidunderlig
Indfødsret i Himmerig!
3. Bærer da de Smaa til Ham,
Som borttog vor Synd og Skam,
Som velsigner med Guds Haand,
Døber med den Hellig-Aand,
Har i sine Klæder svøbt,
Har fra Døden dyrekiøbt
Hver som troer og bliver døbt!
4. Jesus kalder ad de Smaa,
Hvo tør dem i Veien staae!
Sønnen, i sin Faders Navn,
Aabner dem sin ømme Favn,
Lukker i sit Himmerig
For Enhver, som bryster sig,
Vil ei være Barnet lig.
5. Naade-Port til Paradiis!
Spring da op til Jesu Priis!
Livets Flod, som klar i Vaar
Vandede Guds Urtegaard!
I Treenighedens Navn,
Spring nu ud af Jesu Favn!
Raad nu Bod paa Støvets Savn.
1844.
Her efter Sangv. IV, 35.
Med ganske ubetydelige ændringer blev denne
tekst optaget i Prøveheftet nr. 4 og atter med
ubetydelige ændringer i 2. opl. af Festsalmer 659,
ialt her med følgende ændringer:
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1,6: Guds Aand,
3,3: Han velsigner
5,6: Spring du
7: Raad du
Saaledes blev den optaget i
1045. Desuden optog Fenger
selv vers A 7, »Himmel! luk
altsaa med ændringen »nu« i

ETR 722 og ETF
i ETF 1048 for sig
nu op din Favn«,
lin. 1, samt

6-7: I Vorherres Vennelag
Voxe til Hans Velbehag!
I 8. opl. af Festsalmer, 1864, ændrede Grundtvig
yderligere teksten. Foruden de tre første af de ved
2. opl. nævnte ændringer nu ogsaa følgende:
2,2: Frø til Død,
5: Barne-Daab,
5,7: Flyd i Christnes Fødestavn!
Saaledes blev den optaget i de senere grundtvig
ske salmebøger, FK 28, FA 45, FN 63, FV 37,
S 47.
En lille salme, bestaaende af vers B4 og B5,
»Jesus kalder ad de smaa« blev optaget i
RT 1,709, HKT 819, HT 764, DT 866, KST 741,
de fire første steder som Festsalmer 2. opl., det
sidste sted som 8. opl.
For de officielle salmebøger, der ikke var saa
bundne som de grundtvigske af traditionen fra
8. opl. af Festsalmer, aabnede der sig mange
muligheder. De fleste valgte den 7-linjede strofe
form, men med hensyn til teksten tog de snart
fra A, snart fra B.
R 325 følger ET i at udvælge A 1, A 2, A 4, A 8,
ændret saaledes:

2

som R.

3

som B3, ændret som Festsalmer.

4

som R.

I Sønderjylland optog MB 248 teksten A, dog
med udeladelse af v. 6 og med en del særlige
tekstændringer, der tilsigtede at fjerne de særlige
»grundtvigske« ord og vendinger.
N 276 gik over til den 7-linjede strofe og fulgte
den under B anførte tekst med følgende ændrin
ger:
1,6:

Guds

2,2:

Frø

3,3-6: Som har Livet i sin Haand,
Døber med den Helligaand (som A 4),
Har fra Døden dyrekjøbt,
Har i sine Klæder svøbt
4,5:

Lukker til

5:

Slutningsverset B5 blev udeladt og erstat
tet med slutningsverset fra R 325, dog
ændret saaledes:
Fader, Søn og Helligaand,
Led de Smaa i Troens Baand,
Gak du selv med dem i Pagt osv.

D 399 følger teksten i N, kun med undtagelse af
2,5-7, som følger 2. udg. af Sangværket, samt:
4,4: Frelserfavn,
5.3: gaa

1,7:

Laste ei hans Ledebaand. (tilføjet)

2,6:

Hellig og vidunderlig, (indskudt

3 (4) ,6:

Har i Kjærligheden svøbt (indskudt)

4 (8) ,5-7: Gjern dem i din Guddomsfavn,
Før dem hjem til Fredens Havn,
Saliggjør dem i dit Navn.
KH 346 udvalgte de samme vers, men ændrede
i teksten:
1,4: til
6: Guds
(Altsaa B 1, ændret som Festsalmer)

I Norge blev salmen af Grundtvigs discipel W. A.
Wexels optaget i Christelige Psalmer 1840. Af
teksten A udvalgte han v. 1, 2, 3, 5, 4. Derefter
blev den optaget i Christianiatillæget 61 o med en
tekst, der ligger nær ved R 325, nemlig hentet fra
RF 1852. La 38 optog 5 vers, nemlig de første fire
i B-teksten, med ændringer fra A, og derefter
slutningsverset fra A, ændret omtrent som R.
Hauge 20 holder sig til A-teksten og optager v.
1, 2, 4, 5, 8, altsaa sekslinjede vers, dog med visse
tekstændringer. La rev 667, »Kom nu hit kun
med de små«, optager de samme vers som La 38,
men moderniserer sproget og indfører helt nye
ændringer, som ikke har hjemmel i andre Grundt-
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vig-tekster. Nynorsk 525 bringer Støylens over
sættelse »Kom til Jesus med dei smaa«, tre vers,
Bi, B4, A8, det sidste udvidet til syv linjer og
ændret som i R.
(Skaar 1,98. StJ 11,37)-

6. Weise sind/ die das nicht suchen/
was nicht ewig wåhren mag/
und die kurtze lust verfluchen/
die da bringt ein langes ach;
die nicht lieben in der welt
ehre/ wohllust/ gut und geld/
sondern allem dem absagen/
weil es doch nur mehrt die plagen.
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1. KOmmt/ ihr menschen/ lasst euch lehren/
kommt und lernet allzumal/
welche die sind/ die gehdren
in der rechten weisen zahl/
und die billig iederman
als verståndig siehet an;
ob gleich viele sie verletzen/
und ihr thun fiir thorheit schåtzen.
2. Weise sind/ die sich selbst kennen/
wie so gar verderbt sie sind;
die sich selber thoren nennen/
und befinden/ wie so blind
beydes wille und verstand/
weil sie sich von GOtt gewandt;
die sich ihrer thorheit schåmen/
und zur busse sich bequemen.
3. Weise sind/ die Christum wissen/
durch des Geistes glaubens licht;
die ihn als die weisheit kiissen/
der es nie an licht gebricht;
die die weisheit dieser welt/
und was sonst die welt hochhålt/
fahren lassen aus den sinnen/
um nur Christum zu gewinnen.
4. Weise sind/ die GOtt stets flehen
um den Geist/ der weise macht;
die nach dessen leitung gehen/
und darauf stets haben acht:
denn die GOttes Geist nicht lehrt/
bleiben thoricht und verkehrt/
ob sie gleich von Geistes sachen
konnen kluge worte machen.
5. Weise sind/ die sich erwåhlen
GOttes wort zum priifestein/
damit sie nicht mogen fehlen/
zu erkennen kraft und schein.
Wer wil den betriegen leicht/
der von GOttes wort nicht weicht/
das/ wenn alles auch vergehet/
ohn aufhoren doch bestehet?
li*

7. Weise sind/ die GOtt ergreiffen
als ihr hochst und hestes theil/
und nicht lang um ihn herschweiffen;
weil doch ohne GOtt kein heil.
Die sich ihn zum zweck gesetzt/
die sonst nichts als er ergetzt
und ihm zu gefallen trachten;
die kan man recht weise achten.
8. Weise sind/ die sich nicht schåmen/
sondern deren sinn sich lenckt/
Christi creutz auf sich zu nehmen/
den man selbst ans creutz gehenckt.
Christi creutz bringt lauter licht/
das verdunckelt nimmer nicht:
wer recht weise denckt zu werden/
liebe Christi creutz auf erden.
9. Weise sind/ und voll verstandes/
die/ so lang sie wallen hier/
ihres rechten Vaterlandes/
mit entzundeter begier/
sind und bleiben eingedenck/
und nicht/ mit der grossen meng
andrer/ sich hier feste setzen/
sondern sich als pilgrimm schåtzen.
10. HErr/ dess weisheit zu erreichen
keinem moglich hier auf erd!
hilf dass dieser weisheit zeichen
ich aus gnaden fåhig werd.
Gib/ dass ich mich selbst recht kenn/
Christum meine weisheit nenn/
dich um seinen Geist stets flehe/
und vom worte nie abgehe;
11. Dass ich alles eitle hasse/
und nur dich allein erwåhl;
Christi schmach und creutz auffasse/
und stets meine tage zahl.
Vater/ hilf samt deinem Sohn
und dem Geist/ von deinem thron/
dass ich moge hier auf erden
doch so klug und weise werden.
Johann Anastasius Freylinghausen.
»Neues Geist-reiches Gesang-Buch«, Halle 1714.
Nr. 589.
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Freylinghausen. kom til Halle 1695, hvor han i
tyve aar uden løn var Franckes medarbejder og
højre haand, men saa fik han ogsaa sin Rachel,
nemlig Franckes datter Johanna Anastasia, som
han i sin tid havde staaet fadder til, og som der
for var blevet kaldt op efter ham. Efter Franckes
død efterfulgte han ham som direktør for vajsenhuset og Pædagogium og fik betydelig indfly
delse paa religionsundervisningen, ikke blot i
Halle, men i hele Tyskland. Allerede længe før,
i 1704 og 1714 havde han udgivet »Geistreiches«
og »Neues Geistreiches Gesangbuch«, pietismens
hovedsalmebog, som mere end noget andet har
bevaret hans navn for eftertiden. Heri var 44 af
hans egne salmer. Den smukkeste og mest karak
teristiske er vel »Wer ist wohl wie du«, se »Her
lighedens Gud«, Brorsons yndlingssalme. Han
havde et daarligt helbred, fik heftige feberanfald
ved den mindste forkølelse, og paa grund af en
mislykket tandudtrækning led han ofte af en
frygtelig tandpine. Naar smerterne kom, søgte
han at overvinde dem ved aandens kraft, nemlig
ved at give sig til at digte salmer, f.eks. »Geduld
ist noth, wenn’s iibel geht« og »Mein Herz, gieb
dich zufrieden«.
Foranstaaende salme er et sidestykke til Johann
Heermanns »Kommt ihr Christen, kommt und
horet«, eller maaske snarere til den bearbejdelse
af salmen, som blev foretaget af David Denicke:
»Kommt lasst euch den Herren lehren«. Det
gælder dog mere formen end indholdet. Mens det
hos Heermann med henblik paa saligprisningerne
hedder »Selig sind«, hedder det her hos Freyling
hausen »Weise sind«.
Den hører ikke til Freylinghausens bedste og
findes ikke mere i de tyske salmebøger.
Den blev optaget hos Schrader 410 med to
smaa forskelle:
5,5: denn
8,2: derer
Brorson har oversat den til dansk:
Om den sande Viisdom.

Og just de/ som viisdom finde/
Sees af andre an for Blinde.
2. Vise ere/ som befalde1
Sig ey selv i deres Sind/
De/ som selv sig daarer kalde/
Villen død/ forstanden Blind/
Da de ikke Gud har kiendt/
Men sig gandske fra ham vendt/
Deres Daarlighed fortryde/
Og i Bedrings Taarer flyde.
3. Vise ere de som trenge
Sig i Jesu vunder ind/
Sig ved ham i Troen henge/
Med et plat hengivet Sind/
Verdens viisdom kaste bort/
Og hvad verden agter stoort/
Rette alle deres Sinde
Kun til Jesum ret at vinde.
4. Vise ere de som bede
Stedse om Guds Aand at faae/
Og af ham sig lade lede
Paa den rette vey at gaae/
Hvo af hannem føres ey/
Vandrer paa den Brede vey/
Skiønt hand veed om Naadens Rige
Mange store Ting at sige.
5. Vise ere de/ sig speyle
I Guds Ord/ ved hvert et Trin/
At de ikke skulde feyle
I at skille Krafft fra Skin/
Hvo vil den bedrage let/
Som vil følge ordet ret/
Ordet sviger ingenlunde/
Staaer/ naar alting gaaer til grunde.
6. Vise ere de/ som haste
Bort fra det mand her kand see/
Som forbande og forkaste
Det/ som føder evig Vee/
Som i Verden elske ey
Rigdom/ Ære/ lysters Vey/
Agter det for slige Sager/
Hvormed Folck sig selv kun plager.

Mel. Nu vel an vær frisk til Mode
1. Kommer/ hvo vil viisdom lære/
Kommer hid i haabe-Tal/
Rette vise folck at være
Er den deel der læres skal/
Hver vil have Navn derfor/
Faae kun finde Viisdoms Spor/

7. Vise ere de/ som halte
Ikke meer paa begge Been/
Gud til deres Skat udvaldte/
Vil ey have meer end een/
Findet2 ey i andet Smag/
1. behage.
2. Trykfejl: finder.
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Men i hannem aid Behag/
Ham allene vil befalde/
Dem kand mand ret vise kalde.
8. Vise ere/ som sig skamme
Aldrig ved vor Jesu Spot/
Gladere hans Kors annamme
End det beste Herre-Slot/
Christi kors har Herre-Magt/
Lyser med en Himmel-Pragt/
Hvo til Viisdom sig vil skynde/
Skal ved Christi Kors begynde.
9. Vise ere de/ som tragte
Effter deres rette Hiem/
Vandre frisk og uforsagte
Alle Tider bedre frem/
Lade saa den store flock
Elske verden lenge nock/
Som de havde den i Feste/
De kun agte sig for gieste.
10. Gud! hvis viisdom ey indspendes
I aid verdens snevre Egn/
Lad dog klarlig hos mig kiendes
Disse Viisdoms rette Tegn/
At ieg seer mit mørke Sind/
Finder til min Jesum ind/
Om din Aands oplysning skriger/
Og fra Ordet aldrig viger.

7,5: Finde
P 291 beholdt i 6,8 entalsformen og ændrede ikke
noget i teksten. Ligeledes Gb 350.
Dermed gled salmen ud af de kongerigske sal
mebøger, men i Sønderjylland blev den endnu
optaget i MB 268, mærkeligt nok under afsnittet
om »Den hellige Nadvere«: der er nogle faa æn
dringer i v. 7. I N blev den derimod ikke optaget.
Samtidig med, at den blev udeladt i Sønder
jylland, blev den genoptaget i Kongeriget i
KHF 1885,497, der udvalgte v. 1, 2, 3 a + 8 b, 4,
5, loa+nbog ændrede dem saaledes:
1,5: Navn derfor vil hver attraa,
6: Visdoms Spor kun finde faa,
2:

3(3+ 8),2: Jesu Arme
4: fuldt hengivent
(8,5-8
uændret)
4

11. Verden hen for indtet selger/
Kalder dig min beste Skat/
Christi Kors og Spot udvelger/
Seer til Himlen Dag og Nat/
Fader! hør mig/ hør Guds Søn/
Hør/ O Hellig Aand min Bøn/
At jeg dog maae her paa Jorden
Findes i de vises Orden.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede
af H.A.B., 1734, Tunder«.

Vise ere, som behage
Sig ej selv i deres Sind,
Som Fornuften fangen tage.
For de mærke, den er blind;
Mens de før ej Gud har kjendt
Og sig ganske fra ham vendt,
Deres Daarskab de fortryde
Og i Angers Taarer flyde.

uændret.

5,6: Som Guds Ord vil følge ret?
6:

10,1-4 °g 11,5-8 uændret.

Denne tekst blev optaget i RT 2,959, blot med en
lille ændring i 2,1: Vise er de, som.
Saaledes gik den videre til KH 499 og vendte
efter genforeningen tilbage til Sønderjylland med
SS 725. D 533 har ændret 5,1: Vise er de, som.
I Norge blev den optaget med alle vers i Hauge
480, men ikke i de andre autoriserede salmebøger.

Salmen blev optaget i Klenodiet 1739 uden andre
ændringer end de ortografiske, hvoraf de vigtigste
skal nævnes:

(Koch IV, 334. Fischer 11,14. Handbuch 220. BSS II,
s. 86).

1,2: hobe-tal,
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2,4: Villien

Dend Syvende Uge i Faste.
JEsus ledes ud fra Domhuset til Golgatha og bær sit Kors.
Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.

6,8: plage
(men ved indførelsen af flertalsformen bliver
rimet ødelagt)
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JEsum til sin Rættersted,
Hvo der vil hans Kors paatage,
Kommer nu og følger med!
Kommer hvo der græde kand,
Øser heele Bekke-Vand
Udaff Eders Øyne-sluser,
Som aff Hierte-sorrig bruser.
2. See, hvor onde Stridsmænd slider
Purpur-Kaaben aff hans Krop,
Agter intet hvad hand lider,
Men hans saar kun river op!
Trekker ham hans Klæder paa,
At de saar, som blodig staa,
Kand fuldtrykkes udaff smerte,
Og sig trenge til hans hierte.
3. See, hvordan de ham udstøder,
Kaster hannem Korset paa!
Simon aff Cyrene møder,
Der de hen med hannem gaa,
Om hand end ugierne vil,
Nøder de dog hannem til,
At hand Korset maa paatage,
Og med JEsu det hendrage.
4. Qyinderne, som hannem følger,
Vrier Hænder, veener1 sig,
Og aff Øynes salte Bølger
Overdugges jammerlig!
JEsus, fuld aff Dødsens Vee,
Vil dog vende sig og see
Hen til deres Graad og Qyale,
Og saaledes til dem tale:
5. Græder ey, I arme Qyinder,
Græder ey saa hart for mig,
Jeg min sorrig snart forvinder
I mit søde Himmerig!
Seer i Eders egne Saar,
Og hvad Eder forestaar,
Græder for dend store Plage
Eders synder foraarsage.
6. Jeg nu gaar som en Missdæder,
Fuld aff Eders saar og skam,
Eders synd mig saa nedtræder,
Kaster paa mig Dødsens Ham!
Dog skal Jeg saa snarlig faa
Aid min Guddoms Ære paa,
Tage Himlen ind med Glæde,
Lader derfor aff at græde.
1. jamrer.
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7. Men naar Jeg har Himlen inde.
Da skal Eders Aflfkom faa
Store Plager først at finde,
Da skal de i hver en Vraa
See Ælendighed og Nød,
Sverd og Ild og usel Død,
Da skal hver sig salig skatte,
Som ey giver Barn at patte.
8. Søde JEsu, gid Jeg kunde
Følge dig, og nøye see
Hvordan dine saar de runde,
Hvordan du vaar fuld aff Vee,
Der mand rev dit Purpur aff,
Og hvad Pine det dig gaff,
Der mand dine saar oprykte
Og med Korset dig betrykte.
9. Gierne vil Jeg mig nedbøye,
Villig tage Korset paa,
Det dog lindrer ey din Møye,
Hielp deraff du ey kand faa!
Om mit Øye vaar en Flood,
Og Jeg kunde græde Blood!
Maa du dog paa Korset lide,
Og mod Døden for mig stride.
10. Giv mig kun, naar Jeg skal bære
Korsens Byrde, at Jeg da
Kand i dig taalmodig være,
Og dig aldrig falde fra!
Vil du fra min Taa til Top
Saare min dend syndig Krop,
Hielp og trøst da, naar mig rammer
Armod, Fengsel, Nød og Jammer.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV,453-7.
Denne salme til den sidste uge i fasten, den næst
sidste i den samlede række af Kingos passionssal
mer, blev optaget i K med følgende ændringer:
1,2:
6:

sit
bække vand

6,1-4: See Jeg nu som en Missdæder
Fuld af Dødsens Angist gaar,
Og til Korset villig træder,
Fuld af Eders Skam og Saar;
P 90 optog den som K, hvorefter den blev ude
ladt i Gb og ikke siden optaget i de kongerigske
salmebøger.
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I Sønderjylland blev den endnu optaget i
MB 8a, der har forkortet den til 9 vers og omdig
tet den meget frit. Derefter blev den optaget i
N 105, forkortet til 5 vers og med en tekst, som i
høj grad har taget hensyn til Landstads bearbej
delse i Norge. Den lyder i N:
1. Kommer, I, som vil ledsage
Jesum til hans Rettersted!
I, der vil hans Kors paatage;
Kommer, hvo der kjendes ved
Kjærligheden, den som her
Beder, bløder, Korset bær,
Den som vil paa Korset lide
Og mod Døden for mig stride.
Lin. 4-6 efter Landstad. Hos ham lyder 7-8:
Kjærligheden, Himmel-Gløden, Som er sterkere
end Døden. Det er en grundtvigsk efterklang,
som ikke kunde gaa an i Danmark, hvorfor N
har hentet slutningslinjerne fra v. 9.
2. See, hvordan de ham udstøder
Og ham lægge Korset paa;
Simon af Cyrene møder
Dem, imens de med ham gaae;
Om han end ugjerne vil,
Nøde de ham dog dertil,
At han faaer den store Ære
Korset efter Christ at bære.
Lin. 7-8 efter Landstad.
3. Kvinderne, som ham ledsage,
Klage høit i deres Vee,
Jesus, fuld af Dødens Plage,
Vil dog vende sig og see
Til de Arme med et Ord:
Tænk paa Straffedommen stor!
Maa det grønne Træ saa briste,
Hvad skal skee de tørre Kviste!
Med undtagelse af lin. 2 er det ntesten helt som
Landstad.
4. Jesu, jeg mig og vil føie
Hen til dem, som med dig gaae,
Jeg vil gjerne mig nedbøie,
Villig tage Korset paa;
Grædende jeg efter dig
Frem med Korset lister mig,
Du vil Øiet til mig vende
Og et Mindeord mig sende.
Helt som Landstad.

5. Giv mig kun, naar jeg skal bære
Korsets Byrde, at jeg da
Kan i dig taalmodig være
Og dig aldrig falde fra!
Skal jeg og indtil min Død
Følge dig i Kors og Nød,
Lad mig kun din Trøst annamme,
Aldrig bli’er jeg da til Skamme!
Lin. 5-8 efter MB.
SF 363 foreslog optaget v. 1, 8, 9, 10 og desuden
en længere form paa 7 vers som læsesalme (SF
995). MF 756 foreslog 8 vers som læsesalme, be
gyndende med v. 2: »Se, hvor onde Stridsmænd
slider«. Men der blev ikke plads til læsesalmer i
D, og heller ikke i sangdelen blev noget af denne
salme optaget. Den hører heller ikke til Kingos
bedste.
I Norge optog Landstad den med 5 vers. La
328, i en ny bearbejdelse, som ovenfor er omtalt.
Hauge 404 optog 8 vers, noget nærmere ved
Kingos tekst. La rev og Nynorsk har ikke optaget
den.
(Skaar 1,747. Arne Møller: »Fra Psalmistens Værk
sted«, Køb. 1934, s. 53-55).
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1. Kommer Sjæle, dyrekiøbte,
Og til meer end Engle døbte,
Sydskende til Davids Søn!
Lad os med Guds Engle-Skare
Og med Ham til Himmels fare,
See den Frommes store Løn!
2. Hører I de Toner søde,
Stigende som Liv af Døde,
Himmel-Hærens Velkomst-Sang
Til den ædle Straale-Skytte,
Som med Seier, Priis og Bytte,
Kom fra Hel og Blomster-Vang!
3. Trindt det lyder Ham i Møde:
Vær velkommen fra de Døde,
Alle Djævles Skræk og Gru!
Over dem gaae Flamme-Bølger,
Folket igienløst Dig følger,
Før fortabt, men fundet nu!
4. Kæmper, I, som Borgen værne.
Borgen over Sky og Stjerne,
Aabner brat den høie Port!
Seierrig fra Dybet kommer
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Verdens Skaber, Verdens Dommer,
Navnet Hans er evig stort!
5. Møder Ham med gyldne Kroner,
Ham og mange Millioner,
Dyrekiøbte med Hans Blod,
Stigende fra Jammer-Dale
Nu med Ham til Fryde-Sale!
Takker Ham, for Han er god!
6. Mellem Engle Mænd nu tælles.
Har med Herren Alt tilfælles:
Aand og Støv og Liv og Blod,
Troen, Haabet, Kiærligheden,
Lyset, Glandsen, Glæden, Freden,
Livets Træ og Livets Flod!
7. Vælge kan igien og vrage
Jordens Slægter, alle Dage,
Vælge mellem Liv og Død,
Dagens Lys og Nattens Mørke,
Paradis og vilde Ørke,
Helved hedt og Himmel sød!
8. Ære være Frelser-Manden,
Med et Navn, som ingen Anden,
Løseren af Dødens Baand!
Lov og Tak og evig Ære
I Tre-Enigheden være
Fader, Søn og Hellig-Aand!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 244.

Engang i de aar, Grundtvig var uden embede
efter den Clausensske injuriesag, hændte det, at
han fik kongen i tale, og denne spurgte meget del
tagende om, hvad han nu bestilte. Da faldt det
Grundtvig ind at svare: »Ingenting, Deres Maje
stæt, og jeg ved heller ikke, hvad det skulde være,
uden Majestæten vilde sende mig til England at
undersøge de angelsachsiske haandskrifter, som
ogsaa for Danmark kan være af vigtighed«. Kon
gen tog ham virkelig paa ordet og beklagede kun,
at de offentlige rejseunderstøttelser for dette aar
allerede var uddelte, saa Grundtvig maatte vente
til næste aar, hvortil han svarede, at det ikke
havde nogen hast, da en mand i hans alder (45
aar!) ikke var videre opsat paa udenlandsrejser.
Han fik 2000 daler i rejseunderstøttelse og gæ
stede England i 1829 og 1830. Derovre trak man
lidt paa smilebaandet ad hans interesse for de
gamle haandskrifter, men det var dog nær gaaet
saadan, at Grundtvig var kommet til at udgive
dem for et engelsk boghandlerfirma. I sidste
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øjeblik vaagnede den engelske nationalfølelse
(hvilket vist i dette tilfælde er et mildt udtryk for
det, der faktisk skete), saa de gamle angelsachsi
ske skrifter blev udgivet af englænderne selv.
Men Grundtvig kom dog ikke tomhændet hjem.
Rejserne havde været en stor inspiration for ham.
Han havde mødt engelsk kirkeliv, faaet lyst til at
oversætte engelske salmer, og den største inspira
tion mødte han netop, hvor han havde ventet at
finde den, ved mødet med de gamle angelsachsi
ske digtere. I 1830 havde han den store oplevelse
at fordybe sig i Exeterbogen, et gammelt haandskrift fra det 10. eller 11. aarh., siger han. Den
indeholder oldengelske digte af Cædmon, Kynewulf og andre. Heraf udgav han 1840 kvadet
»Phenix-Fuglen«. Efter Cædmon har han digtet
»I kvæld blev der banket paa Helvedes port«, og
efter Kynewulf har han digtet foranstaaende
salme. Han ledsager den med følgende fodnote i
Sangværket: »Af den Angelsachsiske Messiade i
Exeter-Bogen«, hvilket er et ret svævende ud
tryk, som betyder, at han ikke har lagt vægt paa
direkte at oversætte et bestemt digt eller afsnit.
Men han har opfattet den særlige tone i nogle af
bogens digte, brugt nogle af dens udtryk og bille
der, efterlignet holdningen og bygget en salme
over et emne, som nogle mindre digte stadig
vender tilbage til. Man maa nærmest kalde hans
salme original, men inspireret af den engelske
tekst. En del af de første kvad kan nok kaldes en
Messiade, hvor hovedpunkterne er Jesu fødsel og
himmelfart, »indgangen til Himlen«, men jeg
har ikke fundet nogen beskrivelse deraf, som
direkte kan ligge til grund for Grundtvigs vers.
Noget af det nærmeste er følgende, som kan sam
menlignes med v. 6-7:
Then us honour’d
he who this world created,
God’s spirit-Son,
and gave us grace
above with angels,
seats eternal,
and also manifold
wisdom of mind
sow’d and set
in the minds of men.
To one eloquence
he wisely sendeth
into his intellect,
through his mouth’s guest,
noble understanding.
peace establisheth,
throughout all ages,
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to angels and to men:
So he his work honoureth.
»Codex Exoniensis«. By Benjamin Thorpe.
London 1842, s. 41 og 43.
Samme sted, s. 45-46 findes inspirationen til sal
men »Kæmpeskridt som ingen anden«. Den
engelske tekst ligger Grundtvigs meget nærmere
her end ved »Kommer, sjæle, dyrekøbte«, skønt
Grundtvig i Sangværket har opgivet et helt andet
forlæg, nemlig den latinske »Summi triumphum
Regis proseqvamur« og Højs. 2. Det sidste af
disse kæmpeskridt (jvf. »Op dog, Sion« v. 5) eller
spring skildres med udtryk, som synes at have
inspireret begyndelsen af »Kommer, sjæle«:
The sixth leap was,
the Holy’s joyous solace,
when he to heaven ascended,
into his ancient home;
then did the host of angels,
at that holy tide,
with laughter blithe,
with joys become;
they saw the glorious Majesty,
the Chief of princes,
his country visit,
his brighter dwellings.
Then was to the happy
inmates eternal joy,
the Prince’s solace.
En skildring af borgen og dens porte finder man
et sted hos Cædmon, som Fr. Hammerich har
gengivet saaledes:
Perleprude
guld-porte er der,
med ynde krandsed’,
til alle det gaves
i glæde og glans
at gange til riget.
Strålende stande
om stadens mure
engle-ånder,
udvalgtes sjæle,
hedenfarne
til Himmerige.
Dér martyrer
tjæne den mægtige;
kongen i borgen
med klingre røster
fædre lovsynge,
og sødt de kvæde:
»Herre, du heltes

hoved og styrke,
engles ophav,
evigheds dommer!
Du har de jordbårne
[døbt og viet],
ledt til det liflige
[lysets] hjem!«
Fr. Hammerich:
»De episk-kristelige oldkvad hos de gotiske folk«,
Kjøb. 1873, s. 49.
Det har glædet Grundtvig at faa en gruppe af de
angelsachsiske salmer med i Sangværket. Det var
en af hans kongstanker, at kristendommen var
udformet paa særlig karakteristisk maade i syv
»folkemenigheder«, hvoraf den angelsachsiske
var den fjerde. Han har ordnet salmerne i Sang
værket efter denne tanke, som han fyldigst har
udformet i »Kristenhedens Syvstjerne«.
Naturligvis har han af hensyn til salmesangen
maattet ændre versemaalet og dele i strofer. Tan
kegangen i salmen er følgende: Jesu dyrekøbte
jordiske søskende opfordres til at deltage i hans
himmelfart for at være vidner til hans triumftog
(v. 1). Idet toget nærmer sig Himlen, høres de
himmelske hæres velkomstsang. Blomster-Vang
= jorden (v. 2). Nu kan man skelne velkomstor
dene (v. 3). Borgens mandskab (jvf. ovenfor: »straalende stande om stadens mure engleaander«)
opfordres til at aabne porten (v. 4) og gaa ham og
de frelste i møde og takke ham (v. 5). Engle og
mennesker er nu en sammenblandet myldrende
og jublende skare i borggaarden (v. 6). Her kunde
salmen ende, og her skar Grundtvig den af, da
han senere optog den i Festsalmer, men salme
bøgerne har i reglen ønsket at tage det traditio
nelle slutningsvers med, og det næstsidste vers
viser os igen ned til jorden, hvor kampen faktisk
ikke er forbi. Verset gør op, hvad vi har vundet
ved Kristi sejr: vi, som før var slaver, har faaet
frihed til at vælge mellem frelse og fortabelse.
I fjerde tillæg til 7. opl. af Festsalmer 863 har
Grundtvig optaget de 6 første vers med følgende
ændringer:
3,6: Nys fortabt,
4,5: Verdens Frelser,
Saaledes blev den optaget i ETR 905, mens ETF
1117 (ikke i de første oplag) har tilføjet v. 8.
RT1,660 udelod v. 2 og 7 og optog ændringen
i 3 (4) ,5: Frelser. Endvidere ændredes, maaske
efter senere oplag af ETF, 5(6),2: Har i Herren.
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Det samme versudvalg blev optaget i KH 255;
men her er ændringerne:
3 (4) ,4-5: Fulgt af de genløste, kommer
Verdens Frelser,
Saaledes blev den ogsaa optaget i SS 726.
D 213 har ogsaa optaget v. 7 og er i 3 (4),4
vendt tilbage til originalen.
(Henry Larsen: »Krist og Satan«, Køb. 1903. N. F. S.
Grundtvig: »Phenix-Fuglen«, Kjøb. 1840, s. 13.
»Christian Molbech og N. F. S. Grundtvig. En Brevvexling«, Kjøb. 1888, s. 172 ff., 213 ff. Geismar II,
28-37. Uffe Hansen 1,301. Borup 34-35).

KOM, O GUD SKABER, HELLIGAAND.
Hymnus Veni creator spiritus.
1. KOm Gud skaber helligeaand,
besøg wort hierte med thyn miskund,
med thyn naade forny wor sind,
att wy kunde kende skabning thyn.
2. Tw som kaliis wor trøstermand,
then høgeste nogen tyd wære kand,
een aandelig salwe, salwe oss med,
att wy med thyne gaffuer bliffue besett.
3. Optend y oss thyn Guddoms ild,
oc ødeleg wor eghen wild,
giff oss ett hierte reent oc pwrt,
oc styrcke y oss thet tw haffuer giort.
4. Tw æst siwfold y gaffuer skøne,
tw æst Guds finger paa then rette hand,
Gud faders ord giffuer tw wel fart,
offuer alle land at predickis snart.

Dette er en oversættelse af Luthers »Kom Gott
schepfer heyliger geyst«, som atter er en oversæt
telse af den latinske »Veni creator spiritus«. Disse
to tekster er anført under »Kom, Gud Faders
Aand fuldgod«, til hvilken der i det hele henvi
ses. Hvem der har foretaget den danske oversæt
telse er uvist, men man kan vel med størst grund
gætte paa Claus Mortensen, da oversættelsen først
fremkom i hans salmebog 1528. Det er en meget
fri gengivelse af Luthers tekst uden hensyn til
latinen. Niels Møller, som har givet en træffende
analyse af oversættelsesmetoden, kalder det »OrdInspiration, idet en Linie eller to, et Udtryk eller
Ord gribes af Oversætteren, og han saa spinder
sine egne Tanker videre derover med Udeladelse
af 1 eller flere Linier af den lutherske Text. Be
handlingen forekommer mere ubehjælpsom end
hos Grundtvig, men er i Princippet den samme
som hans Oversættelsesmaade«. Tillige har over
sætteren ændret lidt paa Luthers strofe og har
ombyttet rimstillingen.
Foruden denne oversættelse af den gamle
hymne, og efter Luther, fik vi senere en anden
med en svensk oversættelse som mellemled. Olaus
Petris »Kom helge ånde herre god« blev optaget
i Th 107 med begyndelsen »Kom hellig Aand, o
Herre Gud«. Se nærmere herom under »Kom,
Gud Faders Aand fuldgod«.
Claus Mortensens tekst gik videre til Tv 40
med følgende ændringer:
1,1: Kom Gud skabere o Helligaand,
2: vore hierte
2,3: Met Aandelig
5,2: kende Jesum

5. Dryff fraa oss nw dieuelsens list,
lær oss att kende rett Jesum Christ,
oc tage korssit aff hans milde hand,
hwilkid han atskillig giffuer alle mand.
6. Lær oss faderen att kende wel,
som oss forsørger bode lyff oc siæl,
sjm søn for oss y døden gaff,
att wy skulde icke faa ewig straff.
7. Gud fader wære loff oc hans kiære søn
som oss forhwerffde then ewig løn,
ther til wor trøster then Helliaand,
loff pryss oc ære y alle land.
Rabanus Maurus(?), 9 aarh.
Martin Luther 1524.
Claus Mortensen (?), 1528.
Her efter Bruun 1,11.

7,2: euige
3: trøstere

I Th 106 er der ændret lidt anderledes:
1,1: Kom Gud skaber O hellig Aand,
2,3: Met aandelig
4,1: skiøn,
7,2: euige
3: trøstere
Med samme tekst gik den videre til K (dog 7,2:
forhvervede. 7,3: Trøster) og P 123.
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Gb 294 har flyttet den fra pinsen til 8. trin. og
har yderligere ændret:
1,2:

vore Hierter

2,4:

Gior til Guds Naade vort Hierte bereed.

4,3-4: Du byder Gud Faders hellige Ord
At prædikes over den gandske Jord.

I de følgende kongerigske salmebøger blev den
ikke optaget, men Grundtvig søgte i Sangv.
1,345 at forny den, »Kom, skab os om, GudHelligaand«, som han ledsagede med følgende
fodnote: »Den Latinske Pindse-Sang »Veni crea
tor, Spiritus« tillagt Karl den Store, og os velbekiendt, efter Luthers Bearbeidelse, som »Kom,
Gud Skaber, o Hellig-Aand«, nu frit oversat og
forkortet«. Den er her forkortet til fem vers. I
1845 tog han fat paa den igen og gav to nye bear
bejdelser, »Kom, Skaber-Kraft, Gud-Helligaand«, Sangv. IV, 127, og »Kom, skab os nye,
Gud-Helligaand«, Sangv. IV, 128.
Desuden bearbejdede han 1837 den anden
oversættelse, som om ad Sverige var kommet ind
i Th 1569. Det blev »Kom, Gud-Faders Aand
fuldgod«, Sangv. 1,385, som han senere paany
omarbejdede i 8. opl. af Festsalmer 896; se nær
mere under denne salme. Kun denne sidste bear
bejdelse fik nogen videre betydning for salme
bøgerne.
I Sønderjylland foretog Ægidius en ny over
sættelse af Luthers oversættelse:
1. KOm GUd skaber/ o! hellig Aand/
I hiertet giv os ret forstand/
Med naadsens lyss kom til os ind/
Og skab udi os et nyt sind.
2. Thi du kaldis vor trøstermand/
Dend højeste GUDs gave sand/
En salve/ som vi salvis med/
Ild/ livets-kilde/ kierlighed.
3. Optænd et lyss i vor forstand/
Giv i vor siæl kierligheds brand/
Det svage kiød/ som du vel veed/
Styrk ved din kraft og miskundhed.
4. Sivfold i gaver er Guds Aand/
En finger paa hans højre haand/
Som sender ud Gud Faders ord
Med hast over dend gandske jord.

•7>

5. Driv bort dievlens list og fortred/
Af naade giv vort hierte fred/
At vi din villie følge maa/
Og siælens skade saa undgaa.
6. At kiende Faderen os lær/
Og JEsum Christ hans Søn saa kier/
At vi med troen fyldis maa/
Dig/ beggis Aand/ ret at forstaa.
7. Lof være GUd vor Fader god/
Og Sønnen/ som igien opstod/
Dend hellig Aand af hiertens grund
Skee priis og tak i allen stund.
B. C. Ægidius 1717, Æ 95.

Denne oversættelse blev bearbejdet i 1844 i MB
164 og ført nærmere til Luthers tekst. Den fik her
begyndelsen »Kom, o Gud Skaber, Hellig Aand«.
Denne bearbejdelse blev atter grundigt bearbej
det til N 185, hvor den endelig kom til at lyde:
1. Kom, o Gud Skaber, Helligaand,
Og rør vort Hjerte med din Haand,
Med Naadens Lys drag til os ind,
Skab i os et fornyet Sind.
(MB, lidt ændret)
2. Du kaldes jo vor Trøstermand,
Den høieste, som nævnes kan,
En Salve, som vi salves med.
Et Vidne om Guds Kjærlighed. (MB)
3. I os din Guddoms Ild optænd,
Vor Vanarts Rod i os udbrænd,
Gjør Hjertet reent og Troen stærk,
Fuldfør i os dit Naadeværk! (MB, lidt ændret)
4. Syvfold i Gaver, Helligaand,
Er du Guds Finger paa hans Haand:
Du gjør det, at Gud Faders Ord
Udbredes paa den ganske Jord. (MB)
5. Vor Fjende - driv ham langt paa Flugt,
Giv os Guds Fred og øv din Tugt,
At vi ved din Ledsagning maae
Al Skade paa vor Sjæl undgaae! (Landstad)
6. Bær Vidnesbyrd for os i Løn
Om Gud, vor Fader, og Guds Søn,
Om dig, Guds Aand, og alt dit Værk,
Og gjør vor Sjæl i Troen stærk! (Landstad)
7. Gud Fader og hans kjære Søn,
Som os forhverved evig Løn,
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Den Helligaand, vor Trøstermand,
Skee Lov og Priis i alle Land!
N 185.
Af denne tekst og Landstads søgte SF 473 at
sammensmelte en ny. Et versudvalg heraf kunde
have været optaget i D, men det maatte opgives
paa grund af pladsmangel. Det vil sige, at vi ikke
mere i den danske salmebog har nogen oversæt
telse af »Veni creator spiritus«, da Grundtvigs
»Kom, Gud Faders Aand fuldgod« nærmest maa
betragtes som en original Grundtvigsalme, selv
om den nedstammer fra den gamle rod. Men der
findes ellers danske oversættelser nok, f.eks. Jens
Aarsbos »Kom Helligaand, kom Skaber stor« i
Studenterhjemmets Julebog 1910, s. 6, provst
Cederfeld de Simonsens »Aand, som skaber,
sendt os fra Gud« i Kirke-Tidende (udg. af P.
Severinsen) 1919, sp. 349; den har dog Luthers
oversættelse som mellemled. Endelig Vilstrups i
Nordisk Koralbog s. 114, »Kom til os, Skaber,
Helligånd«.
I Norge har Landstad oversat alle Luthers sal
mer i »Martin Luthers aandelige Sange« 1855,
deriblandt ogsaa denne, »Kom Helligaand med
Skabermagt«, men han har bearbejdet sin over
sættelse paany og sammenholdt den med origina
len, inden den 1869 blev optaget i salmebogen,
La 209. F.eks. har han først fulgt Luthers vers
følge, men siden ombyttet v. 3 og 4, saa række
følgen er den oprindelige. Fra Landstads oprinde
lige tekst har N hentet de ovenfor anførte v. 5 og
6, men i hans salmebog er de meget anderledes.
Hauge 253 har en anden oversættelse efter
Luther, »Kom Gud og Skaber, Helligaand«. La
rev 37 har optaget Landstads tekst. Nynorsk 25
har en oversættelse af Matias Skard »Kom, Ånde,
med di skaparmakt«; hvis han har oversat efter
Landstad, har han i hvert fald taget hensyn til
den latinske eller de ældre tekster.
(Severinsen 9. Niels Møller SS, 11,46-47. Skaar I,
504-8. Nutzhorn 1,77-81).
KOM, O KOM, DU AAND, SOM GIVER.
Flehen zu Gott, dem heiligen Geiste.
1. Komm, o komm, du Geist des Lebens,
Wahrer Gott von Ewigkeit!
Deine Kraft sey nicht vergebens;
Sie erfiill uns jederzeit:
So wird Geist und Licht und Schein
In den dunkeln Herzen seyn.
2. Gieb in unser Herz und Sinnen
Weisheit, Rath, Verstand und Zucht,
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Dass wir anders nichts beginnen,
Denn was nur dein Wille sucht.
Dein Erkenntniss werde gross,
Und mach uns vom Irrthum los.
3. Zeige, Herr, die Wohlfahrt-Stege;
Das, was hinter uns gethan,
Råume ferner aus dem Wege;
Schlecht und Recht sey um uns an.
Wirke Reu an Siinden statt,
Wenn der Fuss gestrauchelt hat.
4. Lass uns stets dein Zeugniss fuhlen,
Dass wir Gottes Kinder sind,
Die auf ihn alleine zielen,
Wenn sich Noth und Drangsal find’t;
Denn des Vaters liebe Ruth’
1st uns allewege gut.
5. Reiz’ uns, dass wir zu ihm treten
Frey mit aller Freudigkeit;
Seufz’ auch in uns, wenn wir beten,
Und vertritt uns allezeit:
So wird unsre Bitt’ erhort,
Und die Zuversicht vermehrt.
6. Wird uns auch nach Troste bange,
Dass das Herz oft rufen muss:
Ach mein Gott, mein Gott, wie lange!
Ey so mach’ uns den Beschluss;
Sprich der Seelen trostlich zu,
Und gieb Muth, Geduld und Ruh.
7. O du Geist der Kraft und Stårke,
Du gewisser neuer Geist,
Fordre in uns deine Werke,
Wenn der Satan auf uns scheusst;
Schenk’ uns Waffen in den Krieg,
Und erhalt in uns den Sieg.
8. Herr, bewahr auch unsren Glauben,
Dass kein Teufel, Tod, noch Spott
Uns denselben moge rauben;
Du bist unser Schutz und Gott.
Sagt das Fleisch gleich immer Nein,
Lass dein Wort gewisser seyn.
9. Wenn wir endlich sollen sterben,
So versichre uns je mehr,
Als des Himmelreiches Erben,
Jener Herrlichkeit und Ehr’,
Die uns unser Gott erkiest
Und nicht auszusprechen ist.
Heinrich Held.
J. Niedling: »Neu erfundene geistliche WasserQuelle«, 1658.
Her efter Rambach IV, 32.
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Den store udbredelse, som denne salme stadig har
i Tyskland, stammer naturligvis i første række fra
dens egne kvaliteter, dens bibelfaste opregning af
Aandens naadevirkninger, men skyldes ogsaa
dens optagelse i A. Luppius: »Andåchtig singender Christen-Mund«, Wesel 1692, den saakaldte
»pietist-salmebog«, hvorved salmen, der egentlig
tilhører en foregaaende tid, gik med over i den
kommende. Her staar den anonymt, og flere for
skere har en tid ment, at dens forfatter var
Joachim Neander. Rambach, som har hentet sin
tekst fra denne samling, og ikke kender forfatte
ren (i saa fald havde han anført den mellem
Helds salmer), ved dog, at det ikke er Neander.
Man fandt den siden i et af boghandler Daniel
Starcke i Stettin besørget eftertryk af Criigers
»Praxis pietatis melica« fra o. 1664, hvor forfat
terens navn er anført. Den findes dog ikke i Helds
egen samling »Heinrich Held’es deutscher Gedichte Vortrab«, men man ved, at Held har ud
givet andre samlinger, som nu er gaaet tabt. I
den nyeste tid har man fundet en samling af
Helds gode ven, gymnasielæreren i Altenburg
Johann Niedling: »Neu erfundene geistliche
Wasser-Quelle«, 1658, hvor flere af Helds salmer
er optaget, og denne bog maa indtil videre gælde
for salmens ældste findested.
Teksten hos Niedling er gengivet i Tiimpel
1,413, hvor den har overskriften: »Am H.
Pfingstfest. Auff die 146. Frantzosische Psalmweise«. Dermed menes, siger KulpBF, en melodi
af Pierre Dagues i Genfer Psalteren. Bortset fra
ortografien er i Niedlings tekst følgende forskelle
fra den anførte:
3,2: Diss, was
5,5: erhoret
6: vermehret.
6,2: Wann das Hertz
7,2: Du Gewissen-neuer
8,3: mag berauben;
4: Schutz, O Gott!
Af en ukendt oversætter er den omplantet til
dansk 1740 i P:
1. Kom, o! kom, du Aand, som giver
Aand og naade, lys og kraft.
Du som hiertet ret opliver,
Sande Gud! lad ordets saft
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Trænge giennem siel og sind,
Og ret tage hiertet ind.
2. Øs du selv i vore tanker
Viisdom, raad, forstand og tugt,
Saa vi aldrig fra dig vanker.
Men laer kiende troens frugt,
Lad os ret din sandhed see,
Og flye al vildfarelse.
3. Viis os dydens rette veye,
Tag al anstød af vor stie,
Lær os see og kiende nøye
Alt det, som vi feyle i;
Lad vort hierte smertelig
Føle syndsens mindste sviig.
4. Vidne med vor aand og hierte,
At vi er’ din eyedom,
Lindre dermed al den smerte,
Angest, suk og sorrig, som
Din haand haver os bereed
Til vort gavn i evighed.
5. Driv os, at vi dristig træde
Frem til Faderen med bøn,
Suk selv i os, naar vi væde
Vore øyne, viis den løn
Og bønhøring, som vi maae
Vente, af Guds haand at faae.
6. Vil vort hierte ogsaa trænge
U-taalmodighed i nød,
Raabe vi, ach! Gud, vor længe!
Da lad snart din naade sød
Som en liflig kølne-vind
Qyæge vores matte sind.
7. O! du Aand, som kraft og styrke
Har i al fuldkommenhed.
Giv os kraft, dig ret at dyrke;
Bliver satan derfor vred
Og vil kaste os omkuld,
Stat os bi, og vær os huld.
8. Lad vor troe for alting blive
Fast imod hans pile-skud,
Alt hvad den vil fra os rive,
Hindre selv, o! stærke Gud,
Ja i al vor fristelse
Lad dit ord sin kraft betee.
9. Naar ved døden vi skal skilles
Fra det dødsens legeme,
Som vi bær’, lad aanden stilles
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Ved den trøst, at Englene
Føre den til fryd og fred
I en salig evighed.
Ukendt oversætter, P 137.
Den er allerede oversat 1721 i Enewald Ewalds
sangbog, sandsynligvis af Ewald selv, hvis over
sættelse begynder:
Kom o Lifsens Aand, snart komme,
Sande Gud, fra Evighed!
Din Kraft tiene os til fromme,
Og opfyld med Herlighed.
Saa skal findes Aand og Lins
I det mørke Hjertes Huus.
Det blev dog ikke den, men en lidt bedre over
sættelse, der blev optaget i P.
Fra P gik den videre til Gb 305, som ændrede:
4,3-5: al vor Smerte,
Thi og fra din Naade kom
Korset, du os har bereed
6,1:
3:

Vil ind paa vort Hjerte trænge
hvor længe!
(trykfejlen er dog allerede rettet i senere
udgaver af P)

Derefter gled den ud af de kongerigske salme
bøger, men blev endnu bevaret i Sønderjylland,
hvor MB 172 optog den med udeladeke af v. 8;
N 186 udelod ogsaa dette vers og ændrede føl
gende i forhold til P:
2,4:
Men maa bære
5-6: Led os ret paa Sandheds Sti,
Fra Vildfareke os fri!
3.2- 4: Tag hvert Anstød fra vor Fod,
Lad
Alt, hvad vi gjør dig imod;
4,1:
5:

Bær du Vidne med vort Hjerte,
Os din Haand har her bered

5.3- 5: naar vi bede,
Vore Øine viis den Løn,
Den Bønhøreke, vi maae
6,1:
5:

Vil ind paa vort Hjerte trænge
mild og liflig Vind

7.4- 6: Giv vor Tro Bestandighed;
Imod Satans Pileskud
Staa os bi, o stærke Gud!

Den har nu udtjent paa dansk, dels staar over
sættelsen ikke paa højde med originalen, dels har
vi faaet bedre helligaandssalmer. Den er derfor
ikke optaget i D.
I Norge er den kun optaget i Hauge 435.
(Rambach 11,399. IV, 32. Koch 111,56. VIII, 94.
Fischer 11,8. Kulp 81. KulpBF 106. Hejselbjerg 221,
246).
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1. KOmm/ himmlischer Regen! erquicke die
erden/
komm/ helliger Gekt!
damit die verheissung erfiillet bald werden/
die JEsus anpreisst:
Er wolle ein diirres und lechzendes hertz
mit wasser erfiillen/
und allgemach stillen
den sehnenden schmertz/ den sehnenden
schmertz.
2. Komm/ Wasser des lebens! lass stromelein
fliessen
auf dieses dein land/
das unter der triibsal vertrockenen miksen/
dein erbe genannt:
sieh/ wie mein hertz in mir so seufzet und
stdhnt/
und sich im verlangen/
dich gantz zu umfangen/
recht ångstiglich sehnt:/:
3. Komm liebliches Sausen! belebe die seele;
lebendiger Wind!
gib/ dass sich ein leben/ in finsterer hole
des leibes/ entziind.
Marck/ adern/ und beine erstarren im lauf:
dein odem des mundes/
und zeuge des bundes
der wecke sie auf:/:
4. Komm/ Troster der bidden! und starcke die
sinnen;
komm/ siissester wein!
und lass durch dein zuspruch der liebe/
zerrinnen
die schmertzliche pein
des schiichternen hertzens; so wird es
geschehn/
dass ich zu dem beten
kan freudiger treten/
und vor dir bestehn/ :/:
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5. Komm/ Stårcke der schwachen! erquicke die
glieder;
balsamische kraft!
ermanne den muden und krancken doch
wieder/
hertz-stårckender saft!
so werd’ ich im kåmpfen der liebe darauf
nicht wieder erkalten
und besser anhalten
im heiligen lauf/ :/:
6. Komm/ Lehrer der schiiler! dich wil ich
erwåhlen;
du bringest herfur/
was sonsten verborgen gewesen der Seelen/
ich finde in dir
mehr/ als mir durch vieles bemtihen wird
kund;
recht wichtige sachen/
die weis und klug machen/
die lehret dein mund/ :/:
7. Komm/ Klarheit der blinden! und dffne die
augen/
komm/ glåntzendes Licht!
weil in mir die augen der seelen nichts taugen/
eh dieses anbricht.
Lass deine erleuchtung mein hertze
durchgehn/
so werd’ ich im lichte
dein Gnaden-Gesichte
in ewigkeit sehn :/:
8. Komm/ heiliges Oele! und salbe die kråfte
der seelen mit dir;
verrichte im hertzen die gnaden-geschåfte/
und wircke in mir/
was tugend/ und friichte der Geistes allein
man pfleget zu nennen;
lass lichterloh brennen
den gottlichen schein :/:
9. Komm/ Fiihrer der kinder! und lencke den
willen
nach deinem gebot;
lass deinen befehl mich getreulich erfullen;
bis endlich der tod
mich/ nach hier im frieden vollendetem lauf/
durch zeitliches leiden/
zur ewigen freuden
fuhrt himmelwerts auf/ :/:
to. Komm/ himmlische taube/ und lasse dich
nieder/
in warheit und treu/

175
auf deine im geiste vereinigte glieder/
verbinde aufs neu
die hertzen in liebe; gib/ dass sie forthin
aufrichtig verfahren/
und immer bewahren
den gottlichen sinn/ :/:
11. Komm/ friede der seelen/ und gib dem
gewissen
bestandige ruh/
und lass mich des himmlischen trostes
geniessen /
trit nåher herzu/
und sprich zu der seelen diss trostliche wort:
sey wieder zu frieden/
denn ich bin hienieden
dein sichrer Hort/ :/:
12. Komm/ flamme der liebe! mein hertze
entziinde/
in heiliger brunst:
gib/ dass sich mein hertz mit dem deinen
verbinde/
du himmlische gunst!
richt auf/ in der seelen/ dein liebes-panier;
so wil ich mein leben
zu eigen dir geben
in liebes-begier/ :/:
13. Komm/ quelle der freuden! erfiill das
gemiithe
mit himmlischer lust;
es sey mir dein vorschmack der gottlichen
giite
alleine bewusst:
weil diesem vergniigen sonst keine lust
gleicht/
so hat der gefunden
hochst-selige stunden/
wer dieses erreicht/ :/:
14. Komm/ Zeuge der kindschaft! hilf Abba mir
singen/
aus kindlichem geist/
und driick die gewissheit von himmlischen
dingen/
die dein wort verheisst/
das siegel des erbes/ ins hertze hinein;
so werd ich in freuden
mein hertze hier weiden/
und selig schon seyn/ und selig schon seyn.
Johann Gaspar Stegmann.
Freylinghausen »Neues Geist-reiches GesangBuch«, Halle 1714, Nr. 127.
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Johann Caspar Stegmann, der 1713 var feltpræst
og senere præst i Harthum i nærheden af Minden,
maa ikke forveksles med Josua Stegmann, der var
professor og superintendent i Rinteln og levede
hundrede aar tidligere.
J. C. Stegmanns salme er et ægte produkt af
pietismen, skrevet til en af de ariemelodier, som
dengang var moderne og blev brugt som salmeme
lodier, især af den senere pietisme. Men den slog
paa ingen maade an i Tyskland. Koch nævner
hverken den eller forfatteren. Hos Fischer ser
man, at den ud over Freylinghausen kun blev
optaget i en enkelt lidt senere salmebog; Schra
der nævner han ikke. Den blev dog optaget hos
Schrader 175 med to smaa ændringer:
1,3: mag werden,
3,t: seelen;
Til dansk blev den oversat af Brorson:
1. Kom Regn af det Høye/ lad Jorden oplives
som Lilie Dal
At hvad os vor Jesus har lovet maa gives
i tusinde tal/
hand vilde1 det arme fortørrede Mood
for friske og lædske
med Himmelske Vædske
af Paradies Flood/ af Paradies Flood.
2. Kom Himlenes kilde/ lad Strømmene flyde
paa dette dit Land/
at Blomster og Frugter din Have maa pryde
og sættes i Stand/
see dog hvor mit Hierte forpiint og forladt
sig ønsker saa saare/
med Sucke og Taare
at favne sin Skat :/:
3. Kom Sielenes Aande/ før dennem til Live
O Himmelske Vind/
de bange og syndige Hierter at give
et Himmelske Sind/
hvert Hierte som ligger i Synden paa Straae
i Lysternes Søle/
din varme lad føle
at de kand opstaae :/:
4. Kom Trøster i Trængsel/ kom Sandsernes
Styrcke
mit Hiertes Behag
kom Viin os at lædske i Angestens Tørcke
med Himmelske Smag/
i. sikkert optativ: ville. Jvf. originalen.
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saa kand jeg til Bønnen frimodig fremgaae/
og stedse mig skynde
i Kierligheds Brynde
aid Naade at faae/ :/:
5. Kom Balsom for alle Bekymrede Hierter
at vise din Krafft/
at lindre de blodige Siælenes Smerter
med Lægedoms Safft/
saa skal jeg ej findes i Treflhingen fey
men gaae som en Kiempe
til Synden at dempe
paa Helligheds Vey :/:
6. Kom Viisdom jeg haver din Himmelske
Lære
for alle udvaldt/
hvad ellers Fornufften forborgen vil være
det finder jeg alt/
hvad ellers ey findes ved Mennisklig Sands
og Læsningens Møye
det skuer jeg nøye
i klareste Glands :/:
7. Kom Fackel/ som sicker vej-viser de blinde
med Himmelske Skin
oplyys mig og før de formørkede Sinde
paa Himlenes Trin
lad mig udi Lyset kun stedse gaae frem/
og dagligen ile
som flyvende Pile
til Himmelen hiem :/:
8. Kom Hellige Olie Sielenes [kræfter]
at salve i mig/
at hvad jeg skal tencke og giøre herefter
maa virckes ved dig/
at Aandens lifsalige Frugter maa staae
i deyligste Grøde/
og dagligen døde
den onde Atraae :/:
9. Kom sande Vejvisere Hiertet at bøye
ret som det sig bør/
lad hvad du befaler mig ene fornøye/
at jeg det og giør/
og blive saaledes bestandig derved/
i Sorrig og Glæde/
indtil jeg kand træde
fra Verden i Fred :/:
10. Kom Due at Kierligheds Varme kand findes
i inderste Aand/
lad alt hvad dig kiender nu mere forbindes
i kierligheds Baand
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fra dig ey at vrie os ud eller ind/
men redelig vandre/
og aldrig forandre
det Himmelske Sind/ :/:
11. Kom Siele-Fred/ lad vor Samvittighed smage
din liflige Roe/
din Sødhed til Sindet fra Verden at drage
i Hierterne boe/
og tal til mit Hiertes det inderste Grund
Fred vil jeg dig give
Jeg hos dig vil blive
til yderste Stund :/:
12. O Kierligheds Lue/ lad Hierterne finde
din Helligheds Brand/
mit Hierte lad sig med dit Hierte forbinde
i Lydigheds Stand.
Ret i mig din Kierligheds Bannere op/
mig vil jeg forskrive/
din gandske at blive/
med Siel og med Krop :/:
13. Kom Himmelske Kilde i Sielen at flyde
med Glæde og Trøst/
ved dig ret en Forsmag af Himlen at nyde
er ene vor Lyst
mod denne din Glæde er Verden kun straae
O! Paradies Drue/
O! Himmelske Lue
hvor1 dig kun kand faae :/:
14. Vor Børne-Rets Vidne! hielp abba at sige
med Hierte og Mund/
og tryck mig den Vished at arve dit Rige
i inderste Grund
Ja viis mig saa tit du O Saligheds Pandt
om Himlen erindrer/
hvor Kronen den tindrer
som Jesus os vant/ som Jesus os vant.
»Nogle Himmelfarts og Pindse-Psalmer Gud til
ære og hans Kircke til Opmuntring Verterede
af H.A. B., Tundem 1734«.
Det kan undertiden ske for Brorson, om end sjæl
dent, at et tysk mesterværk kan smuldre under
hans haand, men det kan ogsaa ske, at en mindre
god original kan blive et mesterværk. Det er sket
her, og det til trods for, at han meget nøje følger
sit forlæg. Salmen føles ganske som en brorsonsk
original. En »mesterlig Fordanskning« siger
Ejnar Thomsen. En »festlig Rytme« siger Carl
Koch; den har Brorson nu ikke fundet paa, men
han bevæger sig friere i den end Stegmann.
I. Trykfejl: hvo.
12
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Indholdet er en stadig anraabelse under stadigt
skiftende billeder; det er et træk, som den har til
fælles med mange andre Helligaandssalmer. Men
mens billederne i originalen ofte har saa taagede
omrids, staar de hos Brorson i plastisk klarhed.
Det er træffende karakteriseret af L. J. Koch:
»Skildringen er mættet med bibelske tanker og
bruger for en stor del udtryk og billeder fra bibe
len. Ejendommeligt er det at se, hvordan tanker
og billeder afløser hinanden i hastig flugt. Det
giver salmen et mærkeligt liv. Den har i det hele
et broget farvespil. Og dette er blevet forhøjet i
Brorsons gengivelse. Liljedalen og paradisfloden
(v. 1), blomsterne og frugterne i Åndens have
(v. 2), soldaten, der ikke er fejg i træfningen (v. 5),
faklen og de flyvende pile (v. 7), verden som strå,
paradisdruen og den himmelske lue (v. 13), ende
lig til sidst kronen, der tindrer (v. 14), er alt sam
men hans værk. Det er dog kun klædningen; bag
ved ligger en religiøs fylde og alvor, som gør, at
vi ikke blot ser et digt af sjælden skønhed, men en
virkelig - og stor - salme.«
Billedet af regnen, der skal vande den helt ud
tørrede jordbund i haven (v. 1-2), er almindeligt
i mystikken. Det betegner de »tørre tider«, der
kommer efter den salige opløftelse, eller maaske
rettere: de tørre tider, der udfylder den lange tid
mellem de salige opløftelser. Dette billede er dan
net i syden, hvor solen brænder stærkere end her,
f.eks. af den hellige Teresa. Stegmann har her
som saa mange pietister overtaget mystikkens
sprogbrug, og Brorson overfører billedet til dansk
med forøget skønhed. Men ved en anden lejlig
hed finder han et andet billede for det samme,
et nordisk billede, den lange sure vinter, hvor der
maa ties og bies: Tunge tider langsomt skrider,
langsomt skrider... »Her vil ties« og »Kom regn
af det høje« er paa en maade søstersalmer, saa
forskellige de er, den første med sarte farver og
slørede omrids, den anden med sommerens farve
pragt, med klare ord, med konkrete bønner, der
ikke blot drejer sig om religiøse oplevelser, men
om hele livsholdningen; nøgleordet er her som i
flere andre Brorsonsalmer: »det himmelske sind«.
Desværre er denne salme og i det hele taget
pinsesalmerne i heftet maadeligt trykt, sat som
prosa for at faa plads paa to ark, af en sætter, der
nærer ophøjet foragt for skilletegn. Den blev op
taget i Klenodiet 1739 med følgende ændringer
eller rettelser:
5,5: trefninger
(i senere udgaver atter: trefningen)
7,5: nu stedse
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8, i: kræfter
(ordet mangler i originalen)

2,4: Og sætte
7: Med Suk og med
3,4: Et himmelvendt
8: At det

13,8: hvo
Derimod bliver 1,4 »sættes« først ændret til
»sætte« i senere udgaver, og 11,5 »det«, som vel
er en trykfejl for »den«, bliver slet ikke rettet.
P 133 har følgende ændringer:
1,2: lilie-dal,
8: paradiis-flod!
2,4: sette

5(6),5: ved Menneskesands
6: Og Granskningens Møie,
6(7),!: som sikkert veileder de Blinde
2: Med Himmerigs Skin,
3: Og før mig, som selv ikke Veien kan
finde
5: nu stedse

3,4: Ret himmelske

8 (10),5: at vende

8,1: sielen at smøre
2: Og
3: og tale og giøre

Ejnar Thomsen anker over, at KH har udeladt
v. 2, 5 og 6. Det er rigtigt, at de ogsaa er værdi
fulde, men det kan ikke nægtes, at salmens
længde, 10 vers, i nogen grad har hindret dens
brug i Sønderjylland. D 272 har derfor gjort vel
i at følge KH, hvis tekst er blevet stærkt indsun
get i Kongeriget. F.eks. var en pinsegudstjeneste
i Jesuskirken i Ussings tid utænkelig uden den.
I Norge blev den af Wexels optaget 1859 i 3.
udgave af »Christelige Psalmer« med 9 vers.
Derimod var det ikke noget for Landstad. Hauge
433 0Pt°g alle !4 vers. La rev 445 optog seks vers,
1, 2, 8, 10, 11, 14, med adskillige ændringer. Til
Nynorsk er den ikke oversat, men optaget i rigsmaalstillæget 806 med samme tekst som La rev.

9)5: °g bliver
13,8: Hvo
Den let komiske ændring i 8,1 og den deraf
følgende i 8,3 kommer af, at originalen mangler
ordet »kræfter«, og P har ikke vidst, hvad man
skulde sætte i stedet. Redaktionen var sluttet, før
Klenodiet udkom.
Derefter gled salmen foreløbig ud af salme
bøgerne og blev først genoptaget i RT 1,678, der
optog fem vers: 1, 4, 8, 10, 14, uden anden
ændring end 4(10),5: at vende.
KHF 1885,356 nøjedes med at optage v. 1,8,
1 o, men de to udeladte vers har straks været sav
net, eftersom KHF 1888,368 igen havde dem
med.
Saaledes blev det ogsaa i KH 293, hvor æn
dringerne blev:
1,5:

Du vilde

2 (4) ,5-8: Saa kan jeg til Bønnen frimodig gaa
frem,
og dagligen ile
Som flyvende Pile
Til Himmelen hjem! (7,6-8)
4(10),5:

at vende

S 290 har optaget v. 1,8, 10, 14.
I Sønderjylland blev salmen optaget i N 187
med 10 vers: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, n, 14, med
følgende ændringer:

(Fischer 11,7.
I, s. 172 flg. Ejnar Thomsen 199200. Carl Koch: »Hans Adolf Brorson«, 36).

KOM, SANDHEDS KONGE, KRISTUS,
KOM!
Mel. Et lidet Barn saa lysteligi.
1. Kom, Verdens Konge! Christus, kom!
Hos mig du og inddrage!
Min Hjertefred det gjælder om
I disse Stridens Dage!
Saa tidt er Sindet altfor trygt;
Og ængstes det af Syndens Frygt,
Saa let det bliver bange!
Udløs mig du fra Syndens Baand!
Lad Palmen grønnes i min Haand!
Gjør Verdens Frygt til Fange!
2. Kom Sorgens Mester! drag du ind!
Jeg aabner dig mit Hjerte!
Forgjæves dog det tunge Sind
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Hos Verden Fred begjærte.
Gaaer al min Tanke klædt i Sort,
Du reiser, som i Nains Port,
Mit Haab fra Dødens Baare.
Jeg faaer igjen min tabte Trøst;
Mit Hosiannas Fryderøst
Frembryder med min Taare!
3. Kom, Livets Fyrste! før min Sag,
Mod Gravens mørke Hære!
Er du mig nær, skal Dødens Dag
En Palmesøndag være.
O Christus! vær mig god og mild,
Naar hisset, mellem Skyens Ild,
I Herlighed du kommer!
For dig har Ingen Roes og Ret;
Gjør du mit tunge Regnskab let,
Og vær en naadig Dommer!
C.J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange«, (3. samling),
Kjøb. 1835, LXXXI.
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KOM, SANDHEDS AAND, OG VIDNE
GIV.
1. Nu nærmer sig vor Pindse-Fest,
Gud-Helligaand! vær Du vor Giæst,
Som kraftig i hvert Kirke-Aar
Fra Gud-Fader og Søn udgaaer!1
2. O kom, Guds Aand, og Vidne giv
I os, at Jesus er vort Liv,
Som de, der ei af Andet veed
End Jesu Navn til Salighed!
3. Kom, Sandheds Aand, og leed os saa,
At vi paa Klarheds Veie gaae,
Men aldrig dog fra Troens Grund
Et Haarsbred vige nogen Stund!
4. I Kors og Kummer, Trang og Nød,
I Fare, Fristelse og Død,
Til Trøster Du os given est,
Vor Tarv Du kiender ogsaa bedst!

Salmerne i Boyes tredie samling indledes af tre,
som alle tager deres udgangspunkt i palmesøn
dag. Den første er »Til Zion drager Christus
frem«, den anden »Sit Indtog haver Christus
holdt«, hvoraf man har uddraget »Sin menighed
har Kristus kær« (se denne!); den tredie er ovenstaaende.
Den blev optaget i R 248 med følgende ændrin
ger:

5. Om derfor end, med Korset paa,
Vi Torne-Stien træde maae,
Dog vinde vi til Livsens Land,
For Du er med, vor Trøster-Mand!

1,1:
2:
7:
8:

7. Er Nøden haard og Kampen svær.
Da lad os see, din Hjelp er nær,
Og lad os see den Krone skiøn.
Som er i Himlen Troskabs Løn!

Sandheds Konge,
Ind i min Sjæl du drage
Gjør Død og Dom det bange;
Ak, løs mig ud fra

2,8: Jeg seer igjen

6. O Hellig-Aand, o søde Gud!
Styrk os, saa vi kan holde ud!
Opvarm os med din Naades Glød,
Og giør os trøstig i vor Død!

N. F. S. Grundtvig (efter Kingo).
Sang-Værk 1837,386.

KH 191 optog de samme ændringer som R, dog:
1,8: Ak, løs mig ud af
2,6: ved Nains
3,5: O Herre Kristus, vær mig mild,
Saaledes gik den efter genforeningen videre til
SS 728.
Salmebogskommissionen, som ikke var Boyes
salmer særlig gunstigt stemt, vedtog i første om
gang at optage denne, i anden omgang at ude
lade den og i tredie omgang at optage den; D 151
har samme tekst som KH.
12*

Da Grundtvig 1826 i anledning af jubelaaret ar
bejdede med Kingos salme »Nu nærmer sig vor
pinsefest« (se denne!), foretog han først en fri
gendigtning »Oprundet er vor Pindse-Fest«, som
senere blev grundlaget for »Du, som den store
pinsedag« (se denne!). Mere originaltro er han
1837 i den anførte tekst, som han i en fodnote
kalder »Kingos med samme Begyndelse, lidt
ændret og forkortet«.
Grundtvig arbejdede med salmen mange
gange. En tidligere tekstform var allerede 1832
blevet optaget i Hagens »Historiske Psalmer og
Riim«, nr. 43: »Nu rinder op vor Pindsefest«.
. metrisk lapsus. 2. udg.: Fra Fader og fra Søn udgaar.

i8o

Den er paa g vers. Heraf uddrog Grundtvig 1837
ovenstaaende v. 1-6, mens slutningsverset er nyt.
Lindberg optog Sangværkets form i Rosen-kjæden
132.
Psalme-Blade til Kirke-Bod 1843 indeholder
en ny bearbejdelse, og atter 1845 en ny i Prøve
heftet nr. 101. Den sidste blev optaget i Fenger
nes Pinsehefte nr. 17.
ETF 908 bragte 1857 en blandingsform mellem
Kingo, Hagen og Sangværket; her er flere nye
varianter, men det er maaske ikke sikkert, at de
stammer fra Grundtvig. Hvor det gjaldt Kingo,
var P. A. Fenger meget selvstændig.
En sidste bearbejdelse foretog Grundtvig 1868
i anden udgave af Sangværket, hvor teksten er
meget ændret i forhold til første udgave.
Yderligere varianter kan man finde i Grundt
vigs prædikener. 6. sønd. e. paaske 1833 citerede
han nogle vers i Frederikskirken, og 1849 be
gyndte han en juleprædiken med tre vers, hvori
der er noget, som foregriber den senere form i
Festsalmerne.
Om alle de derved fremkomne varianter maa
henvises til Sangv. VI, s. 117 flg.
Det mest frugtbare sideskud paa denne stam
me fremkom i860 i fjerde tillæg til 7. oplag af
Festsalmerne 864, en forkortelse, som bestod af
følgende fire vers:

1. Nu nærmer sig vor Pindsefest,
Gud-Helligaand, vær du vor Giæst!
Med Ordets Kraft og Troens Liv
Du til os kom, og hos os bliv!
2. Kom, Sandheds-Aand, og Vidne giv
Hos os, at Jesus er vort Liv,
Saa vi af intet andet veed
End ham vor Sjæl til Salighed!
3. Kom, Lysets Aand, og led os saa,
At vi paa Klarheds Veie gaae,
Men aldrig dog fra Troens Grund
Et Haarsbred vige nogen Stund!
4. Gud-Faders Aand! kom til os ned
Med Himlens Ild: Guds Kiærlighed!
Læg paa vor Tunge Naadens Røst
Med Livets Ord til evig Trøst!
Festsalmer, 7. opl-, 4. tillæg, i860.

I et eksemplar af nævnte udgave har Grundtvig
skrevet et andet begyndelsesvers, som ikke blev
trykt:

KOM, SANDHEDS AAND, OG VIDNE GIV

Guds Naades Aand, til evigt Gavn
Udsendt i Jesu Kristi Navn,
At samle dem, som elske Fred,
Til Herrens Daab og Menighed.

I 8. oplag af Festsalmer har Grundtvig besluttet
sig til at udelade begyndelsesverset, saa salmen
her i 1864 for første gang fremtræder med de tre
kendte vers og den nye begyndelse: »Kom, Sand
heds Aand«. Ændret er:
1,2: At Jesus Christus er vort Liv.
Den endelige form faar den 1868 i 9. oplag, hvor
yderligere er ændret:
1,3: Og at ei du af andet veed.
Se Sangv. V, 332.
Ved optagelsen i RT 1,672 blev ændret:
1,3: Og at ei vi

Saaledes gik salmen videre til KH 410 og SS 727.
Denne sidste ændring er ved nærmere efter
tanke meningsløs og er blevet forladt i D 258,
som altså bliver staaende ved Grundtvigs egen,
sidste og i sandhed vel overvejede tekst.
Saaledes indledte Grundtvig i de senere aar
altid sine prædikener i Vartov, og der er en del
af hans disciple, der har taget skikken op efter
ham.
Som salmen nu fremtræder, stammer de to
første vers fra Kingo, mens det sidste helt er
Grundtvigs eget. De mindre forskelle i de to første
vers afspejler dog baade to forskellige digterper
sonligheder og to tidsaldre. Kingo beder Aanden
vidne »i mig«, at Jesus er »mit Liv«; Grundtvig
siger »vort Liv« og tænker paa menigheden og
verden. I ortodoksiens tid beder Kingo, at Helligaanden maa lede ham paa sandheds veje, saa
at han aldrig skal vige fra troens grund. Efter
rationalismens tid beder Grundtvig om at blive
ledet paa klarheds veje, men dog aldrig fra troens
grund. Hvor Kingo aldrig vilde have set en mod
sætning, er der for Grundtvig opstaaet et pro
blem, og hele ordvalget er en følge deraf: »Lysets
Aand«, »Klarheds Veje«. Om maalet er de enige:
Aldrig et haarsbred fra troens grund!
(StJ 1,276-7; IV, 48. Prædikener af N. F. S. Grundt
vig i Frederiks-Kirken 1832-39, Kjøb. 1875, s. 175.
Dansk Kirketidende 1880, sp. 829).
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KONGEN GLÆDE SIG I DIG.
1. Kongen glæde sig i dig,1
Herre! lad omkring hans Throne
Fred og Naade leire sig,
Og din Miskundhed ham krone!2
Lad det hele Folk fornemme,
At han Rigets Vel vil fremme!
2. Kongen glæde sig i dig,
Herre! lad det dig behage
Selv at styre naadelig
Hvad han sig vil foretage
I det Embede, han bærer!
Paa dit Bud han jo regjerer.3
3. Kongen glæde sig i dig,
Da den rette Løn han finder;
Den bestaaer evindelig,
Jordisk Løn jo snart forsvinder Os du og den Naade give.
At vor Tak hans Løn maae blive.4 5
4. Kongen glæde sig i dig,
Fred du i hans Hjerte sende,
Glæd hans Sjel i Himmerig
Naar hans Kald er her tilende!
Blandt hans Folk du, Herre! binde
Til hans Navn en Faders Minde!6
5. Kongen glæde sig i dig,
Lad ham frydes ved at høre,
At den Troe udbreder sig,
Som kan Sjele saliggjøre
Med en Fryd, som ikke sviger,
Naar al jordisk Fryd bortviger.6
1. Ps. 63,12. 2.Ps. 5,13. 3. Rom. 13,1. 4. 2 Krøn. 32,33.
5. 2 Krøn. 34,24.25. 6. 1 Joh. 2,17.
N.J. Holm:
»Harpen«, Christiania 1829,342.
Fremkom først i »Harpen, en Psalme-Bog«,
Christiania 1829, og tilskrives derfor udgiveren
N. J. Holm. Det kan man i dette tilfælde sikkert
roligt gøre, da den ikke findes i de ældre danske
Brødremenighedssalmebøger, og heller ikke i
»Gesangbuch zum Gebrauch der evangelischen
Briidergemeinen«, Barby 1778, hvorfra Holm
har hentet særdeles mange salmer, som han har
oversat frit i Harpen; det siger han i forordet.
Samme sted udtaler han, at »Den Swenska
Psalm-Boken«, 1819, ogsaa har været et forbillede
for Harpen. Det er derfor muligt, at Wallins sal
me over Rom. 13 »Kristen, var for Herrens
skuli«, som er paa samme versemaal, kan have

inspireret Holm, skønt kun det sidste vers hos
Wallin er forbøn for kongen. Det var jo nærlig
gende for Holm, da den svenske konge ogsaa var
Norges konge. Bortset fra en saadan mulig til
skyndelse er Holms salme original og tager sit
udgangspunkt og omkvæd fra Ps. 63,12, som han
selv henviser til i noterne under salmen. »Bogens
Eiendommelighed«, siger han i forordet, »be
staaer deri, at der neden under Siderne er henviist til de Sandheder i den hellige Skrivt, som
ligge til Grund for Psalmerne«. Det fremgaar af
det følgende, at noterne skal lede læserne, især de
unge, til at opsøge skriftstederne og derved lære
Guds ord bedre at kende. Det er altsaa ikke, som
man skulde tro, for at dokumentere salmernes
biblicitet.
Det er i overensstemmelse med Brødremenig
hedens principper at lyde konge og øvrighed og
være loyale borgere i det land, hvor brødrene har
deres virke. Her var det nu en sønderjyde, som
virkede i Christiania, hvis konge var svensk.
Holm siger i den følgende salme:
»O lad i dette Rige skee,
At Alle Kongens Embede
I Biblens Lys betragte!«
Som følge af disse forhold og denne betragtning
bliver en salme om kongen nationalt farveløs og
kan passe paa enhver konge i ethvert land, men
kommer samtidig til at mangle noget væsentligt,
saa man ikke bryder sig om den i et land, hvor
der er den rette overensstemmelse mellem konge,
folk og fædreland. Denne salme vilde derfor ikke
have store muligheder i Frederik Vis Danmark,
og i det hele ikke i Kongeriget, hvorimod den i
hertugdømmet Slesvig med den nationalt blan
dede befolkning netop var den bøn for kongen,
som kristne danske og tyske slesvigere i fællesskab
kunde bede.
Den blev derfor optaget i MB 647 med en
enkelt ændring:
4,5: Hos hans.
Derfra gik den videre til N 534, som yderligere
ændrede:
2,5:

I det Embed, som han

3,3:

Som bestaaer

5,4-5: saliggjøre;
Det er Fryd, som
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Men salmen slog ikke saa godt an i Sønderjylland,
at den kunde forsvare en plads i SS. Den maatte
vige, da der efter genforeningen skulde udelades
en del dødt stof for at skaffe plads til et tillæg. Der
kunde naturligvis ikke være tale om at optage
den i D.
KONGERNES KONGE OG HERRERNES
HERRE, DIG HYLDER.
Slutnings-Psalme.
Mel. Lovsynger Herren, den Stærke etc.
1. Kongernes Konge og Herrernes Herre! Dig
hylder
Himlen ogjorden og Alt hvad Din Guddom
opfylder.
Naadig er Du;
Hør og bønhør os da nu:
Giv, at vor Gjerning dig hylder!
2. See Du velsignende ned til os, himmelske
Fader!
Giv, at af Hjertet vi hade alt det, som du
hader,
Søge Din Fred,
Følge Din Eenbaarnes Fjed!
Da tør vi kalde Dig Fader.
3. O lad Din Aand over os fra det Høie
udgydes!
Ørknen da grønnes, og Marken med
Frugtbarhed prydes;1
Hjerte og Aand
Knyttes med hellige Baand
Til Dig, som evig skal lydes.

lighed forfattede Bønner ere af H. Høiærv. Hr.
Dr. Biskop J. P. Mynster og Psalmerne af H.
Høiærv. Hr. Dr. Provst F. Schmidt«. Derefter
anføres Mynsters indgangsbøn og indgangssal
men af F. Schmidt: »Hvor Herren ikke Huset
bygger, Der svigter Arbeid, Flid og Kunst« (2
vers), Høimesse-Psalmen »Velsignet er det Land
af Gud« (3 vers). »Hans Høiærv. Dr. Biskop
Mynster prædikede derpaa med megen Kraft over
Eph. 4,1-7. Efter Prædiken blev afsungen denne
Slutnings-Psalme«. Gudstjenesten endtes med
Mynsters slutningsbøn.
Salmen er saaledes blevet til og blevet brugt i
en historisk stund, og er i det forløbne hundredaar
nok ogsaa blevet sunget ved andre officielle lej
ligheder.
Den blev optaget i R 107 med følgende æn
dringer :
2,1-2: See du velsignende ned, o vor himmelske
Fader,
Lad os af Hjertet bekæmpe med Kraft,
hvad du hader,
4,5: hvor det
Med disse ændringer gik den videre til KH 85
og D 750. Man havde tænkt at udelade den, men
den slap med i næstsidste omgang. I de sønderjydske salmebøger har den ikke været optaget.
KRAFTEN FRA DET HØJE.
Mel. Christ stod op af Døde.

1. Kraften fra det Høie,
Alt som en Ild for Øie,
Med alle Tungers Liflighed
4. Alt, hvad begyndes og endes med Dig, det
Neddaled til Guds Menighed!
skal lykkes,
Takker alle Gud for hans Gave!
Men hvad ei Du haver plantet med Rod skal
oprykkes,2 * *
2. Kraften fra det Høie,
Plant da Din Sæd:
Guds Aand, os sammenføie
Sandhed og Retfærd og Fred!
Fra Øst og Vest, fra Syd og Nord,
Saligt det Land, hvor den lykkes!
Til Giæster ved Vorherres Bord!
1.Esaias 32,15. 2. Matth. 15,13.
Takker alle Gud for hans Gave!
Frederik Schmidt, I. okt. 1835.
Her efter Nordisk Kirke-Tidende, Nr. 40, 1835.
3. Kraften fra det Høie
Os i vort Sind fornøie,
Under »Kirkelige og literære Efterretninger«
Som Herrens Folk med Himlens Fred,
meddeler Jac. Chr. Lindbergs »Nordisk KirkeUdvalgte til Guds Salighed!
Tidende«, Nr. 40, 1835, SP- 634 flg.: »StænderTakker alle Gud for hans Gave!
Forsamlingen aabnedes den 1 October i Roeskilde,
N. F. S. Grundtvig:
efter Bestemmelserne, med en høitidelig Guds»Fest-Psalmer«, 2. opl., 1850, nr. 652.
Tjeneste i Roeskilde Domkirke. De til denne LeiHer efter 6. opl., jvf. Sangv. IV, 190.

KRISTE, LAD DIN ÆDLE FRED

Idet Grundtvig 1850 digter »Himlens morgen
røde«, »Jesus, himmelfaren« og ovenstaaende
pinsesalme, følger han for de to sidstes vedkom
mende traditionen fra Hans Thomissøns salme
bog, som har et himmelfartsvers og et pinsevers
paa samme melodi som »Krist stod op af døde«.
Disse enkeltvers blev ned gennem tiderne sunget
tre gange ved de paagældende højtider; naar
Grundtvig i stedet lader sine salmer have tre vers
hver, lader versene have de samme begyndelses
linjer og forsyner dem med omkvæd, bliver han
for saa vidt ogsaa i denne tradition. Til grund
ligger, at han efter 1845 føler sig færdig med
»Krist stod op af døde«, der danner forbilledet
for de andre; se herom under »Himlens morgen
røde«. Hos Th lyder pinseverset saaledes:
Christ den hellig Aand sende etc.
siungis lige som/ Christ stod
op aff døde.
CHrist den hellig Aand sende/
At wi hans Ord kunde kiende/
Oc trøste oss i all vor nød/
Besynderlig naar wi komme i død/
Kyrieleis.
Th. 101.
I dette tilfælde benytter Grundtvig ikke nogle af
tankerne i det gamle vers, men skildrer udgydel
sen af den Aand, som skaber fællesskab og skæn
ker glæde. Begyndelseslinjen henter han fra him
melfartsberetningen hos Lukas, 24,49.
Grundtvigs salme blev optaget i ETR 624 og
ETF 636 og kom ind i de officielle salmebøger
med RT 1,667, der tilføjede et par kommaer i
lin. 5: Takker, Alle, Gud .... KH 286 vendte
tilbage til Grundtvigs tegnsætning. N optog ikke
salmen, men efter KH gik den ind i SS 729 og
nu i D 243.
(Uffe Hansen: Grundtvigs Salmedigtning 11,342-3).
KRISTE, DU GUDS LAM.
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2. Ærens Kong, o JESU blid,
See til os i nødens tid,
Vend fra os din Vredis riis,
Oc os naade din beviis;
Synd forlad, hielp os til bod,
Oc til Troens Sejer god
Ofver Satan ved din Fod.
3. At din Naadis Rige saa
Kand paa fod lycksaligt staa,
Oc for Freden timelig
Her paa jorden tacke dig,
Siden dær faa’ Himmels fred
Ævigt ved dig self beredt,
I dit Rigis herlighed.
Peder Jensen Roskilde.
Catechetiske Sang, 1628.
Her efter »Aandelig dagtjeniste etc.«, 1631.
Peder Jensen Roskildes utrykte bog »Aandelig
dagtjeneste« er saaledes indrettet, at han anbe
faler vers eller hele salmer til hver stund paa
dagen, naar man vaagner, naar man staar op,
naar man klæder sig paa osv. Over denne lille
fredssalme, som udgør bogens 12. kapitel, staar
følgende brugsanvisning: »Om Medaften/ naar
saa behageligt oc belejligt er/ kand sjunges denne
Fredsynske/ under den Tone: Sjunge vi aff hjer
tens grund etc.« (se denne!).
Det er imidlertid ikke blot med melodien, at
denne salme er knyttet til Sthens bordsalme.
Peder Jensen har anvendt det af Sthen tildigtede
slutningsvers som begyndelsesvers, dog let ændret.
De to sidste vers maa regnes for originale.
»Fredsynsket« blev optaget hos Cassube 1661,
hvor der er foretaget følgende ændringer:
1,3:
6:

hver den som sorrigfuld er
i sit

2,1: o Herre
5-7: giff vor Kong’ et gudeligt Mod/
send os Troens Seyer god/
Sathan at sla under Fod.

Se: O du Guds Lam uskyldig.
K ændrede yderligere:
KRISTE, LAD DIN ÆDLE FRED.

1,1:

ædle

1. Christe, lad din ædel fred
Vær’ hos os i ævighed;
Trøst hver som bedrøfvet er,
Være sig fjern eller nær:
Var din Christen Menighed,
Oc vort Herskaf, hver sit sted/
Gif til Fred lycksalighed.

2,4:

naaden

3,1:

dit naade-rige

Fra K gik salmen videre til P 547 og Gb 41. I
Sønderjylland optog MB 139 en noget afglattet
og moderniseret bearbejdelse.
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Dermed gled salmen foreløbigt ud af salme
bøgerne, men den blev genoptaget af KHT 711
og GF 805, hvorfra den gik ind i D 753.
I Norge synes P. J. Roskildes salme kun at
være optaget hos Wexels 1840, Christianiatillæget 661 og Hauge 217, hvorimod Sthens vers
er mere almindeligt udbredt.
(»Aandelig dagtjeniste«, Karen Brahes bibl., Riising
A V,3. Skaar i Kirkehist. Saml. 3,11, s. 764-5. Blom
Svendsen 1,172).

Scheffler, at der kom en salme ud af den, idet
han bearbejdede den til en passionssalme, der
blev almen eje i Tyskland. Han optog den i
»Heilige Seelen-Lust, Oder Geistliche HirtenLieder, Der in jhren JESUM verliebten Psyche,
Gesungen Von Johann Angelo Silesio ... Bresslaw« (1657). Som titlen antyder, er det her den
forelskede sjæl, der taler til sin Jesus. Den 53. af
disse brændende længselsbønner findes i samlin
gens anden bog, hvor den har overskriften »Sie
(Psyche) hittet, dass jhr sein Leiden moge zu
statten kommen«. Den lyder:

KRISTI BLOD OG RETFÆRDIGHED.
Se: Min Frelser mig af døden drog.
KRISTI SJÆL HELLIGGØRE MIG.
Ad Communionem,
Anima Christi sanctifica me,
Corpus Christi salva me,
Sanguis Christi inebria me.
Aqua lateris Christi lava me.
Passio Christi conforta me:
O bone lesu exaudi me,
Intra vulnera tua absconde me
Et ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,
Et iube me venire ad te
Ut cum sanctis tuis laudem te
In saecula saeculorum.
Her efter Daniel: Thesaurus hymnologicus 1,345.
Denne bøn, som ogsaa kaldes »Precatio in coena
Domini«, stammer ifølge Rambach og Fischer
fra det 14. aarh. og findes i datidens andagts
bøger; i nyere tid er den optaget i de sange, som
synges ved Kristi legemsfest. Begyndelsen af den
findes oversat til tysk allerede i »Hortulus anime
zu Teutsch«, Basel 1520, hvor den lyder:

1. Die Seele Christi heilge mich,
Sein Geist verzukke mich in sich
Sein Leichnam, der fur mich verwundt,
Der mach mir Leib und Seel gesund.
2. Das Wasser, welches auff den Stoss
Des Speers auss seiner Seiten floss,
Das sey mein Bad, und all sein Blut
Erquikke mir Hertz, Sinn und Mut.
3. Der Schweiss von seinem Angesicht
Lass mich nicht kommen ins Gericht;
Sein gantzes Leiden, Creutz und Pein,
Das wolle meine Stårke seyn.
4. O JEsu Christ, erhore mich,
Nihm und verbirg mich gantz in dich;
Lass mich in deine Wunden ein,
Dass ich furm Feind kan sicher seyn.
5. Ruff mir in meiner letzten Noth
Und setz mich neben dich, mein Gott,
Dass ich mit deinen Heilgen alln
Mog’ ewiglich dein Lob erschalln.
Johann Scheffler 1657.
Her efter Tiimpel V,425.

Die sele christi heylige mich,
der leychnam christi behalte mich,
das plut Christi trencke mich,
das wasser das von seiner seyten floss, das
wåsch mich,
die marter Christi sterck mich!
O guter iesu, erhor mich!
in deine heilige wunden verbirge mich!

Denne bearbejdelse blev i det følgende aarhundrede flittigt optaget i de tyske salmebøger, men
findes nu ikke mere. Den blev oversat til dansk af
Ægidius:

Her efter Wackemagel II, 1098.

1. CHRISTI siæl helliggiøre mig/
Hans Aand i mig indlive sig/
Hans legem saargiort mangelund
Til liv og siæl mig giøre sund.

Denne bøn levede videre baade i katolske og
lutherske andagtsbøger, men det skyldes Johann

Die Seele Christi heil’ge mich etc.
Mel Lader os leg’met begrave.
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2. Det vand/ hvilket ved spydets stød
Udaf hans hellig’ side flød/
Mit bad det være/ og hans blod
Husvale mig mit sind og mod.

I Norge synes den kun at være optaget i
Hauge 426.

3. Hans sved/ som fra hans ansigt kom/
Lad mig ej komme i GUds dom/
Hans drøvelse/ kaarss/ angst og brøst/
Det være steds min krafft og trøst.
4. O! JEsu Christ bønhøre mig/
Optag og skiul mig udi dig/
Indslut mig vel i dine saar/
At jeg for fienden sikker staar.
5. Kald mig udi min sidste nød/
Og set mig hos dig HErre sød/
Paa det jeg maa evindelig
Med de udvalde prise dig.
B. C. Ægidius 1717, Æ 78.
Denne oversættelse blev optaget i P 71 med
følgende ændringer:
2,1-2: Det vand, som ud ved spydets stød
Af JEsu Christi side flød,
3,2:
4:

Lad mig ey falde
Mig give stedse

Der er vidnesbyrd om, at oversættelsen hos Pontoppidan blev udnyttet. Chr. Langemach Leth
citerer den i »Gudelige Betragtninger Over Vor
Frelseres JESU CHRISTI Allerhelligste Vunder
og Saar«, Kbhv. 1754, s. 328, og »CHRISTUS
paa Olie-Bierget«, Kbhv. 1757, hvor de tre mid
terste af salmens vers danner bogens slutning1.
Den blev ikke optaget i de kongerigske salme
bøger, men levede videre i Sønderjylland, hvor
den med yderligere ændringer blev optaget i MB
105 og endelig i N 107. N holder sig til den æn
drede tekst fra P, hvori den kun retter
1,3: saaret mangelund,
Der synes ikke i kommissionen at have været
nogen tvivl om, at den skulde optages i N, men
efter genforeningen viste det sig, at man ikke
længere havde brug for den, da en del numre
skulde udelades for at skaffe plads til et stort til
læg. Dens nummer kom derfor til at staa blankt
i SS, ligesom der var enighed om, at den ikke
kunde optages i D.
1. Jeg skylder pastor Urban Schrøder tak for denne
henvisning.

(Koch IV, 18; VIII,52-54. Rambach 1,354, 360.
Fischer 1,128).

KRISTNE, SOM HAR FRELSE FUNDEN.
Mel. Jesu dine dybe Vunder.
1. Kristne, som har Frelse funden
I vor Herres Jesu Navn,
For hvem Naaden er oprunden
I Guds milde Faderfavn,
Har I mærket Herrens Ord:
Al hans Børneflok paa Jord
Vil han skal lyksaliggjøres
Og til Naadens Kilde føres.
2. Gaaer at præke allevegne
Naadens Evangelium!
Rundt i alle Verdens Egne
Reise sig min Helligdom!
- Var hans Ord til liden Flok Der er Rum og Naade nok,
Iler, beder, nøder, tigger!
Arven min i Vaande ligger.
3. Og de gik, hans Ord at følge,
Herren selv gik med dem ud,
Over Land og over Bølge
Fløi det milde Naadebud
Duen fra Guds Frelses-Ark
Over Hedning-Ørk og Mark, Og de reiste sig af Dvale,
Vakt og frelst ved Livets Tale.
4. Folkeskarer ind mon drage
I Guds Rige saliggjort;
Ak, men mange staae tilbage,
Hvor end Døden ruger sort.
Hører I de Smertens Skrig,
Hvordan Sjælen vaander sig,
Hvordan Hjertet pint til Døden,
Raaber: Hjælper os i Nøden!
5. Bør vi ei til Hjælp dem komme,
Sende Naadebud paa Stand,
Samles i Guds Helligdomme,
Raabe til vor Frelsermand,
At han kaare vil sig Folk,
Som kan være for ham Tolk,
Som, om og de kun er ringe,
Dog til dem kan Budskab bringe!

186
6. O forbarm dig, Frelser milde!
Lad din Naades-Time slaae!
Lad fra Dødens Veie vilde
Frelse dem og Naade faae!
Lad de Bud, du sender frem,
Mærke, at du gaaer med dem!
Lad dit Rige vidt udbredes!
Jordens Folk til Frelse ledes!
Kristen Karstensen.
»Psalmer, udgivne af Kirkelig Forening
for den indre Mission i Danmark«,
2den Samling, 1866, nr. 645.
Dybbølpræsten Kristen Karstensen er mere kendt
som folkelig og national digter end som salmedig
ter. Han skrev allerede i sin ungdom hjemstavns
sangen om Als »Af Østerhavets Vove« og senere
sangen om det danske sprogs stilling i Sønderjyl
land »Længe nok har jeg Bondepige været«. Men
ovenstaaende salme findes hverken i hans »Smaadigte« 1849 eller i hans »Gamle og nye Viser til
Brug for Skolen og Livet« 1851. Den staar ogsaa
højere end de salmer og aandelige sange, der fin
des i disse samlinger, endskønt man ikke tør paastaa, at den er noget mesterværk. Den er sandsyn
ligvis ikke skrevet i Sønderjylland. Allerede under
treaarskrigen blev Karstensen afsat af den provi
soriske regering, senere genindsat af de danske
myndigheder til stor glæde for menigheden. 1857
blev han provst over Sønderborg provsti, men
1864 blev han holdt fangen i flere maaneder af
tyskerne, derefter afsat og udvist med paalæg om
aldrig mere at lade sig se i Sønderjylland. Han
blev da præst i Gelsted-Rørup paa Fyn, og der er
noget, som tyder paa, at salmen er skrevet her i
1865 i forbindelse med Ansgarfestlighederne dette
aar.
Den blev optaget i Indre Missions ovennævnte
salmehefte 1866, hvorfra den gik videre til
RT 1,699 med følgende ændringer:
3,5: Frelses Ark
5,1: Lad os da til
5: sit Folk,
7: Og, om end de
6,2: Naades Time
Saaledes blev den ogsaa optaget i N 249, dog med
en ny ændring i
5,7: Og om end det
KH 322 fulgte ogsaa teksten i R, men vendte dog
5,5 tilbage til det oprindelige: sig Folk.
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D 317 har forkortet salmen ved at udelade 4 b
og 5 a og foretage de deraf følgende ændringer.
(K. Karstensen: »Dybbøl Sogn i Krigsaarene 184850«, Sønderj. Aarbøger 1902, s. 241-263. G. Himmel
strup: »Kr. Karstensen«, Sønderj. Aarb. 1924, s.
29-9o)-

KRIST OS AANDEN SENDE.
II.
Christus nos reuisit, Siungis lige
som/ Resurrexit Christus.
CHristus nos reuisit,
Paracletum misit.
In cordibus clamantem,
Abba pater sonantem.
Kyrieleis.
III.
Christ den hellig Aand sende etc.
siungis lige som/ Christ stod
op aff døde.
CHrist den hellig Aand sende/
At wi hans Ord kunde kiende/
Oc trøste oss i all vor nød/
Besynderlig naar wi komme i død/
Kyrieleis.
Th. 100.

I Hans Thomissøns salmebog 1569 begynder af
snittet »Om Christi Opstandelse« med paaskekyriet, derefter verset »Resurrexit Christus« og
det danske vers »Christ stod op aff Døde«. I lig
hed hermed begynder afsnittet »Om den hellig
Aand« med pinsekyriet og ovenstaaende latinske
og danske pinsevers. Paa samme maade indledes
afsnittet »Om Christi Himmelfart« med det latin
ske vers »Postquam resurrexit« og det danske
»Christ til Himmels mon fare«. Men i »Register
paa de gamle sang/ som haffue været brugt i
Paffuedommet« nævner Hans Thomissøn kun
»Christ stod op aff Døde«, og man mener derfor,
at de andre nævnte tekster, saavel de latinske som
de danske, er danske efterligninger fra 16. aarh.
Saaledes siger f.eks. Widding, mens Skaar regner
det latinske vers for en oversættelse af det danske
og Nutzhorn omvendt det danske en oversættelse
af det latinske. De ligner dog ikke hinanden saa
meget i indholdet, og kunde meget vel være blevet
til samtidig, formet af den samme haand til litur
gisk brug.
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Det danske vers blev optaget i K med den an
visning, at det skulde synges paa alle de tre pinse
dage og gentages tre gange. Det gik videre til P
122 og i Sønderjylland til MB 160, der ændrede
det saaledes:
Christ os Aanden sende,
At vi hans Ord kan kjende,
Og trøste os i al vor Nød,
Besynderlig udi vor Død.
Forbarme dig!
N 174 optog den ændrede tekst fra MB, men gen
indsatte dog som slutning: Kyrieleis!
Gb ændrer forskriften i K. Nu skal man i pinse
helligdagene synge det første vers af »Nu bede vi
den Hellig Aand« tre gange, eller ogsaa følgende
til denne salmebog digtede pinsevers af fru Boye:

i SS, hvor numret staar blankt. I D blev det heller
ikke optaget.
Det synes heller ikke at være brugt i Grundt
vigs omdigtning:
Christus kom tilbage,
Er her alle Dage,
Med den Hellig-Aand,
Kalder Gud sin Fader,
Paradis oplader
Med sin skjulte Haand!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 342.

Mel. Et lidet Barn saa lysteligt etc.

'

O! Lue fra Guds Kierlighed!
O! Viisdom fra det høye!
Som faldt paa dine Vidner ned,
Oplys vort Troes Øye!
Om Ordets Lys vi samles her,
Viis os, at Christi Løfte er
Et evigt Ja og Amen!
O Himmelfarne Frelsere!
Vi vente din Forjættelse;
Velsign’ os allesammen.

Birgitte Cathrine Boye 1778, Gb. 13.
Tilsvarende vers skrev fru Boye til de andre høj
tider, men de blev ikke optaget i E eller de føl
gende danske salmebøger; det her nævnte blev
dog optaget i MB 156. Men i Norge, hvor Gb
kom til at spille en større rolle end hos os, blev
disse vers udgangspunkt for en tradition, som
varer til den dag i dag. Naar præsten kommer paa
prædikestolen indleder han med et par aandrige
ord om vind og vejr, ganske aktuelt og daglig
dags, glider over i tanken om den forestaaende
højtid og motiverer dermed sin opfordring til
menigheden: Lad os nu synge vort (jule- eller
paaske- eller) pinsevers! Menigheden rejser sig og
synger fru Boyes vers, hvorefter følger evangelium
og prædiken. Fru Boyes navn staar derfor med en
helt anden glans i Norge end hos os. Hendes pin
severs findes i La 20, Hauge 250, La rev 428 og
Nynorsk 337 i oversættelse af Blix: »Du loge av
Guds kjærleiks-eld«.
Men hverken Hans Thomissøns eller fru Boyes
vers synges mere hos os. N 174 blev ikke optaget

i

Han siger i en fodnote: »Det Latinske PindseVers »Christus nos revisit«. Han har ønsket at
drage den tanke frem, som findes i det gamle
latinske vers, men ikke i det danske.
VVidding 11,24. Skaar 11,578. Nutzhorn 11,79).
I
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CRist ist erstanden
von der marter alle,
Des sul wir alle fro sein,
crist sol vnnser trost sein.
Kyrie leyson.

12. aarh.
VVackernagel II, 40.
I

Dette er maaske den ældste lille stump kirkesang
paa folkemaalet. Den gaar sikkert tilbage til det
12. aarh. Den nævnes flere steder i det 13. aarh.
som noget kendt. Det er en saakaldt »lejse«. Saadanne folkesange, som kunde bruges ved valfar
ter, og undertiden fik lov til at lyde i kirkerne ind
imellem latinen, kaldtes »lejser«, fordi de i reglen
sluttede med et Kyrie eleison. Man har ogsaa for
klaret deres oprindelse paa den maade, at menig
heden jo mange gange i kirken skulde svare med
et Kyrie eleison, ofte endda jublende paa de store
fester, skønt dette ikke stemmer med dette raabs
betydning: »Herre, forbarm dig«. Og saa fik
denne jubel et fyldigere udtryk ved saadanne vers
paa folkemaalet. Men enten saadanne vers nu er
opstaaet af omkvædet eller blot har faaet navn
efter dette, var de meget yndede og blev brugt
paa saa mangfoldig maade, at vi nu næppe kunde
tænke os det. Naturligvis blev det her nævnte ofte
brugt i paaskespillene, ved valfarter og helgen
processioner; men det blev ogsaa brugt i hjem
mene, ja paa korstog og i kampen. Da den tyske
ridderordens hær i slaget ved Tannenberg 1410
efter en haard kamp havde faaet den polske hær

I
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drevet paa flugt, istemte man »Christ ist erstanden«. En digtende præst, som døde 1382, Conrad
von Queinfurt, i Steinkirchen ved Queis, indflet
tede citater af verset i en paaskesalme: »Du lenze
guot, des jares tiurste quarte«, hvor v. 5 lyder:
In frouden groz lat ir iuch hiute horen,
lat hellen mangen siiezen klanc,
in lei’n in kirchen, ir pfaffen in den koren,
en widerstrit si iur gesanc.
nu singet: Christus ist erstanden
wol hiute von des todes banden.
Han nævner lægfolkene i kirken og præsterne i
koret som dem, der skal synge denne sang. Det er
et tidligt vidnesbyrd om, at verset har faaet en
plads ved gudstjenesten. I en gammel »Psaltes
ecclesiasticus«, hvor verset kaldes en »paaskeottesang« staar der følgende bemærkning: »Her
jubilerer hele kirken med klingende høj stemme
og usigelig fryd«. Omkring 1480 er verset optaget
i de fleste latinske kirkeagender som det eneste
tyske vers.
En morsom historie stammer fra augustiner
munken Johann Busch i »De reformatione monasteriorum Saxoniæ« 1473. Blandt sine mange livs
erindringer fortæller han om et paaskegilde hos
markgreve Friderich II paa slottet Giebichenstein
ved Halle i 1419, mens han var forstander i klo
steret Neuwerk. Markgreven udbrød: »Velkom
men, herr klosterforstander! lad os gaa til vaske
vandet og tvætte os til maaltidet!« Og da de
havde vasket sig, istemte samtlige hoffolk paa
tysk med høj røst:
CHristus ist uperstanden
von des todes banden,
Des sollen wir alle fro sein,
got wil unser trost sein.
Kyrie eleis.
Og efter at de havde sunget dette tre gange, gik
de alle til bords.
Det siger sig selv, at verset ved en saa mangfol
dig brug meget ofte blev varieret. Snart blev der
tilføjet Halleluja i stedet for Kyrieleison, se
Wackernagel 11,41, snart sang man baade Halle
luja og en gentagelse af de to sidste linjer, se
Wackernagel 11,39. Men det har maaske særlig
betydning at lægge mærke til, at ordene »marter
alle« undertiden blev erstattet med »todes ban
den«, som man genfinder i Luthers salme »Christ
lag in Todes Banden«.
For os danske har det særlig interesse at nævne
et plattysk haandskrift, som findes paa Det kgl.
Bibliotek i København (Thott 8°, 130), hvori vi
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bl.a. har den ældste eksisterende opskrift af den
lejse, der var spiren til »Lovet være du, Jesus
Krist« (se denne); her findes ogsaa paa blad 240
anført paaskeverset i forkortet form som noget i
forvejen kendt; men det har betydning at se det
i forbindelse med det forangaaende salmecitat,
Ps. 118,24: »Denne er dagen, som Herren har
gjort, lad os juble og glæde os i den. Herren er
opstanden af graven, han som hængte for os paa
træet. Christ is vpstanden van der marter alle,
des scholle we alle vro sin.«
Paa Luthers tid fandt verset vej til salmebøger
ne i en udvidet form: to vers og en slutning med
halleluja:
1. CHrist [ist] erstanden
von der marter alle:
Des sollen wir alle fro sein,
Christ sol vnser trost sein.
Kyrioleis.
2. Wer er nicht erstanden,
die welt die wer vergangen:
Seid das er erstanden ist,
so lob wir den vater Ihesu Christ.
Kyrioleis.
3. Alleluia, Alleluia, Alleluia!
des sollenn wir alle fro sein,
Christ sol vnser trost sein.
Kyrioleis.
Geistliche lieder, Erfort 1531.
Her efter Wackernagel 11,935.
Den samme tekst havde Luther vist allerede op
taget i salmebogen af 1529, og den har holdt sig
i de tyske salmebøger til vore dage. Men det er
ikke Luther, som har givet den gamle lejse denne
udvidede form. Saaledes er den blevet sunget alle
rede i det 15. aarh. Selv om man ikke direkte har
nogen tekst, der er saa gammel, kan man slutte
det af en spottevise mod landfoged Johann Wernher von Pforr, som man sang paa gaderne, da
ærkehertug Sigmund af Østrig holdt indtog i
byerne i Breisgau 1474:
Christ ist erstanden,
Der lantvogt is gefangen;
des sollen wir alle fro sein,
Sigmunt sol unser trost sein.
Kyrie eleison!
Wår er nicht gefangen,
so wår es iibel gangen,
seit dass er nun gefangen ist,
so hilft in nichts sein bdser list.
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Af denne omlavning sporer man, at v. 2 maa
have været kendt 1474. Men det er givet, at
Luther satte »Christ ist erstanden« meget højt.
Han siger i sine Tischreden: »Alle sange bliver
man med tiden træt af, men Christ ist erstanden
maa man synge hvert aar paany«. Og i den
Klugske salmebog af 1535 bliver den indført med
disse ord: »Til vidnesbyrd om, at der har været
fromme kristne før os, i den falske læres store
mørke. For at man kan se, at der dog altid har
været folk, som har kendt Kristus ret, og som ved
Guds naade er blevet bevaret i denne erkendelse«.
Den gamle lejse er blevet oversat til de nordi
ske sprog forud for reformationen. Den findes i
Claus Mortensens salmebog fra 1528. Og Hans
Thomissøn opfører verset i registret over »de
gamle sang/ som haffue været brugt i Paffuedommet«, og han fortsætter ligesom den Klugske sal
mebog: »Disse gamle Sang haffue wi ocsaa til
hobe 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.« Han fortsætter med at sige, at
saadanne sange ikke blev sunget meget i kirkerne,
men de blev sunget »for Dørre oc vdi huse«. Paa
svensk grund har vi et vidnesbyrd derom, som
minder noget om paaskegildet hos markgreven.
Det er en ældgammel skik i Norden at drikke et
»minnebæger«; det blev i den kristne tid under
tiden til »Guds minne«, en kristelig skaalsang,
som man sang staaende. En saadan har man
bevaret fra Gotland, og den ender mærkeligt nok
med »Krist stod op af døde«:

Ver havom oss et håiligt minne
dåth stånder alt på vårom hand
låistom (?) oss Gudh Fadher uti himmelrik
Och Son och then heiligh and
Du sancta Trdnia [Treenighed] du stat oss bij
an valdogher år oran Gudh.
Christ stodh up af dåudha,
låyste han os al vårilin af naudha
ty viliom ver alla vara gladhiom
och lofvom vårom herran i allom stadhiom.
Kyrieålåis.
(Liedgren, s. 19).

Den ældste kendte danske oversættelse lyder hos
Claus Mortensen saaledes:

CHrist stod op aff døde,
Frelste all werden aff nøde,
Thy maa wy alle glade wære,
oc siunge Christ loff med heder oc ære
Kyrioley.
Her efter Bruun 1,47.
Verset er blevet sunget for sig selv, men det er
ogsaa blevet sunget i forbindelse med »Victime
paschali laudes«, hvis oversættelse »Christus Jesus
for oss offrid« er trykt lige forud. I næste udgave
af Malmøsalmebøgeme 1529 findes en ny over
sættelse af denne, hvori »Christ stod op aff døde«
er indflettet, se nærmere under »Kristus Jesus for
os ofret«.
»Christ stod op af døde« blev optaget i Tv 31
og Th 83, stadig kun som eet vers, men det sidste
sted noget ændret:
Christ stod op aff døde/
oc frekte oss alle aff nøde/
Thi ville wi alle være glad/
oc loffue vor Herre i allen stad/
Kyrieleis.
Th. 83.
Hos Th findes tillige et latinsk vers »Resurrexit
Christus«, der ikke er nogen original til det tyske
eller danske vers, men en latinsk efterklang af det
danske.
I et register om den danske messe meddeler
Hans Thomissøn, at man fra paaske til pinse skal
synge »Christus Jesus for oss offrit« og mellem
hvert eller hvert andet af dens vers skal man
synge »Christ stod op af døde«. Jespersøns Gra
duale bestemmer, at man skal synge »Christ stod
op af døde« tre gange, naar præsten er kommet
paa prædikestolen, før evangeliets oplæsning, og
desuden tre gange efter prædiken, ligeledes mel
lem paaske og pinse.
Godt hundrede aar efter reformationen fik den
gamle lejse tre vers paa dansk ligesom i Luthers
salmebøger. Denne nye oversættelse møder man
først i »Vdkaarne Psalmer oc Aandelige Loffsang
etc.«, 1642, hvor den lyder:
1. CHrist stod op aff Døde/
Oc frelste os alle aff Nøde/
Thi ville wi alle være glad/
Oc loffue vor HErre i allen Stad/
Kyrieleis.
2. Var hand icke opstanden/
All Verden vaare forgangen/

igO

Effter hand opstanden er/
Saa loffue wi Christ vor Herre kier/
Kyrieleis.
3. Haleluja/ Haleluja/ Haleluja/
Thi ville wi alle glade være/
Oc siunge Christo Loff med Hæder oc Ære/
Kyrieleis.
Vdkaarne Psalmer 1642, blad 73.
Helt ny er denne form ikke; det første vers er
Hans Thomissøns, og i slutningen findes to linjer
fra den ældste form; men det andet vers er nyt, og
helheden sigter til at bringe overensstemmelse
med de gængse tyske tekster.
Denne form blev optaget i K, blot med en
ændring i 2,4: Saa lofve vi Gud. Og det blev fore
skrevet, at det første vers skulde synges baade før
og efter prædiken fra paaske til Kristi himmelfart,
dog tre gange i selve paaskedagene.
Fra K gik de tre vers uændret videre til P 99,
men derefter blev den gamle tekst udeladt af de
kongerigske salmebøger.
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny
oversættelse af den gængse tyske tekst med tre
vers, Æ 87.
Hos Meyer og Boesen findes et ejendommeligt
forsøg paa at forny den gamle tekst:
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1. Christ stod op af Døde
Fra al Angst og Møde,
Thi vil vi alle være glad
Og love Gud i allen Stad.
Kyrieleis!
2. Var han ei opstanden,
Verden var forgangen,
Men siden han opstanden er,
Saa love vi vor Herre kjær!
Kyrieleis!
3. Halleluja. Halleluja, Halleluja!
Thi skal vi alle have Fryd,
Christus vil trøste os altid!
Kyrieleis!
N 136.
Dermed var der skabt overensstemmelse med den
tyske slesvig-holstenske salmebog, der var faa aar
ældre. Men det kunde ikke nytte noget, naar
Grundtvigs tekst stod lige bag efter. Nr. 136 kom
til at staa blankt i SS.
Grundtvigs arbejde med denne salme begyndte
allerede 1815, da han tænkte at offentliggøre bear
bejdelser af nogle gamle paaskesalmer i Rahbeks
»Tilskueren«; det blev dog ikke til noget med
offentliggørelsen i hans levetid. Hans første forsøg
lyder:

1. Christ stod op af Døde,
Og frekte os af Møde;
Thi vil vi Alle være glad,
Og prise Gud i allen Stad.
Hallelujah!

1. Christ stod op af Døde
Han vilde for os bløde
Thi sjunge vi med Glædesrøst
Den Opstandne er vor Trøst
Halleluja

2. Blev han hos de Døde,
Al Verden lagdes øde,
Men efter han opstanden er,
Saa love vi vor Herre kjær.
Hallelujah!

2. Var ei lægt Hans Vunde
Al Verden gik tilgrunde
Men fordi Han klar opstod
Love vi den Frelser god
Halleluja

3. Glade vil vi være,
Og sjunge Jesu Ære,
Thi Gravens Port han gjennembrød,
Og Seier vandt i Nød og Død.
Hallelujah!
MB 113, senere udgaver.
Her er i 2,1-2 et laan fra Grundtvig. N gik en
anden vej, eller rettere to veje. N 136 bringer en
bearbejdelse af teksten i K og P og søger derved
nærmere til den tyske original. Men derefter brin
ger N 137 Grundtvigs endelige tekst, hvorom
senere. Bearbejdelsen lyder:

3. Halleluja vi sjunge
Med Hjerte, Mund og Tunge
Juble høit med Glædesrøst
Den Opstandne er vor Trøst
Halleluja
N. F. S. Grundtvig 1815.
Her efter Sangv. 111,62.
Det er et jævnt forsøg paa at modernisere den
gamle tekst og omforme det sidste vers saaledes,
at de alle tre kan synges paa samme melodi.
Hans andet tilløb er den tekst, han 1837 offent
liggjorde i Sangværket med fodnoten »Den Gamle
efterlignet«:
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1. Christ stod op af Døde,
Vi gaae Ham i Møde,
Menigheden, sjæleglad,
Lover Ham i allen Stad,
Vi har Seier vundet!
2. Blev Han hos de Døde,
Lagdes Verden øde.
Men da Han af Grav opstod,
Da for Bane vi fik Bod!
Vi har Naade fundet!
3. Sjunger Allesammen:
Nu er Ja og Amen,
Død og Helvede til Trods,
Alt hvad Han har lovet os!
Vi har Seier vundet!

I9‘
stadig lige uforstaaeligt for den, der ikke netop
har 2. Kor. 1,20 og Aab. 3,14 i tankerne. Det nye
omkvæd og formen som helhed er ikke meget
bedre end den forrige.
Endelig kommer den helt rigtige tekst i Prøve
heftet 1845:
1.

Christ stod op af Døde,
I Paaske Morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
Hans Menighed i allen Stad:
Ære være Gud i det Høie!

2.

Christ stod op af Døde!
Afsonet er vor Brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
Hans Menighed i allen Stad:
Ære være Gud i det Høie!

3.

Christ stod op af Døde!
I Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
Hans Menighed i allen Stad:
Ære være Gud i det Høie!

N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No 286.
Betragtet som en »efterligning« er den meget fri,
men som et tilløb til den endelige tekst er det
interessant at se hans forsøg med et lidt varieret
omkvæd. Han har fundet tilbage til det gamle
»i allen stad« og lader det rime paa »sjæleglad«,
og han indfører Menigheden, der ganske vist hele
tiden har været til stede i »vi« og »alle«, men i
grunden er en begrænsning af det sidste.
Den tredie tekst er fra 1843 og findes i de
utrykte »Psalme-BIade til Kirke-Bod«:
1. Christ stod op af Døde
I Paaske-Morgenrøde,
Derfor sjunger sjæleglad
Menigheden i allen Stad:
Gud skee Lov og Tak!
2. Var ei Frekermanden
Seierrig opstanden,
Christentro var idel Tant,
Men Jesus Døden overvandt!
Gud skee Lov og Tak!
3. Sjunger allesammen:
Nu er Ja og Amen,
Død og Helvede til Trods,
Alt hvad Gud har lovet os!
Gud skee Lov og Tak!
N. F. S. Grundtvig:
»Psalme-BIade til Kirke-Bod«, 1843.
Her efter Sangv. 111,257.
Det første vers nærmer sig her den endelige skik
kelse. I andet vers indføres en ny tanke fra opstan
delseskapitlet 1. Kor. 15,14. Det tredie vers er

N. F. S. Grundtvig 1845.
»Kirke-Psalmer udgivne til Prøve«, nr. 87.
Her er alle problemer løst med simpel genialitet.
Fra gammel tid sang man paaskeverset tre gange.
Det gør man ogsaa her. Det helt rigtige omkvæd
er laant hos julen og knytter de to højtider sam
men, begyndelsen og slutningen paa Jesu liv. Men
desuden virker baade den gentagne førstelinje og
de gentagne slutningslinjer som omkvæd. Hvert
vers begynder med selve paaskebudskabet: det er
det, vi synger om.
Kun een linje er varieret, den anden i hvert
vers, men hver gang paa en saa væsentlig maade,
at de tre vers ikke føles som nogen gentagelse,
men som en fremadskridende lovsang. »I Paaske
Morgenrøde« anbringer opstandelsen i historien
ved at nævne tidspunktet; dermed følger for vor
tanke ogsaa stedet og omstændighederne. Herren
er virkelig opstanden. »Afsonet er vor Brøde« er
som et spejl, der kaster morgensolen ind i lang
fredagsmørket. Naarjesus er stærkere end døden,
var hans død ikke et martyrium, det godes bekla
gelige nederlag, men en daad, en del af hans ger
ning. Hans opstandelse viser, at han døde som
vor forsoner. »I Himlen vi ham møde« er det
haab, som grunder sig paa hans sejr og hans
sindelag: Johs. 14,3; 17,24.
Niels Møller peger paa, at de to første linjer i
hvert vers har en tung trochaisk gang (dumda,
dumda, dumda), der toner som højtidelig kirke-
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klokkeklang. Lin. 3 og 4 skifter til munter, sti
gende, jambisk rytme (dadi, dadi, dadi, dadi),
som klokkeringningen paaskemorgen afløses af
den glade festkimen for saa at ende med de alvor
lige klokkeslag igen i sidste trochaisk-skridende
linje.
Her var intet at ændre og intet at tilføje eller
undvære. Saaledes optog Grundtvig selv salmen
i Festsalmer 634, men man havde allerede sunget
den i Vartov til paasken 1847. Saaledes blev den
optaget i R 222, KH 233, N 137 og D 190. Men
det sidste sted er ganske vist tilføjet et Halleluja
med Grundtvigs omkvæd, saa man kan bruge
melodien til den gamle lejse og synge salmen som
paa Luthers tid.
I Norge optog Wexels i sine »Christelige Psalmer« 1840 en lempelig bearbejdelse af den gamle
tekst fra K og P. Det samme gjorde Hauge 183.
Landstad vilde helst have oversat en af varian
terne fra Luthers tid med 5 vers, men var bange
for, at det nye ikke vilde være velkomment og
nøjedes med at omdanne det afsluttende Halle
luja til et regelmæssigt vers, La 343. Men samti
dig bøjede han sig her for Grundtvig og optog
hans tekst som La 344. Det gik som i Sønderjyl
land, at Grundtvig sejrede og blev optaget i La
rev 335. Blix oversatte Grundtvig til nynorsk i
»Nokre Salmar«, »Krist stod upp av Daude«,
men han kunde ikke bare sig for at variere de to
sidste vers, »Krist stod upp med veide«, og med
»heider«, og lade den variation, som Grundtvig
har i lin. 2, brede sig over hele verset. Saaledes
blev salmen optaget i Nynorsk 266.
(Koch VIII,62-65. Weimarudg., 155-160. Kulp 56.
Severinsen 11. Niels Møller SS, 11,25. Samme i Flens
borg Avis 27. marts 1932. Widding 11,24. Nutzhom
1,207-214. Skaar 11,6-8. Tårup 111,84-114. Uffe
Hansen 1,40-42. Arthur Arnholtz: »Grundtvigs sal
mer og deres melodier« i Grundtvigstudier 1952, s.
21-22. Landstad: »Om Salmebogen«, 1862, s. 165).

KRIST TIL HIMMELS FARER.
Om Christi Him
melfart.
I.

POSTQVAM RESURrexit. Siungis lige som/
Resurrexit Christus.
POstquam resurrexit,
In cælos ascendit,
Christus saluator Dominus,

Dona dans hominibus.
Kyrieleis.
IL
Christ til Himmels mon fare/
Siungis lige som/ Christ stod
op aff Døde.
Christ til Himmels mon fare/
Sit arme Folck at beuare/
Oc giffue dem gaffuer mangelund/
Hannem ske loff i allen stund.
Kyrieleis.
Th. 96.
I Hans Thomissøns salmebog 1569 begynder af
snittet »Om Christi Himmelfart« med ovenstaaende latinske vers og derefter det tilsvarende dan
ske. Skaar ser sig ikke i stand til at afgøre, om det
danske vers er en efterligning af det latinske eller
omvendt. Nutzhom regner det latinske vers for
originalen, men har intet kunnet finde om dets
oprindelse og tilføjer derfor: »Rimeligvis stam
mer da dette latinske vers fra vor egen katholske
Middelalder paa lignende Vis som det her foran
. .. omhandlede danske vers (»Christ haffue
loff«)«. Endelig peger Widding paa, at Hans
Thomissøn kun regner »Christ stod op aff Døde«
for at være en gammel papistisk sang, og de andre
tilsvarende tekster, det latinske paaskevers »Re
surrexit Christus«, de her nævnte Kristi-Himmelfarts-vers og pinseversene (se: »Krist os Aanden
sende«) maa derfor være danske efterligninger
fra 16. aarh.
Registret til N regner verset for en oversættelse
fra tysk, som muligvis atter er en oversættelse fra
latin. Det er imidlertid ikke klart, om det her
nævnte latinske vers saa skulde være originalen,
og heller ikke hvilken tysk tekst, der skulle være
mellemled mellem det latinske vers og det danske.
Maaske sigter man til et gammelt vers, som
Luther optog i Val. Babst’ salmebog fra 1545
iblandt de »gamle salmer«:
Christ fuhr gen himel,
da sand er vns ernider
Den troster, den heiligen Geist,
zu trost der armen Christenheit.
Kyrioleis.
Her efter Wackernagel 11,976.
Dette vers har været almeneje paa tysk forud for
reformationstiden; Wackernagel daterer det til
15. aarh. Med større eller mindre forskelle er det
optaget i mange af datidens salmesamlinger, og
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det har dannet udgangspunkt for tildigtninger og
omdigtninger (Wackernagel 11,977; 97$; 979>
980; 982; 111,1143; 1144; 1145; 1358; 1359).
Kulp siger, at det er vokset ud af den urgamle paaskesang »Christ ist erstanden«, og at dets ældste
findested nu er en gammel folkevise »Es gingen
drei Fraiilein also friih«, hvor det dog tydeligt er
føjet til, saa det maa vel have eksisteret i forvejen
som selvstændigt. Koch siger, at man brugte det
ved en ceremoni, hvor man hejsede et udskaaret
Kristusbillede op i Kirkehimmelen; samtidig
nedkastede man ovenfra et vrængbillede af Satan,
som var stukket i brand.
Det danske vers ligner imidlertid ikke meget
det tyske, som stadig findes i de tyske salmebøger;
Widding har nok ret i, at baade dette og det
latinske er danske digtninge fra reformations
tiden, formet ud fra den forestilling, at man
burde have saadanne vers, og denne forestilling
kan naturligvis være inspireret fra tysk.
Verset blev optaget i K med en lille ændring i
lin. 1: monne. Paa Kristi Himmelfartsdag skulde
det synges tre gange, men kun een gang paa den
følgende søndag.
Fra K gik det uændret videre til P 113.
I Gb 12 er verset afløst af fru Boyes »Det er
fuldbragt! den faldne Jord«, der skulde bruges
paa samme maade. Dette vers blev i ændret skik
kelse optaget i E 180: »Det er fuldbragt! til Him
len foer« og gik derefter ud af de danske salme
bøger. I Norge blev fru Boyes vers optaget i La
411, og i Nynorsk 320 i oversættelse af Blix: »Det
er fullenda! Falne jord«. Hauge 232 har derimod
taget det gamle vers fra Th, mens La rev har
udeladt dem begge. Fru Boyes himmelfartsvers
har aabenbart ikke faaet den samme betydning i
Norge som versene til de tre store højtider, se
under »Krist os Aanden sende«.
I Sønderjylland optog MB 140 det gamle vers
med følgende tekst:
Christ til Himlen farer,
Sin Kirke han bevarer,
Og sender Gaver mangelund,
Thi skee ham Lov i allen Stund.
Halleluja!
Her efter 4. opl., 1856.
Desuden optog MB 149 fru Boyes vers med den
ændrede tekst fra E 180, som igen er noget ændret.
N 160 optog det gamle vers efter MB, men
ændrede dog de første linjer:
Christ til Himmels farer.
Sit arme Folk bevarer
13

193

Men verset var ved genforeningen gaaet saa
meget ud af brug, at det ikke blev optaget i SS,
da der skulde skaffes plads til et stort tillæg.
I D er det heller ikke optaget.
Grundtvig har forsøgt at omdigte det gamle
vers, eller rettere oversætte det latinske:
Seierrig opstanden,
Himler Frelser-Manden,
Sender os i allen Stund
Venne-Gaver mangelund;
Gud skee Lov og Takke!
»Sang-Værk«, 1837, No. 314.
»Denne Omarbejdelse er ikke blevet optaget i
nogen Kirkesalmebog«, siger Nutzhorn, — aaben
bart ganske alvorligt.
(Koch 1,208. Kulp 68. Skaar 11,123; 578- Nutzhorn
11,70-71. Widding 11,24).

KRISTUS ER FOR MIG KORSFÆSTET.
Mel. Nu velan, vær frisk tilmode
1. Christus er for mig korsfæstet:
Intet Meer, end det, jeg veed!
Støvets Børn Guds Søn har gjæstet,
Og for dem han Døden leed!
Korsets Evangelium
Er vor Kundskabs fulde Sum;
Kan du Lidet ellers lære,
Dette skal din Viisdom være!
2. Lukkes for dig mange Bøger,
Som gjør Verden snild og klog, Den, hvori du Korset søger,
Er dig ingen lukket Bog.
Lys og Styrke Aanden faaer,
Hvis du dette ret forstaaer;
Himmel-Fryd og Alvors-Tanker
Da paa Golgatha du sanker!
3. Viser Synden dig sin Glæde,
Korset viser dig dens Gru!
Truer dig med Lovens Vrede:
»Verdens Lyst korsfæste du!«
Herrens Veie, du skal gaae,
Pege Korsets Bjælker paa.
Gik du feil, og kom tilbage, Der skal Hjertet ei forsage!
4. Træt og heed af Livets Møie,
Seer jeg Korsets døde Træ
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Skyde Krone for mit Øie,
Række Grenen ud til Læ;
Trøst og Hvile, Haab og Mod
Finder jeg ved Korsets Fod!
Christus leed med himmelsk Glæde:
Hans Discipel vil jeg hedde!
5. Seer jeg dog, at Ærens Straaler
Gaae fra Tornekrandsen ud!
Veed jeg dog, at hvo, som taaler,
Faaer en evig Roes hos Gud!
Lad mig da, ved al min Vee,
Stadigt hen til Korset see!
Alt, hvad ellers jeg kan vide,
Lærer mig dog ei at lide!
6. Lærte du, ved Navn at kalde
Hvert et Nattens blanke Lys,
Dødens Rædsler dog vil falde
Paa din Sjæl med Nattens Gys!
Over alle Stjerner op
Peger Korset med sin Top;
Det er Tankens Himmelstige
Op til Salighedens Rige!
7. Lad saa Dødens Time komme!
Du kan hilse den med Ro!
Frygten for de strænge Domme
Stiller du med Korsets Tro.
Veed du grant dit Hjertes Brøst,
Du veed ogsaa Jesu Trøst:
For den angerfulde Synder
Paradiset han forkynder!
C. J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange«, (2. saml.),
Kjøb. 1834, XLIX.
Salmen har en god førstelinje, men allerede den
anden, som er en versificering af 1. Kor. 2,2. vir
ker tungt, og den tredie virker bagvendt, naar
man ikke har læst den fjerde. Der er mange gode
enkeltheder i salmen, mange smukke billeder,
men der er ingen rigtig samling over den. Vers 2
og 3 er holdt i anden person, 4 og 5 i første, 6 og 7
igen i anden.
Den blev straks optaget i R 215, dog med ude
ladelse af v. 2 og 5, og med følgende ændringer,
som alle sigter paa, at talen faar den samme
adresse:
4(6), 1: Lærte jeg
4: min

5(7).2: Jeg
4: jeg
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5: jeg grandt mit
6: Jeg
Saaledes gik den videre til KH 226 og i Sønder
jylland til N 108, men i D blev den ikke optaget.

KRISTUS KOM SELV TIL JORDANS
FLOD.
Ein Geistlich Lied
Von unser heiligen Tauffe,
Darin fein kurtz gefasset,
Was sie sey? Wer sie gestifftet håbe? Was sie
niitze? etc.
D. Mart. Luther.
1. Christ unser HErr zum Jordan kam
nach seines Vater willen,
Von S. Johans die Tauffe nam,
Sein werck und ampt zurfullen.
Da wolt er stifften uns ein Bad,
Zu waschen uns von siinden,
Erseuffen auch den bittern Tod
Durch sein selbs Blut und Wunden,
Es galt ein newes Leben.
2. So hort und mercket alle wol,
Was Go« heisst selbs die Tauffe,
Und was ein Christen gleuben sol
Zu meyden Ketzer hauffen.
Gott spricht und wil, das wasser sey,
Doch nicht allein schlecht Wasser,
Sein heiligs Wort ist auch dabey
Mit reichem Geist on massen,
Der ist alhie der Tauffer.
3. Solchs hat er uns beweiset klar
Mit Bilden und mit Worten.
Des Vaters stim man offenbar
Daselbs am Jordan horte.
Er sprach, Das ist mein lieber Son,
An dem ich hab gefallen,
DEN wil ich Euch befolhen han,
Das jr JN horet Alle
Und folget seinem Leren.
4. Auch Gottes Son hie selber steht
In seiner zarten Menscheit.
Der heilig Geist ernider fert
In Taubenbild verkleidet.
Das wir nicht sollen zweiueln dran,
Wenn wir getauffet werden,
All drey Person getauffet han,
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Da mit bey uns auff Erden
Zu wohnen sich ergeben.
5. SEin Junger heisst der HErre Christ,
Geht hin all Welt zu leren,
Das sie verlorn in Siinden ist,
Sich sol zur Busse keren.
Wer gleubet und sich teuffen lesst.
Sol dadurch selig werden,
Ein newgeborner Mensch er heisst.
Der nicht mehr kbnne sterben.
Das Himelreich sol erben.
6. WEr nicht gleubt dieser grossen Gnad
Der bleibt in Seinen Siinden
Und ist verdampt zum ewigen Tod
Tieff in der Hellen grunde.
Nichts hilfft sein eigen heiligkeit,
All sein Thun ist verloren,
Die Erbsiind machts zur nichtigkeit,
Darin er ist geboren,
Vermag jm selbs nichts helffen.
7. Das Aug allein das Wasser siht,
Wie Menschen Wasser giessen.
Der Glaub im Geist die krafft versteht
Des Blutes Jhesu Christi.
Und ist fur im ein rote Flut,
Von Christus Blut geferbet,
Die allen Schaden heilen thut.
Von Adam her geerbet,
Auch von uns selbs begangen.
Martin Luther, 1541.
»Geistliche Lieder Zu Wittemberg ... Durch
Joseph Klug, Anno MDXLiij.«
Her efter Weimarudg., s. 468.
Luthers daabssalme blev først offentliggjort i et
enkelttryk 1541. Man har ganske vist ikke dette
enkelttryk, men man kan slutte til det af en sal
mebog, som 1556 er trykt i Liibeck af Jiirgen
Richolff, hvor salmen er optaget med følgende
overskrift og datering, som maa stamme fra et
saadant enkelttryk: »Ein Geistlich Lied von
vnser heyligen Tauffe, darin fein kurtz verfasset,
was sie sey? wer sie gestifftet håbe? was sie fiir
nutzen einbringe? D. Martinus Luther. Anno
M.D.XLI.« Man har ogsaa andre vidnesbyrd
om, at et saadant enkelttryk har eksisteret. I 1542
er salmen trykt sammen med andre som et tillæg
til Schumanns salmebog fra samme aar. Endelig
har man den paa plattysk 1543 i Hans Walthers
salmebog fra Magdeburg og paa højtysk i Joseph
Klugs Wittenbergsalmebog, hvorfra Weimarudgaven har aftrykt ovenstaaende tekst. Som følge
13*
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heraf plejede man i ældre tid at datere salmen til
'

541-

Mod denne datering har Spitta gjort ind
sigelse med en temmelig indviklet og spidsfindig
begrundelse. Han finder, at salmens indhold er
daarligt ordnet. Daaben i Jordan er omtalt i v. 1,
3, 4, mens v. 2, 5, 6 bringer dogmatiske udlægnin
ger, der grunder sig paa katekismen, og v. 7 brin
ger tanker, som er kendt fra flere af Luthers præ
dikener. Som helhed kan man ikke føre salmen
tilbage til katekismen, og de forskellige dele af
den synes ikke at være organisk forbundet med
hinanden. Dette frembyder for Spitta et problem,
som han finder løsningen paa i en latinsk hymne
om daaben, »Inluxit orbi iam dies«, se Wackernagel 1,58. De fire sidste vers af denne hymne
svarer til Luthers v. 1,3, 4. Luther har ikke lige
frem oversat dem, men har sat de samme tanker
paa andre vers. Endvidere omtaler denne hymne
i begyndelsen, at Jesus i Kana forvandlede vand
til vin; derfra stammer billedet af »den røde
flod« i 7,5. Ved epifaniasfesten forbandt man
nemlig paa den tid tanken om Jesu daab med
brylluppet i Kana, som man mente fandt sted
paa en og samme dag. Denne forbindelse kendte
Luther ogsaa, som man ser det af hans oversæt
telse af »Hostis Herodes impie«: »Was fiirchtst
du, Feind Herodes sehr«. Endvidere var det al
mindeligt, at man fra forvandlingen af vand til
vin førte tanken videre til nadveren, hvor vinen
blev til Kristi blod. Paa grundlag af saadanne
paralleler antager Spitta, at daabssangen oprin
delig har været en epifaniassang, som Luther har
digtet i sin første digterperiode, i hvert fald før
1520. Senere har han saa omarbejdet den til en
daabssang ved at indblande stof fra katekismen,
men det har ikke villet blive nogen organisk for
bindelse, og hvornaar omarbejdelsen har fundet
sted, kan ikke siges.
Det er nu for det første et spørgsmaal, om sal
men er saa »uorganisk«, som Spitta vil mene.
Det er i og for sig ganske naturligt at forbinde en
fortælling om Jesu daab med en udlægning, idet
Luther mener, at den kristne daab allerede blev
indstiftet ved Jesu daab. Men for det andet har
Kawerau henvist til Luthers »Zwei Predigten
iiber die Taufe, aus dem 3. Kapitel des Evange
listen Matthåi« fra aaret 1540. Her har man alle
de samme tanker som i salmen, ikke bare paralle
ler til enkelte vers, men til dem alle. Salmen synes
ligefrem at være opstaaet paa grundlag af disse
prædikener, som paa den anden side kan tjene
som kommentar til salmen. Den er hverken sam
menstykket eller omarbejdet, men født som en
helhed i tiden lige før den blev offentliggjort.
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Luthers hensigt med den har ganske simpelt
været at skrive en salme over det fjerde hoved
stykke i katekismen, som han allerede paa dette
tidspunkt havde gjort til de andre stykker, nem
lig om budene: »Dies sind die heilgen zehn gebot«
og »Mensch, willst du leben seliglich«, om tros
bekendelsen: »Wir glauben all an einen Gott«,
om Fadervor: »Vater unser im Himmelreich« og
om nadveren: »Jesus Christus, unser Heiland, der
von uns den Gotteszorn wandt«. Og det var gan
ske naturligt at skrive denne salme ud fra de tan
ker, som just levede i hans sind. Den vandt da
ogsaa genklang, saavel i Tyskland som i andre
lande, ikke blot indenfor hans egen trosretning,
men i hvert fald til en tid ogsaa blandt katolikker
og reformerte. Der er en omfattende tankefylde i
den.
Til dansk blev den oversat af Hans Thomissøn;
ogsaa han har i overskriften forsynet den med
aarstallet 15411. Christus kom selff til Jordans flod/
effter sin Faders villie/
Oc alf Sanct Hans sig døbe loed/
sit Embede at opfylde/
It bad hand stifftet der/ oc bød
at afftoe alle vor Synder/
oc sencke ned den bitter død/
vdi sit blod oc vunder/
det galt om it nyt leffnit.
2. Saa hører til oc mercker here/
Huad Gud monne Daaben kalde/
Oc huad en Christens tro skal være/
At vndfly Ketter alle/
Gud vil at der skal være Vand/
Dog icke Vand allene/
Hans salige Ord met hellig Aand
Er der hoss oc oss tiene/
Hand selff er den oss Døber.
3. Det vilde Gud for Verden klar
Met Ord oc tegen giøre/
Gud Faders røst mand obenbar
Da kunde hoss Jordan høre/
Det er min elskelig Søn/ sagde Gud/
Hand monne mig vel befalle/
Thi er til eder min villie oc bud/
At i hannem hører alle/
Oc følger saa hans lære.
4. Guds Søn hand siunlig ocsaa staar
I Mandom sin met ære/
Den hellig Aand oc nederfoer/
I Due skick vilde hand være/
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At wi skulle icke tuile der paa/
Naar wi til Daaben komme/
All tre Personer oss Døber saa/
Oc der met oss til fromme/
Vil hoss oss bo oc bygge.
5. Christ siger/ i Discipler mine/
Gaar hen all Verden lærer/
Hun er fortabt i Synder sine/
Det er tid hun sig bedrer/
Huo tror oc lader Døbe sig/
Skal der ved salig bliffue/
It nyfad Menniske er vden suig/
Som ey skal dø/ men leffue/
Oc Himmerig vist arffue.
6. Huo icke tror huad Gud her bød/
Hand bliffuer i synder sine/
Oc er fordømt til euig død/
Dybt ned til Helffuedis pine/
Hans fromhed ingen hielp tilfør/
Forgeffuis hans gierning ere/
Den Arffsynd dem til intet giør/
Som hand ifød monne være/
Hand kand sig selff ey hielpe.
7. Vor øyne seer alleniste vand/
Som Menniske vandit rører/
Men kraftten lærer vor tro i Aand/
Som Christi blod tilfører/
Det er for troen en røder flod/
Aff Christi blod vel farffuit/
Til alle Synd en lægdom god/
Som wi aff Adam arffuit/
Oc selffuer haffue bedreffuit.
1569, Hans Thomissøn, Th. 123.
Der mangler meget i, at oversættelsen er saa god
som originalen, og det er gennem lang tid den
eneste daabssalme i salmebøgerne. I Nielsjesperssøns Graduale er den ansat til fastelavns søndag
med evangeliet om Jesu daab. Under den almin
delige søndagsgudstjeneste foretog man daaben
efter epistel og halleluja, før evangeliets oplæs
ning, og har formentlig ikke følt trangen til sær
lige daabssalmer.
Den gik videre til K med følgende ændringer:
1,7:
8:

bittre
hans blood

2,1:
4:

her
kættere

3,5:

elskelige
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4,4:

due-skik (dvs. skikkelse)

5,3: synderne
3-4 i senere udgaver: »den« for »hun«
6,2:
4:
6:
7:

synderne
need i (andre udg.: ned til)
gierninger
arve-synd

7,2:
7:
9:

Naar mennisket
synder en lægedom
har (andre udg.: have)

Saaledes gik den videre til P 196, men den blev
udeladt i Gb, E og R.
Grundtvig foretog en ny oversættelse efter
Luther, og optog den i Sangværket med følgende
fodnote: »Luther’s »Christ unser Herr zum Jor
dan kam« frit fordansket«:
1. Vor Herre kom til Jordans Flod,
Alt som Gud-Fader vilde,
Og af Sanct Hans Sig døbe lod,
Da udsprang Livets Kilde,
Da blanded Han et Sjæle-Bad,
Som Synd og Død i allen Stad
Kan herlig oversvømme;
I Daaben vi gienfødes!
2. Saa lægger nu ret Mærke til
Guds eget Ord om Daaben,
Saa I fordærve Fiendens Spil
Og undflye Kiætter-Hoben!
Udtrykkelig vor Gud og Drot
Til Daaben Vand udkræver,
Men Vandet er ei bart og blot,
Hvor Hellig-Aanden svæver.
Guds Aand det er, os døber!
3. Fra Jordan spurgde himmelsk Nyt
Man trindt paa Jorderige,
Gud-Faders Stemme aabenlydt
Man hørde der udsige,
Hvad hidtil hos Sig selv i Løn
Han holdt fra gamle Dage:
Du er min elskelige Søn,
Som Mig mon velbehage!
Med Jesu Daab vi døbes!
4. Guds egen Søn i Støvets Baand
Ved Jordan var at skue.
Der sig nedlod den Hellig-Aand,
Alt som Gud-Faders Due,
Saa, skiøndt kun Vand og Støv vi see,

Vi lære skal med Glæde,
De himmelske Personer tre
I Aanden er tilstæde,
Vil hos os boe og bygge!
5. Vor Herre sagde til de Tolv,
Hans visse Bud hernede:
Gaaer ud, gaaer trindt paa Jordens Bold,
Fortabte at oplede,
Og døber i Guds Trilling-Navn
Dem med min Faders Stemme,
Og lærer dem i kiærlig Favn
Mit Vidnesbyrd at giemme!
Jeg følger med til Enden!
6. Ja, Salighedens store Haab,
Som vinde kan og vare,
Han bundet har til Tro og Daab
Med visse Ord og klare:
Kun født paany af Vand og Aand,
Gud-Fader vi behage,
Men naar vor Sjæl er i Guds Haand,
Vi Døden ei kan smage,
Thi Himmerig vi arve!
7. Hvor Støvets Øie seer kun Vand,
Guds Ord dog Øret hører,
Og Jesus Christus, Gud og Mand,
Med Aanden Vandet rører,
Da Sjælen seer en Purpur-Flod
Med Korsets ægte Farve,
Som skiænker den for Døden Bod
Og Ret til Gud at arve!
Godt Pant er Hellig-Aanden!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 382.
Her mangler en linje i første vers. Da salmen blev
optaget i ETF 769, blev denne linje indføjet, for
mentlig af Grundtvig selv:
Da blanded Han et Sjæle-Bad,
Af Naadelivets Strømme,
Som Synd og Død .. .
Men i femte oplag af ETF blev verset helt omar
bejdet, og en enkelt ændring kom senere til, saa
det i 2. udg. af Sangværket 1868 kom til at lyde:
Vor Herre kom til Jordans Flod,
Den Ydmyge og Milde,
Og af Sanct Hans sig døbe lod,
Der nødig det kun vilde,
Vorherres Daab i Jordans Flod,
Den skulde dog betegne
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Den Daab, som paa vor Vaande Bod
Nu raader allevegne.
I Daaben vi gienfødes!
Salmen blev ikke optaget i RT 1, skønt det var
foreslaaet, men i RT2,878, dog med udeladelse
af v. 3 og følgende ændringer:
Vers 1 som sidst anført, dog lin.
4: kun det
5: Vor Herres
2,2: Vor Herres Ord
9: Gud selv er den, os døber.
4(5),5: Og døber i trefoldigt Navn
6(7),5: Da Troen ser
7: skænker os
I KH blev salmen udeladt, og derfor atter op
taget i KHT 817 med de samme 6 vers.
Det skal tilføjes, at Grundtvig endnu engang,
maaske allerede 1837, gendigtede salmen, denne
gang meget friere, men den blev først offentlig
gjort efter hans død i Sangv. (gi. udg.) V, 105;
den er nu efter hans manuskript gengivet i
Sangv. III, 161.
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en let
bearbejdelse af den gamle danske tekst, Æ 203.
MB 250 gik nogle skridt videre, ændrede ogsaa
begyndelsen af hensyn til metret, »Guds Søn kom
selv til Jordans Flod«, og gjorde iøvrigt nogle
smaa laan hos Grundtvig. N 271 vilde ogsaa
holde sig til den gamle tekst, men udfyldte den
med laan baade fra MB og Landstad, hvorefter
resultatet blev:
1. Christus kom selv til Jordans Flod,
Alt som hans Fader vilde,
Og af Sankt Hans sig døbe lod
Sit Embed at opfylde;
Et Frelsens Bad indstifted han,
Hvor Døden selv gaaer under,
Hvor hver en Synd aftvættes kan
Udi hans Blod og Vunder;
Det gjaldt nyt Liv og Levnet.
2. Saa hører da og mærker her
Guds eget Ord om Daaben,
Hvad Christentro udkræver der Og undflyer Kjætterhoben!
Gud vil, at der skal være Vand,
Dog ikke Vand alene,
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Hans Ord og Aand er hos, som kan
Til Salighed os tjene;
Han selv er den, os døber.
3. Det vilde Gud for Verden klart
Med Tegn og Tale gjøre,
Gud Faders Røst man aabenbar
Ved Jordan kunde høre;
Det er min Søn, saa sagde Gud,
Som mig mon vel befalde,
Thi er til Eder nu mit Bud,
At ham I hører alle
Og følger saa hans Lære!
4. Her var nu og Guds Søn paa Jord
I Manddom sin at skue,
Den Helligaand og brat nedfoer
Fra Himlen som en Due;
Thi skal vi troe, om vi ei see,
At Himlen her er aaben,
At Gud selv i Personer tre
Er med og hos i Daaben,
Vil boe hos os og bygge.
(Landstad)
5. Saa byder høit den Herre Christ:
Gaaer hen, al Verden lærer,
At den, fortabt i Synd forvist,
Dødsdommen i sig bærer;
Men hvo som troer og tager Daab,
Skal frelst og salig blive,
Og, fød paa ny til Himlens Haab,
Han holdes skal i Live;
Guds Rige skal han arve.
(Landstad)
6. Hvo ikke troer, hvad Gud her bød,
Han bli’er i Synder sine
Og er fordømt til evig Død
Dybt ned i Helveds Pine;
Ei hjælper ham hans Fromhed stor,
Den maa til Intet blive,
Thi Arvesynden i ham boer,
Den kan han ei fordrive;
Han kan sig selv ei hjælpe.
7. Vort Øie seer alene Vand,
Som jordisk Haand berører,
Vor Tro dog Kraften skue kan,
Som Christi Blod tilfører:
At her er Naadens røde Flod,
Af Christus-Blodet farvet,
Som paa den Skade raader Bod,
Vi har af Adam arvet,
(5-8: Landstad)
Og vi os selv forvoldte.
N 271.
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I salmebogskommissionen var man stemt for at
optage salmen i Grundtvigs første bearbejdelse,
men forkortet og ændret som RT2,878, se Prøve
salmebogen 125, men pladsmangel forhindrede,
at den kom med i D.
I Norge optog Wexels de tre sidste vers af
Grundtvigs bearbejdelse i sine Christelige Psalmer 1840: »Vor Herre sagde til de Tolv«. Land
stad oversatte den 1855 i »Martin Luthers aandelige Sange«: »Vor Herre Krist til Jordan kom«;
men han ændrede den noget, inden han optog
den i sin salmebog, La 260, »Kristus kom selv til
Jordans Flod«. Hauge 135 bringer en anden,
ganske flydende bearbejdelse. Men baade La rev
og Nynorsk har udeladt den.
(Koch VIII, 142-4. Weimarudg. 281-85. Spitta 307319. Kulp 411. Skaar 1,606-9. Nutzhorn 11,91-94.
Widding II, 106. Niels Møller SS, 11,56. Ludwigs
II,i5).
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Skolen.
Jeg ved et Hus med stille Sale,
hvor Jordens Larm ej trænger ind;
ej Verdens kummerfulde Tale
forstyrrer der det frie Sind;
der rinder Livet klart i Ro;
der er saa trygt og godt at bo.
Ej Guld og Sølv er der at sanke;
der trælles ej for Jordens Frugt;
der løses Sjælens bundne Tanke
og prøver sine Vingers Flugt
og svæver som den unge Bi
paa Foraarsengen let og fri.
Og den, som dvælet har derinde,
han glemmer aldrig denne Tid;
han hviler ud i dette Minde
og styrkes under Livets Strid;
af hans Erindrings hele Krands
har intet Blad saa ren en Glands.
Du selv, o Gud, har Huset bygget,
som freder om vor Barndomsstund:
af dine Palmer overskygget
det hvile paa din faste Grund!
hold over det din milde Haand
og fyld det med din Sandheds Aand!
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1. Kundskabs Fader, Visdoms Væld!
til vor Gjerning giv os Held!
hvad her plantes, lad det lykkes;
hvad her grundes, lad det bygges
paa den rette Hjørnesten!
2. Lad en Slægt opfostres her,
sund og flink til Livets Færd,
som kan vogte, som kan hædre
Arven fra de høje Fædre,
Danmarks Sprog og Danmarks Navn!
Edv. Lembcke, o. 1865.
Her efter hans »Digte og Sange«, Kjøb. 1870, s. 125.
Dette digt om »Skolen«, hvoraf de to sidste vers
er blevet en kendt skolesang, som nu er kommet
i salmebogen, er muligvis fremkommet i anled
ning af indvielsen af »Haderslev Læreres Skole«
d. 2. okt. 1865. De var under krigen blevet udvist
af tyskerne og var nu blevet enige om at fortsætte
samarbejdet i København. Undervisningen be
gyndte 7. sept. 1864 og havde til huse ikke mindre
end fem steder, inden de aaret efter kunde flytte
ind i deres eget hus i Løngangsstræde. Vers 1 (5)
kunde tyde paa, at digtet (eller digtene) er en
indvielsessang, og den adskillende streg mellem
de fire første vers og de to sidste, samt den æn
drede strofe, kunde tyde paa, at første del har
været sunget før indvielsestalen, de to sidste vers
efter.
At sangen stammer fra denne begivenhed kan
maaske ogsaa sandsynliggøres af dateringen af en
række digte i Lembckes ovennævnte samling. De
daterede digte kommer i kronologisk orden, og
det ligger nær at antage, at de ikke daterede, som
er anbragt mellem de daterede, ogsaa er ordnet
efter tidsfølgen. Et foregaaende digt er dateret 5.
sept. 1865, et senere 16. juni 1866. Det kunde
godt passe med skolens indvielse den 2. okt. 1865.
To ting taler dog derimod. Efter digtet fra 5.
sept. 1865 følger umiddelbart »Til slesvigske Ven
inder, (Til Tak for en Sølvbryllupsgave)«. Da
Lembcke holdt sølvbryllup den 7. aug. 1866,
skulde dette takkedigt altsaa være yngre end
skolesangen, skønt det er anbragt tidligere. Naar
nogle af digtene er daterede, er det endvidere
mærkeligt, at en sang til en saadan indvielsesfest
ikke er dateret. Alligevel vil det nok være det
rimeligste at antage, at sangen er blevet til i for
bindelse med arbejdet ved denne skole, og maaske
netop ved den nye bygnings indvielse.
Sangen fandt først vej til skolerne; man sang
den paa Metropolitanskolen i halvfemserne, maa
ske før. Senere kom den ind i sangbøgerne, saaledes i Nutzhorns udgave af Højskolesangbogen,
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men ikke i de tidligere eller de senere. Af særlig
betydning for salmebogen blev det, at de to vers
blev optaget i den udgave af De unges Sangbog,
som henimod aarhundredskiftet blev udarbejdet
af Vilh. Beck, Olfert Ricard og Enrique With.
Her er nemlig ændret 2,3-5 '•
vokse op ved Helligaanden,
vokse med Guds Søn ved Haanden
fremad til vort Himmelhjem!
Da denne tekst først synes at være fremkommet
her, og da Lembcke var død 1897, er det vel
sandsynligt, at ændringen skyldes udgiverne eller
een af disse, maaske snarest Enr. With, som havde
gaaet i Metropolitanskolen, og som tidligere
havde været med til at udgive en salmesamling.
Den blev optaget i D 328 paa forslag af stifts
provst Hee Andersen og den bag ham staaende
salmebogskreds. Kirkeminister Hermansen havde
lovet denne kreds at optage et lille tillæg med
aandelige sange og holdt samraad med kommis
sionen derom. Optagelsen mødte ingen hindrin
ger, man da kommissionen paa dette tidspunkt
havde afsluttet sit arbejde og i grunden var op
løst, har den ikke haft nogen indflydelse paa tek
sten. Den er taget fra De unges Sangbog, forment
lig ogsaa paa Hee Andersens forslag og passer
naturligvis bedre i en salmebog end originaltek
sten.
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5. Smuler af det Livets Brød,
Som fra Himlen kommer,
Det er Lægedom for Død,
Sæd til evig Sommer!
6. Syng da, Hjerte hvert, som troer
Paa Guds Søn den lille!
Evig Tak for Trøstens Ord:
Skee dig som du vilde!
7. Naar det skeer hvad Hjertet vil,
Som er Livets Sæde,
Da er Sorg og Død ei til,
Men kun Liv og Glæde.
8. Det vil og vor Frelsermand,
Sorg og Død han hader,
Liv og Glæde lover han
Evig hos sin Fader!
9. Selv er han det Livets Brød,
Hvem deraf vil æde,
Skal indgaae, trods Synd og Død,
Til Vorherres Glæde.
N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 5. oplag, 1853, nr. 718.
Her efter 6. oplag. Jvf. Sangv. IV, 251.

(August F. Schmidt: »Modersmaalets Digter Edvard
Lembcke«, Haderslev 1944, s. 56 flg. Poulsen V, 136>38).

Denne salme over evangeliet til 2. sønd. i fasten,
Math. 15,21-28, fremkom 1853 i 5. oplag af Fest
salmer og blev uændret optaget i ETR 668 og
ETF 777, hvorimod RT 1,624 foretog et par min
dre ændringer:

KVINDELIL, DIN TRO ER STOR.

1,3: Naadens Ord

1. Kvindelil! din Tro er stor,
Skee dig, som du vilde!
I det rige Naadens-Ord
Sprudler Livets Kilde.

3,2: Hjerte lille,

2. Det var Herrens Ord engang
Til den Hedning-Kvinde,
Som, mens Klokkerne har Klang,
Aldrig gaaer af Minde.
3. Det er stadig Herrens Ord
Til hvert Hjertelille,
Naar han seer, dets Tro er stor
Til hans Øine milde.
4. Gierne det ved Hunde smaa
Sig som Kvinden ligner,
Naar kun Smuler det kan faae
Af hvad Gud velsigner.

6,2: den milde!
Saaledes gik den videre til KH 173, der dog satte
anførselstegn om de to første linjer, og SS 730 og
D 138.
I Norge blev den optaget i La 276, »Kvinde,
se din Tro er stor«, men Landstad har føjet ver
sene sammen to og to for at tilpasse dem til melo
dien »Jesu, Sjælens lyse Dag«; han maa derfor
udelade v. 6 for at faa et lige antal. Det virker
meget klodset og upoetisk paa den, der er vant
til grundteksten, og ved nærmere at undersøge
denne ser man da ogsaa, at hvert vers er en saa
afsluttet helhed, trods den fremadskridende for
tælling, at de nødvendigt maa falde fra hinanden
igen, hvis man vil prøve at sætte dem sammen.
Det har man ikke følt i Norge, hvorfor salmen er
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gaaet videre paa samme maade til La rev 262,
hvor melodien angives »Sørg, o kjære Fader du«.
Til nynorsk er den oversat af Blix i »Nokre Salmar« 50, »Kvinna, sjaa di Tru er stor«, men
ogsaa han har lagt teksten hos Landstad til grund,
og saaledes er den gaaet videre til Nynorsk 203.
Landstads eksempel har fra begyndelsen virket
saa stærkt paa det officielle Norge, at det ikke har
haft nogen indflydelse, at de faa og smaa grundt
vigske kredse brugte salmen med den oprindelige
tekst efter »Salmebog for Kirke, Hjem og Skole
udgivet af V. Ullmann og V. A. Wexelsen«, Kriitiania 1887, nr. 49.
I Danmark synges den i alle kredse, i kirken
saa vel som i skolen. Den er en af de bedst kendte
af Grundtvigs bibelhistoriske salmer. Man skulde
tro, at den havde været selvskreven til optagelse i
hans Skole-Sangværk, men der er den ikke. Der
findes en anden og meget ringere om den kananæiske kvinde: »Paa Hedenskabets Grændser«,
Sangv. II,8o. Ifølge Sangværkets noter, VI, s.
158, skal manuskriptet være skrevet paa papir fra
1853. Grundtvig har altsaa skrevet to helt forskel
lige salmer over samme tekst paa samme tid. Den
ene fik Boisen lov til at offentliggøre i »Bibelske
og Kirkehistoriske Psalmer og Sange«, der udkom
ca. 19. marts 1853, og den gik senere ind i Skole
sangværket. Den anden udkom 22. marts samme
aar i hans egne Festsalmer. Den føles som det
sidste ord i sagen.
Allerede i Sangværk 1,97 havde Grundtvig
taget den samme tekst til udgangspunkt: »Smuler
under Herrens Bord« (se: »Gaar det, Herre, som
jeg vil«), men da var det blevet til en nadversalme
med barndomsminder.
(StJ 111,99, I03> »'O-

KYRIE.
»Kyrie eleison« (»Herre, forbarm dig«) er et
græsk bønsraab med en klang af bodsstemning.
Det stammer fra den græske kirke i oldtiden, hvor
det hørte sammen med Litaniet (se dette!). Men
rent sagligt kan det maaske føres helt tilbage til
de gammeltestamentlige bodssalmer og klagesal
mer, hvis indhold og stemning her har faaet en
stiliseret form. Diakonen anførte bønnen fra en
læse- eller bedepult, og efter hver bøn svarede
menigheden: Kyrie eleison! Dette Kyrie kunde
saaledes blive gentaget mangfoldige gange. Fra
den græske kirke kom Litaniet til den romerske,
maaske over Sicilien, hvor det græske sprog holdt
sig længe. Det blev ændret noget i Rom. Det ind
ledende og afsluttende Kyrie blev treleddet:
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Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, og
hvert af disse led blev gentaget tre gange. End
videre blev Kyrie i Rom præsternes eller korets
bøn og ikke menighedens svar.
Hele det lange Litani blev ikke optaget i den
romerske messe, men kun det indledende Kyrie,
som derfor undertiden fik navnet »det lille Li
tani«. Dette skal allerede være sket under pave
Silvester I (314-335), og det har siden bevaret
sin plads i romermessen lige efter Introitus og før
Gloria. Søren Sørensen siger, at placeringen af
Kyrie i begyndelsen af messen har »en naturlig
begrundelse i kristendommens lære om synd og
nåde, hvorefter den kristne, når han stedes for
Guds åsyn som netop i gudstjenesten, må føle det
som sin første og uopsættelige trang at bekende
sin synd og anråbe om barmhjertighed (jvf. lig
nelsen om farisæeren og tolderen, Luk. 18,13).«
I Rom blev Kyrie efterhaanden udvidet paa
forskellig maade. Det førnævnte »Christe eleison«
kom til, og senere indskød man forskellige latinske
tekster mellem de to græske ord, idet de stærkt
melismatiske Kyrie-melodier tillod saadanne
tekstudvidelser. Disse latinske udvidelser er
senere faldet bort igen, men de har dog givet
navn til de forskellige Kyrie-melodier.
Luther bevarede det græske Kyrie i den tilvante
form i »Deutsche Messe« 1526, men det skulde
kun synges tre gange i stedet for ni.
I Danmark bevarede man Kyrie paa fire maader:
1) Det græske Kyrie eleison.
2) Dansk oversættelse af samme.
3) Det græske Kyrie med latinske udvidelser.
4) Man digtede danske kyriesalmer med disse
latinske udvidelser som forbillede.
1) Det græske Kyrie var det almindeligste i bebyndelsen. Kirkeordinansen foreskriver, at det
skal synges med de forskellige melodier til de for
skellige tider som hidtil, og Vormordsens Haandbog siger, at det som sædvanligt skal synges af
degnen; hvis man havde tænkt paa et Kyrie i
salmeform, skulde det have været sunget af me
nigheden. Eksempler paa saadanne Kyrier findes
i Niels Jesperssøns Graduale 1573 til 1. juledag
(»Kyrie rex splendens«) og 1. paaskedag (»Kyrie
paschale«). Endvidere har Th 246 et »Kyrie
eleison vdi Bededage«.
2) Dansk oversættelse findes i »den jydske aften
sang«: »O Herre forbarme dig offuer oss, O
Christe forbarme dig offuer oss« (Bruun 11,56).
I Tv 63 er det tredie led kommet med: »O helligaand forbarme dig offuer oss.«
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3) Et Kyrie med udvidet latinsk tekst findes be
varet i Niels Jesperssøns Graduale til 1. pinsedag:
1. KYrie, fons bonitatis Pater ingenite,
a quo bona cuncta procedunt,
eleison.
2. Christe, coelitus nostris adsis precibus,
pronis mentibus quem in terris deuote
colimus,
ad te pie Jesu clamamus,
eleison.
3. Kyrie, ignis diuine,
pectora nostra succende,
vt digni pariter te laudare possimus semper,
eleison.

KYRIE

søgelsen af dette spørgsmaal. Han har fundet en
nedertysk tekst i Mecklenburgs messeordning
1540 og paaviser gennem rimene, at Spangenbergs højtyske tekst stammer fra den nedertyske.
Videre peger han paa, at den danske tekst ligger
nærmere ved den nedertyske end ved den høj
tyske. Da man vanskeligt kan tænke sig, at den
danske tekst har staaet fadder til den nedertyske,
maa man antage, at en ældre, nu ukendt neder
tysk tekst har dannet forlæg for den danske tekst
fra 1528 og den nedertyske fra 1540.
Dette Kyrie blev brugt fra pinse til jul, og der
efter fra kyndelmisse til paaske. Det blev optaget
i Tv 98, Th 99, K og P 138.
De andre højtider fik ogsaa snart deres udvi
dede danske Kyrier. 1529 findes
Kyrieeleyson Paschale.

4) Allerede i Claus Mortensens »Thet hellige
Euangeliske Messeembede« 1528 findes følgende
danske Kyriesalme:
1. KYrie Gud fader alsomhøgeste trøst,
tw æst wor glæde oc løst,
spar oss ælende,
bewar oss fraa synd,
forbarme teg offuer oss.
2. Christe tw æst wor wæy oc thet sande liwss,
sandhedzens port,
kierlighedzens speil,
alle Christnes lyff oc raad,
tw oss til wor salighed giffuen wort,
Forbarme teg offuer oss.
3. Kyrie Helliaand y ewighed,
wer hooss oss med thyn miskundelighed,
wor synd wille wy begræde,
lad oss ey fortabis,
wy paa teg nw haabe.
forbarme teg offuer oss.
Bruun 1,96

Denne danske tekst er tilrettelagt efter melodien
til det anførte latinske pinsekyrie »Kyrie, fons
bonitatis«, som paa grund af sin høje rang ogsaa
kaldes »Kyrie summum«, men Widding regner
ellers teksten som en fri dansk digtning. Skaar
anfører en tysk kyriesalme, Johann Spangenbergs oversættelse af »Kyrie summum« fra 1545,
som har saa betydelige ligheder med den her
anførte danske tekst, at han mener, at de har en
fælles latinsk kilde, som vi nu ikke kender. Henrik
Glahn er imidlertid naaet et skridt videre i under

1. KYrie Gud fader
forbarme teg offuer oss.
2. Christe tw æst wort lyff oc opstandelse,
forbarme teg offuer oss.
3. Kyrie Helliaand hielp oss wor trøstermand,
forbarme teg offuer oss.
4. Kyrie wor Gud oc Herre
miskunde teg offuer oss.
Bruun 1,43.
Dette paaskekyrie er en dansk udfyldning af me
lodien til kyriet »Lux et origo«. Det blev efterhaanden brugt fra paaske til pinse og findes op
taget i Tv 29, hvor det er gentaget blad 99, men
dér uden den sidste afdeling, som ogsaa blev ude
ladt i de følgende salmebøger: Th 82, K og P 140.
Det yngste er julekyriet, som fremkom i Malmøsalmebogen 1533:
Kyrieleyson ath siunge
om lule høytid
1. Kyrye Gud fader aff himerig
dw sende oss din Søn til iørderig
fordi du vilde være oss miskundelig,
2. Christe Gudz Søn aff hiemmerig,
dw lost dig føde till iørderig,
Ath wi motte worde Gudz børn met dig
3. O helligand som vost i din gerning mester
mand,
at lomfru fødde vden mand,
lad oss ey dø i syndsens band,
men fød Christum i oss o Helligand
Bruun II, 19.
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Dette Kyrie er en dansk udfyldning af melodien
til »Kyrie rex splendens«. Det blev efterhaanden
brugt fra jul til kyndelmisse og optaget i Tv 98,
som ændrede 3,3-4: Syndens baand . . . Helligaand. Saaledes ogsaa Th 3, K og P 139. Dr.
Glahn mener, at den danske tekst er en selvstæn
dig nydigtning, maaske foretaget af udgiveren af
Malmøsalmebogen 1533, Christian Pedersen,
eller maaske snarere Hans Tausen, hvis jyske
aftensang er optrykt i Malmøsalmebogen, og hvis
hele digtning er af rent liturgisk præg.
I P, som kun delvis er ordnet efter kirkeaaret,
men naturligvis har jule-, paaske- og pinsesalmer
for sig, er de tre Kyrier anbragt i spidsen af afsnit
tet »Om den Tre-enige Guds Væsen, Egenska
ber og Velgierninger«, det er naturligvis paa
grund af den trinitariske karakter, som de danske
Kyrier har faaet.
Endnu klarere trinitarisk er en kyriesalme af
Jakob Madsen Strøby (Strobius), som med over
skriften »Ith andet Kyrieleyson« fremkom i Mal
møsalmebogen 1533. Den begynder »O Herre
Gud Fader met din krafft« (Bruun II,21), er paa
tre faste rimede vers, med omkvædene: »O Fader
forbarme dig offuer oss, O Christe see til oss mis
kundelige, O Helligaand miskunde dig offuer oss.
Den gik videre til Th 108.
I Gb og de følgende kongerigske salmebøger
blev Kyrie udeladt. Dels var den gamle messes
forskellige led blevet erstattet aflange salmer, saa
en forkortning blev rimelig, dels manglede ratio
nalismen ganske sans for den gamle gudstjenst
lige arv.
I hertugdømmerne bevarede man det græske
Kyrie og store dele af den latinske messe, endog
ved højtiderne latinske salmer, et par aarhundreder efter reformationen. I Slesvig blev den latin
ske sang først endelig afskaffet 1772. De tre an
førte danske Kyrier blev optaget i Æ 109, 111 og
110, derefter udeladt i MB, men efter P optaget
i N 5 i følgende let bearbejdede form:

Ch.:

O Helligaand! det var dit Værk forvist,
At af en Jomfru fødtes Jesus Christ,
Men.: Ak! lad os ikke døe i Syndens Baand,
Men Christum fød i os, o Helligaand!
II. (Paaske til Pintse.)
Vexelsang. Egen Melodi.

Ch.: Kyrie, Gud Fader!
Men.: Forbarm dig over os!
Ch.:

Christe!
Du est vort Liv og vor Opstandelse!
Men.: Forbarm dig over os!
Ch.:

Kyrie, Helligaand!
Hjælp os, vor Trøstermand!
Men.: Forbarm dig over os!
III. (Pintse til Juul.)
Vexelsang. Egen Melodi.

Ch.:

Kyrie, Gud Fader, alsomhøieste Trøst!
Du est al vor Fryd og Lyst!
Værdes os at spare
Og for Synd bevare!
Men.: Forbarm dig over os!
Ch.:

Christe, Herre Gud!
Du est det sande Lys, du est vor Vei,
Sandhedens Port og Kjærlighedens Speil,
Alle Christnes Trøst og Raad!
Salighed og Livet
Er i dig os givet!
Men.: Forbarm dig over os.

Ch.:

Kyrie, Helligaand i Evighed!
Vær hos os udi din Barmhjertighed!
Satan er os gram og vred!
Vogt for Helveds Vaade
Os, som paa dig haabe!
Men.: Forbarm dig over os!
N5-

Kyrie.
(I. Juul til Kyndelmisse.)
Vexelsang. Egen Melodi.
Ch.:

Kyrie, Gud Fader af Himmerig!
Du sendte os din Søn til Jorderig,
Men.: Fordi du var os saa miskundelig!
Ch.:

Christe, Guds Søn af Himmerig,
Du lod dig føde her paa Jorderig,
Men.: At vi og vorde maae Guds Børn med dig!

Det er dog et spørgsmaal, hvor mange sønderjydske menigheder, der har kunnet magte at ved
ligeholde eller genoplive saadanne efter kirke
aaret skiftende Kyrier; de blev i hvert fald ude
ladt af SS efter genforeningen.
Der var saaledes ingen baggrund for at optage
Kyrie i D. I det store og hele har man kun kunnet
holde liv i de dele af den gamle messe, som var
blevet forvandlet til gode menighedssalmer. Den
eneste undtagelse herfra er den lille stump af
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Litaniet, som er optaget i D 364, og som indledes
med et dansk Kyrie.
I Norge blev pinsekyriet genoptaget af Land
stad, som siger: »Jeg har ved Gjengivelsen holdt
mig til den gamle danske Tekst og bragt den i
metrisk Form for at lette Afsyngelsen« (Om Sal
mebogen, s. 34). Han har dog ændret ikke saa
lidt ved den gamle tekst, som i La 2 begynder:
»Herre, Gud Fader, du vor høi’ste Trøst!«. I La
rev 2 blev dette ændret til »vor store trøst«.
Hauge 6 bringer derimod »Kyrie Gud Fader,
alsomhøieste Trøst« ganske uændret. Støylen har
oversat Kyriet til Nynorsk 6: »Herre, Gud Fader,
du vaar høgste trøyst«, tre gode og regelmæssige
vers, langt den bedste af de norske (og danske)
tekster. - Denne enstemmige optagelse af Kyrie
i de norske salmebøger vidner om stadig brug,
men til gengæld er det altsaa kun eet af de gamle
Kyrier, man har kunnet bevare.
(Skaar 1,4-6. Widding 1,86-88; 11,25, 5°) 67. Søren
Sørensen: »Kirkens liturgi«, Køb. 1952, s. 19-20, 46,
49> 54> 58, 64. Gunnar Pedersen i Dansk Kirkesangs
Aarsskrift 1941, s. 3-7. Henrik Glahn sammesteds 1952,
s. 60-78. C. F. Allen: »Det danske Sprogs Historie«,
Kjøb. 1857, 1,80-84).
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6. Hast du denn die perl errungen/
dencke ja nicht/ dass du nun
alles bose hast bezwungen/
das uns schaden pflegt zu thun.
7. Nimm mit furcht ja deiner seele/
deines heils mit zittern/ wahr/
hier in dieser leibes-hdhle
schwebst du tåglich in gefahr.
8. Halt ja deine crone feste/
halte månnlich was du hast:
recht beharren ist das beste;
riickfall ist ein boser gast.
g. Lass dein auge ja nicht gaffen
nach der schnoden eitelkeit;
bleibe tag und nacht in waffen/
fliehe tråg- und sicherheit.
10. Lass dem fleische nicht den willen/
gib der lust den ziigel nicht.
Wilt du die begierde fiillen/
so verloscht das gnaden-licht.
11. Fleisches-freyheit macht die seele
kalt und sicher/ frech und stoltz;
frisst hinweg des glaubens ble/
låsst nichts als ein faules holtz.

Mel. O der alles halt’ verlohren etc.
1. Ringe recht/ wenn GOttes Gnade
dich nun ziehet und bekehrt/
dass dein geist sich recht entlade
von der last/ die ihn beschwert.
2. Ringe/ denn die pfort ist enge/
und der lebens-weg ist schmaal;
hier bleibt alles im gedrånge/
was nicht zielt zum himmels-saal.
3. Kåmpfe bis aufs blut und leben/
dring hinein in GOttes Reich:
wil der satan widerstreben/
werde weder matt noch weich.

12. Wahre treu fiihrt mit der siinde
bis ins grab bestandig krieg/
richtet sich nach keinem winde/
sucht in iedem kampf den sieg.
13. Wahre treu liebt Christi wege/
steht behertzt auf ihrer hut/
weiss von keiner wohllust-pflege/
halt sich selber nichts zu gut.
14. Wahre treu hat viel zu weinen/
spricht zum lachen/ du bist toll:
weil es/ wenn GOtt wird erscheinen/
lauter heulen werden soli.

4. Ringe/ dass dein eifer gliie/
und die erste liebe dich
von der gantzen welt abziehe;
halbe liebe halt nicht stich.

15. Wahre treu kbmmt dem getummel
dieser welt niemals zu nah:
ist ihr schatz doch in dem himmel/
drum ist auch ihr hertz allda.

5. Ringe mit gebet und schreyen/
halte damit feurig an;
lass dich keine zeit gereuen/
wars auch tag und nacht gethan.

16. Diss bedencket wohl/ ihr streiter/
streitet recht und fiirchtet euch;
geht doch alle tage weiter/
biss ihr kommt ins himmelreich.
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17. Denckt bey iedem augenblicke/
obs vielleicht der letzte sey;
bring! die lampen ins geschicke/
hohlt stets neues 61 herbey.
18. Liegt nicht alle welt im bosen?
steht nicht Sodom in der gluth ?
seele/ wer soli dich erlosen?
eilen/ eilen ist hier gut.

ledning af hendes død digtede han ovenstaaende
salme til minde om hende og lagde til grund for
sin digtning hendes tre yndlingsbibelsprog: Luk.
13,24; Fil. 2,12; 1. Mos. 19,15-22. »Kæmp for
at komme gennem den snævre port« genlyder i
de første fem vers. »Arbejd paa jeres frelse med
frygt og bæven« ligger til grund for v. 6-13, men
der hentydes dog ogsaa til andre bibelsteder, saaledes

19. Eile/ wo du dich erretten/
und nicht mit verderben wilt/
mach dich loss von allen ketten/
fleuch als ein gejagtes wild.

v. 6:
v. 8:
v. io-ii:
v. 15:

20. Lauf der welt doch aus den hånden/
dring ins stille Zoar ein/
eile/ dass du mogst vollenden/
mache dich von allem rein.

Den sidste del af salmen, v. 16-23 bygger paa
beretningen om Loths flugt fra Sodoma til Zoar,
1. Mos. 19,15-22, men der hentydes ogsaa i

21. Lass dir nichts am hertzen kleben/
fleuch fur dem verborgnen bann/
such in GOtt geheim zu leben/
dass dich nicht beflecken kan.
22. Eile/ zåhle tag und stunden/
bis dein Bråutgam hupft und springt/
und/ wenn du nun iiberwunden/
dich zum schauen GOTTes bringt.
23. Eile/ lauf ihm doch entgegen/
sprich: mein Licht/ ich bin bereit
nun mein huttlein abzulegen/
mich diirst’t nach der ewigkeit!
Johann Joseph Winckler.
Freylinghausen: »Neues Geist-reiches
Gesang-Buch«, Halle 1714, nr. 359.
I hundrede aar havde de brandenburgske kurfyr
ster været reformerte, mens flertallet af deres
undersaatter var lutheranere. Deres forsøg paa at
forene de to retninger havde ikke baaret megen
frugt. Da nu kurfyrst Friedrich havde sat den
prøjsiske kongekrone paa sit hoved i Konigsberg
1701, og da samtidig Prøjsen var blevet den fø
rende evangeliske stat i Tyskland, fordi de sachsiske kurfyrster var gaaet over til katholicismen,
forøgede Friedrich sine bestræbelser for at skabe
en enhedskirke i Prøjsen og indkaldte et »colle
gium charitativum«. J. J. Winckler, som var
præst ved domkirken i Magdeburg, blev medlem
af dette kollegium og fik mange ubehageligheder
derfor. Men mens han opholdt sig i Berlin, synes
han ogsaa at have vundet sig venner; blandt disse
var fru Ursula Maria Zorn, født Bernhard. I an

Math. 13,46
Aab. 2,10
Gal. 5, 13, 17 flg.
Math. 6,2t

v. 17
til Math. 25,7
v. 22,2: Højsangen 2,8
v. 23,3: 2. Kor. 5,1
Salmen blev først trykt som tillæg til den ligprædi
ken, som Johann Lysius holdt over fru Zorn. Der
efter blev den 1714 optaget i anden del af Freylinghausens salmebog, hvorfra den hurtigt blev
optaget i andre tyske salmebøger og kom i stor
anseelse. Fischer citerer saaledes følgende karak
teristik: »Et vældigt, hjerte-angribende opraab
om at kæmpe ret, indtil sejren er vundet; en ho
vedsalme, en kernesalme, hvoraf et uddrag af de
skønneste vers burde staa i enhver salmebog; dens
hovedtanke findes intetsteds saa kraftigt udført«.
Og med hensyn til versudvalget indskyder Fischer
selv: hvorfor ikke hele salmen?
Af en ukendt oversætter er den oversat til dansk
og optaget i P som følger:
Ringe recht, wenn Gottes.
Mel. O! der alles hat verlohren.
1. Kæmp alvorlig, nu Guds naade
Søger at forbedre dig,
At din aand sig lader raade,
Og fra jorden letter sig.
2. Kæmp, thi livets port er snever,
Og den rette vey er smal,
Lad os trykkes, vi oplever
Siden himlens vide sal.
3. Kæmp til sidste taar af blodet,
Træng i JEsu rige ind,
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Tab for satan aldrig modet
I anfægtnings hvirvelvind.

Thi naar verden vil forsmægte,
Lutter hylen høres skal.

4. Kæmp i hellig ivers lue.
Lad den første kierlighed
Giøre dig af denne tue.
Denne usle verden, kæd.

15. Troskab, er den ellers ægte,
Elsker ingetogenhed,
Vil sig gierne selv fornegte,
For at naae sit himmel-meed.

5. Kæmp med bønnens seyer-vaaben,
Og lad himlen dag og nat
Ingen stilstand for din raaben,
Før du faaer din JEsum fat.

16. Agter dette, I som fægte,
Fægter hver dag bedre frem
Med en troskab, som er ægte,
Til det glade himmel-hiem.

6. Har du da igiennemkæmpet
Til din perle og klenod.
Tænk ey, nu er alting dæmpet,
Men bliv ved at holde fod.

17. Holder eders lamper tændte
Ved det mindste skridt I gaaer,
Løber olie at hente,
Førend dødens klokke slaaer.

7. Forarbeid med frygt og bæven
Sielens dyre salighed,
Verden bliver aldrig jæven,
Hav et øye paa hvert fied.

18. Verden ligger paa sin bærme,
Skynd dig, skynd dig, siel! her fra,
H Errens vredes domme nærme
Sig til dette Sodoma.

8. Ingen ting formaaer at vriste
Kronen af din kæmpe-haand,
For bestandighed maae briste
Alle helved-spundne baand.

19. Skynd dig dog, saa kier du haver
Salighedens ære-stand,
Udaf disse ulve-graver,
Op af dette pøle-vand.

9. Hold dit øyve aldrig aaben
Efter verdens lyste-krog,
Hold dig nat og dag i vaaben,
Thi din fiende er saa klog.

20. Skynd dig, alt hvad du kand løbe,
Fly til Zoars trygge roe.
Tiden er det du maae kiøbe,
Riv dig løs af verdens kloe.

10. Hold din villie i tømme,
Giv ey kiødet raaderum,
At ey naadens lys skal rømme
For de onde lysters skum.

21. Intet henge ved dit hierte,
Rør ey det forbudne træ,
At du ey din haand skal sverte.
Sidd’ ved livsens træ i læ.

11. Slipper kiødet ud af skranker,
Strax er sielen vild og stolt,
Hiertet mister troens anker,
Brystet bliver ise-kolt.

22. Tæl hvert øyeblik af tiden,
Til du faaer fra himlen bud,
At du med triumph ved siden
Af din JEsu skal staae bruud.

12. Troskab, er den ellers ægte,
Giør med synden aldrig fred,
Vil paa Adam aldrig slægte,
Men ham tapper legger ned.

23. Løb din Brudgom ud i møde,
Siig: min soel! jeg er bereed,
Dig at skue i den søde
Engle-selskabs evighed.
P 350. 1740.

13. Troskab, er den ellers ægte,
Holder sig i Christi spor,
Altid færdig til at fægte
Mod naturens sielemord.
14. Troskab, er den ellers ægte,
Siger: latter du est gal,

Hejselbjerg Paulsen, som synes at mene, at sal
men er digtet af G. Arnold, antyder med et for
sigtigt spørgsmaalstegn, at den kan have været
oversat af Enewald Ewald. Hvis det er rigtigt, er
det i hvert fald ikke denne oversættelse. De prøver,
man har set af Ewalds poesi, er ubehjælpsomme
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og tyskprægede. Men oversætteren her taler et
kraftigt og folkeligt dansk. Endvidere har han
ikke oversat efter Freylinghausen, men efter
Schrader 701. Eet eneste sted har Schrader nem
lig ændret teksten; han har i 21,3: »fleuch fur
dem verbotnen baum«, som hentyder til kund
skabens træ i paradis, mens originalens tekst hen
tyder til Josva 7,12-13.
Langt bedre kunde man gætte paa Jes Jørgen
Jessen, som Hejselbjerg Paulsen regner for »den
store ubekendte«, der har skrevet gode oversæt
telser og originale danske salmer, som har fundet
optagelse i P. Men naar det kommer til stykket,
ved vi ingenting. Vi kan blot se, at oversætteren
ikke er nogen ringe digter. Han mangler maaske
Brorsons elegance, men synes at have lært af hans
sprog, eller maaske er det pietismens fællessprog.
Adskillige af de folkelige udtryk, han bruger, kan
maaske trænge til et par forklarende noter.
2,3-4: morsomt formet modsætning mellem
»trængslen« paa jorden og den rigelige
plads i Himlen.
4,2:

Aab. 2,4.

5.2-3: lad Himlen ikke faa fred for dine bønner,
jvf. Luk. 11,8; 18,5.
6,4:

erstattet med et gammeltestamentligt.
Naar vinen ligger paa sin bærme, ligger i
uforstyrret ro uden at aftappes eller om
hældes, modnes den, saaledes Jer. 48,11.
Dette bruges hos Zef. 1,12 om dem, der
i deres stillestaaende vantro (»Herren
gør hverken godt eller ondt«) modnes for
dommen.
Denne kraftige og maleriske salme blev ikke op
taget i Gb eller E, men først genoptaget i MB
555 med 17 vers, en del bearbejdet. Derefter blev
den optaget i R, som dog ikke har forberedt dens
optagelse i RF 1850 eller RF 1852, men har hen
tet den fra Monrads forslag 336, der har optaget
12 vers. R 439 har yderligere forkortet den til 9
vers, nemlig 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, ændret
saaledes:
1,4:

kæmpende haand.
udholdenhed.

9.1-2: se aldrig efter den tilsyneladende lystelige
mading, som verden sætter paa krogen
for at fange dig.
12,4:

overvinder.

13,4:

faar den syndige natur overhaand, vil
den myrde sjælen.

14.2- 4: det er tosset at le; verden skal jo gaa un
der i elendighed.
15,2:

indgetogen, tilbagetrukket i sig selv, stille
og beskeden.

18,1:

originalens johannæiske udtryk, »verden
ligger i det onde«, 1. Johs. 5,19, er her

hæver sig!

2(4),2-4: Lad den største Kjærlighed
Hver en Tanke underkue.
Som ei Christus kjendes ved!
3 (6):

Har du da igjennemkæmpet
Til Gjenfødelse og Fred,
Tænk ei, nu er Alting dæmpet,
Viid, at Kampen varer ved!

4(7)>3:

Jævn er Verden aldrig bleven,

holde stand.

7.1-2: gammel oversættelse af Fil. 2,12.
3: jæven, jævn i to stavelser for metrikkens
skyld.
8,2:
3:

207

5(11), 1:
4:

Rokker Villien Kjødets Skranker,
Brystet bliver haardt og koldt.

6(12),4:

Men slaaer Syndens Tanker ned.

7(13),2-4: Følger Jesu Christi Fjed,
Tappert mod alt Ondt at fægte
Er den stedse heelt bered.
8(15),2:

Elsker Hjertets stille Fred,

9(16),1-2: I, som for Guds Rige fægte.
Kæmp Jer hver Dag bedre frem
De fleste af disse ændringer er karakteristiske for
det 19. aarhundredes salmebogsredaktioner. Fol
kelig djærvhed er blevet til pænhed. Selv om man
nu vendte tilbage til de gamle salmer, vilde sprin
get fra rationalismens fladbundethed til de ægte
gamle tekster være for stort, om man ikke afstrej
fede lidt af pietismen og indførte et mere dannet
sprog.
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KH 578 indskød v. 5 og forlod nogle af Mon
rads ændringer. Tilbage blev:

14(17)

uændret.

15(18)

uændret.

(19)

udeladt.

1,4: hæver sig!
2 (4) ,4: onde Verden,
3 (5)

uændret.

16(20),2: lil til
4: Flygt fra Verdens falske Bo!
(21)

udeladt.

6(11),4: haardt og koldt.

17(22)

uændret.

7(12),4: Men slaar Syndens Tanker ned.

18(23),!: rask imøde,
3: i det søde
4: Englehjem i Evighed!

5(7)>3: Jævn er Verden aldrig bleven,

8-10

som R 7-9.

I Sønderjylland blev salmen optaget i N 409 med
18 vers saaledes:
1,4: hæver sig!
2,2: rette Sti
3: Lad os trænges,
4: Fryd i Himlens
3
3(4)

udeladt.
uændret.

D 573 har i det væsentlige holdt sig til teksten i
KH, men har udeladt v. 10(16) og ændret v.
g(l5), vel nok i originalens aand, men noget fra
dens ordlyd.
I Norge blev salmen fremdraget af Wexels,
dog først i 3. udgave af »Christelige Psalmer«
1859, hvor der er optaget 14 vers. Ogsaa La 250
har optaget 14 vers, men delvis andre. Hauge 319
har 15 vers. La rev 226 har forkortet til 11 vers og
har bearbejdet teksten stærkt, og slutningsverset
er helt nyt. Paa samme maade er den optaget i
rigsmaalstillæget til Nynorsk 758.

4(5),!: Seiersvaaben
3: Ei faae Hvile for

(Koch IV,388; VIII,445-447. Fischer 11,230. Kulp
173. Skaar 1,588-591. Hejselbjerg 367).

5(6),!: Har du dig
2: Til Omvendelse og Fred,
4: Viid, at Kampen varer ved!
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6(7),3: Jævn er Verden aldrig bleven,

Mel. Sørger ei for dem, som sove.

7(8),i : Intet da formaaer
(9)
udeladt.

1. Kiærlighed er Lysets Kilde,
Kiærlighed er Livets Rod,
Derfor er Guds Raad saa milde,
Derfor er Guds Aand saa god,
Saa vor Frelser har forklaret
Naadens Ord, os aabenbaret,
Som vi føler i Guds Fred
Og det Haab, vi trøstes ved!

8(10),1: ret i Tømme,
9(11),4: haardt og koldt.
10(12),4: Men slaaer Syndens Tanker ned.
11 (13),2: Christi Fjed,
4: Imod Kjødets Sikkerhed.
(14)

udeladt.

12(15),2: Elsker Hjertets stille Fred,
13 (16) ,2: Trænger hver Dag

2. Kiærlighed er Livets Krone,
Kiærlighed er Lysets Glands,
Derfor sidder paa Guds Throne
Jesus nu med Straalekrands,
Han, som Lyset er og Livet,
Har for os sig selv hengivet,
Bliver i og lever ved
Guds sin Faders Kiærlighed.
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3. Kiærlighed er Lovens Fylde
Og Fuldkommenhedens Baand,
Den er hvad vor Gud vi skylde,
Den er Frugten af Hans Aand,
Derfor med Guds-Kiaerligheden
Voxer op omkap Guds-Freden,
Vorde kan vi og ved den
Eet med Sjælens bedste Ven.
N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 5. opl., 1853, nr. 735.
Her efter Sangv. IV, 263.
Det kunde se ud, som om denne salme pludselig
sprang fuldt færdig ud af Grundtvigs digtergenius,
hvad den paa en maade ogsaa gør. Efter at han
havde skrevet den, blev der kun pillet lidt ved
teksten, saa var den færdig og med hensyn til dens
emne ogsaa uovertruffen. Men dens tanker gaar
30 aar tilbage. Der findes lignende tanker, delvis
de samme ord om kærligheden i et par bryllups
salmer fra 1823, »Kiærlighed er Livets Soel« og
»Kjærlighed det er, som throner«, se Sangv.
III,8i og 82. I ovenstaaende er dog alle tanker
om kærligheden mellem mand og kvinde fjernet,
og tilbage er i de to første vers blevet Guds kærlig
hed og Jesu kærlighed til os og i tredie vers frug
ten deraf: vor kærlighed til Gud.
Men det er nok ikke slet saa enkelt. Grundtvig
har ikke følt sig færdig, da han havde skrevet
disse tre vers. Han fortsatte paa det samme ark
blaat papir:
1. Kiærlighed er Hjerte-Grunden
Til Guds Naades Underværk,
Kiærlighed i Naades-Munden
Sandheds Røst giør meer end stærk
Giør den sød for hvert et Hjerte
Giør den øm ved Sorg og Smerte,
Giør den, uden Lovens Brud,
Til et lifligt Julebud.
3. Kiærlighed er Hjerte-Grunden
Til vor Tro og til vort Haab,
Til vort Liv i Fødselsstunden
Af Guds Aand ved Herrens Daab,
Til vor Fred ved Naades-Ordet,
Til vor Fryd ved Naade-Bordet,
Er et himmelsk Moderskiød
Til vor Trøst i Liv og Død.
2. Kiærlighed var Hjerte-Grunden
Hvi Guds Søn til Verden kom,
Til hans Graad i Midnats-Stunden
Til hans Sorg og Fattigdom,
Til hans Ydmyghed og Dvale,
14
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Til hans Jærtegn og hans Tale,
Til hans Død med Korsets Skam,
Til vort Liv med Gud og ham!
4. Kiærlighed til Gud og Næsten,
Først og sidst vor Frelsermand,
Skjalde-Mestren, Konge-Præsten
Soel og Skjold i Livets Land,
Nu og evig den skal være
Al vor Dyd til Herrens Ære,
Naadens Roes paa Herrens Dag
Til Gud-Faders Velbehag!
Her efter Sangv. IV, 264, dog med ombytning af
versene.
Sangværket har her gengivet Grundtvigs manu
skript med den ufærdige tegnsætning og bemær
ker i noterne, at Grundtvig har ændret rækkeføl
gen ved at tilføje nummereringen, og Sangværket
har fulgt denne ændring ved trykningen. I manu
skriptet mangler den sædvanlige slutstreg, og ar
ket er ikke skrevet fuldt. Maaske kan vi deraf
slutte, at Grundtvig kunde have tænkt sig endnu
flere vers. Hvordan kan man blive færdig med at
tale om Guds kærlighed ? Men saa har han maa
ske opdaget, at han var ved at tvære et godt tema
ud. Der er med blyant sat en lille streg efter de
første tre vers, formentlig senere, maaske endda
af en anden haand, men i hvert fald lod Grundt
vig de tre første vers trykke i Festsalmerne og
gemte de fire sidste i borskuffen. De blev først
offentliggjort efter hans død i Sangv. (gi. udg.)
III,ii4, med den bemærkning, at Grundtvig
havde bestemt den til at være en selvstændig
salme.
I 6. opl. af Festsalmer 1854 ændrede Grundt
vig 1,5: Som. Saaledes blev den optaget i R 537.
Den kunde naturligvis ikke være med i RF 1850
og RF 1852, men Ingemann, som skulde give
salmebogsforslaget en sidste afpudsning, optog
den. I et brev af 7. nov. 1854 til Peter Rørdam,
som havde foreslaaet flere af Grundtvigs salmer
optaget, skriver han: »Det kan ingenlunde siges,
at man har været partisk mod vor gamle kjære
Grundtvig. Vilde jeg nu benytte Leiligheden til
endnu stærkere at give den nyere Psalmedigtning
Indgang, vilde salig Mynster faae Ret i sin Paa
stand, at ingen Psalmedigter burde have med
Psalmebogen at gjøre, da enhver saadan natur
ligvis vilde have Forkjærlighed for sine egne (og
jeg tilføier sine Aandsfrænders) Psalmer. Den
smukke Psalme »Kjærlighed er Lysets Kilde« af
Grundtvig har jeg optaget, fordi den behøvedes;
forresten har jeg kun søgt af faae fuldstændigere,
hvad der var optaget af Grundtvig; og af mine
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egne har jeg ikke optaget andre eller flere end de
af Conventet optagne.«
I 7. opl. af Festsalmer 1856 ændrede Grundtvig
endnu
1,6: Aanden selv
(men bevarede kommaet bagefter, saa Aan
den er genstand for Frelserens forklaring;
senere flyttede han kommaet hen i slutnin
gen af lin. 5, saa Aanden blev grundled i
lin. 6)
3,7: skal

ETR 936 har optaget den som 7. opl., ETF 750
som de senere (med kommaet flyttet). - I den
endelige form blev den optaget i N 388 og KH
558, samt de senere grundtvigske salmebøger:
FK 234, FA 350, FN 370, FV 305 og S 400.
Endelig i D 608.
I Norge blev den af Wexels 1859 optaget i 3.
udg. af »Christelige Psalmer« 420, derefter i La
227 (ændret 2,3: paa sin Throne) og La rev 206.
Hauge har den ikke, men Nynorsk 166 bringer
den i Anders Hovdens oversættelse: »Kjærleik,
det er Ijosens kjelde«.
(Skaar 1,547. Uffe Hansen 1,80. Peter Rørdam 11,294).

KÆRLIGHED FRA GUD.
1. Kærlighed fra Gud
springer liflig ud
som en Kilde klar og rén;
i dens stille Vand,
i dens dybe Grund
gemmes Livets Ædelsten.
2. Kærlighed fra Gud
som en yndig Brud
kommer smykket til os ned;
luk kun op din Favn,
kom i Jesu Navn,
Himlen bringer du jo med.
3. Kærlighed fra Gud
er det store Bud,
er det eneste, jeg véd;
bliv i Kærlighed,
og du har Guds Fred;
thi Gud selv er Kærlighed.
Jens Nicolai Ludvig Schjørring, 14. juni 1854.
Her efter Schjørrings »Sange og Rim«, 1898.
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Der kan blæse en kold østenvind paa Stevns. Det
fik kapellanen at føle; han skrantede. Han var
dog født i Vandborg præstegaard i Vestjylland,
student fra Aalborg skole og havde været med
som frivillig i Treaarskrigen. Han skulde være
vant til vejrets barskhed, men tilsidst fik han alli
gevel en længere sygdomsperiode. Han var kapel
lan i Lyderslev præstegaard hos den meget ansete
provst Engelbreth, »Danmarks lærdeste præst«,
sagde man dengang om ham. Men provstefamilien lod stuepigen passe den syge, som her fandt
en villig tilhører, naar hun kom med maden. Hun
hed Marie og var datter af lærer Lars Olsen i
Lund, en af de mindre byer i sognet, »en skikke
lig, men simpel Mand; han katechiserer endda
ikke saa ilde«, skrev biskop Mynster om ham
1846. Det endte med, som pastor Sveistrup senere
sagde, at »den syge vandt sin sundhed, og syge
plejersken vandt hans kærlighed«. Provstefamilien fandt, at det var upassende, at en præst for
lovede sig med en almindelig stuepige, og det
samme syntes i grunden hele sognet. Der var dog
en djærv kone, som sagde til Schjørring: »Naar
De ikke skulde have en af Deres egne, kunde De
vist ikke have fundet nogen bedre end Marie«.
Selv ud af denne trøst lyste standsfordommen.
I disse svære dage fandt Schjørring i »Illustra
ted family paper« en lille kærlighedssang »Re
member me« til en amerikansk melodi af H. S.
Thompson. Til den melodi skrev han sin kærlig
hedssang. Mange aar senere fortæller han derom
i et mindeskrift i anledning af Maries død:
»Straks efter vor Forlovelse skrev jeg Sangen
»Kjærlighed fra Gud«, der som Salme er optaget
næsten i alle danske Salmebøger, som er kjendt
langt ud over vort Fædrelands Grænser, og som
i Aarenes Løb har aabnet mange Hjærter og Huse
for mig. Den er skrevet i Juni 1854, men blev først
kjendt i Danmark 1857 og nu synges baade i Dan
mark og Norge, ja er oversat paa santalisk og er
Santalernes Yndlingssang, saa dette lille Folks
Hovedmissionær, H. P. Børresen, 1877 kunde sige
til mig: »Den Sang har De skrevet for Santalernes
Skyld, skjøndt De ikke vidste af det; thi intet folk
elsker den og skatter den som dette«. Denne Sang
er født i det stille; den er skreven til min lille
Marie uden anden Tanke end den at glæde hende
og saa simpelt og jævnt udtale, hvad Følelser, der
rørte sig hos mig ved vor Kærligheds første Møde
og Fremvækst.«
Hvad siger han da i sangen ? Tager man de to
første vers for sig selv, siger de paa situationens
baggrund, at en ren kærlighed mellem mand og
kvinde er Guds gave. Men ægtekærligheden bli
ver i det sidste vers lagt ind under det store kær-
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lighedsbud som en del af dette. I lyset af det sidste
vers kan man imidlertid synge sangen, som om
den ikke taler om mand og kvinde.
Der er en ejendommelighed ved det første vers:
den fjerde og femte linje rimer ikke, som de dog
gør i de to sidste vers. Det er vel næppe en ube
hjælpsomhed. Det er, som om forfatteren vil
minde om ordsproget: »Det stille vand har den
dybe grund«. Det er et personligt forsvar for
Marie; saadan var hun.
Sangen blev først trykt i »Tillæg til P. Boisens
Viser og Vers« 1857, derefter i »Salmer udg. af
Kirkelig Forening for den indre Mission i Dan
mark«, 2den Samling, 1866, og endelig 1873 i
RT 1,803, hvor man med forfatterens tilladelse
ændrede:

1,2: lige ud,
4: stille Bund,

Saaledes er den siden optaget i næsten alle danske
salmebøger og en mængde sangbøger, herunder
N 600, KH 662 og D 740. I Norge i La rev 845 og
Nynorsk 900.
Den nævnte oversættelse til santali »Isor dular
ma«, opr. »Thakur dularma« blev foretaget af
Skrefsrud 1875; siden er den oversat til svensk,
tysk, engelsk og tamuli. Paa boroni begynder den:
»Gåthar onnaia«.
En mængde komponister har kappedes om at
skrive bedre melodi til den, Kora Petersen, f.
Nyegaard 1859, S. E. Simonsen 1877, J. P. E.
Hartmann 1878, Chr. Hoffmann 1879, N. P. Hillebrandt 1880, M. Bredsdorff 1881, C. F. Jæhnigen 1882, Bonfils, J. P. Vedel Jensen, S. A. E.
Hagen, L. Nielsen og i Norge Per Steenberg. Dog
sang man den endnu i 1954 ved kong Olavs sølv
bryllup med Thompsons melodi.
Alt dette vidner om, at den lille fordringsløse
sang havde en saa enkel og afklaret form, et saa
enfoldigt og almengyldigt indhold, at flittig brug
og tidens patina og skæret af dens omgivelser i
salmebogen efterhaanden har kunnet give den
rang af salme, endda en af de folkekæreste. Lud
wigs siger, at den egentlig er en epistelsalme over
1. Johs. 4,16 til 1. sønd. e. trin. Men den har ogsaa
altid haft sine modstandere. Vilhelm Beck skal
have sagt: »Lad den springe lige ud!« nemlig af
salmebogen.
(Jens Schjørring: »Pastorinde Marie Schjørring«, 1889.
Samme: »Sange og Rim«, 1898. Ludwigs 11,163.
Poulsen 11,96-98. Birger Isaksen: »Præsten Jens
Schjørring«, 1943).
14*
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1. Qui procedis ab utroque,
Genitore genitoque
Pariter, Paraclite,
Redde linguas eloquentes,
Fac ferventes in te mentes
Flamma tua divite.
2. Amor patris filiique,
Par amborum et utrique
Compar et consimilis:
Cuncta reples, cuncta foves
Astra regis, coelum moves.
Permanens immobilis.
3. Lumen clarum, lumen carum,
Internarum tenebrarum
Effugas caliginem.
Per te mundi sunt mundati;
Tu peccatum et peccati
Destruis rubiginem.
4. Veritatem notam facis,
Et ostendis viam pacis
Et iter iustitiae.
Perversorum corda vitas
Et bonorum corda ditas
Munere scientiae.
5. Te docente nil obscurum,
Te praesente nil impurum,
Sub tua praesentia
Gloriatur mens iucunda
Per te laeta, per te munda
Gaudet conscientia.
6. Tu commutas elementa,
Per te suam sacramenta
Habent efficaciam:
Tu nocivam vim repellis,
Tu confutas et refellis
Hostium nequitiam.
7. Quando venis, corda lenis:
Quando subis, atrae nubis
Effugit obscuritas.
Sacer ignis, pectus ignis,
Non comburis, sed a curis
Purgas, quando visitas.
8. Mentes prius imperitas
Et sopitas et oblitas
Erudis et excitas.
Foves linguas, formas sonum,
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Cor ad bonum facit pronum
A te data caritas.
9.O iuvamen oppressorum,
O solamen miserorum,
Pauperum refugium,
Da contemptum terrenorum,
Ad amorem supernorum
Trahe desiderium.
Pelle mala, terge sordes
Et discordes fac Concordes
Et affer praesidium.
10. Tu, qui quondam visitasti,
Docuisti, confortasti
Timentes discipulos:
Visitare nos digneris,
Nos, si placet, consoleris
Et credentes populos.
11. Par maiestas personarum,
Par potestas est earum
Et communis deitas:
Tu procedens a duobus,
Coaequalis es ambobus,
In nullo disparitas.
12. Quia tantus es et talis,
Quantus pater est et qualis,
Servorum humilitas
Deo patri filioque
Redemptori, tibi quoque
Laudes reddat debitas.
Adam af St. Victor, 12. aarh.
Her efter Daniel II, 73.
Denne pinse-sekvens er et storslaaet eksempel paa
den latinske sekvensdigtning i middelalderen og
paa forfatterens forfinede og raffinerede verskunst.
Sekvensen er en særlig digtform, der opstod i
det 9. aarhundrede derved, at man nedskrev en
række huskeord under de mange toner i Halle
luja, melismeme. Notker »den stammende« i
klosteret St. Gallen fandt paa at forme disse
huskeord til sammenhængende tekster, sekvenser,
»det der følger efter«. Denne sekvensdigtning
naaede sit højdepunkt med Adam af St. Victor i
Paris.
Man lægger i ovenstaaende mærke til det faste
sekslinjede metrum, til rimstillingen aabccb, der
er meget magtfuld, hvortil kommer inderrim, saa
der f.eks. er fire rim i 3,1-2. I 7,1-2 erstatter disse
inderrim enderimene. Desuden er versene rige
paa andre klanglige virkninger, f.eks. 3,4-5. Den

9. strofe er bygget paa samme maade som de
andre, men blot en halvdel længere; det skyldes
maaske musikalske grunde1. Man maa ved se
kvenserne huske, at melodien eksisterer først, og
at hele sekvensen i kraft af sin tilblivelsesmaade
er gennemkomponeret.
Indholdet er lige saa fint som formen, ordspil,
pointer, aandrigheder; det kan slet ikke oversæt
tes til dansk, uden at hele denne pointerede tanke
mæssige fornemhed gaar tabt. Ved en oversæt
telse er der næppe nogen anden vej at gaa, end
den Grundtvig har valgt: en meget fri oversæt
telse med benyttelse af enkelte billeder og tanker
og saa iøvrigt med dansk varme og hjertelighed i
stedet for de uigengivelige kunstneriske raffine
menter.
En anden af Adams pinsesekvenser: »Lux
iucunda, lux insignis« har Grundtvig ogsaa over
sat frit: »Dag med Ære, Dag med Ynde«, se
Sangv. 1,344.
Man kunde undre sig over, at Grundtvig har
ændret versemaalet; hver linje er forkortet med
en stavelse, hvorved udgangen af de to første lin
jer bliver mandlig, af den tredie kvindelig, altsaa
modsat originalen. Tårup har fremsat den for
modning, at han gerne vilde begynde salmen med
den sammenstilling »Kærligheds og Sandheds
Aand«, som han ogsaa ellers holdt af at bruge.
Hvis dette er rigtigt, følger ganske logisk ændrin
gen af hele versemaalet. Men ellers ser man dog,
at Grundtvig kan benytte Adams versemaal gan
ske uændret i »Var I ikke gallilæer«. Marius
Kristensen og Tårup henleder opmærksomheden
paa »Talsmand, som paa jorderige«, hvis vers
ogsaa er bygget som Adams, dog med tilføjelse af
et halvvers, altsaa helt som Adams foranstaaende
9. strofe. Der forekommer ogsaa sammenstillin
gen »Kærligheds og Sandheds Aand«, men i tre
die linje, hvor den passer ind i Adams versemaal.
Grundtvig har blot ikke her villet vente med den
ne sammenstilling til den tredie linje. Endvidere
peger Tårup paa andre ligheder mellem »Tals
mand som paa jorderige« og foranstaaende latin1. Det er dog ogsaa muligt, at Daniel ganske simpelt
mangler tre linjer, saa der burde være et vers mere.
Dreves og Blume (1,268) gengiver v. 9 som de første
6 linjer af ovenstaaende og har derefter:
Consolator et fundator,
Habitator et amator
Cordium humilium,
Pelle mala etc.
Teksten bliver derved paa 13 aldeles regelmæssige vers.
Iøvrigt er der hos Dreves og Blume følgende afvigelser
fra den anførte tekst: 3,1: Lumen carum, lumen då
rum. 3,5: Tu peccatum, tu peccati.
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ske tekst. Grundtvigs v. 3 har meget tilfælles med
Adams v. 8, og v. 4 med v. 9. Selv om »Tals
mand« ellers er en original salme, har Adams
tekst dog ligget i Grundtvigs sind.
Grundtvig har ofte oversat efter teksten hos
Rambach. Det har han ikke gjort i dette tilfælde,
idet Rambach har forkortet sekvensen til 8 vers,
og Grundtvig skriver om sin oversættelse i en fod
note i Sangværket, at den er »omsat og forkortet«;
da oversættelsen er paa 10 vers, er det sandsyn
ligt, at han har haft den tekst for sig, der ovenfor
er gengivet efter Daniels »Thesaurus«.
1. Kiærligheds og Sandheds Aand!
Jords og Himmels Hjerte-Baand
Knytter Du alene;
Os forlene deilig Røst,
Os opgløde, dybt i Bryst,
Dine Flammer rene!
2. Lad det kiendes aabenbart:
Lyset dit er mildt og klart,
Det er Hjerte-Glandsen,
Du er Kiærligheds Forstand,
Dyden din er Reenhed sand,
Salighed er Krandsen!
3. Kun den Fromme Du giør snild,
Kalder kun den Gode gild,
Styrker kun den Spage;
Thi din Konge-Vei er Fred,
Al din Færd Retfærdighed,
List og Vold din Plage!
4. Hvor Du lyser, Mørket flyer,
Al Uteerlighed Dig skyer,
Spotter med din Naade;
Sandhed, som den klare Dag,
Krandser i dit Venne-Lag
Kiærlighedens Gaade!
5. I det store Sjæle-Bad,
Og i Hjertets Drik og Mad,
Du er Guddoms-Kraften,
I hver Green og i hver Kvist
Paa det sande Vin-Træ: Christ,
Du er Leve-Saften!
6. Med en god Samvittighed
Til de Smaa Du daler ned.
Skaber rene Glæder,
Lyser op og renser ud,
Til de staae for Lysets Gud
I snehvide Klæder!
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7. Aldrig tænder Baal din Ild,
Blusser ei med Lue vild
Op til Hoved-Heden,
Gløder, flammer, smelter kun,
Mildt i Hjerte, sødt i Mund,
Som Guds-Kiærligheden!
8. Du, som af den »liden Flok,«
Svag og bly og bange nok,
Gjorde Kæmper stærke.
Skab nu og af os en Hær,
Som tør svinge Aandens Sværd,
Under Korsets Mærke!
9. Kiærlighed til denne Jord
Seer du, ak, er saare stor.
Vildt dens Lue brænder;
Sluk den ud med Duggen mild,
Lad os blusse af den Ild,
Du for Himlen tænder!
10. Paa vort Eget Nat og Dag
Stirre vi med Velbehag,
Det forstyrrer Freden;
Lad os Jesus Een og Hver
Som vort Liv og Lys faae kiær!
Det giør Enigheden!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 348.
Med den reservation, at Grundtvig ikke søger at
oversætte nøjagtigt, men at udvælge og gengive
de tanker, som han finder opbyggelige og brug
bare til en menighedssalme, kan man sige, at hans
og Adams vers svarer saaledes til hinanden:
Gr.
-

1b
2
3
4
5a
6
7
8
9
10b

... A
... ... ... ... ... ... ... ••• ... -

1b
3

4
5
6a
7
8b
10a
9b, 7b
9c

Det kunde se ud til, at Grundtvig har villet undgaa den teologiske bestemmelse, som den latinske
tekst begynder med, at Helligaanden udgaar fra
Faderen og Sønnen. I virkeligheden dækker
Grundtvigs tekst ogsaa her Adams, mener Elbek.
»Ved nøjere eftersyn viser sig en skjult idenditet:
Kiærlighed og Sandhed er hos Grundtvig betegnel
ser for Gud Fader og Gud Søn, ligesom hos Adam
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genitor og genitus. Da Grundtvig udtrykte sit eget,
udtrykte han samtidig Adam af St. Victors«.
4,3: Ligesom nogle af tilhørerne paa pinse
dagen spottende sagde om apostlene, der talte
med Helligaandens begejstring, at de var fulde af
sød vin, Ap.G. 2, 13, saaledes vil synden og løg
nen altid i sit selvforsvar søge at spotte renheden
og sandheden, som er Aandens gave.
5,4-6: Der er ikke i grundteksten noget forlæg
for disse linjer, men de fortsætter naturligt de
foregaaende, og tilsvarende tanke fra Johs. 15
findes andetsteds hos Adam.
6.1- 3: En god samvittighed kan syndere ikke
tage af sig selv, men Aanden daler ned og skæn
ker dem den ved at forvisse dem om syndernes
forladelse; derved faar de »rene glæder« i stedet
for syndens skygger.
8.1- 3: Naar Grundtvig sætter den »liden Flok«
i anførselstegn, sigter han vel formelt til Luk.
12,32, hvor der da ogsaa er tale om frygt, men
reelt peger indholdet baade her og i grundteksten
snarere paa Johs. 20,19
hvor apostlene sad
bag lukkede døre, da Jesus kom. Men efter Aan
dens udgydelse paa pinsedagen var de kæmper
stærke.
Vers 7 og 9: Lyset og navnlig ilden er mange
gange i salmen billeder paa Helligaanden og dens
virkninger. Men i oversættelsen bruger Grundt
vig ogsaa ilden som billede paa egenkærligheden
og kærligheden til »denne jord«. Derefter stiller
han den »milde lue« og den »vilde lue« op mod
hinanden. Aandens milde, varmende og navnlig
rensende lue har vi i 1,5-6; 2,2; 4,1; 6,4; 7,4-6;
9,5-6. Egenkærlighedens ild er aftegnet i 7,1-3;
9,1-3; 10,1-3. Den er vild, ustyrlig og fortæren
de ; den blusser op til et baal, der ofte gør os hede
i hovedet (7,3).
V. 9-10: Vi staar ikke maal med apostlene,
som blev stærke kæmper, men vi beder om, at den
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milde lue maa sejre over den vilde lue, at kærlig
heden til Jesus maa forene os, saa ogsaa vi kan
svinge Aandens sværd.
Mens Grundteksten slutter, som den begyndte,
med teologiske bestemmelser, slutter Grundtvig
paa egen haand med at bekende den egenkærlig
hed, som er en modsætning til den Guds kærlig
hed, som han begyndte oversættelsen med.
Uffe Hansen fremsætter en retledende bemærk
ning til 9,4-6: »At faa Jesus kær, som vi har vort
Liv kært og som vi elsker Lyset, vil de fleste vel
tænke? Men det gaar endnu dybere: at faa Jesus
kær og se, at han er vort Liv og vort Lys, om vi
ellers skal vinde noget saadant og ikke fortabes i
Mørket og Døden! Det gør Enigheden«, som ikke
bestaar i at have de samme meninger, men »at
de alle er eet« som Faderen og Sønnen, Johs.
17,21.
Denne salme, som nu er en af vore hovedsalmer
om Helligaanden, blev først optaget i ETR 907
og ETF 784, begge steder med udeladelse af v.
2> 3 °g 7) og med en lille ændring i 7(10),4: Lad
os Jesum, En og Hver. Da baade Rørdam og
Fenger har denne sidste ændring, maa den vel
stamme fra Grundtvig selv. Den skal vel tjene til
at undgaa den misforstaaelse, at linjen skulde
være en bøn til Jesus om, at vi maa faa alle kær,
som vi elsker vort eget liv. Men Grundtvig fjer
nede selv ændringen, da han optog salmen i 10.
udgave af Festsalmerne 942.
RT 1,671 optog de samme 7 vers, med ændrin
gen i 7,4. Ogsaa N 180 skriver Jesum. KH 301 og
D 249 har det oprindelige og endelige »Jesus«.
I Norge er den ikke optaget.
(Uffe Hansen 1,293-4. Tårup IV, 199-217. Niels Møl
ler SP, 44. Brochmann, 26-32; 198-199 (tekstkritik).
Marius Kristensen: »Adam fra St. Viktor-klosteret og
Grundtvig« i »Dansk Udsyn« 1922, s. 295-304. Jørgen
Elbek: »Grundtvig og de latinske salmer« i »Grundtvig-Studier«, 1959, s. 60).
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LAD ANDRE HEN I TRÆLDOM GAA.
Paa dend Fierde Søndag
i Faste, eller Midfaste Søndag.
Over Epistelen, Gal. 4.
Under dend Melodie:
Maria hun er en Jomfru reen, etc.
1. LAd andre hen i Trældom gaa,
Med Lowen sig bemøde,
Som ey har fanget smag oppaa
Dend Friheds Himmel-Grøde,
Som vi ved JEsu dyre Død
Og Pine nøed,
Hvorfor hand motte bløde.
2. Lad Agar med sin Børne-Flok
I villig Trældom være,
Vi aldrig kand fuldtakke nok
Og give HErren Ære,
Som ved sin Søn bort fra os tog
Det Lowens Aag,
Som ey vi kunde bære.
3. Din Kirke og Hierusalem,
Din sande Flok paa Jorden,
Som har i Himmelen sit hiem,
Hvor dend er tegnet vorden,
Dend følger JEsum i sit Ord
Og der ved groer,
Befriid fra Lowens Torden.
4. Imidlertiid Guds Kirke maa
Tolmodeligen lide,
At hine stolte Fiender staa
Og hendes Lemmer slide
Med hug og slag, med sverd og Dolk,
Ved onde Folk,
Som mod Guds Ære stride.
5. Dend Tiid skal komme, naar hun skal
Med Friheds Krone gange,
Og udi Himlens Glæde-Sal
En ævig Fryd erlange,
Naar at Vantroens Issmael

Og Lowens Træl
Skal blive Dødsens Fange.
Th. Kingo:
Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 384.
Kongens befaling til Kingo angaaende salme
bogen gik blandt andet ud paa, at der burde være
salmer til alle alterbogens tekster, og havde man
ikke saadanne i forvejen, kunde han føje nogle til
af sine egne. Kingo maatte derfor ogsaa i gang
med en salme over den vanskelige epistel, Gal.
4,21-31, til Midfaste søndag. Men Pauli allego
riske udlægning af historien om Abrahams to søn
ner har nok ligget Kingo og hans tid nærmere
end vor. Meget rigtigt drejer hans salme sig om
den sande kirke og dens fjender, men paa hans
tid var kirkens fjender vel næppe trælle af Mose
lov, og det er endnu mindre tilfældet i vor tid.
Salmens situation og endnu mere tekstens situa
tion er et interessant stykke teologihistorie, men
siger ikke den jævne kirkegænger ret meget i nu
tiden.
Den blev optaget i K med en lille ombytning i
2,7: vi ey, og saaledes gik den videre til P 468.
Gb 174 ændrede følgende:
1,3:

Som ey har fæstet Øyne paa

3,6:

derved gaaer,

4,3-5; At List og Ondskab væbnet gaae
Mod hver en blottet Side;
Snart prøve Kunst, snart Sverd og Dolk,
Den blev udeladt i E og R, men man fik brug for
den igen i KHF1885, som var indrettet efter
kirkeaaret, en ordning, som kræver salmer til alle
tekster, saa man ofte nødes til at optage de sva
gere. Fra KHF 1885,223 gik den videre til
RT 2,969. Vers 4 er udeladt, og ændringerne er
følgende:
3,1:
2:
5:
7:

Guds Kirke
Hans sande
i hans Ord
Frigjort fra
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4(5),!: den skal
4-7: Istemme Frydesange,
Naar med Vantroens Ismael
Hver Lovens Træl
Skal blive Dødens Fange.
Trods denne lempelige restaurering blev den ikke
optaget i KH, men dog senere i KHT 795.
I Sønderjylland blev den optaget i N 220 med
alle vers og følgende ændringer af pastor Prahl:
3.7:

Frigjort fra

4, t: Om end paa Jord Guds Kirke maa
5-7: Den rygges ei ved List og Magt,
Med Gud i Pagt
Den skal staae fast og stride.
5, t: da hun skal
4-7 som RT2.
Den bevarede ogsaa sin plads i SS, hvor den dog i
den fineste udgave blev skæmmet af en umoralsk
og for jurister fornærmelig trykfejl i 1,2: med
Love sig bemøde.
I D blev den ikke optaget.
I Norge blev den optaget i La 292 med 4 vers,
med ikke i de andre salmebøger.

LAD DENNE DAG, O GUD, VOR GUD.
Første Søndag efter Paaske.
No. 34. For Confirmationen. Den idræt GUd etc.
1. GUd Fader Søn og Hellig Aand
Vi for din Throne knæle.
Bind til din Frygt med stærke Baand
De dyrekiøbte Siæle,
Som for dit Ansigt staae.
Lad dem den Naade faae,
Som de i Daaben fik.
Giør denne Kirke-Skik
Velsignet af det Høye.
2. Læg selv dit Ord i deres Mund,
Friemodig at bekiende
Vor Christelige Troes Grund,
Lad deres Hierter brænde.
Vi bar dem engang frem,
Og bad: Velsign du dem:
Du tog dem da i Favn,
De døbtes i dit Navn;
Vi endnu for dem bede.

3. Hør Fædres ømme Hierte-Suk,
Hver for sin Søn og Datter!
Din Naades Barm for dem opluk,
At og Forstanden fatter,
Hvad de bekiende her,
Oplys enhver i sær,
Lær dem at tænke paa,
At du hver Tanke saae,
Som i hvert Bryst opstiger.
4. Fornye med dem din Naade-Pagt,
Giør Eeden for dem vigtig.
Det Ja, enhver i Dag har sagt,
Er han at holde pligtig.
Men svag er dog enhver,
Du eene mægtig er,
Styrk med din Kraftes Haand
En bereedvillig Aand,
Til Enden troe at blive.
5. Naar Faderløs da denne Flok
Skal ud i Verden vanke,
Din Naade er dem eene nok,
Og denne søde Tanke:
Jeg staaer med GUd i Pagt,
Jeg vandrer uforsagt.
Den aldrig blev forladt,
Som Haab paa GUd har sat,
De Faderløses Fader.
Johan Nordahl Brun.
Evangeliske Sange, Bergen 1786.
Nordahl Bruns »Evangeliske Sange« indeholder
salmer til hele kirkeaaret, iøvrigt vægtigere sal
mer end man plejer at finde, hvor formaalet har
været at skrive en »aargang«. Der er desuden det
mærkelige ved den lille bog, at den synes at være
skrevet i en slags negativ tilknytning til Guldbergs
salmebog, som lige var udkommet, og som Nor
dahl Brun ellers paa flere maader var tilfreds
med. Men der var svage punkter i den; der var
næsten overalt salmer, som burde erstattes af
bedre. Brun gav derfor sine salmer to numre, det
første efter rækkefølgen i hans egen bog, det andet
numret paa den salme i Gb, som burde udskiftes
med en bedre.
I dette tilfælde er der kun eet nummer. Der var
nemlig hos Guldberg digtet konfirmationsvers for
prinser og prinsesser, men der var ikke nogen sal
me for konfirmation af almindelige børn; der var
kun henvist til »I Jesu Navn Skal aid vor Gierning skee«, »Kom Gud Skaber o Hellig Aand«,
»Mit Barn! frygt den sande Gud« og »Gud
Fader udi Himmerig«, en af de første kunde
bruges før, en af de sidste efter konfirmationen.
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Men nu skriver den bergensiske biskop altsaa
en rigtig konfirmationssalme for almindelige børn
af almindelige forældre, som samles med hele
menigheden i forbøn for de unge. Her var virke
lig en tom plads i Gb, som burde udfyldes. Denne
salmebog gik dog ud af sagaen, før nogen tænkte
paa at revidere den. Men i den hurtigt efterføl
gende E blev Nordahl Bruns salme optaget efter
en grundig bearbejdelse i en ny tids aand:

videre blev teksten i E uden ændringer optaget i

1,3:
4:
8:
9:

Lær os at elske dine Bud,
Og Troens Frugter bære;
Og i din Kjærlighed
Den Hellig Aand os sende.

1. Lad denne Dag, o Gud! vor Gud!
For os velsignet være!
Bind os til dig, til dine Bud!
Befæst os i din Lære!
Vi for dit Aasyn staae,
Vi alle, Store, Smaa,
See, Fader! til os ned
I al din Miskundhed,
Og lad din Aand os styrke!

2:

Læg Ordet i de Unges Mund,
Dets Kraft i Hjertet brænde,
At de paa Troens faste Grund,
Dig, Jesu! maae bekjende;
Vi bar dem engang frem.
Til Arv vi gav dig dem,
Du tog dem i din Favn,
De døbtes i dit Navn;
Hør, Herre! hvad vi bede.

2. Sign Ordet i de Unges Mund!
Dets Kraft i Hiertet brænde.
At de vor Tro og Troens Grund
Uskrømtet maae bekiende.
Engang de bares frem,
Vi bade: sign du dem!
I dit Navn døbtes de;
Med Haab vi til dig see,
O lad det Haab opfyldes!

3,5-9: I deres Svaghed vær,
Med Kraft dem stedse nær.
Styrk dem ved Naadens Magt,
At deres Daabes Pagt
De troe til Enden blive.

3. Forny dem med din Naadepagt!
Prent dem den fast i Sinde,
Og lad det Ja, her vorder sagt,
Dem aldrig gaae af Minde.
Men svag er dog Enhver;
Du ene mægtig er.
Styrk med din Kraftes Haand
Enhver oprigtig Aand,
Til Enden tro at blive.
4. Engang de ud fra Fædrebo
Skal om i Verden vanke;
Da være Jesu Christi Tro
Dem stadelig i Tanke,
Da lyde de kun dig!
Da haabe de paa dig!
Den aldrig blev forladt,
Som Haab til dig har sat,
Du Faderløses Fader!
E 534-

En lignende tekst fra samme kilde (prøvehefterne
til E) blev optaget i Slesvig af Adler i »Christelig
Psalmebog«, der udkom samme aar som E. End

R 371-

Ud fra en anden indstilling arbejdede MB 265
videre paa samme grundlag og ændrede følgende:

4:

Og naar de af Forældres Haand
Skal ud i Verden vanke,
Da led dem, Frelser! ved din Aand;
Læg stadig dem i Tanke,
At de til dig er døbt,
Fra Synden dyrekjøbt,
At aldrig er forladt
Den, som til dig har sat
Sit Haab allene, Amen.
MB 265.

Denne bearbejdelse, som vender tilbage til origi
nalens aand uden at tage større hensyn til dens
ordlyd, gik videre til N og SS 281.
I Prøveheftet 14 foretog Grundtvig en ny be
arbejdelse :
1. Lad Pagtens Dag, o milde Gud,
For os velsignet være!
Bind os til dig og dine Bud,
Til Christen-Navnets Ære!
See, Fader, til os ned,
I al din Miskundhed!
Bekræft med os din Pagt,
Saa vi faae Lyst og Magt
Til dig som Børn at ligne!
2. Sign Ordet i de Unges Mund!
Lad deres Hjerter brænde,
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Naar de vor Tro og Troens Grund
Besinde og bekiende!
Engang de bares frem,
Vi bad: velsign Du dem!
De døbdes i dit Navn,
O lad i Fredens Havn
Dem Daabens Kraft berømme!
3. Om de end her fra Fædrebo
Skal vidt i Verden vanke,
Giør Pagten dog og Jesu Tro
Til deres faste Tanke!
Det styrke, trøste dem,
De har hos dig et Hjem,
Og aldrig blev forladt
Hvo Haab til dig har sat:
De Faderløses Fader!
4. Bekræft dem i din Naadepagt!
Lad Støv dem ei forblinde!
Og lad det Ja, de selv har sagt
Dem aldrig gaae af Minde!
Veiled dem ved din Haand,
Og styrk dem med din Aand,
Saa de, til Enden troe,
Henslumre maac i Ro,
Til Salighed opvaagne!
Grundtvig 1845 i Prøveheftet 14.
Det blev foreslaaet af KHF 1885,526 at optage
denne tekst, som derved fik stor indflydelse paa
optagelsen i RT2,925, der blot ændrede følgende:
1,1:
4:

Lad denne Dag, o milde Gud,
Vort Kristen-Navn til Ære!

3,1:

Om end de

4,5-9: Men svag er dog enhver
Til Kamp mod Løgnens Hær;
Styrk du dem med din Aand,
Vejled dem ved din Haand
Til Enden tro at blive!
Med denne lille tilnærmelse til originalen blev
Grundtvigs tekst optaget i KH 357.
D 410 er gaaet over til den sønderjydske tekst
med smaa ændringer i 2,5; 3,8-9; 4,1.
I Norge gik Landstad ogsaa ud fra bearbejdel
sen i E, men teksten i La 43, »Lad denne Dag, o
Herre Gud«, er paa mange punkter ændret, un
dertiden ret vilkaarligt, og kun i slutningen er der
en svag tilnærmelse til originalen. Den gik videre
til La rev 677 og Nynorsk 539, hvor Hovden har

oversat den efter Landstad med begyndelsen:
»Aa Herre Gud, lat denne dag«.
Pastor H. F. Petersen fortæller gribende »(I
Krig og Fred«, s. 99) om den gamle Cæcilie
Thomsen i Harreslev, som paa sit dødsleje sagde
til ham, da han talte tysk til hende: »Naj, æ vel
helst aa Dansk«. Derefter fremsagde hun sit kon
firmationsvers ude fra sit sydslesvigske hedesogn
(Karlum). Det var et vers af denne salme.
(Skaar 1,117).

LAD DET KLINGE SØDT I SKY.
Natalis domini.
1. REsonet in laudibus
cum iucundis plausibus
Sion cum fidelibus.
2. Christus na tus hodie
ex Maria virgine
sine virili semine.
3. Natus est Emanuel,
quem prædixit Gabriel,
testis est Ezechiel.
4. Pueri, concinite,
nato regi psallite,
voce pia dicite:
5. Qui regnat in æthere
venit omnes quærere,
nullum volens perdere.
6. Gaudeat Hierusalem,
natus est in Bethleem
qui redemit hominem.
7. Ergo nostra concio
omni plena gaudio
psallat cum tripudio.
8. Sion, lauda dominum,
saluatorem hominum,
lavatorem criminum.
14. aarh.
Her efter Wackernagel 1,354.
Wackernagel gengiver denne sang i fem forskel
lige tekstformer. Den ovenstaaende fra Tegemsee
•577 er valgt; fordi den giver bedst baggrund for
nedennævnte oversættelse. Til hvert vers hører et
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omkvæd. Ogsaa dette har forskellige former. Det
fyldigste lyder:
Apparuit
quem genuit
Maria.
Sunt impleta
quæ prædixit
Gabriel.
Eya, eya!
virgo deum genuit,
quem divina voluit
dementia,
Hodie apparuit
in Israel,
Ex Maria virgine
est natus rex.
Magnum nornen domini
Emanuel,
Quod annunciatum est
per Gabriel.
Den næstlængste form for omkvædet, som hører
sammen med den ovenfor anførte tekstform, ude
lukker linje 13-16. Den korteste form bestaar kun
af de første 6 linjer.
Denne gamle julesang har ikke været bestemt
til brug i kirkerne, men ved børnenes jule-krybbe
spil, hvor man fremstillede Jesu fødsel, Vismændene fra østerland osv. og ledsagede fremstillingen
af smaa letfattelige latinske sange.
Den ældste danske oversættelse fra 1528 er
foretaget af Claus Mortensen eller en af hans
medarbejdere:
Christus natus hodie.
1. NW er fød oss Jesus Christ,
Alf een Jomffru thet er wist,
Forwden mands beblandelse,
Er han kommen aff høgeste:
Wor salighed.
2. Gud med oss emanuel.
Then bebudede Gabriel,
Ther till er witne Ezechiel,
Han kom til oss wor frelsere.
Gud faders søn.
3. Fuldkommen er nw Dauids dicht,1
Ther till oc saa Propheternis schriflft,
Christus er thet Engelske liwss,2
1. Forjættelserne i Davids salmer. 2. Englelyset.
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Som hiwrderne soge y krybben laa.
Eet menniske.
4. Then som kom aff himmelen.
Han atsporde1 mennisken,
Ey qwinne eller nogen mand,
forderffue nogen tyd wille hand,
O miskundhed.
5. I Christne børn forsamles nw,
Med Christ eder broder wærer glade oc froo,
Giffuer hannwm loff wor Konning wyss,
Som oss forhwerffde then ewig pryss
Ewindelig.
Claus Mortensen (?)
Her efter Bruun 1,39.
Nutzhorn mener, at Claus Mortensen ikke har
udført denne oversættelse direkte efter den latin
ske tekst, men efter en nu ukendt tysk bearbej
delse, dels fordi der ikke i den danske tekst er
noget spor af det latinske omkvæd, dels fordi kun
de to første vers har noget tilsvarende i den latin
ske original, se dennes v. 2 og 3, og endelig er der
fire linjer i de danske vers og kun tre i de latinske.
Hertil kan det dog bemærkes, at den fjerde linje
og den korte femte i nogen maade kunde svare til
omkvædet i den korteste form, og at de to sidste
danske vers svarer til de latinske vers 5 og 4, det
sidste sammenholdt med vers 7. Forklaringen er
den, at Nutzhorn arbejder med en latinsk tekst,
hvor v. 5-7 mangler. Naturligvis er det dog alli
gevel muligt, at der har været et nu ukendt tysk
mellemled. Det maa dog ogsaa bemærkes, at
Bruun trykker de to første vers saaledes, at v. 2
kunde forstaas som et omkvæd, »Gud faders søn«
som overskrift til v. 3, »Eet menniske« som over
skrift til v. 4, men derefter trykkes de to sidste paa
samme maade som de første, altsaa uden over
skrift og med almindelig versinddeling. - Den
danske oversættelse er beregnet til menigheds
sang, selv om sporene af krybbe-spillet endnu er
bevaret i salmens slutning.
Denne oversættelse gik videre gennem de dan
ske salmebøger til Pontoppidan: Tv 9. Th 13. K.
P 11. De opstiller alle versene, som det ovenfor er
sket. Th anfører forud den latinske tekst med 4
vers (foranstaaende v. 1,2,4,8) og hele det tid
ligere citerede omkvæd.
I den anden udgave af Malmøsalmebøgerne,
1529, findes en salme af Arvid Pedersen, som er i
slægt med foranstaaende. Peder Palladius siger
udtrykkeligt 1554, at Arvid Pedersen har digtet
den.
1. opsøgte.

220

Een lofsang med then melodie
som Resonet in laudibus siunges med.
1. AL then gantske Christenhed,
pryser Guds barmhiertighed,
for hans store kierlighed.
Thet er nw skeed som spaat hadde Esaias.
Gabrielis ord the ere fuldkomne nw,
Eya Eya
Een Jomffru haffuer fooster fød,
som Gud fader hadde iætt1,
y fordom tyd,
Nw er fød een frelsermand,
een frelsermand y Israel,
aff een Jomffru som oss sagde Gabriel.
2. Konningen wdaff himmerig,
kom her nid til iorderig,
att han wilde oss giøre salig.
Thet er nw skeed som spaat hadde etc.
3. All then gantske menniskens køn,
wor fortapt Guds eenest søn,
han haffuer henne nw løøst igien.2
Thet er nw skeed som spaat etc.
4. Dieffuelen hadde oss alle grebit,
med syn løgen oss beswegit,
Christus haffuer hans macht knusit.
Thet er nw skeed som spaat etc.
5. Nw er kommen then salige tyd,
ther Propheterne hadde om schreffuit,
att Gud skulle giffue syn søn her nid.
Thet er nw skeed som spaat etc.
6. Hwo som Guds søn will forsmaa,
oc ey effter hans lærdom gaa,
han kand aldrig naade faa.
Thet er nw skeed som spaat etc.
7. Hwo som synden wil offuergiffue,
oc Gud om miskund bede,
han faar naade oc himmerig.
Thet er nw skeed etc.
8. Thet haffuer oss Christus fortiænt,
ther til haffuer hannwm Gud wdsend,
thy wor macht hun er inthit bewend.
Thet er nw skeed etc.
9. Ther for bør oss tacke Gud,
frøcte hannwm oc holde hans bud,
i. lovet, forjættet. 2. Tegnsætningen misvisende; der
burde kun være komma efter »fortapt«.
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thy han er then oss hielper af nød.
Thet er nw skeed som spaat hadde Esaias.1
Arvid Pedersen, 1529.
Her efter Bruun 1,69.

Arvid Pedersen har altsaa skrevet sin salme til
den gamle melodi med det lange omkvæd. Dette
har han oversat, men selve salmen er original.
Ellekilde siger, at den ikke helt uden grund kan
kaldes vor første danske julesalme fra luthersk tid.
Man sang den under offergangen paa juledag,
hvad den med de mange vers og det lange om
kvæd egnede sig godt til. Den gik videre gennem
salmebøgerne indtil Pontoppidan: Tv 15. Th 14.
K. Æ 51. P 10.
Efter Pontoppidan gik begge disse salmer ud af
salmebøgerne i kongeriget, men i Sønderjylland
blev de sunget efter P, hvor de stod side om side.
Dette medførte at de i N 54 blev sammenarbejdet
til een, der lyder saaledes:
r. Ch.:

Al den ganske Christenhed
Prise Guds Barmhjertighed
Og hans store Kjærlighed!
Det er nu skeet, hvad før har seet
Esaias.
Men.: Opfyldt er Bebudelsen ved Gabriel!
Eia! Eia!
Kommen er den Konning prud,
Som var lovet os af Gud
I fordums Tid;
Os er født en Frelsermand,
En Frelsermand i Israel,
Født er af en Jomfru skjøn
Guds egen Søn!
Han skal kaldes: Gud med os,
Immanuel,
Som bebudet har Guds Engel Gabriel.

2. Ch.:

Nu er født os Jesus Christ
Af en Jomfru, det er vist,
Uberørt af Satans List!
Det er nu skeet, hvad før har seet
Esaias.
Men.: Opfyldt er Bebudelsen osv.

3. Ch.:

Priser, Børn, med Lovsang skjøn
Den nyfødte Kongesøn,

1. BH 1,28 anfører salmen med 1 o vers, fordi man ved
en fejltagelse har opfattet de sidste tre linjer af omkvæ
det som et selvstændigt vers. Opstillingen i Hans Tav
sens sbg. 1553, som er benyttet, har gjort denne misforstaaelse nærliggende, men man kunde jo have sam
menlignet med Th 14.
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Siger fromt med Sang og Bøn:
Det er nu skeet, hvad før har seet
Esaias.
Men.: Opfyldt er Bebudelsen osv.
4. Ch.:

Zion, priis din Herre Gud,
Elsk og frygt ham, hold hans Bud,
Af al Nød han frier dig ud!
Det er nu skeet, hvad før har seet
Esaias.
Men.: Opfyldt er Bebudelsen osv.

N 54-

Vers 1 er hentet fra Arvid Pedersens v. 1, vers 2
fra Claus Mortensens v. 1, dog med en ny lin. 3.
Vers 3 synes at være en af grev Schack foretaget
ny oversættelse af det latinske v. 4, svarende til
Claus Mortensens v. 5. Vers 4 er dannet efter
Arvid Pedersens v. 9. Man har bevaret versfor
men med de tre linjer og bearbejdet omkvædet,
saa det er kommet til at svare bedre til den læng
ste latinske form end Arvid Pedersens. Endelig
har man ordnet det hele som en vekselsang mel
lem koret og menigheden, saa koret synger de
trelinjede vers og begyndelsen af omkvædet, me
nigheden resten.
Denne bearbejdelse kom dog vist ikke til at
betyde meget i Sønderjylland; den blev udeladt
i SS, hvor dens nummer staar blankt.
Da Grundtvig begyndte at arbejde med disse
beslægtede salmer, lagde han først de danske
oversættelser til side og tog fat paa den latinske
original, som han dog behandlede meget frit i
»Lad det klinge sødt i sky«, som nedenfor skal
omtales. Derefter tog han fat paa Arvid Peder
sens salme, Sangv. 1,205, »Al den ganske Christenhed«. Han bevarer den trelinjede strofe og
et omkvæd paa een linje som hos Arvid Pedersen
i de vers, hvor omkvædet kun er antydet. Det
første vers er næsten uændret, men saa gør han
sig fri af den gamle tekst, og med hensyn til
Esaias glider hans tanker fra Es. 9,6 og 11,1-2 til
Es. 53. Det begynder som en julesalme, men bli
ver en salme om Jesu lidelse, og det ender med,
at han i en fodnote skriver: »Efter Propheten
Esaias 53«, mens han ikke nævner Arvid Peder
sen.
1856, nemlig i Festsalmernes 7. opl. 827, be
gynder Grundtvig igen en salme paa samme
maade: »Al den ganske Christenhed«. Maaske
havde han atter Arvid Pedersen i tankerne; den
nes salme var jo en trossalme. Men en trossalme
maatte hos Grundtvig let kunne blive en salme
om selve den apostoliske trosbekendelse. Se »Al
den ganske kristenhed«.
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Som nævnt havde han allerede oversat den
latinske tekst »Efter det Latinske Jule-Vers »Resonet in laudibus«.«
1. Lad det klinge sødt i Sky:
Længe leve Kongen ny,
Zions Konge, barnebly!
Nu er skeet til Jordens Held
Hvad os meldte Gabriel!
Eia, Eia!
Født er Herren af en Mø!
Vi ei fødes til at døe!
Gud med os, Immanuel!
2. Synger med os, alle Smaa!
Børn i Vugge! stammer paa
Hvad selv Engle knap forstaae!
Nu er skeet til Jordens Held
Hvad os meldte Gabriel!
Eia, Eia!
Født er Herren af en Mø!
Vi ei fødes til at døe!
Gud med os, Immanuel!
3. Lad det spørges trindt om Land:
Født er os en Frelser-Mand,
Jesus Christus hedder Han!
Nu er skeet til Jordens Held
Hvad os meldte Gabriel!
Eia, Eia!
Født er Herren af en Mø!
Vi ei fødes til at døe!
Gud med os, Immanuel!
N. F. S. Grundtvig.
»Sang-Værk«, 1837, nr. 166.
Da Rung 1857 havde skrevet melodi til denne
tekst blev den straks optaget i et tillæg til 7. opl.
af Festsalmerne 835, hos Rørdam 880 og P. Fen
ger 696. RT 1,608 ændrede 1,2: Lovet være. Saaledes gik salmen videre til KH 128.
Men det var ikke saaledes, den slog igennem.
Dette skete først med Laubs fremdragelse af den
gamle melodi og med hans tilføjelser til omkvæ
det, der i »Dansk Kirkesang« fik følgende form:
(Han kom til Jord, som os Profeten spaade.)
Eja, Eja! Nu er sket til Jordens Held,
Hvad os meldte Gabriel,
(Guds Engel fin.)
Født er Herren af en Mø
(og) vi ej fødtes til at dø,
Gud med os Immanuel, (Immanuel.)
Saaledes blev den optaget i D 94.
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Ogsaa Widding har været opmærksom paa, at
det vilde være en fordel, om Grundtvigs tekst
kunde faa et omkvæd, der passede til den gamle
melodi. Han benytter da 1913 i KHT 733
Grundtvigs tekst i de to første vers sammen med
et nyt omkvæd, mens han erstatter det tredie vers
med følgende, hvoraf ogsaa omkvædets tekst fremgaar:
(Solo:) Engle fløj i Natten ud
Med det første Julebud,
Lærte os at love Gud.
Dit Jomfruskød Guds Søn har
fød, Maria.
(Menigheden:) Tiden kom, der meldtes om af
Gabriel.
Eia, eia,
Barnet i sin Moders Favn
Kommer i Gud Faders Navn
Med Fred til Jord.
Os er født en Frelsermand,
En Frelsermand i Israel,
Kongens Søn fra Livets Land
Kom ned til Jord.
Han skal kaldes Jesus Krist,
Immanuel
Hil vor Helt, hvis Navn blev meldt
af Gabriel.
I Norge har Hauge 73 en bearbejdelse af Arvid
Pedersens tekst: »Vær glad, du hellig Christenhed«. De andre salmebøger har den ikke.
(Fischer 11,225, a29- Nutzhom 1,126-31, 189-90.
Widding 11,52. Niels Møller SS II, 10-11. H. Ellekilde:
»Vor danske Jul«, Køb. 1943, s. 222, 225, 247).
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Viisdom og et helligt Liv,
Aand og naade, mund og Mæle
Til at redde mange siæle!
3. HErrens viisdoms glands forgylde,
Kongens spiir og arve-stool!
Vor Monarch af JEsu fylde
Glimre som den blide sool!
Gaae med Kongen ud og ind,
Glæd hans himmel-sindet sind,
Kongen leve mange dage,
Siden livets krone tage!
4. Lad vor Dronning altid være
Alle Kongers Konges Bruud,
Til at søge all sin ære,
Lyst og herlighed i Gud!
Hendes fromhed og forstand
Funkle længe i vort land!
Hendes siæl i Gud sig fryde
Og til lammets bryllup pryde!
5. Arve-Princen, rigets lykke,
Kongens lyst og himlens æt,
JEsus meer og meere smykke
Med sin naades lys og ræt,
Lade Princen blive stoor
Til sin store priis i nord,
Fuld af Aandens kraft og glæde
Rigets arve-stool betræde!
6. Lad Pri[n]cesserne fomøyes
Meer og meer i livets favn,
Høyt til herlighed ophøyes
Med at ære JEsu navn!
Kongens Arve-huus og slegt
Under himlens varetægt
I Guds kiærligheder brænde,
Blomstre indtil verdens ende!

Mel. Nu vel an vær frisk, etc.
1. Lad dit rige allevegne
Breedes ud paa denne jord,
Giør det lyst i vore egne
Ved dit klare livets ord!
Stød, o Gud, i grunden ned
Christendommens lunkenhed,
Syndens mørke taage vige
For dit lyse naades rige.
2. Lad din naade altid virke
Til en ret forbedret stand!
Sæt den gandske Christen-kirke
I en hellig himmel-brand!
Dem, som ordet lære, giv

7. Gud velsigne øvrigheden,
Kongens Raad i deres Stand;
Dem, som vaage her paa steden
For vor stad og amt og land!
Giv dem viisdom, kraft og mood
Ræt af gandske hierte-rood,
Til din ære kun at søge,
Derved landets gavn forøge!
8. HErrens frygt behiertet giøre
Kongens magt til lands og vands!
Guds frimodighed dem føre
An mod fiende-sverdets glands!
Vær o Gud vor Konges skiold,
Og hans landes muur og vold!
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Lad os altid dig behage,
Giv os fred i vore dage!
9. Øvrighed og undersaatter
I vor gandske meenighed
Vi indslutter og befatter
Under HErrens søde fred!
GUD forfremme stadens gavn!
Svøb os i din naades favn
Ind med dem, som boe paa landet,
Dig at elske, intet andet!
10. Ægtefolk i deres boelig
Sig foreene ret i Gud,
Til at troe og følge troelig
Med hin anden HErrens bud,
Signe deres livets frugt!
Signe deres børnetugt!
At de smaae og store vandre
Alt til Himlen med hverandre!
11. Vær de gamles lys og glæde!
Vær de unges fryd og lyst!
Giv enhver i enkesæde
Og de faderløse trøst!
Giv de arme nærings brød!
Vær de bange hierter sød!
Giv de u-omvendte baade
Ret at see og søge naade!
12. Læg de syge, ledsk de svage!
Løs de bundnes fængsels baand!
Hielp enhver sit kors at drage!
Styrk dem med din gode Aand!
Ach! at hver, som dette aar
Bort af denne verden gaar,
Maatte giennem døden stige
Ind i søde himmerige!
13. Derfor lad os ret oprigtig
Alle søge siælens tarv!
Vandre, som enhver er pligtig,
Der kand vente himlens arv,
Giøre ret alvorlig fliid,
At vi her i naadens tiid
Elske JEsum allesammen,
Siden blive salig! Amen.
Hans Adolph Brorson:
Troens Rare Klenodie. Kiøb. 1739.
Først hundrede aar efter denne salmes fremkomst
blev den udnyttet i salmebøgerne. Det var W. A.
Wexels, der tog initiativet ved en bearbejdelse i
»Christelige Psalmer« 1840, hvor han sammen
satte 1 a-(-2b, 3a-(-6b, 7, 10, 11, 12, og foretog
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en del ændringer. Hans tekst blev optaget i Christianiatillæget 660 og Hauge 215 og tillige benyt
tet af Landstad, der søgte lidt nærmere til Bror
son i La 391, hvorefter La rev 616 har trukket
v. 2 og 3 sammen til eet og fornorsket det, ikke
blot i sproget, men ogsaa ved at indføre Norges
navn, hvilket virker lidt ejendommeligt med
Brorsons navn under. Til nynorsk er den ikke
oversat, men optaget i rigsmaalstillæget 850 i
samme form som La rev.
Wexels versudvalg og tekst blev ogsaa udnyttet
i Danmark, da salmen blev optaget i R 105, hvor
den lyder:
1. Lad dit Rige allevegne.
Herre, bredes ud paa Jord,
Gjør det lyst i vore Egne
Ved dit klare Livsens Ord;
Dem, som Ordet lære, giv
Viisdom og et helligt Liv,
Aand og Naade, Mund og Mæle
Til at redde mange Sjæle!
2. Lad dit Riges Glands forgylde
Kongens Spir og Arvestol,
Lad den af din Naades Fylde
Straale som den blide Sol;
Kongens Arvehuus og Slægt
Tag udi din Varetægt,
Lad dem alle, dig til Ære,
Med din Naade prydet være!
3. Gud velsigne Øvrigheden,
Alle, hver i deres Stand,
Som i Krigen og i Freden
Vaage over Folk og Land;
Giv dem Viisdom, Kraft og Mod,
Styr, o Herre, deres Fod,
Lad al deres Tragten være
Landets Gavn og Christi Ære!
4. Ægtefolk i deres Bolig
Sig forene ret i Gud,
Til at troe og følge trolig
Med hinanden Herrens Bud;
Sign du deres Lives Frugt,
Sign du deres Børnetugt,
At de Smaa og Store vandre
Alt til Himlen med hverandre!
5. Vær de Gamles Lys og Glæde,
Vær de Unges Fryd og Lyst,
Kom til Enkers stille Sæde,
Vær de Faderløses Trøst;
Giv de Arme Nærings-Brød,

!
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Og husval de Banges Nød,
Væk de Uomvendtes Hjerte,
Bøi det under Angers Smerte!
6. Læg de Syge, lædsk de Svage,
Løs, o Gud, de Bundnes Baand,
Hjælp Enhver sit Kors at drage,
Styrk os alle med din Aand;
Lad os, hvor vi gaae og staae,
Naar vor sidste Stund skal slaae,
Glade gjennem Døden stige
Ind til dig i Himmerige!
R 105.
I denne tekst har R fjernet sig fra Wexels og Bror
son i 1,2; 2,3-4; 3,6-8; 5,3-4. Omvendt har R
i 4,3 nærmet sig til Brorson.
KH 86 optog de samme vers med en del æn
dringer :

I de sønderjydske salmebøger har salmen ikke
været optaget.
Egentlig er salmen en versificering af den offi
cielle kirkebøn og som saadan brugbar baade som
nytaarssalme og fædrelandssalme. Det var ønske
ligt at faa alle led i denne bøn med, men hvis de
ikke har (eller let kan faa) en naturlig og nutidig
form, kan de komme til at virke som antikviteter,
der hindrer salmens brug.
(BSS I, s. 56. Skaar 11,93).
LAD OS ILE.
Heimweh nach Jerusalem.
1.

Lasst mich geh’n,
Dass ich Jesum mdge seh’n!
Meine Seel’ ist voll Verlangen,
Ihn auf ewig zu umfangen,
Und vor seinem Thron zu steh’n.

2.

Siisses Licht,
Sonne, die durch Wolken bricht!
O, wann werd’ ich dahin kommen,
Dass ich dort mit allen Frommen
Schau’ Dein holdes Angesicht?

3.

Ach wie schdn
1st der Engel Lobgeton!
Hått’ ich Fliigel! Hått’ ich Flugel!
Flog’ ich iiber Thal und Hiigel
Heute noch nach Zions Hoh’n.

4.

Wie wird’s sein,
Wenn ich zieh’ in Salem ein,
In die Stadt der gold’nen Gassen?
Herr’ mein Gott, ich kann’s nicht fassen,
Was das wird fiir Wonne sein!

5.

Paradies!
Wie ist deine Frucht so siiss!
Unter deinen Lebensbåumen
Wird uns sein, als ob wir tråumen.
Bring’ uns, Herr, ins Paradies!
Gustav Knak, 1846.
»Zionsharfe«, 1849.
Her efter »Christliche Harfentone«, Hamb. 1857.

1,2: Bredes ud paa denne
3.

Gud velsigne Øvrigheden,
Kongens Raad og Folkets Mænd,
Lær dem saa at elske Freden,
At vi Lykke har med den!
Giv dem Viisdom, Kraft og Mod
Til paa Savn at raade Bod,
Ja, til Æren din at søge,
Derved Landets Gavn forøge.

Dette vers er Grundtvigs bearbejdelse. Han havde
i 1851 omdigtet salmen og tildigtet et nyt begyn
delsesvers: »Aaret, som idag oprinder« (se nær
mere under denne begyndelse, hvor Grundtvigs
tekst er anført i sin helhed). Derefter blev det,
formentlig af Brandt, i KHF 1885,593 foreslaaet
at indføje Grundtvigs vers i Brorsons salme, hvor
ved demokratiet blev indpodet paa enevælden.
Videre ændrede KH følgende:
5(! 0,3-4 som Brorson
7-8 som Brorson
6(12),7-8: Ind ved Jesu Tro maa stige
I dit søde Himmerige.
Ellers er dette vers ført helt tilbage til Brorsons
tekst.
D 747 har yderligere nærmet sig Brorson, dels
ved at optage originalens første to vers i deres
helhed og næsten uændrede, dels ved at føre
Grundtvigs v. 3 nærmere til Brorsons. Verset om
kongehuset er forsvundet, ligeledes »søde« Him
merige i 6,8.

Gustav Knak var en af de førende skikkelser i det
tyske missionsarbejde i midten af forrige aarhundrede, og han var tit paa rejse fra møde til
møde. Paa saadanne rejser digtede han ofte sine
salmer. Den 23. juli 1846 var han paa rejse fra sit
hjem i Wusterwitz til en missionsfest i Bublitz i
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Pommern. Undervejs kom han til Coprieben,
hvor han løb ind til pastor Sondermann og
raabte: »Aa, kære broder, sæt dig lige til klaveret
og spil melodien »Morgenrot«. Jeg har netop
digtet en sang til den melodi«. Han havde paa
rejsen hørt et hornorkester spille denne melodi,
som aabenbart var blevet hængende i hans øren.
Saa sang man for første gang »Lasst mich gehn«,
og den 25. juli blev den sunget ved missionsfesten
i Bublitz. Senere blev der skrevet mange, mere
passende melodier til den.
Knak udgav den i forbindelse med sin samling
»Zionsharfe. Geistliche Lieder und Sonette«,
Berlin 1840. Denne samling var oprindelig ud
kommet 1829 under titlen »Simon Johannae,
hast du mich lieb ?«, men skiftede navn i de senere
udgaver; en ny forøget udgave kom 1843, og
endelig i 1849 et tillæg med flere sange, »Liebe
um Liebe«, heriblandt »Lasst mich gehn«. Den
fløj hurtigt ud over landet, blev optaget i salme
bøgerne og oversat til 30 sprog.
Den er ikke ganske uden efterklange. Det bibel
ske udgangspunkt er Eliezers ord i 1. Mos. 24,56,
°g v- 3>3 er aabenbart hentet fra Ps. 55,7. Men
allerede Konrad Allendorf havde sunget i salmen
»Unter Lilien jener Freuden«:
Lasst mich gehen, lasst mich laufen
zu dem Haufen
derer, die des Lammes Thron
nebst dem Chor der Seraphinen
schon bedienen
mit dem reinsten Jubelton.
Og i en himmelfartssalme af Max v. Schenkendorf »In die Ferne mocht ich ziehen« hedder det:
Hått ich Fliigel, hått ich Flugel,
flog ich auf zu meinem Stern;
iiber Meere, Tåler, Hiigel
sonder Schranken, sonder Ziigel,
folgt ich immer meinem Herrn.
Hvem der har oversat den til dansk er ikke helt
sikkert. Dens ældste findested er »Missionsharpe.
En Psalmebog til Brug ved Missionsfester og kir
kelige Møder. Udgivet af Nordslesvigs evangelisk-lutherske Missions-Forening«, Sønderborg
1876. Her lyder den:
1.
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:/: Lad os ile :/:
Hen til Gud at finde Hvile.
Sjælen alt er fuld af Længsel,
Bytter gjerne bort sit Fængsel,
Med den lyse Himmelsal.

2.

:/: O Du søde :/:
Paradisets Morgenrøde,
Naar vil alle Taager svinde ?
Naar skal Solens Lys oprinde,
Straale i sin Middagsgiands?

3-

:/: Jeg gad høre :/:
Hvordan Engle Harpen røre;
Laante gjerne Duens Vinge,
Vilde mig fra Sletten svinge,
Helst idag til Zions Bjerg.

4.

:/: Hvilken Glæde :/:
Ind i Salems By at træde,
Gjennem Portens Perlerader,
Ad de Guld brolagte Gader
Frem for Lammets Kongestol.

5.

:/: Der jeg skuer :/:
Paradisets modne Druer,
Kryster dem i Livets Bæger,
Sjæl og Legem vederkvæger
I det nye Paradiis.
Emil Claussen (?):
»Missionsharpe«, 1876, nr. 57.

Sangen er opstaaet i tyske missionskredse og synes
at være oversat i sønderjydske missionskredse;
udenfor Sønderjylland fandt den vej til Harboøresangbogen, hvorfra den gik videre til den gamle
Hjemlandstoner og endelig til IMS 377, hvor der
staar noteret, at den er oversat af A. Leth. Denne
oplysning har fulgt sangen til den nye Hjemlands
toner 587. Thuner tilføjer aarstallet 1875. Mon
det er rigtigt? Sangen findes ikke i Leths »To
Hundrede Psalmer«, Aabenraa 1852; men det
var maaske ogsaa for tidligt at vente den der; den
findes heller ikke i senere sangbøger med grundt
vigsk præg, som man maatte vente, hvis den var
oversat af Leth.
Den blev optaget i N 601, hvor der ikke er an
givet noget oversætternavn, men kun aarstallet
1876. Naar dette aarstal anføres alene i registret,
betyder det, at sangens ældste findested, hvorfra
man har taget teksten, er den ovenfor nævnte
»Missionsharpe«. Denne sangbog blev udgivet af
Dybbølpræsten Emil Claussen, som i reglen har
foretaget de nyere tyske oversætteker, som findes
deri. Han blev senere medlem af den komite, som
udarbejdede N. Han kan ikke have været med til
at sætte »1876« ved sangen, hvis han ikke havde
vidst, at den først var fremkommet i »Missions
harpe«, hvorfra N iøvrigt har taget flere tekster,
saaledes »Saa tag mig da ved Haanden« og
»Store Gud, vi love dig«. Claussen har i et brev til
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Grev Schack erkendt at have oversat de to sidst
nævnte, som heller ikke i registret er mærket paa
anden maade end ved aarstallet »1876«. Det
fremgaar heraf, at Claussen ikke ønskede sig selv
nævnt i registret som oversætter, ja i det hele ikke
ønskede sig selv nævnt. Han nævner sig ikke
engang som udgiver af Missionsharpen. Hvis der
ikke kan føres noget bevis for, at A. Leth er san
gens oversætter, vil det være rimeligt at tro, at
Emil Claussen er det, da sangen er mærket paa
samme maade som andre, hvortil han har ind
rømmet at være oversætter, og det just i den sønderjydske salmebog, som han har været med til at
udarbejde.
Den blev optaget uændret i N 601 og gik videre
til DT 949, Sønderborg 755 og endelig, paa sønderjydsk forbøn, til D 647.
(Koch VII, 197. Fischer 11,26. Kulp s. 345. Thuner
1076. Nelle 226. N-Ark.).

4. Hver Stand i Kongens Lande
Endnu er vel ved Magt,
Ulykkens Ild og Vande
Er demped og nedlagt!
Sverd, Pest og Hungers Nød
Saa hart har ikke plaget.
At de har foraarsaget
Flugt, Fengsel eller Død!
Merk: Naar Kriig har indfaldet, kand dette Vers siun
ges, men ellers udelukkes.
5. I Krigens store Lue
Du førte Kongens Sverd,
Og spendte ham sin Bue
Udi hans Ledings-Fær!
Dig sterke Zebaoth
Vi derfor ville priise,
Giv frem ad Fred og Liise,
Med alt det som er got.
I lige maade siunges og dette, naar smitsom Sygdom
har grassered.

LAD TIDENS HJUL OMDRIVE.
En anden Nyt Aars Sang,
Under dend Melodie:
Guds Godhed ville vi priise, etc.
1. DEt gamle Aar har Ende,
Det Ny Aars klare Sool
Begynder alt at rende
Paa HErrens Himmel-stool!
O Gud vi takke dig,
Vi kand i Fred og Glæde
Udi dit Tempel træde,
Med Sundhed hver for sig.
2. Din Kirke med dit Øye
Du haver vogted vel,
Og givet os til nøye,
For vores arme Siæl,
Dit reene Livsens Ord,
Med begge Sakramenter,
Og lagt os Himlens Renter
Ind paa dit Naades Bord.
3. Vor Konges Huus og Throne,
Og høye Konge-Blood,
Hans Scepter og hans Krone,
Dend store Konge-Rood
Endnu i Blomster staar!
Vor JEsus give Lykke
Til Kongens Huses Smykke,
I alle Verdens Aar.

6. Dend smitsom Syges Aande,
Dend hielpeløse Pest,
Som giorde megen Vaande,
Og Døden bad til Giest,
Dend er nu dreven hen
Ved HErrens hielp og Hænder,
Vi det med Tak erkiender,
Som leve nu igien.
Naar Dyrtiid haver været, kand siunges dette Vers:
7. Dend Hunger som der trengde
Saa mangen Siæl i Fior,
Da du din Brødkurv hengde
Høyt op fra mangens boord,
Til hannem synes nu,
At du aff dine Gaver
Velsignelser tillaver,
Og kommer os ihu.
8. Enhver som i dit Tempel
I Dag er kommen ind,
Vi bær din Naades stempel
Paa Legem, Siæl og sind!
Tak for hver Naade-stund,
Som du os haver givet
Til at forbedre Livet,
Tak, Tak aff hiertens grund.
9. Lad Tidens Hiul omdrive.
Lad vexles Dag og Nat,
Men lad, O Gud, os blive
Fast paa dit Hierte sat!
I Jesu Christi Navn,

LAD VAJE HØJT VORT KONGEFLAG

Lad Aaret til os bære
Alt hvad dit Navn kand ære,
Og tiene til vort Gavn.
Th. Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 128.
Billedet af Lykkens Hjul eller Livets Hjul er al
mindeligt i kirkernes gamle kalkmalerier, og fore
stillingerne derom holdt sig langt ned i nyere tid.
Paa den ene side af hjulet klatrer et menneske op,
idet et skriftbaand røber, at han siger: »regnabo«
(jeg vil have magt). Senere er han kommet øverst
op paa hjulet og siger: »regno« (jeg har magt).
Paa den anden side styrter han hovedkulds ned ad
hjulet, idet det drejer sig, og nu siger han: »regnavi« (jeg har haft magt). Tilsidst ligger han død
under hjulet og siger: »sum sine regne« (jeg er
uden magt), eller der staar: »sic transit gloria
mundi« (saaledes forgaar verdens herlighed).
Men, siger Kingo, lad tidens hjul kun dreje sig
rundt, jeg skal ikke have mit fodfæste paa det, jeg
beder om at blive sat fast paa Guds hjerte.
Som helhed blev denne salme ikke anvendt, da
den ikke blev optaget i K, men den senere Kingoudgiver og kender P. A. Fenger optog slutnings
verset i ETF 717, hvorfra det gik videre til
KHF 1885,135, der ændrede lin. 2: vexle. Saale
des blev verset optaget i RT 2,838, KH 42 og
D 670.
(J. Schousboe: »Thomas Kingos Livsbelysning« i
»Dansk Kirkeliv«, Køb. 1941, s.73-4).

LAD VAJE HØJT VORT KONGEFLAG.
Hymnus in Honoré sanctae Crucis.
1. Vexilla regis prodeunt,
Fulget crucis mysterium,
Quo carne carnis conditor
Suspensus est patibulo.
2. Confixa clavis viscera
Tendens manus, vestigia
Redemptionis gratia
Hic immolata est hostia.
3. Quo vulneratus insuper
Mucrone diro lanceae,
Ut nos lavaret crimine,
Manavit unda et sanguine.
4. Impleta sunt, quae concinit
David fideli carmine
15*

227

Dicendo nationibus:
Regnavit a ligno Deus.
5. Arbor decora et fulgida,
Ornata regis purpura,
Electa digno stipite
Tam sancta membra tangere.
6. Beata, cuius brachiis
Pretium pependit saeculi,
Statera facta est corporis
Praedam tulitque tartari.
7. Fundis aroma cortice,
Vincis sapore nectare,
lucunda fructu fertili
Plaudis triumpho nobili.
8. Salve, ara, salve, victima,
De passionis gloria,
Qua vita mortern pertulit
Et morte vitam reddidit.
Venantius Fortunatus, o. 580-590.
Her efter Dreves og Bluhme 1,38.
Dette er den mest berømte af Fortunatus’ kors
hymner, og det er den tekst, som er kendt fra hans
egne digte. Naar den her er dateret til 580-590,
mens man ellers ofte siger med et rundt tal o. 600,
er det ikke for at antyde, at det nøjere tidspunkt
er kendt, men fordi den utvivlsomt er inspireret
af dronning Radegunda, som forvandlede den
tidligere saa flagrende lyriker til en kristen digter,
og overtalte ham til præstevielse, saa han senere
kunde vælges til biskop i Poitiers. Hun døde 587.
Jørgen Elbek siger, at »hymnen har til anled
ning, at en splint af det hellige kors blev overført
til klostret i Poitiers (569). Relikviet er for de til
bedende ét med hele korset, og historiens skel
nedbrydes: med hemmelig glans er det udelt til
stede, bærende den lidende frelser (I-III), korset,
som psalmisten spåede om (IV), korset, som skab
tes af Livets Træ (V), verdens vægt og vor frelse
(VI-VIII)«.
Gennem tiderne har teksten undergaaet for
skellige forandringer, indtil den fandt sin endelige
kirkelige form i Breviarium Romanum 1641. De
væsentligste ændringer heri er: Ovenstaaende v.
2 er udeladt, og de to sidste vers er ombyttet med
følgende, der ikke stammer fra Fortunatus:
6. O crux ave spes unica
Hoc passionis tempore,
Piis adauge gratiam
Reisque dele crimina.
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7. Te fons salutis Trinitas
Collaudet omnis spiritus,
Quibus crucis victoriam
Largiris adde praemium.
Her efter Daniel 1,161.

I begyndelsen af det nye vers 6 finder man de ord,
som Strindberg citerede paa dødslejet: Ave crux,
spes unica.
Denne korshymne bruges i de katolske kirker
stadig paa Langfredag, paa korsets genfindelsesfest den 3. maj og paa korsets ophøjelsesfest den
14. sept. I de nyere katolske salmebøger i Dan
mark er den latinske tekst oversat af Johannes
Frederiksen. Da Grundtvigs bearbejdelse fjerner
sig saa langt fra originalen, skal Frederiksens tekst
anføres først:
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(Paa Korsets Ophøjelsesfest):
6. Vær hilset, Kors, vort sikre Haab,
ombølget trindt af Sejersraab!
Forøg de frommes Naadeliv,
og Synderen hans Skyld tilgiv.
7. Treenige, foren vor Jord
i et samdrægtigt Jubelkor;
lad Korsets Mærke gaa foran
til Sejr og til vort Fædreland.
Katholsk Salmebog, 6. udg. 1918, nr. 115.
Denne tekst afsynges, naar man efter hyldingen af
korset bærer den paa skærtorsdag indviede hostie
i procession rundt i kirken.
Grundtvig ledsager sin oversættelse med føl
gende fodnote: »Den Latinske »Vexilla Regis
prodeunt« omarbeidet«. Det vil i hans sprog sige,
at han har behandlet sit forlæg meget frit:

1. Nu stævner frem vort Kongeflag,
af Korsets Nat staar herlig Dag,
det Kors, hvor Livet Livet lod,
og Dødens Træ blev Livets Rod.

1. Lad vaie høit vort Konge-Flag!
Lad flyve Korsets Banner!
Til Helte-Død paa Seirens Dag
Det sine Kæmper danner!

2. Til Renselse og Sjæletvæt,
for ren at to hver Syndeplet,
en Kilde sprang for Lansens Stød,
og Vand og Blod af Vunden flød.

2. Paamind os kun, vort Seiers-Tegn,
Om Herrens Død og Pine!
Thi under hver en Himmel-Egn
Derved Han frelste Sine!

3. Og det blev sandet, Ord for Ord,
at ej med Svig Kong David for,
men havde set og ærlig sagt :
Fra Træet hersker Gud med Magt.

3. Afbild os kun det Korsets Træ,
Hvorpaa vor Frelser hængde!
Derunder kun det Ly og Læ
Vi fandt, hvortil vi trængde!

4. O skønne Træ, o fagre Bul,
i Purpurskrud saa underfuld,
som fik det mageløse Kald,
at du Guds Lemmer strække skal.
5. Du, som den Skat paa Arme bar,
der Verdens Løsepenge var,
du Vægt for Slægtens Offerlam,
der vendte Helveds Sejr til Skam.
6. Vær hilset Kors, vort Haab i Strid,
i Lidelsernes beske Tid!
Forøg de frommes Naadeliv,
og Synderen hans Skyld tilgiv.
(Paa Korsets Genfindelsesfest):
6. Vær hilset, Kors, vort Ly og Læ,
i Paaskehaven Glædens Træ!
Forøg de frommes Naadeliv,
og Synderen hans Skyld tilgiv.

4. Paa Dødens Hovedpande-Fjeld,
Alt med Hans Hænder rene,
Vor Haand-Skrift for en bundløs Gieid
Blev naglet til dets Grene!
5. Og da med Vand udrandt Hans Blod
Af giennemboret Side,
Det Væld udsprang af Træets Rod,
Hvori vi tvættes hvide!
6. Korsfæstelsen af Synd og Død
Er Helte-Daad til Livet,
Til Trøst og Haab i al vor Nød
Er Tro derpaa os givet!
7. Saa vai da høit, vort Konge-Flag!
Spred Vinge, Korsets Banner!
Til Helte-Død paa Seirens Dag
Du dine Kæmper danner!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 228.
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Korshymnen er blevet til en hymne om Danne
brog. Hos Fortunatus nævnes korsflaget kun i før
ste linje, ellers tales der om Frelserens kors. Og
hvis Clichtoveus har ret i, at Vexilla er »den hel
lige lidelses tegn, svøberne, tornekronen, nag
lerne og lansen«, saa er der kun i symbolsk betyd
ning tale om bannere. Hos Grundtvig tales der
først og fremmest om flaget, hvis kors minder os
om Kristi kors, hvilket saa fører ind paa selve
korsfæstelsen.
Hvis der hos Fortunatus er en lille hentydning
til Konstantins sejr under korsmærket over
Maxentius ved den Milviske bro 312, saa er der
i hvert fald en endnu tydeligere hentydning hos
Grundtvig til Volmerslaget, hvor korsfanen kom
flyvende.
Elbek siger, at »Venantius digter om korset og
passionen, Grundtvig om korstegnet og dets rolle
i kristenlivet. Den ene er indadvendt i beskuelse
af den lidende frelser, den anden udadvendt,
rustet mod synden, og afviser det direkte indtryk
af lidelsen ved at påberåbe sig dens følger. Man
kan ligefrem høre gendigteren mane sit forlæg i
jorden«.
Det vers, der minder mest om originalen, er v.
5, som maaske begge steder hentyder til den
gamle legende om livets træ i Paradis, fra hvilket
det træ skulde stamme, som man tømrede Kristi
kors af. Se Niels Møller: »Sagnet om Livets Træ
og Korsets Træ«, Kirke og Folk X, 1934, s. 12-14.

4>3-4» jvf- Ko1- a.HI denne skikkelse blev salmen optaget i ETF
834 og ETR 892.
i860 optog Grundtvig den i 4. tillæg til 7. oplag
af Festsalmer nr. 856. Her udelod han v. 4 og 5,
men ændrede ellers intet. Paa samme maade blev
den optaget i RT 1,774 °g KH 228, efter genfore
ningen i SS 731 og endelig D 184. Naar Tårup
anker over, at salmebøgerne ikke har optaget v. 4
og 5, maa det dog understreges, at det er Grundt
vig selv, som har udeladt dem.
En anden bemærkning af Tårup maa nævnes:
»Især var det for Sønderjyderne i udlændigheds
tiden en usigelig glæde sammen med andre Dan
ske at synge denne salme; og det er næsten utro
ligt, men dog sandt, at de prøjsiske kirkemyndig
heder ikke tillod dens optagelse i den - iøvrigt
ypperlige - nye danske salmebog, som udkom
1889 til brug for de danske menigheder i Sønder
jylland«. Salmen var optaget i FK 262, som brug
tes i de fleste danske frimenigheder i Sønderjyl
land, men naar Tårup siger »sammen med andre
Danske« sigter han vel især til sønderjydske elever
paa danske højskoler. Men hans bemærkning om
det næsten utrolige, at de prøjsiske kirkemyndig
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heder ikke tillod dens optagelse i N, er helt misvi
sende. Den har ikke været kirkemyndighederne
forelagt. Tårup henviser til H. Rosendal: »Træk
af Danskhedens Historie i Sønderjylland«, II, s.
126, hvor der staar lidt anderledes: »Det siger sig
selv, at en Salme som »Hil dig, vor Fane, Kors
banner hvidt« ikke kunde optages, uagtet den er
skrevet af Munken Adam af St. Viktor (f 1147),
lige saa lidt som »Lad vaje højt vort Kongeflag,
lad flyve Korsets Banner«, uagtet den er skrevet
af Venantius Fortunatus omtrent 600«. Rosendal
forstaar, at »det siger sig selv«. Hvor venligt sal
mebogskommissionen end var indstillet overfor
alt dansk, maatte den paa forhaand vide, at de
tyske kirkemyndigheder, som skulde udgive sal
mebogen, ikke kunde tillade salmer om det dan
ske flag. Man vidste nøje, hvor langt man turde
gaa, og saa langt gik man. Hvad denne salme
angaar, ses det af Schackenborg ark., at den har
faaet en ganske normal behandling. Man har
truffet den i ETF 834 med 7 vers og i KHF 1885,
438 med 5 vers, har overvejet forskellen, har no
teret, at det var tvivlsomt, om den skulde med,
og endelig besluttet, at den ikke skulde med. Der
er ikke deri noget mærkeligt. Samme skæbne over
gik »Vidunderligst af alt paa jord«, ganske sim
pelt fordi der var nogle af Grundtvigs toner, som
de fleste kommissionsmedlemmer ikke kunde
synge med paa. Og til Rosendal maa det vel be
mærkes, at man ikke just har villet kassere Adam
af St. Viktor og Fortunatus, men derimod den
drejning, som Grundtvig har givet deres sange.
(Tårup 111,30-48. Uffe Hansen 1,297-8. Schackenkenborg ark. H. C. Lorentzen: »Hovedlinjer af angli
kansk hymnodi« i Dansk teol. Tidsskrift, 14. aarg.,
1951, s. 230. Marius Kristensen: »Tre latinske Kors
salmer« i »Kirke og Folk«, 1925, s. 187 flg. (ikke just
om denne). Jørgen Elbek: »Grundtvig og de latinske
salmer« i »Grundtvigstudier 1959, s. 49).
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1. Ich bin getauft auf deinen namen,
Gott vater, sohn, und heilger geist,
Ich bin gezåhlt zu deinem samen,
Zum volk, das dir geheiligt heisst,
Ich bin in Christi tod gesenkt,1
Ich bin mit seinem geist beschenkt.
2. Du hast zu deinem kind und erben,
Mein lieber vater, mich erklårt.
Du hast die frucht von deinem sterben,
Mein treuer heiland, mir gewåhrt.
1. Pasigs udgave af Rambachs geistliche Lieder, Leip
zig 1844, har her: Ich bin in Christum eingesenkt.
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Du willt in aller noth und pein,
O guter geist, mein troster seyn.
3. Doch hab ich dir auch furcht und liebe,
Treu und gehorsam zugesagt.
Ich håbe mich aus reinem triebe,
Dein eigenthum zu seyn gewagt.
Hingegen sagt’ ich, bis ins grab,
Des satans schnoden werken ab.
4. Mein treuer Gott, auf deiner seite
Bleibt dieser bund wohl feste stehn;
Wann aber ich ihn iiberschreite,
So lass mich nicht verloren gehn.
Nimm mich dein kind zu gnaden an,
Wann ich hab einen fall gethan.
5. Ich gebe dir, mein Gott, aufs neue
Leib, seel und herz zum opfer hin.
Erwecke mich zu neuer treue,
Und nimm besitz von meinem sinn.
Es sey in mir kein tropfen blut,
Der nicht, herr, deinen willen thut.
6. Weich, weich, du fiirst der finsternissen!
Ich bleibe mit dir unvermengt.
Hier ist zwar ein befleckt gewissen,
Jedoch mit Jesu blut besprengt,
Weich, eitle welt! o siinde1, weich!
Gott hort es, ich entsage euch!
7. Lass diesen vorsatz nimmer wanken,
Gott vater, sohn und heilger geist!
Halt mich in deines bundes schranken,
Bis mich dein wille sterben heisst,
So leb ich dir, so sterb ich dir,
So lob ich dich dort fiir und fiir.
Johann Jakob Rambach:
»Neues Gesangbuchlein fur Kinder«, 1734.
Her efter »Neues Gesangbuch fiir die deutsche
St. Petri Gemeine«, Koppenhagen 1762, nr. 311.
Rambach udgav som den fødte pædagog, han
var, i 1734 »Erbauliches Handbiichlein fiir Kin
der«. Til denne var knyttet som et tillæg »Neues
Gesangbuchlein fiir Kinder«; den indeholdt 7 sal
mer, hvoraf ovenstaaende er den sidste; den har
overskriften: »Zur tåglichen Erneuerung des
Taufbundes«. Den blev aaret efter optaget i hans
»Haus-Gesangbuch« og gik ret hurtigt ind i en
del tyske salmebøger. Ogsaa til København kom
den og blev af den tyske hofpræst, senere profes
sor i Kiel, J. A. Cramer, optaget i den statelige
»Neues Gesangbuch fiir die deutsche St. Petri
1. Pasig: du Siinde.
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Gemeine von tausend auserlesenen Liedern«,
Koppenhagen 1762. Herefter har fru Birgitte
Boye oversat den til dansk til brug for Guldbergs
salmebog:
1. Jeg er frelst og dyrekiøbt,
Og til Saligheden døbt
I det Guddoms Navn, hvorved
Alle Knæe maae knæle ned,
Jeg er talt blant Hellige,
Og iført min Frelsere
Ved hans Aands Meddeelelse.
2. Faderen har Naaderiig
For sit Barn erklæret mig,
Min korsfæsted’ Kierlighed
Bøyede sit Hoved ned,
Og velsignede min Siel;
Giennem Tidens Vee og Vel
Er hans Aand min Trøst og Deel.
3. Fuld af sønlig Kierlighed
Har jeg giort min Gud min Eed,
Med min Styrkes Gud i Pagt
Vil jeg da ved Herrens Magt
Føre, mens jeg lever her,
Troens Skiold og Aandens Sverd
Imod Satans Gierninger.
4. Gud! det er min Fryd og Fred,
At din Pagt den varer ved:
O Forbarmere! som veed
Faldne Sieles Usselhed,
Glider jeg paa Dydens Vey,
Kast mig da Ald-Godhed ey
Fra dit Ansigt bort! o ney!
5. Døbt, ved Daaben igienfød,
Levende i Christi Død,
Møder jeg, og ofrer dig,
Gud, min store Skaber! mig:
Rek min Afmagt Almagts Haand,
Hellige mit Liv, min Aand,
Til min Troe faaer Overhaand!
6. Viig o Mørkheds Fyrste! viig!
Du har ingen Deel i mig:
Siden er af Synd fortrængt,
Men med Jesu Blod besprængt;
Viig hver syndig Lyst herfra,
Jeg har soret1 Jehova
Med et evigt, helligt Ja!
1. svoret, nemlig ved konfirmationen, der blev betrag
tet som en hellig ed.
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7. Fader, Søn og Hellig Aand!
Giv mit Forset Overhaand!
Hold mig ved din Naade-Magt
Stedse i min Daabes Pagt!
Saa skal jeg o Kierlighed!
Som jeg døer og lever ved,
Love dig i Evighed.
Birgitte Boye i Gb 150.
Man ser, at fru Boye har ændret versemaalet.
Hendes tyske forlæg har melodien »Wer nur den
lieben Gott låsst walten«, mens Gb angiver som
melodi »Mit Barn! frygt den sande Gud«. Det er
dog uvæsentligt i sammenligning med de høj
travende ord og den følelsens svulst, der nu er
kommet i stedet for originalens barnlige jævnhed.
De daarlige rim og betoninger kan man næppe
lægge hende til last; det var datidens poetiske
smag.
I de følgende kongerigske salmebøger fik kun
det sidste vers lov til at leve videre, stærkt omar
bejdet, maaske af Abrahamson:
Led os, Herre! ved din Haand!
Styrk vort christne Samfunds Baand!
Giv os, at vi Daabens Pagt
Stedse holde høit i Agt!
Lær os, at i Jesu Fied
Vi gaae frem til Hellighed,
Og gaae frem til Salighed!
E 388.
Dette vers blev optaget uændret i R 327, mens
KHF 1885,529 ændrede sidste linje: Og naa hjem.
Saaledes blev det optaget i KH 358. I D er heller
ikke dette ene vers optaget.
I Sønderjylland blev Birgitte Boyes oversæt
telse optaget i MB 261, dog med udeladelse af
v. 6. Gb havde anbragt den til Fastelavns søndag
og havde egentlig ikke nogen konfirmationssal
mer undtagen for prinser og prinsesser. I MB var
den derimod anbragt i spidsen for konfirmations
salmerne. I N blev den udeladt.
I Norge var der ikke nogen vaklen med hensyn
til optagelsen, kun med teksten. Wexels optog
den 1840 i »Christelige Psalmer« med udeladelse
af v. 4. Saaledes gik den videre til Christianiatillæget 612. La 42 optog alle vers næsten uden æn
dringer. Hauge 377 har ligeledes optaget alle
vers, men har flere steder paa lykkelig maade
afstrejfet Birgitte Boyes tidsprægede svulst. La rev
678 har en del større ændringer. Til Nynorsk er
den ikke oversat, men optaget i rigsmaalstillæget
864, over alt som konfirmationssalme.
Det er et spørgsmaal, om vi ikke i Danmark
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burde have gjort som i Norge: ved lempelige
sproglige ændringer have gjort den brugbar for
nutiden. Deb egner den sig bedre til at repræsen
tere Birgitte Boye end »Alvidende, dit øje mig
ransager«, der hos os er hendes eneste bevarede
salme og desuden stærkt bearbejdet. Dels har den
stadig noget at sige. Endnu saa sent som i januar
1962 blev der i Nr. Løgum i Sønderjylland begra
vet en gammel kone, som havde valgt denne
salme til sin yndlingssalme; hun havde lært den,
da hun gik til præst, og kunde den stadig udenad.
Præsten kunde tale ud fra denne salme ved be
graveben, men synge den kunde man ikke, da
den ikke stod i salmebogen.
(Koch IV,534. Fbcher 1,319. Skaar 1,114).

LIDT KUN DET BAADER, AT
MESTEREN HUSET OPBYGGER.
(Vaarpsalme).
Mel. Lover den Herre, den mægtige Konge
med Ære.
1. Lidt kun det baader, at Mesteren Huset
opbygger,
Bygger ei Herren med ham, og dets
Grundvold betrygger.
Menneskens Haab,
Hører ei Herren vort Raab,
Blive til flygtige Skygger.
2. Skaber og Fader! du bød os, i Naade, at gjøre
Jorden vor Haand underdanig, du gav den at
føre
Frugter og Brød
Frem af sit svulmende Skjød.
Du vore Ønsker bønhøre!
3. Lidt kun det baader, at Mennesker Ageren
pløie,
Lyses Vebigneben ei med Straalernes Ild fra
det Høie.
Smilende, ned
Skue til Dal og til Bred
Solen, din Kj ærligheds Øie!
4. Sæden forgjæves er lagt, hvis du ikke vil
vande.
Skyen gaaer frem paa dit Bud over tørstende
Lande.
Vældig og blid,
Qyæg i betimelig Tid
Grøden med Himmelens Vande!
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5. Venlige Løfter, o Fader! du skjænkede Aaret;
Sneehvide Blomster i Klynge har Grenene
baaret,
Tidligt med Sang
Vaarfuglen fløi over Vang.
Lad ei vort Haab blive daaret!
6. Ager og Enge til Væxt du i Sommeren tvinge!
Slaae dem i Bølger med Veirenes frugtbare
Vinge!
Du er vor Trøst,
Gud, for den kommende Høst;
Lad den Velsignelse bringe!
C. J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange. Anden Samling«.
Kjøb. 1834. XLV.
Denne salme, der maaske oprindelig er skrevet til
en vaarprædiken i Søllerød kirke, hvor Boye den
gang var sognepræst, blev optaget i R 58 med
følgende ændringer:
3,2: Lyses Velsignelsen ikke med Ild fra det Høie.
(Her har nemlig Boye, hos hvem metriske
fejl er sjældne, en fod for meget).
4,5: Spiren med
(Det er Boyes egen ændring fra 2. udg. 1847).
Til disse ændringer føjede KH 44 endnu
3,1: Agrene
N 501 tog teksten fra R, men gjorde dog i 1,5 en
lille ændring: Bliver til. Man har ikke opfattet
»Haab« som flertal, hvad Boye sikkert mener:
Forhaabninger.
Kommissionen tænkte først paa at optage sal
men i D med udeladelse af første vers, men det
endte med, at den gled helt ud.
Biskop Plum har ret i, at der er noget i denne
salme, som er »set«. Han citerer v. 5 og begyndel
sen af v. 6 med den ejendommelige linje »slaa
dem i Bølger med Veirenes frugtbare Vinge« og
tilføjer: »Det sidste er et rigtigt Landmandssyn:
den bølgende, dræende Kornmark«.
Ejnar Thomsen er ikke helt enig med Plum:
»Som det meste af Boyes Poesier er den letløben
de, klar og smagfuld, men uden rigtig Blod og
Kraft. Man aner, at Digteren finder sig bedre til
Rette i Søllerød Præstegaardshaves »snehvide
Blomster i Klynge« end udenfor, hvor »Veirenes
frugtbare Vinge« slaar Ager og Eng »i Bølger«.
Det lykkedes ham aldrig at komme helt paa Tale
fod med dansk Natur«.
(Plum, s. 13. Ejnar Thomsen, 215).

LILLE GUDS BARN, HVAD SKADER DIG!
Som: Lovet være du Herre Christ.
1. Lille Guds Barn! hvad skader dig?
Tænk paa din Fader i Himmerig!
Han er saa rig, han er saa god,
Ingen kan staae Hans Magt imod.
O Gud ske Lov!
2. Føden og Klæden, Huus og Hjem,
Skulde Guds Børn gaae vild om dem?
Mennesket lever af Guds Ord,
Hjemme har Børn, hvor Fader boer.
O Gud ske Lov!
3. Fuglen i Skov, paa Mark og Fjeld,
Synger i Gry og saa i Kveld,
Sover saa sødt paa Kampesteen,
Som under Tag paa Kvist og Green.
O Gud ske Lov!
4. Ikke den pløier eller saaer,
Lægger ei op fra Aar til Aar,
Dog hvor Bønder af Hunger døe,
Finder den lille Fugl et Frø.
O Gud ske Lov!
5. Yndig er Blomsten klædt og boldt,
Deiligst at see paa Fjeldet goldt,
Ikke den spinder, ei den syer,
Dronning er dog dens Dragt for dyr!
O Gud ske Lov!
6. Blomst kommer op, og Blomst gaaer ud,
Hvad er vel den for Himlens Gud
Noget at regne mod de Smaae,
Som for hans Aasyn evig staae!
O Gud ske Lov!
7. Lille Guds Barn i Verden her!
Hold Dig da til din Fader nær!
Spørg om Hans Magt og Kiærlighed!
Stol kun paa ham og hvil i Fred!
O Gud ske Lov!
8. Føden og Klæden nok du faaer
Af ham imorgen som igaar.
Og naar hans Sol for dig gaaer ned,
Arver du al Hans Herlighed.
O Gud ske Lov!
N. F. S. Grundtvig 1855-56.
Her efter Festsalmer, 10. opl., 941.
Jvf. Sangv. V,45.
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Med overskriften »Guds Forsyn« fremkom denne
salme d. 21. jan. 1870 i E. Triers »Gave til en
dansk Friskole«1, og samme aar blev den optaget
i 10. opl. af Festsalmer. Den gamle udgave af
Sangværket oplyser, at et bevaret haandskrift
viser, at den er skrevet 1850-56; dette haand
skrift indeholder efter v. 4 et vers, som ikke blev
trykt, da Grundtvig atter tog salmen frem:
Unger af Æg, af Ravn og Ørn,
Hvad er de mod Guds egne Børn ?
Nidingen selv i Hungersnød
Deler med sine Sul og Brød.
Endvidere mangler omkvædet i haandskriftet.
Den nye udgave af Sangværket daterer dette
nøjere til 1855-56.
Salmen blev optaget uden ændringer i RTi,
576 og N 453, ligeledes i de forskellige udgaver af
KHF. Men i KH 183 ændredes 4,3: Dog paa
goldeste Klippeø.
Denne ændring laaner ordet »gold« fra det
næste vers, uden at det dog faar en tilsvarende
vægt. Det er desuden blevet meningsløst ved at
blive sat i superlativ. Der kan være blomster paa
et goldt fjeld (5,2, og det fremkaldte synsbillede
er mægtigt), men næppe frø paa den goldeste klip
peø (man ser den lille fugl søge forgæves!). Hvis
superlativen kun betyder »meget gold«, bliver
ændringen vel ikke meningsløs, men kun flov.
Der er ganske vist noget, som indbyder til en
ændring. Grundtvig har strammet sin logiske tan
kegang saa stærkt, at det ser ud, som om logikken
brister. Var det da ikke netop bønderne, som
skulde have den trøst af Gud, at de ikke skulde dø
af hunger ?
I virkeligheden er hans tankegang ganske klar.
Man maa hele tiden huske, at han i salmen for
kynder det paradoksale ubekymrethedens evan
gelium, som Jesus har fremsat i Math. 6,24-34,
teksten til 15. sønd. e. trin. Her siger han da i v. 5,
at dronningen med al sin rigdom ikke kan kon
kurrere med blomsten, der bliver klædt paa af
Gud. Saaledes kan heller ikke bonden (v. 4) med
al sin dygtighed og sagkundskab, der spænder fra
kunstgødning til mejetærsker, være saa tryg som
den ubekymrede fugl, der faar sin føde af Gud.
Men baade blomsten og fuglen maa staa tilbage
for Guds børn (v. 6), »som for hans aasyn evig
staa«, nemlig tillidsfulde og bedende, og hvis bon
den er en af dem, skal han sandelig heller ikke dø
I. Den lille bog blev solgt til fordel for Ulstrup friskole
paa Refsnæs. Den indeholdt bidrag af 9 forfattere. Den
udkom i nyt oplag samme aar.
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af hunger. Som bonde kommer han maaske til
kort, men som Guds barn skal han leve.
I sine »Breve til Salmebogskommissionen« gør
Aastrup sig til talsmand for, at en kritiker med
ubestikkelig litterær dømmesans faar stoffet til
gennemsyn. Og saa tilføjer han »selvom det er
inkonsekvent: Naar Æstetikeren siger, at Verset
er større Kunst med Linjen »og selv hvor Bønder
af Hunger dø« end med »selv paa goldeste Klip
peø«, saa er det ingen Skade til, at der ogsaa er en
Teolog nærværende til at sige, at Udtrykket er
fuldt teologisk forsvarligt, og at det er kristeligt
ret at synge Halleluja efter«.
Derfor var salmebogskommissionen ogsaa gan
ske enig om at optage Grundtvigs originale tekst
i D 35. Det vakte ganske vist noget røre, da denne
tekst kom frem i Prøvesalmebogen. Der faldt en
del mindre kloge bemærkninger om, at bønderne
skulde dø, og saa skulde man oven i købet synge
»o Gud ske lov!« Men deraf lod hverken kommis
sionen eller kirkeministeren sig rokke. I Sønder
jylland og i de grundtvigske kredse, som stadig
har haft denne tekst, har den ikke voldt vanske
ligheder.
Men med eller uden ændring er denne salme,
som Grundtvig lod ligge utrykt i næsten 15 aar,
blevet en af de kæreste, baade for børn og voksne
i Danmark.
Den er i Norge optaget i Nynorsk 442, smukt
oversat af Stoylen: »Kjære Guds barn, ver utan
sorg!« Vore landsmænd har taget den med til
Amerika. I »Hymnal for Church and Home« er
den oversat af J. C. Aaberg: »God’s little child,
what troubles thee ?« Det er morsomt at se, hvor
ledes de to oversættere har taget paa vanskelig
heden i 4,3. Nordmanden, som er velkendt med
klippeøer, og som sandsynligvis har oversat efter
KH, siger »Men paa den aude, nakne øy, Fuglen
finn frø i straa og høy«; det kan ikke kritiseres.
Dansk-amerikaneren af grundtvigsk farve har
oversat efter Grundtvigs tekst, og skønt han har
slaaet v. 3 og 4 sammen til eet og altsaa havde haft
stof nok til at komme uden om den vanskelige
linje, stikker han dog intet under stolen; han har
fattet meningen og oversætter saaledes: »Yet,
where the hoarder dies from need, Gathers the
little bird a seed«.
(StJ 111,337-8. Aastrup i »Tidehverv« 1946, s. 83).

LITANIET.
»Litani« kommer af det græske ord »litaneia«,
bøn. Det stammer fra den østerlandske kirke,
maaske især fra de natlige arianske processioner i
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og ved Konstantinopel. Dele af Litaniet forekom
mer i de »apostoliske constitutioner« o. 350-370
og hos flere af de græske kirkefædre.
Oprindelig var »litani« en fællesbetegnelse for
alle bønner, saavel private som offentlige, men
det gik efterhaanden over til at betegne en be
stemt form for vekselbøn, nemlig en række bønner
fremført af diakonen, som stadig blev afbrudt af
menighedens tilslutning og svar.
Denne form for bøn blev i 5. aarh. overtaget af
Romerkirken, som dog ikke fandt plads til hele
litaniet i messen, men kun til indledningen, det
tredobbelte Kyrie-raab, som derfor undertiden
kaldes »det lille litani«. Hele Litaniet brugte man
ved processioner, dels i selve kirken, dels i det frie.
Disse processioner kunde have forskellige formaal.
Paa St. Marcus dag den 25. april og paa de tre
dage forud for Kristi himmelfartsdag (Gangdage)
gik man rundt og velsignede markerne og afgrø
den, en hedensk skik, som Romerkirken helligede.
Under truende forhold, krig og pest, kunde man
forordne saadanne processioner for at bede om
Guds barmhjertighed, og Litaniet fik da et stær
kere præg af bodsstemning. Det kunde tjene begge
formaal, fordi dets indhold var en almindelig og
alsidig kirkebøn.
Om dets indførelse i Rom fortæller Niels Held
vad i »En kort Forklaring«, at der under pave
Pelagius kom en stor oversvømmelse fra Tiberen.
Derved blev orme og »allehaande forgiftige krea
turer« drevet op af jorden og druknede, blandt
andre ogsaa en stor drage. »Disse Ormeaas
stunke og lugtede skrækkelig, deraf begyndtes
en gruelig Pestilentse og Styrtedød, saa at Folket,
saa snart de nysede, strax fulde de ned til Jorden
og døde. Derpaa haver Pelagius forordnet dies
rogationis (bededag) og selv personligen sunget
Litaniet, hvilket han ex tempore gjorde igiennem
Staden: men han døde af Pestilents med 72 andre
Præster i samme Procession. Efter hannem blev
Gregorius magnus udvalgt, han gjorde Litaniet,
som nu hos os bruges og befol det at synges over
den ganske Christenhed.«
I det 8. aarh. kom helgenpaakaldelsen ind i
Litaniet, og omtrent samtidig blev det forordnet,
at det skulde slutte med Agnus Dei. Det hele fik
efterhaanden følgende form, fordelt paa to kor:

Christe audi nos.
Christe exaudi nos.

Pater de cælis Deus,
Miserere nobis.

Fili Redemptor mundi Deus,
Miserere nobis.

Spiritus sancte Deus,
Miserere nobis.

Sancta Trinitas vnus Deus,
Miserere nobis.

Sancta Maria,
Ora pro nobis.

Sancta Dei genitrix,
Ora ...

Sancta Virgo virginum,
Ora ...

Sancte Michael,
Ora ...

Sancte Gabriel,
Ora ...

Sancte Raphael,
Ora ...

Omnes sancti Angeli & Archangeli,
Orate pro nobis.

Omnes sancti beatorum spirituum ordines,
Orate ...

Sancte loannes Baptista,
Ora ...

Omnes sancti Patriarchæ & Prophetæ,
Orate ...

Sancte Petre,
Ora ...

(Ligesaa de øvrige apostle og evangelister: Paulus, Andreas, Jakob, Johannes, Thomas, Jakob,
Filip, Bartholomæus, Matthæus, Simon, Thadæus, Matthias, Barnabas, Lukas og Markus)
Omnes sancti Apostoli & Euangelistæ,
Orate . . .

Omnes sancti Discipuli Domini,
Orate ...

Omnes sancti Innocentes,
Orate . ..

Sancte Stephane,
Ora ...

Kyrie
eleison.

Christe
eleison.

Kyrie
eleison.

(Ligesaa følgende navne: Laurentius, Vincentius, Fabian & Sebastian, Johannes & Paulus,
Cosmas & Damianus, Gervasius & Protasius,
Alle hellige martyrer, Silvester, Gregorius, Am
brosius, Augustinus, Hieronymus, Martinus,
Nicolaus, Alle hellige paver og bekendere, Alle
hellige kirkelærere (doktorer), Antonius, Bene-
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dictus, Bernardus, Dominicus, Franciscus, Alle
hellige præster og levitter. Alle hellige munke
og eremitter, Maria Magdalene, Agatha, Lu
cia, Agnes, Cæcilia, Catharina, Anastatia)

Peccatores,

Omnes sanctae Virgines & Viduæ,

Vt nobis indulgeas,

Orate . ..

Omnes Sancti & Sanctæ Dei,
Intercedite pro nobis.

Propitius esto,
Pane nobis Domine.

Propitius esto,
Exaudi nos Domine.

Ab omni malo,
Libera nos Domine.

Ab omni peccato,
Libera . . .

Ab ira tua,
Libera ...

A subitanea & improuisa morte.
Libera . . .

Ab insidiis diaboli.
Libera . . .

Ab ira, & odio, & omni mala voluntate,
Libera ...

A spiritu fornicationis,
Libera . . .

A fulgure & tempestate,
Libera . . .

A morte perpetua,
Libera ...

Per mysterium sanctæ incarnationis tuæ,
Libera . . .

Per Aduentum tuum,
Libera . . .

Per natiuitatem tuam,
Libera ...

Per baptismum, & sanctum ieiunium tuum,
Libera . . .

Per crucem & passionem tuam,
Libera . . .

Per mortern & sepulturam tuam,
Libera ...

Per sanctam resurrectionem tuam,
Libera ...

Per admirabilem ascensionem tuam,
Libera . . .

Per aduentum Spiritus sancti paracliti,
Libera . . .

In die iudicii.
Libera ...

Te rogamus audi nos.

Vt nobis parcas,
Te rogamus ...
Te ...

Vt ad veram poenitentiam nos perducere
digneris,
Te ...

Vt Ecclesiam tuam sanctam regere &
conseruare digneris,
Te ...

Vt domnum (!) Apostolicum & omnes
Ecclesiasticos ordines in sancta religione
conseruare digneris,
Te ...

Vt inimicos sanctæ Ecclesiæ humiliate
digneris,
Te ...

Vt Regibus & Principibus Christianis pacem
& veram concordiam donate digneris,
Te ...

Vt cuncto populo Christiane pacem &
vnitatem largiri digneris,
Te ...

Vt nosmetipsos in tuo saneto seruitio
confortare & conseruare digneris,
Te ...

Vt mentes nostras ad cælestia desideria erigas,
Te ...

Vt omnibus benefactoribus nostris sempiterna
bona retribuas,
Te ...

Vt animas nostras, fratrum, propinquorum, &
benefactorum nostrorum, ab æterna
damnatione eripias,
Te ...

Vt fructus terræ dare & conseruare digneris,
Te ...

Vt omnibus fidelibus defunetis requiem
æternam donate digneris,
Te ...

Vt nos exaudire digneris.
Te ...

Fili Dei
Te ...

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Pane nobis Domine.

Agnus Dei, qui ...
Exaudi nos Domine.
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Agnus Dei, qui . ..
Miserere nobis.
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.
Kyrie
eleison.
Christe
eleison.
Kyrie
eleison.
Pater noster etc.
Breviarivm Romanvm, Antverpiæ 1622.
Her efter Beckman, s. 775.
Efter Fadervor følger endnu Ps 70 og en del saakaldte versikler og nogle afsluttende kollekter.
Et dansk haandskrift fra 15. aarh. gengiver litaniet paa dansk og indføjer danske eller nordiske
helgener i den lange helgenrække.
Luther ændrede betydeligt baade ved Litaniets brug og dets tekst. Jødernes to ugentlige
fastedage blev i den katolske kirke til saakaldte
»stationsdage«, mere fastedage end egentlige
gudstjenestedage. Paa dem indrettede Luther
hverdagsgudstjenester, som fik et særligt præg
derved, at Litaniet blev knyttet til dem. Desuden
kunde Litaniet bruges søndag eftermiddag, hvis
der ikke holdtes nadver.
Han foretog desuden dels en ændring af den
latinske tekst, dels en tysk oversættelse 1529, og
bestemte, at man i købstæderne skulde bruge
begge former, den tyske om onsdagen til menig
mands opbyggelse, den latinske om fredagen for
at øve skoleungdommen i latinsk sang.
Latina Litania correcta.
Primus Chorus.
Secundus Chorus, \kursiv]
Kyrie,
Eleison.
Christe,
Eleison.
Kyrie,
Eleison.
Christe,
Exaudi nos.
Pater de coelis Deus,
Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus,
Miserere nobis.
Spiritus sancte Deus,
Miserere nobis.

Propitius esto,
Farce nobis Domine.
Propitius esto,
Libera nos Domine.
Ab omni peccato,
Libera . . .
Ab omni errore,
Libera . . .
Ab omni malo,
Libera . . .
(Ab insidiis diaboli,
Libera . . .)
A subitanea et improuisa morte,
Libera . . .
A peste et fame,
Libera . . .
A bello et cæde,
Libera . . .
A seditione et simultate,
Libera . . .
A fulgure et tempestatibus,
Libera ...
A morte perpetua,
Libera . ..
(Per mysterium sanctæ incarnationis tuæ.
Libera . ..)
Per sanctam natiuitatem tuam,
Libera ...
(Per baptismum, ieiunium, et tentationes tuas,
Libera .. .)
Per agoniam et sudorem tuum sanguineum,
Libera . . .
Per crucem et passionem tuam,
Libera . . .
Per mortem et sepulturam tuam,
Libera . . .
Per resurrectionem et ascensionem tuam.
Libera ...
(Per aduentum Spiritus sancti Paraded,
Libera . . .
In omni tempore tribulationis nostræ,
Libera . . .
In omni tempore felicitatis nostræ,
Libera . . .)
In hora mortis,
Libera . . .
In die iudicii,
Libera ...
Peccatores,
Te rogamus. audi nos.
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Vt ecclesiam tuam sanctam Catholicam
regere et gubernare digneris,
Te ...
Vt cunctos Episcopos, Pastores, et Ministros
ecclesiæ in sano verbo, et sancta vita
seruare digneris,
Te ...
Vt sectas et omnia scandala tollere digneris,
Te ...
Vt errantes et seductos reducere in viam
veritatis digneris,
Te ...
Vt Satanam sub pedibus nostris conterere
digneris,
Te ...
(Vt operarios fideles in mcssem tuam mittere
digneris,
Te ...)
Vt incrementum Verbi et fructum Spiritus
cunctis audientibus donare digneris,
Te ...
(Vt lapsos erigere, et stantes confortare digneris,
Te ...)
Vt pusillanimos et ten ta tos consolari et adiuuare digneris,
Te ...
Vt regibus et principibus cunctis pacem et concordiam donare digneris,
Te ...
Vt Cæsari nostro perpetuam victoriam contra
hostes suos donare digneris,
Te ...
(Vt Principem nostrum cum suis præsidibus di
rigere et tueri digneris,
Te ...)
Vt Magistratui et piebi nostræ benedicere et
custodire digneris,
Te ...
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Vt cunctis hominibus misereri digneris,
Te ...
Vt hostibus, persecutoribus, et calumniatoribus
nostris ignoscere, et eos conuertere digneris,
Te ...
Vt fruges terræ dare et conseruare digneris,
Te ...
Vt nos exaudire digneris,
Te ...
Agne Dei,
Miserere
Agne Dei,
Miserere

qui tollis peccata mundi.
nobis.
qui ...
nobis.

Agne Dei, qui__
Dona nobis pacem.
Christe,
Exaudi nos.
Kyrie,
Eleison.
Christe,
Eleison.
Kyrie,
Eleison. Amen.
Her væsentlig efter Skaar 1,89.
Naturligvis har Luther udeladt helgenpaakaldelsen. Desuden har han i forbønnerne taget mere
hensyn til det borgerlige og politiske liv, lige fra
kejseren til byraadene. Han har endvidere ude
ladt Fadervor og Ps. 70. Han har fornyet de efter
følgende versikler og kollekter. I det latinske Litani har han 5 kollekter, i det tyske to. En tilbage
vendende versikkel, som følger Litaniet op til vore
dage, er: »Herre, handl ikke med os efter vore
synder, og betal os ikke efter vore misgerninger«.
Det tyske litani lyder:
Die Deutsche Litaney.

Vt afflictos et periclitantes respicere et saluare
digneris,
Te ...

Der erste Chor.
Der ander Chor. [kursiv]

(Vt prægnantibus et lactantibus felicem partum
et incrementum largiri digneris,
Te ...

Kyrie.
Eleison.
CHriste.
Eleison.

Vt infantes et ægros fouere et custodire digneris,
Te ...
Vt captiuos liberare digneris,
Te...)
Vt pupillos et viduas protegere et prouidere
digneris,
Te ...

Kyrie.
Eleison.
CHriste.
Erhore uns.
HErr GOtt Vater im Himmel,
Erbarm dich iiber uns.
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HErr GOtt Sohn, der Welt Heiland,
Erbarm dich iiber uns.

HErr GOtt Helliger Geist,
Erbarm dich iiber uns.

Sey uns gnådig,
Verschon unser lieber HErre GOtt.

Sey uns gnadig,
Hilf uns lieber HErre GOtt.

Fiir allen Siinden,
Behiit uns lieber HErre GOtt.

Fiir allem Irrsal,
Behiit . ..

Fiir allem Uebel,
Behiit ...

(Fiir des Teufels Trug und List,
Behiit ...)

Fiir bdsem schnellen Tod,
Behiit ...

Fiir Pestilenz und theurer Zeit,
Behiit ...

Fiir Krieg und Blut,
Behiit ...

Fiir Aufruhr und Zwietracht,
Behiit ...

Fiir Hagel und Ungewitter,
Behiit ...

Fiir dem ewigen Tod,
Behiit ...

Durch deine heilige Geburt,
Hilf uns lieber HErre GOtt.

Durch deinen Todskampf und blutigen
Schweiss,
Hilf ...

Durch dein Creutz und Tod,
Hilf ...

Durch dein helliges Auferstehn und
Himmelfahrt,
Hilf...

In unser letzten Noth,
Hilf ...

Am Jiingsten Gericht,
Hilf ...

Wir armen Siinder bitten,
Du wollest uns erhoren lieber HERRE GOTT.

Und deine heilige Christliche Kirche regieren
und fiihren,
Erhor uns lieber HErre GOtt.

Alle Bischoffe, Pfarherren und Kirchendiener
im heilsamen Wort und heiligem Leben behalten,
Erhor uns ...

Allen Rotten und Aergernissen wehren,
Erhor . . .

Alle Irrige und Verfiihrte wiederbringen,
Erhor . ..

Den Satan unter unsere Fiisse treten,
Erhor . ..

(Treue Arbeiter in deine Ernte senden,
Erhor ...)

Deinen Geist und Kraft zum Worte geben,
Erhor ...

Allen Betriibten und Bioden helfen und
trosten,
Erhor . . .

Allen Konigenund Fiirsten Fried und Eintracht
geben,
Erhor . ..

Unserm Kayser stelen Sieg wider seine Feinde
gonnen,
Erhor ...

(Unsem Landsherrn mit allen seinen Gewaltigen leiten und schiitzen,
Erhor . ..)

Unsern Rath und Gemeine segnen und behiiten,
Erhor . . .

Allen, so in Noth und Gefahr sind, mit Hiilf
erscheinen,
Erhor . ..

(Allen Schwangern und Såugern frohliche
Frucht und Gedeyen geben,
Erhor ...

Aller Kinder und Kranken pflegen und warten,
Erhor ...

Alle Gefangene los und ledig lassen,
Erhor . ..)

Alle Witwen und Waysen vertheidigen und
versorgen,
Erhor ...

Aller Menschen dich erbarmen,
Erhor . ..

Unsem Feinden, Verfolgern und Låsterern
vergeben, und sie bekehren,
Erhor . . .

Die Friichte auf dem Lande geben und
bewahren,
Erhor . ..

Und uns gnådiglich erhoren,
Erhor . ..

O JEsu Christe GOttes Sohn,
Erhor . ..
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O du GOttes Lamm, das der Welt Stinde tragt,
Erbarm dich iiber uns.
O du GOttes Lamm ...
Erbarm dich iiber uns.
O du GOttes Lamm ...
Verleih uns stelen Fried.
CHriste,
Erhore uns.
Kyrie,
Eleison.
CHriste,
Eleison.
Beyde Chor zusammen:
Kyrie, Eleison, Amen.
Ein Gebet auf die Litaney.
HERR, handle nicht mit uns nach unsern
Siinden,
Und vergelte uns nicht nach unser Missethat.
Oder.
Wir haben gesiindiget mit unsern Våtern,
Wir haben missgehandelt und sind gottlos
gewesen.
Luther 1529.
Her efter Skaar 1,92.

Denne redaktion er lidt forkortet. Luther har ude
ladt Kristi inkarnation, daab, begravelse, bønnen
om Helligaandens sendelse, om frelse i modgang
og medgang, om faldnes oprejsning og staaendes
bevarelse.
Det tyske litani blev allerede 1533 oversat til
dansk, og med hensyn til brugen af Litaniet ved
gudstjenesten rettede man sig ligeledes efter
Luthers anvisninger. Derimod følger man den
gamle tradition med hensyn til de efterfølgende
versikler og kollekter, og man bruger ligeledes
den gamle gregorianske melodi. Luther, som ikke
yndede at bruge gregorianske melodier til over
satte tekster, havde forsynet sit tyske litani med
en særlig melodi.
Letania paa Danske.
KYrieeleyson, Gud Fader forbarme thig.
Christe eleyson, Christe forbarme teg.
Kyrieeleyson, Herre Helliaand forbarme tig.
Pater de celis Deus.
Herre Gud Fader y Himmelen, forbarme theg
offuer oss.
Herre lesu werdsens frelsere, forbarme teg
offuer oss.
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Herre Gud Helliaand sand trøstermand,
forbarme teg offuer oss.
Propitius esto.
Wær oss barmhiertig.
Spar oss O HERRE Gudt.
Wær oss barmhiertig.
Hielp oss O HERRE Gud.
Aff alle synder Fry oss O Herre Gud.
Fra all wildfarelse, Fry oss O Herre.
Fra alt thet som ont er. Fry oss O etc.
Fra pestilentze och dyr tydt. Fry oss.
Fra krig oc blodstørting, Fry oss.
Fra oprør oc twedrachtighed, Fry oss.
Fra wtimelig werlig, Fry oss O herre Gud.
Fra then ewige dødt, Fry oss O Herre.
Peccatores.
For thin hellige fødsel skyldt,
Hielp oss O HERRE Gud.
For din blodige swed, Hielp oss.
For thin pine oc død, Hielp oss o herre.
For thin hellige Jordferd, Hielp oss.
For thin hellige Opstandelse och Himmelferdt,
Hielp oss O Herre Gud.
I wor siste thime, Hielp oss.
Paa then yderste domme dag, Hielp oss.
Wy arme syndere giøre wor bøn til teg,
Hør oss O HERRE Gud.
Styr oc regere thin hellige Christelige kircke,
Hør oss O HERRE Gud.
Holt Kirckens tienere wid thit hellige ordt och
ith helligt leffnit, Hør oss.
Forhindre kettery oc wildfarelse. Hør oss.
Oc før them alle till rette wey som er forførde,
Hør oss O HERRE Gud.
Oc lad dieffuelen snart trædis vnder wore føder,
Hør oss o herre Gud.
Giff them alle thin aand och krafft som hør
thit ordt,
Hør oss O HERRE Gud.
Trøst them alle som ere redde, Hør oss.
Giff Konger oc Førster fred oc endrectighed
Hør oss o herre Gudt.
Giff wore Keysere oc Konge stedse seyer och
macht offuer theris fiender. Hør oss o herre.
Giff wor Raad oc menighed welsignelse oc
beskermelse,
Hør oss o herre Gudt.
Wer them alle bistandig som ere y nødt och
fare.
Hør oss o herre Gudt.
Forsørge them alle som ere hielpe løse,
Hør oss o herre Gudt.
Forbarme teg offuer alle menniske, Hør oss.
Forlad alle wore hende, och hielpe them ath
omwende seg, Hør oss o herre Gud.
Giff fruct paa iorden, oc beware hende,
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O HERRE Gud, hør oss naadelig,
O Jesu Christe Guds Søn, Hør oss o.
O thu Guds lam, som bar werdens synder
Forbarme teg offuer oss.
O thu Guds lam, som bar werdens synder
Forbarme teg offuer oss.
O thu Guds lam, som bar werdens synder
Forlene oss alle thin fredt.
Kyrieeleyson, Gud forbarme teg offuer oss.
Versickel.

Wy haffue syndet mett wore forfædre,
Wy haffue mishandlet, oc hafft oss
vgudelige.
O HERRE handle icke mett oss effter wore
synder.
Oc betale oss icke effter wore misgerninger.
O HERRE hør wor bøn.
Oc lad wor røst komme til teg.
Collecta.

Lader oss bede for alle Syndere.
Een anden Collect for Kongen

och Rigens Raadt.
Een Collect att bede om Fred mett.

M 1533
Her efter Bruun 1,185-9.

Mellem Luthers tyske tekst og den foranstaaende
danske er der nogle smaa forskelle. »Hagel und
Ungewitter« bliver til det mere rummelige »uti
meligt vejrlig«. Jesu »jordefærd« er føjet til. Man
har slaaet de svangre, spæde, børn, syge, fangne,
enker og faderløse sammen til »alle som ere hjæl
peløse«. Om der ligger noget dybere i, at Luthers
»Krieg und Blut« er oversat ved »krig og blodstørtning«, tør jeg ikke sige. Prof. J. P. Larsen
siger, at det »næsten bringer tanken hen paa dati
dens manglende tuberkuloseforsorg«. Palladius
bruger ordet om blodsudgydelse.
De tre afsluttende kollekter skal supplere hin
anden; det er ikke meningen, at de skal veksle
efter forholdene. Om de to hverdagsgudstjenester
onsdag og fredag bestemmer kirkeordinansen af
1539, at Litaniet skal bruges en af disse dage,
hvilken sognepræsten vil. Paa landet kunde Lita
niet dog ogsaa bruges om søndagen, »om den
menige Nødtørftighed det saa udkræver«. Det vil
altsaa sige, at det ogsaa her i Danmark fra begyn
delsen har haft to funktioner, nemlig at tjene som
en særlig kirkebøn paa ugedagene, og at tjene som
udtryk for bodsstemning i svære tider. Dertil kom
de særlige »bods- og bededage«, som blev forord
net under krig eller ved andre særlige farer.

Teksten i Th 246 flg. har nogle uvæsentlige æn
dringer, og bønnen for kejseren er forsvundet; i
stedet er indført følgende bøn, som kunde varie
res: »Giff vor naadige Herre Konning N. stedse
Seyeruinding mod sine Fiender«. Men foruden
dette litani, som er trykt med noder og med tek
sten fordelt mellem to kor, er der endnu i Th 251
et »Litania paa Danske rim/ vnder de Noder/
som/ Fader vor vdi Himmerig/ siungis met«. Det
er en oversættelse af en tysk litanisalme afJohann
Freder: »Gott Vater in dem Himmelreich, Gott
Sohn, Gott heiliger Geist zugleich«, paa dansk:
»Gvd Fader vdi Himmerig/ Guds Søn met hellig
Aand tillig«. Den blev optaget i en del af de pri
vate, men ikke i de følgende autoriserede salme
bøger.
Niels Jesperssøns Graduale 1573 giver regler
»Om odens dags Bede dage« og siger der om
Litaniets brug: »Strax effter Predicken/ skal
nogle Peblinge/ som god Røst haffue/ siunge den
Danske Litanie: Oc Menigheden met Chorit
skulle suare/ som her effter følger«. Skaar udlæg
ger dette saaledes, at det ene kor dannes af skole
børn, det andet af menigheden anført af degnen.
Palladius ordner det lidt anderledes i Visitatsbogen: »Eders sogneprest skal prædicke den
halffue stund; den anden halffue stund skal han
sidde her paa sine knæ oc siunge fredbønen; oc
degnen skal sidde hisset nedre hoss eder ved fat
tige folckis block; oc i skulle alle suare met han
nem: fri oss nu, o herre Gud!« I kirkeritualet af
1685 hedder det om Litaniets brug fredag og ons
dag: »Naar Præsten gaar ned af Prædike-Stolen/
begynde tre af Skole-Børnene/ som sidde paa deris
Knæ i Chorsdøren/ eller for Alteret/ hvor ingen
Chorsdør er/ at synge Litaniet/ hvilke svaris igien
hver gang af Choret/ indtil de trende sidste Versicler, som Præsten siddendis paa Knæ for Alteret
i Messe-Skiorten selv udsynger med en paaføl
gende Collect/ som best skikker sig paa Tiderne/
og svaris dertil af Choret/ som sædvanligt«. Saa
ledes om fredagen. Om onsdagen skal man gøre
ligesaa, men her tilføjes: »Paa Landet synger
Degnen Litaniet paa Knæ for Alteret/ ligesom
Skole-Børnene i Kiøbstæderne/ og Menigheden
svarer«.
I Hans Baggers »Forordnet Alterbog udi Dan
mark og Norge« af 1688 blev den tekst fastlagt,
som siden gik ind i salmebøgerne:
KYrie eleison!
Christe eleison!
Kyrie eleison:

Gud Fader forbarme dig!
Christe forbarme dig!
Herre Hellig Aand
forbarme dig!
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Herre Gud Fader i Himmelen!
Herre Jesu Verdens Frelsere!
Herre Gud Hellig Aand sand
Trøstermand!
Vær os barmhiertig!
Vær os barmhiertig!
Vær os barmhiertig!
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra

Forbarme
dig over os!

Spar os kiere Herre

I

alle Synder
al Vildfarelse
alt det/ som ont er
en ond uforvarendis og brad
Død
Pestilense/ Hunger og dyr Tid
Krig og Blodstyrtning
Oprør og Tvedragt
utimelig Væjerlig
den ævige Død

For din
For din
For din
For din
For din

hellige Fødsels Skyld
blodige Sved
Pine og Død
hellige Jordefærd
hellige Opstandelse og
Himmelfærd
I vor sidste Time
Paa den yderste Dommedag

Gud!

Fri
os
kiere
Herre
Gud!

Hielp
os
kiere
Herre
Gud!

Vi arme Syndere giøre vor Bøn til

dig/
Styre og regere din hellig christelige Kirke!
Hold Kirkens Tienere ved dit sa
lige Ord og i et helligt Levnet!
Forhindre al Kietteri og Vildfa
relse!
Før dem paa den rette Vej/ som ere
forførte!
Lad Diævelen og alle Christemdommens Fiender snart trædis under
vore fødder
Giv dem alle din Aand og Kraft/
som høre dit Ord!
Trøst alle dem/ som ere bedrøvede
og redde
Giv Konger og Førster Fred og En
drægtighed!
Giv vor Naadigste Arveherre og
Konge Kong Christian stædse
Sejervinding imod sine Fiender!
(igientagis trende gange)
Giv vor Naadigste Arveherre og
Konge Kong Christian Fred og
et lyksaligt Regimente!
(igientagis trende gange)
16

Giv Kongens Raad og den ganske
Menighed Velsignelse og Beskiermelse!
Vær dem alle bistandig/ som ere i
Nød og Fare!
Forsørge alle dem/ som ere hielpeløse!
Forbarme dig over alle Mennisker!
Forlad alle vore Fiender/ og hielp
dem at omvende sig!
Giv Frugt paa Jorden og bevare
den!
O Herre Gud hør os naadelig!
O JEsu Christe Guds Søn!
O Du Guds Lam/ som bar Verdens Synder/
Forbarme dig over os!
O du Guds Lam/ som bar Verdens Synder/
Miskunde dig over os!
O du Guds Lam/ som bar Verdens Synder/
Forlene os din Fred!
Kyrie eleison!
Gud forbarme dig over os!
Versikel.
Vi have syndet med vore Forfædre.
Vi have mishandlet og havt os
ugudelig
O Herre handle ikke med os efter vore Synder!
Og betale os ikke efter vore
Misgieminger!
O Herre hør vor Bøn!
Og lad vor Røst komme til dig!
Derefter følger en række »Bønner efter Litaniet«.

Hør
os
kiere
Herre
Gud!

De mange særlige bededage blev 1686 slaaet sam
men til een »almindelig extraordinær Bededag«;
ugedagsgudstjenesterne blev ogsaa sjældnere. Li
taniet er i P 543 anbragt under »Psalmer i almin
delig Nød og Lande-Plager«. Dets præg af bod
har maaske været medvirkende til, at det slet ikke
blev optaget i E. Lidt efter lidt forsvandt det,
ogsaa paa »store bededag«, uden dog at være lov
formeligt afskaffet.
Men der blev gjort forsøg paa at genoplive det.
J. P. Mynster foretog en bearbejdelse af det i sit
aldrig vedtagne forslag til en ny alterbog 1839,
og Weyse komponerede musik dertil i sin koral
bog samme aar. Hvem af de to, der har taget ini
tiativet, vides ikke, men det er i hvert fald klart,
at det i den følgende tid er kirkemusikerne. Myn
ster vil naturligvis anbringe det paa Store Bede
dag, men kun »hvor det kan ske«, altsaa hvor
man evner at udføre det, nemlig som vekselsang
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mellem præsten og koret; menigheden er altsaa
her sat udenfor. I teksten gør han en del ændrin
ger, men den væsentligste er, at versiklerne er
flyttet op i spidsen lige efter Kyrie.
Denne tekst blev bearbejdet saaledes af P. A.
Fenger i ETF 642, at hele den egentlige litanibøn
blev udeladt. Den indeholder altsaa kun det ind
ledende Kyrie, derefter versiklerne fordelt mellem
præsten og koret, endvidere det korte afsnit, som
i den ældste danske tekst har overskriften »Pater
de celis Deus«, endelig Agnus Dei. I denne form
blev det optaget i RT 1,715 b, hvorfra det gik vi
dere til KH 219.
En endnu mindre stump af Litaniet optog
Grundtvig 1856 i 2. till. til 7. opl. af Festsalmer
839, nemlig kun slutningen af foranstaaende:
Agnus Dei med det efterfølgende »Kyrie eleison!
Gud, forbarm dig over os! Amen, Amen, Amen!«
Som næste nummer følger »O, Du Guds Lam!«
En anden bearbejdelse blev foretaget af Berggreen til Store Bededag 1853 i Garnisons kirke,
senere offentliggjort i hans »Antiphonale« 1867.
Den begynder med Agnus Dei, fortsætter med et
enkelt Kyrie, derefter versiklerne, en kollekt og et
Amen. Denne bearbejdelse blev optaget i RT 1,
715a dog med slutningen udeladt, og derfra gik
den videre til KFI 220.
Til brug i Flolmens Kirke komponerede Gade
et litani, som maaske gav anledning til, at Laub
i foraaret 1922 komponerede sit, senere trykt i
»Aandelige Sange« 1925. Han udelader det græ
ske Kyrie, flytter det danske Kyrie (oversættelsen
af »Pater de celis Deus«) op i spidsen, fortsætter
med versiklerne og udelader Agnus Dei, men hen
viser i stedet til Grundtvigs »O du Guds Lam«.
Da denne version af Litaniet er kommet en del i
brug, blev den optaget i D 364, med Grundtvigs
»O du Guds Lam« paa den følgende plads.
Men om disse former, og flere andre, gælder
det, at den egentlige kirkebøn mangler, og der er
kun bevaret et stykke liturgisk musik med et vist
bodspræg.
I Sønderjylland gik Litaniet videre fra P til
MB 716 i den gamle fuldstændige form og derfra
videre til N 14, hvor det ikke findes under »nød
og landeplager«, men i afsnittet »Ved Høimessen: Bønnen« og med overskriften »Litaniet.
(Kirkebønnen)«. Det er dog et spørgsmaal, om
det er blevet noget videre brugt. Sønderjyderne
fandt i hvert fald, at det kunde undværes i SS.
I Norge har W. A. Wexels i sin »Psalmebog«
lagt det til grund for en lang bøn i prosa paa
Store Bededag. Landstad optog det med begyn
delsen »Kyrie eleison« i La 33, inddelt i 8 afsnit
efter svarene, som det ogsaa skete i Sønderjylland

LITANIET

med N 14. Hauge 212 bringer ogsaa den fuld
stændige form, men uden denne inddeling. La
rev 49 foretager en anden opdeling, og i fastetiden
og paa Langfredag sluttes med Amen efter Agnus
Dei, og paa Bededagen tilføjes versiklerne som
afsnit 10. Samme inddeling og tekst findes paa
nynorsk, oversat af P. Hognestad, baade i La rev
50 og Nynorsk 21. I begge de nye salmebøger er
det anbragt i afsnittet om gudstjenesten. Men
dertil kommer, at den almindelige kirkebøn efter
prædiken flere gange afbrydes af menighedssang:
»Herre, hør vor bøn«, hvor man maaske ogsaa
kan spore en paavirkning fra Litaniet.
(Beckman 775-8. Skaar 1,89-95. Widding 1,215-24.
Wilh. Rothe: »Det danske Kirkeaar«, Kjøb. 1878, s.
70-76. Jens Peter Larsen: »Litaniet i den danske
kirke« i Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1948-49, s. 18-46.
Niels Heldvad: »En kort Forklaring over vore Kirke
skikke«, paany udg. af Niels Lindberg, Kjøb. 1863, s.
66-67. Kirkehist. Saml. 1, 1,436-441. Danmark og
Norgis Kirke-Ritual 1685, s. 47-50. Forordnet Alter
bog 1688, s. 304 flg. P. Palladius: En Visitatz Bog,
udg. af Sv. Grundtvig 1872, s. 109. Niels Jesperssøns
Graduale, facsimileudg. 1935, s. 432 flg.).

LIVSALIGE DAG, SOM I HAABET VI
VENTER.
1. Ack, saliga dag, som i hoppet vi bida,
då vårlden år vorden Guds rike till sist,
då månskornas slåkte forlossningen funnit
och folken bekånna, att Herren år Krist,
då doden år dbdad och synden fbrsvunnen
och frålsningens fullhet for evigt år vunnen!
2. Han kommer, han kommer, den dag som vi
bida,
dess strålar vi skåda på morgenens sky,
ån mdrkret år måktigt i dimmiga dålder,
men dagen begynner på hojderna gry.
Han kommer att stilla de sorjandes trångtan,
han kommer att fylla de heligas långtan.
3. Han kommer, han kommer, den dag som vi
bida,
då folken forenas i kårlek och tro
och himmelens Herre på jorden år konung
och de i hans skugga få saliga bo,
den dag, som fullkomnar de heligas boner,
den dag, som vår tro med beskådande kroner.
4. Han kommer, han kommer, den dag som vi
bida,
den Ijusaste dag, som i vårlden har grytt,
då Herren allsmåktig allena regerar
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och Satan och synd for hans anlete flytt
och skapeken, frålsad från synder och strider,
forkunnar hans åra till eviga tider.
5. Ack, saliga dag, som i hoppet vi bida,
då vårlden år vorden Guds rike till sist,
då månskornas slåkte forlossningen funnit
och folken bekånna, att Herren år Krist,
då doden år dddad och synden forsvunnen
och frålsningens fullhet for evigt år vunnen!
Natanael Beskow (1886).
»Missionssånger«, Stockholm 1887, nr. 73.
Det er maaske den mest glansfulde og særprægede
af Beskows sange, gennemstraalet af haab og for
ventning. Sammen med »Dit værk er stort« viser
den spændvidden i den unge students digtning.
Den er digtet 1886 og udkom 1887 i »Missions
sånger till de svenska forsamlingarnes tjånst«, en
samling af 100 sange. Beskow var formand for det
udvalg af unge studenter, som redigerede bogen,
og bidrog selv med 8 originale sange og 2 over
sættelser. Den blev sunget i missionskredse og i
den kristne studenterbevægelse og oversat til
dansk af bkkop Ludwigs 1913 eller før. Men
endnu nogle aar senere kunde dog følgende til
drage sig i dens hjemland:
I sommeren 1919 blev der nedsat et udvalg, der
skulde udarbejde et tillæg til Wallins salmebog af
1819. Det bestod af ærkebiskop Soderblom, dom
provst Pfannenstill, Natanael Beskow og den so
cialdemokratiske rigsdagsmand Fabian Månsson.
Det kom paa tale, at det vilde være rart, om man
kunde fremskaffe salmer med en nutidspræget
længsel efter social retfærdighed i evangeliets
aand. Fabian Månsson troede ikke, at nogen poet
indenfor kirkens klostermure var saa stærkt grebet
af en saadan følelse, at det kunde blive til sang.
Da begyndte Soderblom at læse, som han kunde:
Ack, saliga dag, som i hoppet vi bida,
då vårlden år vorden Guds rike till sist ...
Fabians øjne begyndte at lyse. Da oplæsningen
var forbi, spurgte han: Hvem har skrevet dette
digt ? Soderblom pegede paa Beskow, der sad lige
overfor Fabian ved bordet i St. Klarakirkens be
styrelsesværelse. - Sangen blev optaget i tillæget,
Wa 534.
Et vældigt gennembrud opnaaede den nogle
aar senere under det store økumeniske kirkemøde
i Stockholm. Til mødets sangbog »Communio«
1925 blev den oversat paa tysk, engelsk og fransk
og blev almindelig kendt som »Stockholmer-sal
I«,
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men«. I »Frankfurter Evangelisches Gesangbuch«, som udkom 1928, siges det ligefrem, at den
er digtet til Stockholmermødet, (»O seeliger Tag,
des in Hoffnung wir barren«). Soderblom siger
træffende i sin beretning om mødet (»Kristenhetens mote ...«, 1926, s. 567): »Da Beskow i
sine unge aar skrev den salme, kunde ingen
drømme om, at den engang skulde tolke den
eskatologiske og erobrende tro paa Guds rige for
kristenhedens sendemænd samlede i Sveriges
hovedstad«.
Man har fra gammel tid haft noget at indvende
mod salmens teologi. Da »Missionssånger« i 1887
skulde udkomme, tænkte man paa at offendiggøre denne sang som prøve paa indholdet i
»Svenska Kyrkans Missionstidning«, men den
daværende redaktør, docent H. W, Tottie afslog
det, da sangen var kiliastisk, dvs. forkynder læren
om tusindaarsriget som Guds rige her paa jorden,
ud fra Aab. 20,1-6. Sangbogen blev gennemset
af to teologiske professorer, før den udkom, og de
synes ikke at have haft noget at bemærke. Lige
ledes blev den uændret optaget i Salmebogstil
læget 1921, dog med udeladelse af V. 5, men i den
endelige salmebog 1937, nr. 593, blfev ogsaa v. 2
udeladt, og salmen blev flyttet fra afsnittet »Kyrkan och hennes uppgift« til »Uppståndelsen,
domen och det eviga livet«.
Det udeladte vers er det i poetisk henseende
mest straalende, men det taler jo ud af en livs
stemning, der var mere naturlig 1886' end i dag
(»dagen begynner på hojderna gry«). Livsstem
ning er dog ikke helt det samme som teologi. Dig
teren selv har ikke tænkt nærmere over teologien.
Da han mange aar senere blev spurgt, om salmen
talte om den salige dags frembrud i denne verden
eller den kommende, svarede han, at en saadan
spørgsmaalsstilling slet ikke eksisterede for den
21 aarige student.
Den danske oversættelse er foretaget af Chr.
Ludwigs og fremkom 1913 i KHT 906, hvor den
lyder:
1. O, salige Dag, som i Haabet vi venter,
Da Verden er blevet Guds Rige tilsidst.
Da Menneskeslægten Forløsning har fundet.
Og alle bekender, at Herren er Krist,
Da Døden er død, og vor Synd er forsvundet.
Og fuldkommen Frelse for evig er vundet.
2. Den kommer, den kommer, den Dag, som vi
venter!
Dens Straaler vi hilser i Morgenens Sky.
Er Mørket end mægtigt i Skyggernes Dale,
Paa Evigheds Høje vi skimter dens Gry.
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Den kommer at ende de sørgendes Trængsel.
Den kommer at stille de helliges Længsel.
3. Den kommer, den kommer, den Dag, som vi
venter!
Da Folkene mødes i Kærlighed fro,
Da Himmelens Herre er Jorderigs Konge,
Og vi i hans Skygge skal salige bo,
Den Dag| der opfylder de helliges Bønner,
Den Dag, der vor Tro med Beskuelse lønner.
4. Den kommer, den kommer, den Dag, som vi
venter;
Den lyseste Dag, som paa Jorden skal gry,
Da Herren almægtig alene regerer,
Og Satan og Synd for han Aasyn maa fly,
Og Skabningen, udløst fra Strid og fra
Synder.
Hans Ære i Evigheds Tider forkynder.
Chr. Ludwigs 1913 i KHT 906.
Den ændrede begyndeke i D 655 stammer fra en
oversættelse af Aastrup: »Livsalige dag, som i
haabet vi yenter«, mens ændringerne i v. 2, som
Aastrup ikke har oversat, da han kun kendte sal
men fra den svenske salmebog, stammer fra MF
619. I det store og hele er det dog Ludwigs’ over
sættelse, der er brugt, men der findes andre danske
oversættelser, saaledes »Vort Haab er den Dag,
ja vi venter dens Komme« af »S. K. K.« (S. Konstantin-Hansen?) i Højskolebladet 1934, s. 201,
og v. 3 og 4 af Bodil Koch i hendes oversættelse af
Soderbloms andagtsbog »Et Aar«, Køb. 1933,
s. 264.
(Lovgren 111,52. Emil Liedgren: »Natanael Beskows
andliga sånger och psalmer« i »Djursholms kapeil
femtio år«, 1948).
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Men følge tro din Røst,
Saa Du ved Dagens Ende
Kan os for Dine kjende,
Og skjænke Livets Lyst!
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 at synge efter
prædiken, som holdtes af J. Ferd. Fenger i Var
tov kirke. Den er som skrevet til Fengers tekst:
Johs. 10,14-16. Se nærmere under: »Dybe,
stille«.
1844 blev den optaget i Wexels »Christelige
Psalmer«, men gik ikke videre til de norske sal
mebøger. R 407 har optaget salmen med følgende
ændringer:
1,1: Livsalig er den
5: Som end
2,1: O Gud,
7: Os kan for
Disse ændringer er allerede til stede i forslaget af
1852, delvis 1850. Den første ændring er god, de
øvrige overflødige. KH 489 ændrede atter
2,1: Gud, lad de
løvrigt fulgtes teksten i R. I Sønderjylland har
salmen først fundet indgang med tillæget af 1926,
SS 732, hvor den derfor er optaget som KH. Saa
ledes er den ogsaa gaaet videre til D 144.
(P. Oldenburg: »Th. W. Oldenburg« (trykt som ma
nuskript), Aalborg 1939, s. 48, 49. Nordisk KirkeTidende 1840, sp. 414-416).

LIVSALIG ER DEN TALE.
1. Hvor sød er dog den Tale
Om Sjælehyrden god.
Som os fra Dødens Dale
Forløste med sit Blod,
Og end fra Himlens Borg
Sit Naade-Aar forkynder
For hver vildfaren Synder,
Og læger al hans Sorg!
2. O lad de Toner milde
Os røre dybt i Aand,
At ei paa Stier vilde
Vi vandre fra Din Haand,

LIVSALIG PAASKEDAG.
OP, SJÆL, BRYD SØVNEN AF.
En Anden
Over Evangelium, Marc. 16,
Under dend Melodie:
Fryd dig du Christi Brud, etc.
1. OP Siæl, bryd Søvnen aff,
Og see til JEsu Graff,
Hvor hand ved Korsets qvale
Laa udi dødsens dvale!
Og stood dog op med Ære,
Hans Navn velsignet være.

LIVSALIG PAASKEDAG

245

2. O prægtig Morgen-Glands,
Som overgaar aid Sands!
Guds Søn, vor Sool er oppe.
Og giennem Dødsens Troppe
Har figted sig med Ære!
Hans Navn velsignet være.

10. Thi frygter Jeg ey Død,
Byjordens Grav og skøed,
Min støv vil JEsu vekke,
Og herligen bedekke
Med Himmel-skik og Ære,
Hans Navn velsignet være.

3. O salig Paaske-dag!
Nu har vi Vunden Sag!
Langfredags bittre minde,
Maa nu saa sødt hensvinde,
Thi JEsus vandt med Ære,
Hans Navn velsignet være.

11. O JEsu lad mig saa
Aff Synden daglig staa,
Jeg op kand staa til Glæde,
Og for dit Ære-sæde,
Dig ævig Lov frembære
Med Engle-Tak og Ære.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 503.

4. Med Qyinderne vi vil
Vor Salve lave til,
Aid Kierlighed ham yde.
Som skal aff Hiertet flyde
Med Troe og Tak og Ære,
Hans Navn velsignet være.
5. Bort du besegled Steen,
Som giemte JEsu Been,
Du kand ham ey indlukke,
Guds Søn ey saa vil bukke,
Du og hans KrafFt maa lære,
Hans Navn Velsignet være.
6. Hver Hierte-steen og stød
Skal saa ved JEsu Død
Og Troens Seyer vige,
Thi Død og Satans Rige
Er ødelagt med Ære,
Hans Navn velsignet være.
7. Her er et Engle-Bud,
Som siger os, vor Gud
Og Broder JEsus ikke
Er meer’ i Dødsens strikke,
Men hand stood op med Ære,
Hans Navn velsignet være.
8. Op, kiære Siæl, stiig op,
Mod Himlens Stierne-Top,
Triumph og Lov at siunge
Med Hierte, Mund og Tunge;
Dig, JEsu, Dig skee Ære,
Dit Navn velsignet være.
9. Trods dig, O Dødsens Brodd,
Nu har du mist din Odd!
Trods Helvede, din Grube!
Trods Satans Gab og strube!
I tabte med Vanære,
Guds Navn velsignet være.

Det er vel fortjent, naar man har kaldt Kingo
paaskens digter. Den lange række af passionssal
mer med den dybe genoplevelse af. Jesu lidelse
munder ud i en række festlige paaskesalmer, der
dog alle har det særkende, at lidelsen ligger gemt
i dem som noget overvundet, der har baaret sin
rige frugt. Til første paaskedag har-han i-Vinterparten først epistelsalmen »O kiæreste Siæl, op at
vaage« over 1. Kor. 5,7-8, derefter; prædikestolsalmen »O Salig Tiid! Nu stood min JEsus op!«
over evangeliet Mark. 16,1-7, videret den ovenstaaende ligeledes over evangeliet, og endelig til
tolv-prædiken i købstæderne og til slutning paa
aftensang »Som dend Gyldne Sool'frembryder«.
Til 2. paaskedag findes bl.a. »Hvor lifligt er det
dog at gaa«. I disse salmer er paasketonen rigt
varieret.
' '*
Hans Brix skriver: »Kingo har om! Opstandel
sen skrevet to meget kendte Salmer: Den ene er i
det væsentlige et Udtryk for Glæde, den er frej
dig, men ingenlunde nogen Triumfsang«. Han
citerer derefter første vers af ovenstaaende og
fortsætter: »Naar man erindrer det1 Standpunkt,
som dansk Literatur ved den Tid stod paa, kan
man ikke andet end forbavses over den flydende
og naturlige Lethed, som han trods sin Kraft
opnaar.«
Ned gennem tiden har den sat sine spor i me
nigheden, vundet sig venner og fundet bearbej
dere. Det var biskop C. F. Balslevs yndlingssal
me. Ved en bestemt lejlighed i hans ungdom
havde den gjort et stærkt indtryk paa ham og var
blevet ham til stor hjælp. I Norge skrev prof. S. A.
Sexe med henblik paa Landstads salmebog: »Kir
kesalmebogen bør altsaa ikke være et Asyl for
sproglige, logiske og æsthetiske Synder«. Forfat
teren, som var professor i fysisk geografi har
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aabenbart fundet en saadan synd hos Kingo, idet
han f.eks. ændrer v. 8,1 -2 saaledes:
»O kjære Sjæl dig sving
høit overjordens Ring!«
Der er dog næppe nogen, der har været mere op
taget af denne salme end Grundtvig, hvis bear
bejdelser senere skal omtales.
Den blev først optaget i K, som ændrede
I, 3-4: Hvor hand i Dødsens qvale
Uddrack Guds Vredes skaale
8,1:

O kiære

P 101 optog samme tekst som K. Gb 188 ændrede
yderligere
5,4-5: For Sønnen alt maae bukke:
Alt maae hans Styrke lære,
10,3:

Mit

Desuden er »dødsens« overalt ændret til »dø
dens«.
Derefter blev den udeladt i E, men af Mynster
genoptaget i ET 577 med 5 vers: 1, 3, 9, 10, 11,
ændret saaledes:
1,3-5: Han lagdes ned med Jammer
I Dødens Sovekammer,
Men stod nu op
3(9),1-4: Nu Trods dig, Dødens Braad!
Du mistet har din Od.
Trods, Helvede, din Vælde,
Du kan os meer ei fælde;
4(10),1-5: Ei frygter jeg nu Død,
Ei Gravens kolde Skiød;
Mit Støv vil Jesus vække
Og herlig overdække
Med Himmelglands og Ære;
5(11),2-6: Af Syndens Grav opstaae,
Jeg møde kan med Glæde
Hist for dit Æresæde!
Dig Jesu! dig skee Ære;
Dit Navn velsignet være.
R 226 optog 7 vers i rækkefølgen: 1, 7, 2, 3, 9, 10,
II, ændret saaledes:
1,3-5: Han lagdes ned med Jammer

I Dødens Sovekammer,
Han stod nu op
2(7),2-4: Som melder os fra Gud:
Vor Broder, Jesus, ikke
I Dødens Baand skal ligge,
3 (2),4-5: Han Dødens Kæmpetroppe
Beseiret har

som

ET-

6(10),1-5: som ET.
7(11), 1-4: som ET.
5: Og evig Lov frembære
KH 237 optog samme versudvalg, men ændrede
teksten lidt anderledes:
1.3-5: Hvor han fra Himmelsale
Nedsank i Dødens Dvale,
Men stod (Grundtvig)
2 (7),4:

I Dødens Baand skal ligge,

3 (2) ,4-5: Dødens ... fægtet
5(9).*-4: som ET-

6(10),2-5: som ET.
7(11):

som K.

I Sønderjylland optog baade MB 116 og N 152
salmen i dens fulde længde; det sidste sted er æn
dringerne følgende:
1.3-4: Hvor han fra Himmelsale
Nedsank i Dødens Dvale
5.3-4: Du kan ham ikke binde.
Guds Søn ei overvinde,
8,1:

O kjære

9,2-4: Du mistet har din Od!
Trods, Helvede, din Vælde,
Du kan ei meer os fælde!
10,3: Mit
4-5: herlig overdække
Med himmelglands
11,2:

Fra
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D 196 har optaget v. 3, 2, 8, 9, 10, 11. Ændringen
i 1(3),! stammer fra Grundtvig, som ogsaa har
vist den vej at begynde med v. 3. Ændringerne i
4(9) °g 5(10) stammer fra SF 381. løvrigt ligger
teksten nær ved K.
Grundtvigs kærlighed til denne salme viste sig
allerede 1812, da han skrev et trøstedigt til den
norske professor Sverdrup, der havde mistet sin
lille datter Regine. Her henviser han til paasketiden, som nærmer sig, og paaskesejren, og idet
han beklager, at man ikke mere kan høre Kingos
sang i Herrens hus, citerer han v. 2, 3, 10, 9, af
denne salme, ikke helt med Kingos ord, men lem
peligt bearbejdet (Poet. Skr. 111,27). Dette digt
blev først trykt i »Frigge«, poetisk Nytaarsgave
for 1813 ved R. Nyerup, s. 226-34, og derefter af
Grundtvig selv optaget i »Kvædlinger« 1815, s.
308-15.
Til Hagens »Historiske Psalmer og Riim«
1832, nr. 35, leverede han en bearbejdelse, som
omfatter v. 1,5, (7), 2, 3, 9, 10, 11, hvor der er en
del ændringer. Særlig karakteristisk er v. 3, som
vel er en omdigtning af v. 7, men ikke mere ligner
dette:
O, store Søndagssyn!
Velkommen, klædt i Lyn,
Livtjener fra det Høie!
See, hvor sig Kæmper bøie!
Saa daane Stjernehære,
Naar Sol staar op med Ære!
Dette stolte vers blev ikke optaget i de senere
bearbejdelser.
En ny bearbejdelse fremkom i Sangværket
1,288 med fodnoten »Kingos Udmærkede, lidt
omsat«. Den omfatter v. 1, 5, 6, 2, 3, 9, 10, 11,
altsaa de samme vers som hos Hagen med und
tagelse af, at v. 6 er kommet i stedet for det an
førte v. 7; teksten er dog ogsaa noget ændret.
Under arbejdet med Prøveheftet 1845 tog han
atter fat og delte nu salmen i to:
1) »Op Sjæl, bryd Søvnen af«, Prøveheftet nr.
85, Sangv. IV, 120. Den er en meget fri gendigt
ning paa 6 vers, hvori man kan genkende v. 1,4,
5 og 6, mens resten nærmest maa siges at være
Grundtvigs eget. Den blev optaget i Fengernes
Paaskehefte nr. 24, men ikke i Festsalmerne.
2) »Livsalig Paaskedag«, Prøveheftet nr. 86,
Sangv. IV, 121, Fengernes Paaskehefte nr. 25 og
Festsalmer 1. opl. nr. 635. Grundtvig brugte den
allerede 1846 i forløberne til Festsalmer. Den om
fatter v. 3, 7, 5, 2, 9, 8 og holder sig meget nær
mere til Kingos tekst. Den blev optaget i ETR
684 og senere i en del af de grundtvigske salme
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bøger og tillæg. Angaaende de mangfoldige tekst
varianter, der er fremkommet ved disse bearbej
delser, dels i forhold til originalen, dels i bearbej
delsernes forhold til hinanden, maa henvises til
Sangværket.
I Norge blev Kingos salme optaget af Wexels i
»Christelige Psalmer« 1840 blot med udeladelse
af v. 7. Derfra gik den til Christiania-tillæget 584.
La 347 og Hauge 179 optog alle vers. La rev 340
har forkortet den til 8 vers. Nynorsk har den ikke
i oversættelse, men i Rigsmaalstillæget 784.
(Uffe Hansen 1,30-31. Skaar II, 11. Brix 32. StJ 1,272.
L. J. Koch: »Under Præstegaardens Tag«, s. 124.
S. A. Sexe: »Gamle Salmer i forynget Form«, Christia
nia 1873, s. 37).

LIVSENS KRONE AT ERHOLDE.
1. Livets Krone at erlange
Det jeg ofte tænker paa;1 *
Ofte er jeg, ak! saa bange,
At jeg den skal ikke naae.
Thi jeg kæmper ikke ret,*
Bliver tidt af Kampen træt;
Ak et fremmed Baand mig binder!
Det jeg tidt med Sorg befinder.
2. Evigt Liv her eftertragte
Burde jeg med al min Flid;*
Han, som Døden for mig smagte.
Var vel værd en stadig Id;
Men her seer det ilde ud,
O forbarm du dig min Gud!
Hvi skal jeg dig saa vanære,
Saa ustadig altid være ?
3. Eet end fattes mig, o Herre!
Eet, som saa fornødent er,
Dig korsfæstet, ak desværre!
Har jeg ei endnu ret kjer.
Skab det Hjerte udi mig,4
Som ei kan undvære dig,
At mig Intet maae behage,
Naar jeg ei din Fred kan smage.
4. Havde du, o Sjel! ret nøie,
Siden du til Live kom,
Stedse seet til hine Høie,5
Hvor din Frelser bar din Dom,
Hvor en blodig Angestsveed
Faldt for dig til Jorden ned.
Hvor han hængte i Vanære Da du kunde salig være.
1. Aab. 2,10. 2. 2 Tim. 2,5. 3. Phil. 3,7-14. 4. Ps.
51,12. 5. Ps. 121,1. (Noterne er Holms).
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5. Nu, min Jesu! tag mit Hjerte,
Dan du det til Stadighed;
Læg du Mindet om din Smerte
Dybt i dette Hjerte ned;
Lad mig stedse skue dig
Som du blegned’ hen for mig;
Dette Syn skal mægtigt blive
Fremmed Baand at sønderrive.
6. Dig hver Aften at beskue
Og hver Morgen hilse dig.
Som af Kjerlighedens Lue
Du fortæret blev for mig,
Hver en Stund i Aanden see
Golgatha, Gethsemane:
Dette her min Kamp skal være,
At jeg Kronen hist maae bære.
N. J. Holm:
»Harpen«, Christiania 1829, 164.
Salmerne i Harpen er anonyme; det er derfor ikke
altid saa let at fastslaa, hvilke der er Holms egne,
men kan man ikke finde dem i de tidligere danske
eller tyske Brødremenighedssalmebøger, gaar
man ud fra, at det er Holms, om end man ind
rømmer denne slutnings usikkerhed. Ovenstaaende har altid været tilskrevet Holm, og Jens
Holdt citerer den som et eksempel paa, at Holm
i sit salmeværk er omhyggelig med at afværge
den grundtvigske bebrejdelse mod Herrnhuterne
for at forfalde til selvsikker hvile i naaden og der
ved glemme troens gode strid.
Den blev med en del sproglige ændringer op
taget i MB 557, derefter i N 361, hvor ændrin
gerne er følgende:
1,1:
2:
3:
6:
8:

Livsens .. . erholde,
stadig
Dog de Tanker Angst mig volde,
snart
Det med Sorrig jeg

2,1:
2:
4:
5:

Liv at
i al min Tid,
Flid;
Men hvor

3,3: Dig, min Frelser
5: et Hjerte
4,2: Fra i Naadens Stand du kom,
5,1: Tag, min Jesu,
6: blegnede for

Disse rettelser har ikke helt kunnet befri salmen
for pletter. Holm lagde mere vægt paa forkyndel
sen og hjerteligheden end paa den glatte form, og
han havde som sin aandelige og poetiske bag
grund de meget mere knudrede salmer, som hid
til havde staaet i Brødremenighedens danske sal
mebøger. I visse kredse i Sønderjylland har man
ogsaa hellere lyttet efter hjerteslaget end efter
klangen; derfor er denne salme kær for mange
sønderjyder; det er ogsaa grunden til, at den blev
optaget i D 579 uden andre ændringer end ude
ladelsen af v. 4.
(Jens Holdt: »Niels Johannes Holm«, Kjøb. og Bergen
1937, s. 221).

LOVEN ER ET HELLIGT BUD.
Mel. Rind nu op i JEsu navn.
1. Loven er et helligt bud,
Viser os vor Gud allene
Frem for alle ting at tiene
Og at ære, som en Gud;
Intet uden ham at ynde,
Ham at elske nat og dag,
Intet uden ham begynde.
Det er lovens hoved-sag.
2. Det er og vor skyldighed,
Har vi dog af hannem livet,
Gud allene hver har givet,
Hvad han har, og kand og veed.
Kunde vi dog intet finde
Ham til vederlag igien,
Bør dog alle vore sinde
Vendes til hans Ære hen.
3. Der af og nødvendig maae
Følge, som udi en kiæde,
At vi skal vor næste glæde.
Og til haande gierne gaae,
Hvad man nu sin Gud vil yde.
Som det ikke har behov.
Dette skal vor næste nyde,
Efter kierlighedens lov.
4. Dette bud, om kierlighed,
Stod i Adams hierte skrevet.
Blev ved synden sønderrevet,
Da han faldt i døden ned,
Lyst at vilde, kraft at kunde
Holde lovens varetegt,
Sank ved Adams fald til grunde,
For den hele Adams slegt.
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5. Da nu hele verden laa
Under Herrens dom og vrede,
Straffen den var ogsaa rede,
Som der skulde følge paa,
Da begyndte Gud at tale
Om sin egen kiere søn,
Som hans vrede skulde svale,
For det gandske Adams kiøn.

11. Har vi ham, som har betalt,
Har vi ham, som fyldest giorte,
Da er lovens trusel borte,
JEsus har det klaret alt,
Ja han selv os kræfter giver,
Til at følge lovens bud,
Gud den hellig Aand os driver.
At vor gierning skeer i Gud.

6. Det var nu et andet ord,
Verdens jammer at fordrive.
Og at faae igien til live
Alle folk paa denne jord,
Lovens svaare band og roden
Skulde Jesum eene slaae,
Og det arme folk paa jorden
Skulde evig glæde faae.

12. Da er loven os et speyl,
Som vi kand for øyne sette,
Altiid meer og meer at rette
Vore mange synde-feyl,
Da er Loven intet andet,
End en hellig himmel-stie
Ja med hiertens fryd beblandet.
Naar man gaaer kuns ret deri.

7. Det er ogsaa evig vist,
Hvo sig vil til JEsum vende,
Hans forbandelse har ende,
Han skal evig glædes hist,
Men vil nogen ikke lyde
Livets evangelium,
Evig skal han det fortryde,
Det er ordets hoved-sum.

13. Søde JEsu lad da ey
Satan mine øyne blinde,
Lær mig ved dit ord at finde
Himmeriges rette vey.
Dig, kun dig af alle kræfter
Ret at søge, ret at faae,
Dig at følge trolig efter,
Ind med dig i himlen gaae.

8. Tænk mig nu engang, hvordan
Staar det til i verdens rige.
Synden skulde man undvige.
Der vil verden ikke an,
Det er sagen, det er knuden.
Syndens lyst man have vil.
Mener dog man des foruden
Nok kand høre JEsum til.
9. Slige staar endnu udi
Deres synders skam og blusel.
Under vredens haarde trusel,
Og det mørke slaverie.
Loven skielder dem og truer
Med GUds vredes svaare band,
Og forfærdelige luer
I en evig pines stand.
10. Intet gielder, at man her
Sig paa JEsu død beraaber,
Og en evig frelse haaber,
Naar man synden dog har kiær,
Her maae skee en ret forening
Mellem GUd og os igien,
Det er ordets rette mening,
Der vil det os have hen.

Hans Adolph Brorson:
»Troens Rare Klenodie«, Kjøb. 1739, s. 280.
Denne salme, som først fremkom i Klenodiet, er
her stillet i spidsen for afsnittet »Om Guds Ord,
Loven og Evangelic«, der atter indleder bogens
»Den tredie Deel, Troens Midler«. Det varede
længe, inden den kom i salmebøgerne, idet P var
færdigredigeret, inden Klenodiet udkom. Den
blev først optaget i KHF 1888,145 med v. 1,4, 7,
13, ændret saaledes:
2 (4),7: Gik ved
3(7),!: Men nu er det
Saaledes gik salmen ind i RT 2,931 og videre til
KH 471.
KHT 986 har anvendt v. 13 som gradualvers:
»Søde Jesus, lad dog ej«.
Salmebogskommissionen vedtog at optage v. 1,
3, 4, 5, 11, hvorved Brorsons prædiken om lov og
evangelium kom stærkere frem end i det gængse
versudvalg, se Prøvesalmebogen 650. Men paa
opfordring af Kredsen, repræsenteret af stifts
provst Hee Andersen og lektor Sv. Norrild, be
sluttede kirkeminister Hermansen at slette v.
2 (3), som ganske vist ikke udmærker sig ved sin
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poesi, men giver et praktisk og logisk argument,
hvortil vi ikke har noget tilsvarende i salmebogen.
Ogsaa uden dette vers er D 600 blevet en kraftig
og ret ualmindelig salme. Det udeladte slutnings
vers er smukt, men har dog paraleller andetsteds
hos Brorson.
(BSS II, 5. : flg.).

LOVER DEN HERRE, DEN MÆGTIGE
KONGE MED ÆRE.
1. Lobe den Herren, den måchtigen Kdnig der
Ehren,
Meine geliebete Seele! das ist mein Begehren.
Kommet zu Hauf!
Psalter und Harfe, wacht auf!
Lasset die Musicam horen.
2. Lobe den Herren, der Alles so herrlich
regieret.
Der dich auf Adelersfittigen sicher gefiihret,
Der dich erhålt,
Wie es dir selber gefallt!
Hast du nicht dieses verspiiret?
3. Lobe den Herren, der kunstlich und fein dich
bereitet,
Der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich
geleitet!
In wie viel Noth
Hat nicht der gnådige Gott
Ueber dir Fliigel gebreitet?
4. Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar
gesegnet,
Der aus dem Himmel mit Stromen der Liebe
geregnet!
Denke daran.
Was der Allmåchtige kann,
Der dir mit Liebe begegnet.
5. Lobe den Herren, was in mir ist! lobe den
Namen,
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams
Samen!
Er ist dein Licht!
Seele, vergiss es ja nicht;
Lobende, schliesse mit Amen!
Joachim Neander:
»Glaub- und Liebes-Ubung etc.«, 1679.
Her efter Rambach 111,266.
Salmen fremkom i Neanders saakaldte »Bundes
lieder«, hvis fulde titel er »Glaub- und Liebes-

Ubung : Auffgemuntert Durch Einfaltige BundesLieder und Danck-Psalmen«, Bremen 1679. Her
har den overskriften »Der Lobende. Psal.
GUI, 1«.
Neander var tilsidst reformert præst i Bremen,
se nærmere under »Jeg er rede til at bede«. Mens
den reformerte salmesang var meget sparsom i
Svejts, og mens den i de romanske lande væsent
lig blev dyrket ved afsyngelse af Davids salmer,
bliver den hos Neander paavirket af den luther
ske salmesang, saa der med ham fremkommer en
fri reformert salmesang i Tyskland. Men man
mærker i denne hans mestersalme tydeligt den
reformerte tradition gennem sprogbrugen; hele
salmen er gennemvævet af udtryk og billeder fra
Davids salmer, ikke blot Ps. 103,1 -6. Skaar an
fører følgende bibelhenvisninger:
1,1:
4:

Ps. 24,8.
Ps. 57,9.

2,2:
2. Mos. 19,4; 5. Mos. 32,11.
3-4: Ps. 20,5.
3,1:
Ps. 139,14.
2:
Ps. 106,1 flg.; 2. Mos. 33,14.
3-5: Ps. 17,8; Ps. 36,8.
4,1:
2:

Ps. 147,13; Ps. 128,2 flg.
Mal. 3,10.

5,1:
2:
3:
4:

Ps. 103,1.
Ps. 150,6; Gal. 3,7,29; Rom. 9,7.
Ps. 27,1.
Ps. 103,2.

Strofeformen og brugen af de daktyliske versefød
der var noget forholdsvis nyt. Herved bliver
Neander en forløber for Pietismen. Men han er i
det stykke paavirket af en ældre salme »Hast du
denn, Liebster, dein Angesicht ako verborgen«,
som først findes i Flitners »Geistliches Weckerlein« 1665. Herfra henter han strofen, men melo
dien skal være endnu ældre, benyttet omkring
1640 af studenten Johannes Heck i Dresden til en
kærlighedsvise, der begynder meget barokt og
meget kunstfuldt:
Seh’ ich nicht blinkende,
flinkende
Sterne aufgehen?
Seh’ ich nicht lachende,
wachende
Wåchter da stehen ?
Fållt nicht ein Licht
fallende ?
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wallende
Herzen der Liebe ?
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Gb 97 optog denne tekst uændret, mens E 12
bragte en meget fri bearbejdelse ved Abrahamson:

Her efter KulpBF 361.
Salmen blev elsket i Tyskland, hvor lutheranerne
i høj grad tog Neanders salmer til sig som deres
egne. Det tredie vers blev ofte brugt som fødsels
dagsvers i kristne hjem. - Den er da ogsaa mang
foldige gange blevet efterlignet eller brugt som
forbillede til andre salmer.
Den blev oversat til dansk 1740 i P:
1. Lover den HErre, den mægtige Konge med
ære,
Lov ham min siel, og lad det din forlystelse
være,
At bruge sang,
Psalter og harpe giv klang,
Aandelig leeg vil jeg lære.

1. Lovsynger Herren, den Stærke, den Gode,
den Vise!
Kommer, Forløste! og lad os med Psalmer
ham prise!
Hvor er en Gud,
Hellig og stor, som vor Gud ?
Alt, hvad har Aande, ham prise!
2. Lovsynger Herren, som underfuldt vilde os
smykke!
Sundhed han giver, og Velmagt og Glæder og
Lykke.
Truer end Nød,
Truer end Fare og Død;
Dog vil os Herren betrygge.

2. Lov dog den HErre, som alting saa herlig
regierer,
Den, som paa ørnevinger saa sikker dig fører.
Hand giver dig,
Hvad sielen selv ønsker sig,
Ja vel langt bedre beskierer.

3. Lovsynger Herren! Velsignelse kom fra det
Høie,
Kom til vort Arbeid, og styrkede os i vor
Møie.
Synligen kan
Spores i Stad og i Land
Forsynets vaagende Øie.

3. Lov dog den HErre, som alting saa vel for
dig mager,
Den som dig sundhed forlener og venlig
ledsager,
Tænk, af hvad nød
Denne din HErre saa sød
Dig ved sin almagt uddrager.

4. Lovsynger Herren, som styrer og ordner og
leder,
Som os det Gode endog af det Onde bereder!
Himmel ogjord
Raaber: »Vor Skaber er stor!«
Alting hans Ære udbreder.

4. Lov dog den HErre, som dig i din stand giver
lykke,
Hand som med tusind’ velsignelser veed dig
at smykke,
Tænk dog derpaa,
At hand sin ære kand faae,
Ach! i din siel det ind trykke.

5. Lovsynger Herren, I Mennesker alle
tilsammen!
Himle ham prise, men ogsaa ham tækkes vor
Stammen.
Herren er Gud!
Evig vi prise vor Gud!
Alt, hvad har Liv, svare: Amen!

5. Lov da den HErre, min siel, og hvad i mig
mon være,
Hvad som har aande ophøye hans store navns
ære,
Hand er dig god,
Ach! giør ham aldrig imod,
Amen, hand dig det selv lære!
P453-

Oversætteren er ukendt, men Hejselbjerg Paulsen
gætter paa Jes Jørgen Jessen, se nærmere s. 19.

Abrahamson, E 12.

Denne bearbejdelse blev som venteligt forladt i
R, men i stedet for at vende tilbage til den gamle
oversættelse, foretog man en ny, med benyttelse
af v. 3 fra E:
1. Lovsynger Herren, den evige Konge, med
Ære,
Lov ham, min Sjæl, og stem i med de
himmelske Hære!
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Lad nu din Sang,
Baaren af Harpernes Klang,
Jublende Friis ham frembære!
2. Lovsynger Herren, som Alting miskundelig
leder,
Som med de mægtige Hænder sin Skabning
omfreder!
Tak ham, o Sjæl,
Styrke og Glæde og Held,
Alt han dig naadig bereder!
3. som E 3, dog 3-4: Synlig vi kan
Spore
4. Lovsynger Herren, som bærer den evige
Krone!
Jorderig er kun hans Skammel, men Himlen
hans Throne;
Hans er al Magt,
Ære og Friis være bragt
Ham, om hvem Himlene tone!
5. Lovsyng da Herren, min Sjæl, med de
himmelske Hære!
Hvad som har Aande, ophøie hans Navn og
hans Ære!
Han er dig god,
Ak, gjør ham aldrig imod!
Amen, hans Aand dig det lære!
R 4-

I det første udkast til R, RF 1850,6 findes et vers
mere, som naturligvis ikke stammer fra origina
len, men er et forsøg paa at gøre salmen mere
»nytestamentlig«. Det er indskudt som v. 4:
Lovsynger Herren, den Fader, som Sønnen
udsendte.
For os til Liv og til Glæde fra Døden at hente!
Jesus steg ned.
Syndere gav han sin Fred;
Salighed tør vi forvente.

5,5:

han selv dig det

Heri foretog KHF 1888 atter nogle smaa ændrin
ger:
1,3:

Mød ham med

2.2- 5: Ham, der som Ørnen paa Vinger dig
løfter og bærer,
Lader dig faa
Mer, end du selv kan forstaa,
Bedre, end Hjærtet begjærer.
5,2:

hans Navn og hans Ære!

Saaledes blev salmen optaget i KH 7.

I Sønderjylland havde man i Forslaget af 1888
optaget den som R, men paavirket af KHF 1888
gik man i sidste øjeblik over til denne tekst i N
464, blot med følgende forskelle:
2,2: Ham, som paa Almagtens Hænder saa
sikkert dig bærer,
5,2: hans store Navns Ære!
Disse to ændringer stammer fra MB 483, hvis
tekst ligger nær P.
D 2 har fulgt teksten i KH.
I Norge fremdrog Wexels 1840 den gamle tekst
i »Christelige Psalmer«, dog med en del ændrin
ger. Saaledes blev den optaget i Christianiatillæget 561, hvor den staar i spidsen for samlingen.
La 175 ændrede ogsaa, ikke altid lige heldigt:
3.3- 5: Han som fra Nød
Gjemmer dig udi sit Skjød,
Kyllingen ind til sig tager!

2,2:

Ham, som .. . bærer!

3,2:

Ham, som

Denne ændring er forladt i La rev 157. Hauge 86
optog den gamle tekst med faa lempelige ændrin
ger. Støylen har oversat den i Nynorsk 128:
»Lova vaar Herre, den mektige kongen med
æra!«
I Sverige har man benyttet Zacharias Topelius’ frie oversættelse »Herren, vår Gud, år en
Konung i makt och i åra« (Sv. Psb. 13).
Den er oversat til utallige sprog og nyder over
alt stor anseelse. Paa en almindelig søndag i Hol
land har jeg hørt den fem gange, ved hjemmets
andagt, i kirken og i radioen.

4,2:

Ham

(Koch VI,29; VIII,340. Fischer 11,36. Skaar 1,438.
Kulp 254. KulpBF 234. Hejselbjerg 376).

Det er formentlig Fr. Hammerich, som staar bag
bearbejdelsen, og har indføjet dette vers, som
atter er udeladt i RF 1852.
KHF 1885,129 vendte derimod tilbage til over
sættelsen i P, blot med følgende smaa ændringer:
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LOVER DEN HERRE, HVIS REDDENDE
KÆRLIGHED SENDER.
1. Immer noch strå hist du, erleuchtende Liebe,
dutch Nåchte,
lehrest die Volker der Erde dein Licht, deine
Rechte.
O, dass doch bald
jegliche Menschengestalt
Dank und Verehrung dir bråchte!
2. Immer noch nahst du, errettende Liebe den
Siindern,
rufest noch immer: »kehrt wieder!«
abtrunnigen Kindern;
suchst, als der Hirt,
was sich in Wiisten verirrt;
nichts kann im Suchen dich hindern.
3. Immer noch stårkst du, allmåchtige Liebe,
die Seelen,
die mit der Sund’ und der Schwachheit noch
kåmpfend sich quålen;
heiligst, erneust
durch den allmåchtigen Geist,
die dich zum Beistand erwåhlen.
4. Immer noch willst du, erziehende Liebe, den
Garten,
den du gepflanzet, mit Sorgsamkeit pflegen
und warten.
Saume nur nicht!
fiihre bald alle zum Licht!
siehe, wie lange sie harrten.
5. Immer noch låssest du, segnende Liebe, die
Saaten,
die wir im Glauben gestreuet, gedeih’n und
gerathen.
Hor unser Fleh’n:
lass uns die Ernte bald seh’n,
Friichte der glåubigen Tha ten!
6. Immer noch fuhrst du, vollendende Liebe,
zum Ziele!
ewig, beseliget stehen vor dir schon so Viele!
O, dass doch treu
jegliche Seele dir sey!
leit’ uns doch Alle zum Ziele!
Carl August Doring:
»Christliches Haus-Gesangbuch«, 1821.
Her efter Skaar 11,34.
Carl August Doring var en af de første, som i
Tyskland arbejdede for indre mission; tillige var
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han en meget frugtbar salmedigter. Ovenstaaende salme fremkom i hans »Christliches HausGesangbuch«, Erster Theil, Elberfeld 1821, hvor
der foruden salmer af andre forfattere var 515 af
hans egne. Salmen er fra Dorings side beregnet
til kirkeindvidelse. Den blev i midten af aarhundredet optaget i nogle tyske salmebøger, men
det ser ikke ud, som den har holdt sig.
Landstad har oversat den til norsk med ude
ladelse af v. 3, med tilføjelse af et nyt slutnings
vers, og med en meget fri benyttelse af de øvrige.
Han anvender den paa 2. paaskedag til aften
sang, altsaa i tilknytning til lektien Ap. G. 10,
34-41-

1. Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed
sender
Efter Fortabte sit Budskab til Jorderigs Ender,
Kalder saa mild
Hver, som i Ørken for vild,
Bær ham paa Hærder og Hænder!
2. Lover den Herre, hvis lysende Kjærlighed
gyder
Straaler af Lys i det Mulm, som fra Helved
indbryder!
O, at dog hver
Menneske-Sjæl, du har kjær,
Frem i dit Dagskjer sig fryder!
3. Lover den Herre, hvis pleiende Kjærlighed
dyrker
Haven, han planted, og Grenene renser og
styrker,
Sanker ind fleer
Folk, som han ledige ser,
Aandelig Glæde udvirker!
4. Lover den Herre, hvis værnende Kjærlighed
breder
Skjul over Sæden, som vokser, og Spirerne
freder!
Ak, hør vor Røst:
Giv os en glædelig Høst,
Om den, som Sæden bær, græder!
5. Lover den Herre, hvis evige Kjærlighed
fremmer
Det, han begyndte, og sine Udvalte ei
glemmer!
Mange fra Trang
Staar alt i Himlen med Sang;
Herrens Pauluner dem gj emmer.
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6. Lover den Herre Gud Fader, hans evige
Naade!
Lover den Herre Guds Søn, som os frelste af
Vaade!
Lover Guds Aand,
Kysser hans ledende Haand!
Amen. Vor Herre det raade!
M. B. Landstad 1863, La 364.
Landstads oversættelse fremkom først i »Salmer
og Sange til Brug ved Missions-Møder og Mis
sions-Feste«, 1863, nr. 72, hvor den har samme
ordlyd som i kirkesalmebogen. Den gik videre til
La rev 355 og i Støylens oversættelse, med ude
ladelse af Landstads v. 5 til Nynorsk Salmebok
278: »Lova vaar Herre! hans frelsande kjærleik
oss sender«. Skaar knytter følgende bibelhenvis
ninger til Landstads tekst:
V. 1: Mark. 16,15; Luk. 15,4,5.
3: Johs. 15,2; Math. 20,3 flg.
4: Ps. 126,6.
5: Fil. 1,6; Aab. 7,9 flg.
I Sønderjylland, hvor man havde opmærksom
heden stærkt henvendt paa Landstad, blev salmen
optaget i N og SS 465 med følgende ændringer:
1,5:

Bær ham saa kjærlig paa

2,3-5: Saa at enhver
Menneskesjæl, han har kjær
Sig i hans Morgenskjær fryder!
3,3:

Kalder ind

4,5:

Om end ved Saaetid vi græder.

5,4:

Foer alt til Himlen

6,1:

som gav os sin Naade.

Den slog dog ikke stærkt an i Sønderjylland.
Det er ikke nogen daarlig ide at digte om Guds
kærlighed som den reddende, lysende, plejende,
værnende, men det er farligt at lade sig forlede af
melodien til at begynde en oversættelse som en
verdensberømt salme, naar originalen ikke giver
anledning dertil. Og i N og SS, hvor salmerne
indenfor de enkelte afsnit er ordnet alfabetisk,
kom den til at staa lige efter Neanders salme, som
naturligvis skyggede for den.
Den blev ikke optaget i D.
(Koch VII, 166. Fischer 1,407. Skaar 11,34).

LOVER GUD, I KRISTNE FROMME.
Psalmer ved Jubel-Festen 1817.
1. Som den gyldne Soel udbryder
Vældig af den sorte Skye,
Og sin Straale-Glands udskyder,
Indtil Mulm og Mørke flye;
Saa i helligt Morgengrye,
Gjennem Pavedømmets Skye,
Ordets Lys udbrød med Ære,
Herrens Navn velsignet være!
2. Lover Gud, I Christne fromme!
Gjæster ved Hans Naadebord!
Lad med Fryd os ihukomme
Herrens Gjerninger paa Jord!
Himmel-Ordets klare Guld
Var som siunket under Muld,
Men, trods Keiser, Band og Pave,
Herren lod sit Guld opgrave.
3. Sandheds Ord var lagt paa Hylden,
Løgn og Tant i Kirken lød,
For en Krone, for en Gylden,
Himmerig tilfals man bød;
Lovens Bud og Korsets Ord
Var som gravet ned i Jord,
At de skulde ei fordømme
Pave-Løgn og Munke-Drømme.
4. Støv ei svækker Herrens Domme,
Liv og Kraft er Sandheds Ord,
Lover Gud, I Christne fromme!
Lover Gud, I Engle-Chor!
Lyset kom, og Mørket veeg,
Paven sank, og Ordet steeg;
Læs af Løgn, som Bjerg at skue,
Vælted Biblens Myre-Tue.
5. Herrens Raad ei Støv udgrunder,
Verden aldrig dem forstaaer;
I Hans Haand gjør Smaating Under,
Fattig Munk gjør Jubel-Aar;
Morten Luther med Guds Ord
Tændte Lys igjen paa Jord,
Og hans Navn skal gaae med Solen,
Thi han reiste Naade-S tolen.
6. Lover Gud, I Folk! og sjunger:
Guds Apostler vidt paa Jord
Nu igjen med vore Tunger
Tale klart Guds dybe Ord!
Lover, takker, priser Gud,
Som os drog af Mørket ud!
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Beder: Gud os vel bevare,
Ved sin Aand, for Mørkets Snare!
7. Tak, vor Fader i det Høie!
Tak, i Jesu Christi Navn!
Naade for Dit Guddoms-Øie
Fandt vor ringe Fødestavn;
Til os over Bølgen blaa
Kraftig bødst Du Ordet gaae,
Reent og klart Du i vor Kirke
Bød det lyde, bød det virke!
8. Aldrig, Gud! Du det forandre!
Lad i fromme Fædres Fjed
Os i Lyset troelig vandre.
Lyses hjem til Dig i Fred!
Syndet har vi, Fader kjær!
Var kun Straf, ei Naade værd,
Men, for Jesu Skyld, tilgiv!
Dagen hælder, hos os bliv!
Hjertet brænde, Kinden gløde
I en hellig Aftenrøde!
N. F. S. Grundtvig 1817.
Her efter Sangv. 111,63.
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sender 300 til Christen Olsen med opfordring til
at dele dem med sin nabopræst E. C. Tryde i
Glumsø, hvis han vil have dem. Og ud af dette
kom der to salmer, som blev staaende i de danske
salmebøger.
Naar den her anførte reformationssalme be
gynder paa samme maade som Kingos paaskesalme, er det ikke af mangel paa originalitet; det
er en hyldest til Kingo ligesom alle de andre
Grundtvig-salmer med samme begyndelse. Be
gyndelsen paa andet vers, som nu er blevet sal
mens førstelinje, er ogsaa hentet andetsteds fra,
nemlig Arvid Petersens reformationssalme »Loffuer Gud, I fromme Christne«, som bygger paa
Ludwig Hailmans »Lobt Got, ir frummen chri
sten«, og som Grundtvig siden har bearbejdet,
se: »Vel mødt, I kristne fromme«. Han har altsaa
givet den en ny førstelinje i stedet for den, han har
laant.
Grundtvig selv var godt tilfreds med de to sal
mer til Jubel-Festen, men den som her er anført,
blev dog siden omarbejdet flere gange. 1832 blev
den optaget i Hagens »Historiske Psalmer og
Riim«, nr. 59, med nogle ændringer.
Nye ændringer kom til i Sangværket 1837, og
nogle af de tidligere blev igen forladt. Ialt er der i
Sangværket følgende forskelle fra teksten i 1817:

Denne salme fremkom først i et særtryk »Psalmer
ved Jubel-Festen 1817«. Det indeholdt foruden
foranstaaende festsalme ogsaa Grundtvigs over
sættelse af »Vor Gud han er saa fast en borg« (se:
1,2: Giennem den kulsorte Sky
»Guds ord det er vort arvegods«). Det var ingen
(en bevidst tilnærmelse til Kingo)
lunde et festskrift med et vist officielt præg eller et
4: Saa alt Mulm
skrift, som fik en almindelig udbredelse. Hvor til
5: Saa igiennem Løgn og Tant,
fældigt det blev til fremgaar af et brev fra Grundt
6: Da Guds Herre-Dag oprandt,
vig d. 28. okt. til hans ven Christen Olsen, der
7: Ordet brød med Lys og Ære,
dengang var prtest i Næsby og senere kom til
Lynge. Her hedder det bl.a.: »Dog, til Sagen:
2,3: Lad i Sang
hermed følger 300 Expl. af to Jubel-Psalmer, da
5: Alter-Bordets
jeg formoder du vist ønsker nogle bedre end den
ny Psalmebogs, og disse have i det ringeste gjort
3,1: Herrens Bog var
Indtryk paa mig, som uden Sammenligning mine
2: Æventyr i
bedste Forsøg. Jeg havde besluttet ingen at skrive ,
4: De bød,
naar jeg ei af en christelig Præst anmodedes der
5: Sandheds Lys og
om, og det skedte ei før i Søndags Aftes, da Glahns
6: som sunket
Brev derom ankom. Gud har føiet alt saa heldig
at jeg har kunnet opfylde hans Ønske, han for4,1: Stærke dog er Herrens Domme,
langede kun 150 Exp., men jeg fandt det var
2: Liv og Aand er Herrens Ord,
ingen Ting, og lod trykke 500, men da jeg siden
5: og Mørket svandt,
betænkde mig, faldt det mig paa Hjerte, at, uag
6: Paven tabde, Ordet vandt,
tet du ikke, hvad du udentvivl burde have gjort,
8: Biblens
har bedt mig derom, burde jeg dog komme dig
ihu med hvad du vist gierne modtog og brugte.
Vil Tryde ogsaa bruge dem, da bør du dele med
5,3: I Guds Haand
4: Tigger-Munk
ham .. .«. Altsaa Grundtvigs svoger Poul Egede
Glahn i Ulse har bedt ham om festsalmer og kan
7: Saa hans Navn
bruge 150 ekspl. Grundtvig lader trykke 500 og
8: Straale under
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6,2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
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trindt paa
vore Tunger
rene Ord!
Hjerte-Sproget nu paany
Lyde skal i høien Sky,
Tunger gløde, Hjerter brænde,
Ved Guds Ord til Verdens Ende!

7,2: Jesu Christi
5: Ordet over Bølgen blaa
6: Bød i Aandens Kraft Du gaae,
7: Lod til Salighed det virke
8: Jærtegn i vor lave Kirke!
8,3:
5:
6:
7:
8:

I dit Ansigts Lys os vandre,
Dagen hælder, hos os bliv,
Du som er vort Lys og Liv!
Mæt du os med Sjæle-Føde!
Giør en liflig Aften-Røde!
Sang-Værk 1837, No. 4.

Dermed er slutningsverset blevet paa 8 linjer lige
som de andre.
Denne tekst blev i Sønderjylland optaget i MB
224, dog med nogle ændringer.
I første udgave af Festsalmer 1850 optog
Grundtvig v. 5, 6, 7, 8 som slutningssalme, nr.
648, »Herrens Raad ei Støv udgrunder«. Det er
1 det væsentlige samme tekst som Sangværket, dog
I(5)>3:
Hans Haand
4:
Gyldenaar;
6-8: Tændte Himmellys paa Jord,
Læs af Løgn, som Bjerg tilskue,
Vælted liden Bibeltue!
2 (6),2:
4:
6:

vidt
Tale høit
Høres skal

3 (7),7-8: Lønlig i vor lave Kirke
Liv og Salighed at virke!
4(8),7:

Mæt vor Sjæl og mindsk vor Møde,

Saaledes blev salmen ogsaa af Rørdam optaget i
ETR 816.
Fenger optog derimod de to sidste vers af
Sangværkets tekst i ETF 647, blot med en lille
ændring i begyndelseslinjen: »Tak, o Fader i det
Høie!«. Selv om Grundtvig i sine egne Festsalmer
beholdt den omtalte form med 4 vers og blot i 8.
opl. ændrede 4(8),3: Aasyns, - saa satte han dog
saadan pris paa Fengers udtog, at han ønskede
de to vers optaget som særlig slutningssalme i

Sangværket. Det skete efter hans død, se Sangv.
(gi. udg.) III, 15: »Tak, vor Fader i det høje«.
De officielle salmebøger er gaaet en anden vej.
RF 1850,297 optog fire vers, nemlig Sangværkets
v. 2, 3, 4 a + 5 b, 6. Hertil føjede RF 1852,297 de
to slutningsvers, dog efter en streg. Denne streg
blev fjernet i R 305, »Lover Gud, I Christne
fromme«. Her lyder teksten:
1 som Sangv. 2.
2 som Sangv. 3.
3 som Sangv. 4,1-4 + 5.5-84, 5, 6 som Sangv. 6, 7, 8,
dog 6 (8) ,8: Giv en
Saaledes gik den videre til KH 331, som blot
ændrede
3 (4),2: Aand og Liv
6 (8),3: Aasyns
Begge disse ændringer er Grundtvigs egne i 2.
udg. af Sangværket. Den sidste af disse ændringer,
men ikke den første, blev ogsaa optaget i N 245,
som ligeledes optog teksten efter R.
D 302 har optaget salmen som KH.
I Norge optog Wexels den i »Christelige Psalmer« 1840; han lagde Hagens tekst til grund,
men udelod v. 3 og 4, samt de overtallige linjer af
slutningsverset. Den gik videre til Christianiatillæget 663, der dog lagde Sangværk 1,4 til grund
og optog alle vers. Desuden har Landstad hos
Wexels 1840 offentliggjort en lille salme »Herrens
Raad ei Støv udgrunder«, hvori han benytter
Grundtvigs 5,1-6 til indledning og derefter svin
ger over i en bøn for Norge. Det sidste af salmens
to vers er optaget i La rev: »Fred og frihet Norge
eier«. Mens Landstad ikke selv har optaget denne
lille fædrelandssalme i La, har han i La 554 op
taget Grundtvigs v. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Hauge, La rev
og Nynorsk har ikke optaget den.
Man kan selvfølgelig drøfte betimeligheden af
visse udtryk eller visse vers i salmen. Allerede da
den skulde optages i N, var konsistoriet i Kiel
betænkelig ved »Paveløgn«, men biskop Kaftan
forsvarede salmen, og den blev optaget. Senere
har professor Lindhardt i en kronik i Aalborg
Stiftstidende 8. febr. 1943 beklaget, at salmen, i
hvert fald de første tre vers, stadig findes i salme
bogen, fordi den giver et forfejlet billede af den
middelalderlige katolske kirke. Johs. Horstmann,
nu i Randers, svarede 15. febr., at professoren gik
udenom det spørgsmaal, hvorvidt det reformato
riske kirkebrud var en kristelig nødvendighed.
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Fejlen er ikke, at den er i salmebogen, men at vi
er kommet saa langt bort fra evangelisk kristen
dom, at vi ikke længere kan forstaa den.
(Grundtvigs breve 1,473-4. Uffe Hansen 1,65. StJ
1,134 f. Skaar 11,432. Sønderj. Aarbøger 1944, s. 85).

LOVER HERREN! HAN ER NÆR.
Mel. Søde Jesu, vi er her.
1. Lover Herren! han er nær,
Naar vi sjunge, naar vi bede:
Samles i hans Navn vi her,
Er han midt blandt os tilstede.
Friis ham, Gamle, priis ham, Unge!
Friis hans Navn, hver Barnetunge!
2. Herre, vær os evig nær!
Vær os nær, naar Sol oprinder,
Og naar Sol og Stjerneskjær
I den dybe Nat forsvinder!
Lad din Aand ei fra os vige
Til vi see Dig i dit Rige!
B. S. Ingemann:
»Morgenpsalmer til Brug for Eleverne i Sorøe Aca
demics Skole«, Kbh. 1822, V.
Denne lille opfordring til lovsang fremkom i et
lille hefte »Morgenpsalmer til Brug for Eleverne
i Sorøe Academies Skole«, som i 2. opl. 1824 fik
titlen »Morgenpsalmer og Cantater«, fordi der
her var tilføjet kantater til kongens fødselsdag og
til den offentlige eksamens afslutning. Det oprin
delige hefte indeholder 7 morgensange, en til hver
dag i ugen; ovenstaaende er altsaa beregnet til
torsdag morgen.
Det lille hefte har følgende forhistorie. Som
medlem af direktionen for universitetet og de
lærde skoler havde biskop J. P. Mynster opfor
dret Ingemann, der lige var blevet ansat som lek
tor ved det nyaabnede akademi i Sorø, til at til
vejebringe et antal morgen-lovsange til brug for
skolen; Ingemann betragtede opfordringen som
et »højst kærkomment og vigtigt hverv« og gjorde
først et forsøg paa at forkorte og bearbejde de
ældre morgensalmer, ikke mindst Kingos og Bror
sons, men »enhver noksaa lempelig Forandring
syntes mig en Synd mod det ærværdige Gamle«,
og han valgte derfor selv at skrive nogle morgen
salmer, hvilket faldt ham naturligt ogsaa af den
grund, at han var saa lykkelig i sin nye stilling,
at han selv følte trang til at prise Gud for lyset og
livet. Han gjorde rede for dette i et brev til Myn
ster af 31. okt. 1822, og samme dag indsendte
17

direktor Tauber sangene til universitetsdirektio
nens bedømmelse; den 23. nov. bemyndigede di
rektionen akademiet til at lade heftet trykke, og
Ove Malling fik tilføjet i brevet herom, at man
skulde »bevidne Forfatteren Direktionens Tak for
hans udviste Omhu for Elevernes Tarv«. I et hjer
teligt privatbrev skrev den gamle geheimeraad en
yderligere tak for dette arbejde med dets »hjerte
lige, religiøse Tone« og vedlagde en seddel, hvorpaa han havde noteret nogle enkelte udtryk i
sangene, som maaske endnu kunde overvejes. Da
denne seddel desværre er bortkommet, ved vi
ikke, om der er kommet noget ud af disse æn
dringsforslag, inden sangene er blevet trykt. - I
begyndelsen sang eleverne kun mandagssangen
»Vær lovet Du, som evig vaager«; dels var man
henvist til afskrifter, dels var det meningen, at
sangene skulde indøves trestemmigt; men da hef
tet endelig var trykt d. 28. dec. og indbundet d. 4.
jan. 1823, har eleverne kunnet tage samtlige
sange i brug efter juleferien.
Selv om kun ovenstaaende torsdagssalme kom
ind i salmebøgerne og formaaede at forsvare sin
plads der til vore dage (søndagssalmen »En hellig
Morgensol opstaaer« og tirsdagssalmen »Vaagn
og bryd i Lovsang ud« var optaget i RT 1,587 og
586), har de haft en overordentlig betydning for
eleverne paa Sorø akademi lige til vore dage. Selv
en mand som fhv. socialminister K. K. Steincke
tilstaar d. 11. okt. 1953 i et interview i »National
tidende«: »Jo, jeg var jo paa Sorø Akademi Solo
sanger ved Konfirmationskantaten og Forsanger
ved Morgenandagten, og jeg synger som Regel
stadig Salmer herhjemme, naar jeg barberer mig,
f. Eks. »Stig frem, o Dag med Dødens Minde«
(lørdagssalmen)«. Og der er mange, der har haft
endnu mere udbytte af disse morgensange end
Steincke.
Torsdagssalmen blev først optaget i Sønderjyl
land i MB 8 og gik videre til N 3. I Kongeriget
blev den optaget i R 365, hvorfra den gik videre
til KH 414 og D 366, overalt uden ændringer.
I Norge blev den optaget i La 8, lidt ændret i
1,5: Lover Herren, Gamle, Unge. Hauge 446.
La rev 14, lidt fornorsket. Nynorsk 14 i Hovdens
oversættelse: »Lova Herren! Han er nær«.
(Skaar 1,12. H. G. Olrik: »Om Ingemanns Morgen
salmer« i »Danske Studier«, 1927, s. 118-138).
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i. Gelobet seystu Ihesu Christ,
das du mensch geboren bist
Von eyner iungfraw, das ist war,
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des frewet sich der engel schar.
Kyrioleys.
2. Des ewgen Vaters eynig kind
itz man ynn der krippen find,
Inn unser armes fleysch und blut
verkleydet sich das ewig gut.
Kyrioleys.
3. Den aller welt kreis nye beschlos,
der ligt ynn Maria schos,
Er ist eyn kindlin worden kleyn,
der alle ding erhelt alleyn.
Kyrioleys.
4. Das ewig liecht geht da hereyn,
gibt der welt eyn newen scheyn,
Es leucht wol mitten ynn der nacht
und uns des liechtes kinder macht.
Ky.
5. Der son des vaters Gott von ard
eyn gast ynn der werlet ward
Und furt uns aus dem iamer tal,
er macht uns erben ynn seym saal.
Kyrio.
6. Er ist auff erden kommen arm,
das er unser sich erbarm
Und ynn dem hymel macht reych
und seynen lieben engeln gleich.
Kyrio.
7. Das hat er alles uns gethan,
seyn gros lieb zu zeygen an.
Des frew sich alle Christenheyt
und danck yhm des ynn ewickeyt.
Kyrioleys.
Martin Luther, 1523-4.
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 434.

I efteraaret 1523 tog Luthers tanker om tysk sal
mesang ved gudstj'enesten fast form. Han tog først
fat paa nogle af de bibelske salmer, hvor det var
hans maal at holde sig saa nær ved den bibelske
tekst som muligt. Videre var det hans hensigt at
skabe tyske salmer til erstatning for de forskellige
led i den latinske gudstjeneste. Endelig havde han
det maal at skrive salmer, eller faa andre til det,
som kunde tjene evangeliet kirkeaaret igennem.
I det halve aar, der gik, inden hans og Walters
korsalmebog gik i trykken, havde han opmærk
somheden henvendt paa dette sidste, saa han fik
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skrevet baade jule-, paaske- og pinsesalmer. Det
maa antages, at ovenstaaende er skrevet til julen
1523. Den er her gengivet efter Luthers og Wal
ters salmebog, hvis tekst maa regnes for autentisk.
Men den er først udkommet paa flyveblade, f.eks.
med følgende overskrift: »Ain Deiitsch hymnus
oder lobsang auff Weyhenacht«. Derefter er den
trykt i begge Erfurter-enchiridierne, som udkom
lidt før korsalmebogen.
I sit arbejde med salmerne knyttede Luther ofte
til ved noget i forvejen kendt, saaledes ogsaa her.
Det første af de anførte vers var velkendt i for
vejen, men ogsaa dette har sin særlige historie.
Engang i middelalderen fandt nogen paa at
skrive huskeord under de lange noderækker i de
forskellige kirkefesters Halleluja. Notker Balbulus
(den stammende) i St. Gallen tog ideen op og
formede huskeordene som sammenhængende tek
ster, og deraf udvikledes efterhaanden Middel
alderens skønneste poesi, som ved sin værdi
trængte sig paa og fik en plads i messen, hvorfra
den dog atter blev udvist af Tridentinerkonciliet.
En af disse sekvenser er
Grates nunc omnes reddamus,
Domino deo,
qui sua nativitate
nos liberavit
de diabolica potestate.
Huic oportet ut canamus
cum angelis semper:
Gloria in excelsis!
Wackernagel henfører denne sekvens til Gregor
den Store, mens andre end ikke tør føre den til
bage til Notker. Den er beregnet til den tidlige
messe før solopgang paa julemorgen. Til messen
ved daggry har Notker skrevet »Eia recolamus«
og til højmessen »Natus ante saecula«. »Grates
nunc omnes« blev sunget af to kor; det andet sva
rede det første, hvor der er et ophold mellem lin
jerne. I denne lille sprække begyndte senere selve
menigheden at kile sig ind med et lille vers paa
folkemaalet. Den ældste bevarede opskrift af dette
vers findes i et plattysk manuskript fra 1370 paa
Det kgl. Bibliotek i København (Thott. 8, nr.
130, codchartaceus), hvor det lyder:
Louet sistu jhesu christ
dat du hute boren [bist]
van eyner maghet dat is war
des vrouwet sik aide hemmelsche schar.
Kryol.
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Det sidste ord er en fejl forkortelse for »Kyrioleys«, som den slags vers i reglen sluttede med;
derfor har de faaet navnet »lejser«.
Sekvensen blev sunget tre gange, og lejsen lige
ledes. Der er en »Ordinarium inclitae ecclesiae
Swerinensis« fra Rostock 1519, som foreskriver
dette, og saadan har det sikkert været skik mange
steder i Tyskland. Dette vers er et ægte middel
aldervers, siger Kulp. Ved Frelserens fødsel var
der to ting, som særligt optog Middelalderen, det
ene var jomfrufødslen, som man søgte at udgrun
de lige til de anatomiske enkeltheder, det andet
var englenes medvirken. Luther tilsidesætter ikke
jomfrufødslen og englene, men de seks vers, som
han tilføjer efter det gamle, viser, at hans egent
lige anliggende er det store under, at Gud blev
menneske, at han udtømte sin himmelske rigdom
og paatog sig vor fattigdom. Inkarnationen, kenosistanken fra Fil. 2,7 og ordet i 2. Kor. 8,9, det er
temaet i Luthers salme. Det har givet hele verden
et andet udseende (4,2) og har gjort os til lysets
børn. Lucke har maaske ret i, at der forekommer
efterklange af »Veni redemptor gentium« og »A
solis ortus cardine« og af Fortunatus’ »Quem
terra, pontus, aethera«. Det viser kun, at Luther
ikke først og fremmest sigtede paa at sige tingen,
som den aldrig var sagt før; men det mærkelige
er, at saadan virker netop den korte og klare,
undertiden nøgterne form i hans tyske vers. løv
rigt oversatte han de to førstnævnte latinske sange
paa samme tid, saa det skulde være helt mærke
ligt, om der ikke var fremkommet nogen lighed.
Denne salme, som besynger Jesu fødsel i lutter
paradokser, som Schamelius siger, fløj hurtigt ud
over Tyskland og ind i baade protestantiske og
katolske salmebøger. Det gamle begyndelsesvers
havde allerede i en katolsk salmebog fra 1537
faaet tildigtet fem nye vers. I en del katolske
salmebøger blev nogle af disse blandet med nogle
af Luthers.
Hvordan denne salme kom til at leve i Tysk
land, har vi et ejendommeligt vidnesbyrd om.
Tidligt julemorgen 1772 skrev Goethe til Kestner: »Det er tidligt juledag. Endnu er det nat,
kære Kestner. Jeg er staaet op for paany at skrive
ved lys paa den morgen, som har vakt kære min
der til live fra forrige tider. Jeg har lavet kaffe for
at ære festdagen og vil ogsaa skrive, til det er dag.
Vægteren har allerede blæst sin salme: »Lovet
være du, Jesus Krist«. Jeg vaagnede ved det. Jeg
er helt glad ved denne tid paa aaret, salmerne
som folk synger ...«.
Det var grev Zinzendorfs yndlingssalme, og
han var engang med til at synge den under mær
kelige omstændigheder. Da han 1738 kom til St.
17*
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Thomas i Vestindien, fandt han til sin overra
skelse, at to af Brødremenighedens missionærer,
Martin og Freundlich, var blevet sat i fængsel paa
grund af de hvides modstand mod missionsarbej
det blandt negrene. Zinzendorf gik til guvernøren
og fik dem frigivet, og hele menigheden samledes
derefter til et stort møde, hvor man regner, at der
var 700 negre med. I sin tale citerede Zinzendorf
efter Luther: »Jeg tror, at Jesus Kristus er sand
Gud, født af Faderen i evighed, og tillige sandt
menneske, født af jomfru Marie, at han er min
herre ...«, og han blev ganske forbavset, da neg
rene pludselig faldt ind: »... som har genløst
mig fortabte og fordømte menneske ...«. Dybt
bevæget istemte Zinzendorf efter talen sin ynd
lingssalme, »Lovet være du, Jesus Krist«, og atter
sang hele negerflokken med. Brødremenighedens
kristne undervisning havde allerede baaret god
frugt.
Den ældste danske oversættelse af Luthers sal
me findes i Claus Mortensens salmebog 1528.
Forud for den er sekvensen anført paa dansk, delt
i to dele; rettelig skulde salmen have staaet midt i.
Een lofsang aff Christi fødzel.
1. LOffuit wære tw lesu Christ,
att tw menniske worden æst,
fød aff een lomffru reen oc klar:
thy glæder seg alle Engle skare
Kyrioley.
2. Guds ewige faders eniste søn,
er fød for oss till stor trældom,
wor krenckelig natur han paa seg tog,
ther y klædde seg thet ewige gode
Kyrioley.
3. Then som all werden skal frelse aff nød,
ligger y thet lomffruelig skød,
han er eet barn saa lidet oc kleint,
som himmel oc iord opholder alleen
Kyrioley.
4. Thet ewige liws gaar nw herind,
som giffuer all werden eet nyt skyn,
oc Huser mit om midnatis tyd,
att wy kunde kende wor fader saa biyd
Kyrioley.
5. Gud faders søn een Gud aff artt,
eet dødeligt menniske han er worden snart,
oc førde oss aff then iæmmerlig dail,
oc giorde oss arwinge wdi himmerigs sail
Kyrioley.
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6. Han er paa iorden kommen the arme,
att han wil seg offuer thennom forbarme,
oc thennom y himmelen att giøre ryge,
hans hellige Engle att wære lyge,
Kyrioley.
7. Saadant monne han syne børn tilwende,
ther paa wy oc nw hans kierlighed kende,
Thy tacker hannwm all Christenhed
oc pryse teg Gud y ewighed,
Kyrioley.
Claus Mortensen (?) 1528.
Her efter Bruun 1,37.
Vi ved ikke med sikkerhed, om det er Claus Mor
tensen, som har oversat salmen paa dansk; men
vi kan ikke nævne andre navne, og det er vel
sandsynligt, at han selv er hovedoversætteren i
»Messeembedet« og salmebogen af 1528. Der er
dog en svag mulighed for, at han kan have salmen
fra Sønderjylland. Han rejste hjem fra Haderslev
i august 1528 efter ni maaneders ophold paa præsteskolen der, og da maa han have haft sine sal
mebøger færdige. I Haderslev len og Tørning len
var der allerede tidligere indført en dansk guds
tjenesteordning, som paany blev indskærpet 1528.
Man havde endnu lov til at bruge visse dele af
den latinske messe paa højtiderne, f.eks. netop
sekvensen »Grates nunc omnes«. Men ved de
almindelige gudstjenester brugte man dansk kir
kesprog, og det er sandsynligt, at man allerede
har haft en del danske kirkesange. Nogle af sal
merne i Messeembedet og salmebogen bærer
sønderjydske dialektmærker; men det kan ganske
vist ikke siges her.
I Malmøsalmebogen af 1529 findes en ny over
sættelse, som nok maa tilskrives Arvid Pedersen;
den har samme overskrift.
1. Wy loffue teg alle lesu Christ:
att tw menniske worden æst,
oc aff een lomffru fødder wor,
thy frøgde seg alle Engleskare
Kyrioleys.
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ther alting haffuer eene opræt
Kyrioleys.
4. Thet ewige liws kom tha her ind,
att opliwse werden med sitt skyn,
thet Huser wel y then mørckeste natt,
att bliffue Guds børn giffuer thet oss macht.
5. Guds faders søn aff himmerig,
er worden een gest y iorderig,
att føre oss wdaff then grædelig dali,
oc giøre oss til arffuinge wdi syn sail,
Kyrioleys.
6. Han wor her y werden fattig oc arm,
thy han wille seg offuer oss forbarme,
oc giøre oss saa y himmelen ryg,
oc alle syne hellige Engle lyg
Kyrioleys.
7. Thette haffuer han oss alle beteed,
til att bewyse syn kierlighed,
dess frøgder seg all then Christenhed,
oc tacker hannwm dess til ewighed
Kyrioleys.
Arvid Pedersen 1529.
Her efter Bruun 1,66.
Denne sidste oversættelse gik kun videre til Tv 14.
Claus Mortensens tekst blev optaget i Tv 8 med
følgende ændringer:
2,2: for voss
3,3: oc klen
4,3: Som Huser
5,2: Menniske er
3: jammerlige
6,2 og 3: dem
Th 21 ændrede yderligere

2. Guds ewige faders eneste søn,
han haffuer annammit menniskens køn,
Han laa y kryben nid paa straa,
han wilde oss vsle icke forsmaa
Kyrioleys.
3. Then werden all ey beslutte kunde,
han er y Marie skød funden,
han er nw worden eet barn saa spæt,

6,1: kommen Arm/
2 og 3: oss
K optog teksten fra Th, men ændrede yderligere
3,3: et barn fra synden reen/
5,3: jammerdal/
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Derfra gik den uændret videre til P 12, men blev
ikke optaget i Gb eller E.
Kingo foretog en forholdsvis lempelig bearbej
delse af den gamle tekst i Vinterparten, se KSS
IV, s. 101, men den blev ikke benyttet.
Sekvensen er hos Tv opført baade paa latin og
dansk forud for salmeteksten. Th optager ligeledes
sekvensen paa latin og dansk, men uden forbin
delse med salmen. K foreskriver, at sekvensen
synges fra jul til kyndelmisse, og ind mellem dens
to halvdele synges det første vers af salmen tre
gange, det hele paa dansk. Hos P er den sidste del
af sekvensen anført paa dansk efter salmeteksten,
men den første del er udeladt.
I Sønderjylland blev en stor del af den latinske
gudstjeneste bevaret længe. Adam Olearius fore
skriver i sin kirkeordning 1665, at man i julen
synger »Grates nunc omnes« paa latin.
Mange forsøgte naturligvis i tidens løb at for
bedre den gamle oversætteke. »En gandske ny
Aandelig Psalme och Vise-Boog«, nemlig Søren
Terkelsens store ufuldendte salmebog (Karen
Brahes bibl., Riising A V,4) fra ca. 1650 er min
dre heldig:
Du lofvet vær’ o Jesu Christ,
Ad du et Mennisk føddes vist,
Udaf en Jomfru reen og nett,
AU’ Englers Skare fryder dett,
Kyrielek.
Pag. 207.

Søren Jonæsøn gjorde det bedre; hans bearbejdeke kan ses i Kirkeh. Saml. 7,111,463. Men der
var ingen, som kunde rokke ved den gamle indsungne tekst, end ikke Kingo.
Da den endelig var slidt op, og salmen var ved
at gaa i glemme, blev den som født paany gennem
Grundtvigs arbejde med den. Han har lagt de
gamle danske tekster til side og gennemdigtet den
paany med originalen foran sig.
1. Lovet være Du, JEsus Christ,
At Du Menneske vorden est
Født af en Jomfru reen og skiær,
Gladelig hilst af Himlens Hær,
O, Gud skee Lov!
2. Du, Gud-Faders eenbaame Søn,
Mand i Lys men dog Gud i Løn,
Underlig skjult af Kiød og Blod,
Kom paa vor Brøst at raade Bod!
O, Gud skee Lov!
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3. Verden gaaer i dit Lede-Baand,
Dig dog svøber en Jomfru-Haand!
Du, som har skabt og styrer Alt,
blev dog paa Jord Barnlille kaldt!
O, Gud skee Lov!
4. Himlens Lys kom til Jord i Dig,
Alt i Samme forandrer sig.
Nu kan vi selv ved Midnats-Tid
Kiende som Børn vor Fader blid!
O, Gud skee Lov!
5. Konning er Du af Arten bedst,
Blev paa Jord dog en fremmed Giæst,
Fører os hjem fra Graadens Dal,
Op til din lyse Konge-Sal!
O, Gud skee Lov!
6. Fattig kom Du til Jorden ned,
Os at trøste i Usselhed,
Fattig Du gjorde Dig med Flid,
Rige blev vi til evig Tid!
O, Gud skee Lov!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 161.
I Prøveheftet 1845 og i sangbladet til Vartov
kirke i julen samme aar ændrede Grundtvig føl
gende i denne tekst:
1,1:

Herre Christ,

2,3:

klædt i

3,3:
4:

Du er den Store, som mægter Alt,
paa Skiød

4:

Himlens Lys kom i dig til Jord,
Skinner til ny Oplysning stor,
Godt kan vi nu ved Nattetid
Kiende vor himmelske Fader blid!
(Derefter er v. 5 og 6 ombyttede)

5 (6),2-3: Adlede armod og Usselhed,
Fattig gjorde du dig
6(5),2:
Aanders Konge blev Støvets Giæst,
3-4: op fra Skyggedal
Hjem til sin
Med samme tekst gik den ind i Grundtvigs Fest
salmer 623 og i Rørdams Mern-Festsalmer. I se
nere udgaver af Festsalmerne og i ETF 679 er der
andre varianter, hvorom henvises til Sangværket.
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Den blev optaget i R 141 som følger:
1. som Sangv. 1.
2. som Prøveheftet 2.
3. som Sangv. 3, dog
2: en Kvindes Haand.
4: paa Skjød.
4. som Prøveheftet, dog
4: som Sangværket 4,4.
5. som Prøveheftet 5, dog
2: Fattig du gjorde.
6. som Prøveheftet 6 (Sangv. 5), dog
1: blandt Konger bedst.
Ændringerne i 3,2 og 6,1 er altsaa ikke Grundt
vigs, men i 10. opl. af Festsalmer har han dog i
3,2: en Kvindehaand.
KH 130 optog samme tekst som R, dog i 3,3:
Du er den store, som mægter alt.
I Sønderjylland foretog Ægidius i 1717 en ny
oversættelse, »Lovet være du Jesu Christ«, Æ 48.
MB udelod salmen i 1. udg. 1844; den gamle
kunde ikke bruges mere, og man havde vel ikke
mod til at gaa over til Grundtvigs tekst. Det skete
dog i et senere tillæg, nr. 719, hvor man mest
fulgte Prøveheftet, men i sidste vers Sangværkets
v. 5N 74 har samme tekst som R, dog i 3,2: svøbte;
denne ændring er ogsaa Grundtvigs fra de sidste
udgaver af Festsalmer. Men som den eneste af de
nyere salmebøger har N indsat denne salme paa
den oprindelige plads midt i den gamle sekvens i
dansk oversættelse:
Choret: Nu vil vi alle
Takke vor Herre,
Som med sin Fødsel
Haver gjenløst os
Fra al Djævelens Magt!
Menigheden synger salmen, og derefter
Chor og Menighed: Ham bør vi altid
Gladelig sjunge
Englenes Lovsang:
Ære og Friis
Være Gud i det Høieste!
I KHT 928 har Widding givet en anden oversæt
telse af sekvensen, »Takke vi ville af Hjerte«, og

blot med en fodnote antydet, at menigheden midt
i den skal synge det første vers af salmen.
Prøvesalmebogen optog i 6,2 en af Grundtvigs
senere ændringer: Hele dit folk du bød til gæst.
Men den blev slettet af kirkeminister Hermansen,
og salmen er derefter optaget i D 89 med samme
tekst som i N og kun ringe afvigelse fra KH.
Grundtvig har ved sit arbejde med denne salme
skabt et mesterværk paa Luthers fundament.
Luthers paradoksale antiteser er ikke blevet rin
gere, men hele billedet har faaet mere liv og ynde.
Man kan blot sammenligne v. 3 hos Luther og hos
Grundtvig. »Den som hele verden ikke kunde
sammenfatte eller rumme« bliver hos Grundtvig
til, at Jesus holder hele verden i sit »ledebaand«,
som en moder støtter sit lille barns gang ved at
føre det i en lille hestetømme. Hos Luther ligger
det lille barn stille i den stille Marias skød, hos
Grundtvig bliver det svøbt med nænsom haand;
baade barnet og moderen bevæger sig. Den, som
har skabt og styrer alt, er hos Luther blevet et
lille barn, men bliver hos Grundtvig kaldt Barn
lille ; der er et kærtegn deri. I v. 4 er der derimod
gaaet noget tabt, som Grundtvig fik med i Sang
værket i en ufuldkommen form: Alt i Samme for
andrer sig. Hos Luther: Giver verden et nyt ud
seende. Det ligger vel ogsaa i ændringen »skinner
til ny oplysning stor«, men det ses ikke rigtig i den
fulde dybde.
Der synes ogsaa at være, i hvert fald en nuance
forskel i omtalen af inkarnationen. Luther siger i
2,4: verkleydet sich das ewig gut. Grundtvig siger
først »underlig skjult«, men ændrer det til »under
lig klædt«. Inkarnationen er ikke en forklædning,
men en virkelighed. Hos Luther er Jesus en gæst
i verden (5,2), og Grundtvig siger først »en frem
med Giæst«, men ændrer det til »Støvets Giæst«.
Et andet sted siger han endogsaa »Støvets Søn«
(Med sin Alabasterkrukke). Grundtvig er den
store antidoketiker i vor kirke, - i modsætning til
rationalismens og romantikkens syn paa Kristus
som den tidløse ide.
Vi har et tidligt minde om, hvorledes salmen
slog an i den nye form. Den 16. aug. 1844, altsaa
mens man endnu kun kendte Sangværkets tekst,
skriver P. Rørdam til Grundtvig om et præstekonvent i Mern: »For at vi ikke ganske skulde
synke sammen, foreslog jeg, vi skulde gjennemgaae Evangeliet til næste Søndag, og det gik de
ind paa, og da det saa var lykkedes, sagde jeg:
Lad os nu synge, og det gik herligt - der er en
Thestrup fra Stavreby, han synger smukt og
gjerne - og derved kom jeg til at gjøre dem bekjendt med mange Psalmer, blandt andet ogsaa
»Lovet være Du Jesus Christ« efter Svend Von-
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veds Tone, og til alles Forundring fandt de selv
Tonen udmærket«.
Endnu større var festen i Vartov kirke juledag
1845, da menigheden sang denne salme efter det
lille omdelte blad. Se nærmere derom under »Et
barn er født i Bethlehem«.
I Norge oversatte Wexels Luthers tekst paany
i »Christelige Psalmer« 1840, »Du være lovet,
Jesu Christ«; det var for saa vidt mærkeligt, som
Sangværket var udkommet, og Wexels optog
ellers mange grundtvigske salmer og bearbejdel
ser. Derimod var det ikke saa mærkeligt, at Land
stad ikke blev staaende ved Grundtvig. Han over
satte alle Luthers salmer i »Martin Luthers aandelige Sange« 1855, heri »Du være lovet Jesus
Krist«, som med enkelte ændringer blev optaget
i La 133, hvorfra den gik videre til La rev 118.
Denne oversættelse har Blix oversat til nynorsk i
»Nokre Salmar«, hvorfra den er gaaet videre til
Nynorsk 89: »Du vera lova, Jesus Krist«. Hauge
56 havde derimod optaget Grundtvigs oversæt
telse, men den har altsaa i Norge i de nyere salme
bøger maattet vige pladsen for Landstads. Som
følge deraf har salmen ikke faaet den store plads i
norsk salmesang, som den har i dansk.
(Koch VIII, 18-21. Fischer 1,209. Weimarudg., s.
147-8. Spitta 244-248. Kulp 10. Skaar 1,346-350.
Severinsen 10, 12, 29-30. Nutzhorn 1,115-125. Niels
Møller, SS 11,8-9; Sp 44, 46. Widding 1,105; 11,25.
Tårup 1,69-82. Ludwigs 11,90-91. Uffe Hansen
1,310-311. Peter Rørdam 11,14-15. StJ 11,59-60.
Lars Aanestad i »Concordia« 1952, hft. 6. A. D. Jør
gensen: »Den ældste lutherske Kirkeordinans« i Sønderj. Aarb. 1889, s. 218-245. Severinsen: »Lidt gam
melt om Julesalmer« i Studenternes Julebog 1916, s.
108-110. Wilhelm Thomas und Konrad Ameln: »Das
Weinachtslied«, Kassel 1932, s. 20 flg. Johannes Plath:
»Liederdichter der Weihnachtszeit« (Welt des Gesangbuchs. Heft 6, Lpz. u. a.) Chr. N. Brodersen i »Jul i
Vendsyssel« 1953).
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Alle Helgens Dag.
No. 64. - No. 351. Mel. Nu velan vær frisk etc.
1. Lov og Tak og evig Ære
Skee dig, o tre-enig Gud!
Som vor Troes reene Lære
Rev af Mørkheds Fængsel ud;
Da dit Lys var næsten slukt,
Eller alt for ilde brugt,
Satte du det paa sin Stage,
Gav din Kirke klare Dage.

2. Du lod Ollie-Bække flyde
Ned fra Sandheds Kildevæld,
Du lod Aaget synderbryde,
Du gav Sandheds Venner Held.
Du Lutherum ruster ud.
Og ved dette Sendebud
Tordner ind i Nattens Mørke:
Kommer lærer Gud at dyrke.
3. Altid naar din Kirke hældte
Truende med hastigt Fald,
Altid naar i Nød det gieldte,
Fik en Sandheds Ven dit Kald,
Aand og Lys og Kraft og Mod,
Deraf saae jeg, Kirken stod,
Over alle Rigers Alder,
Klippefast til Verden falder.
4. Gud til vilde Dyr ey giver
Denne Turteldues Siel.1
Kirkens Sæde flyttet bliver
Til en anden Verdens Deel.
Da for Jordens østre Kant
Kundskabs gyldne Soel oprandt.
Var her Nat i disse Lande,
Ingen kiendte Gud den sande.
5. Derfra Lys til Vester iiler,
Sildig det til Norden kom.
Men hvor længe mon det hviler
Før det dreyes Jorden om?
Og hvo veed om Natten snart
Komme skal med vældig Fart,
Jage Dagen bort til andre;
Her er Lys, o lad os vandre.
6. Lad os bede Lysets Fader,
Som sit Navn blandt os har sat.
At han os ey overlader
Til en hedensk Viisdoms Nat,
At ey nogen andet veed
Sig til Trøst og Salighed,
End den GUd og Mand, som døde
For vor Syndeskyld og Brøde.
7. Giv din Kirke Mænd og Fædre,
Som blev dig og Sandhed troe,
Alle dannes til det bedre,
Klinten visne, Hveden groe!
Troeskab Løn af Naade faae!
Hyklerie til Skamme staae!
Sandhed herske, Løgn adspredes!
Gudsfrygt æres! Kirken freedes.
1. Ps. 74,19. Gud giver ikke menigheden i fjendens vold.
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8. Saa skal denne Dag med Rette
Kaldes Alle-Helgens Dag;
GUd den Hellig Aand udrette
I os HErrens Velbehag,
Kalde og forsamle her
Til at møde engang der,
Hvor vi evig skulde smage
Alle Helgens Fryde-Dage!
Johan Nordahl Brun.
Evangeliske Sange, Bergen 1786.

Det var Nordahl Bruns tanke, at denne salme
skulde træde i stedet for Gb 351 »Kommer hid, af
Jesu lærer«, en salme over saligprisningerne, Alle
helgens dags tekst. I stedet fremdrager han
Luthermindet, som ogsaa er knyttet til denne
dag. Dertil havde han god grund, da han just paa
denne tid stod i kamp mod den frembrydende
rationalisme. Bastholm havde 1785 udsendt sit
»Forsøg til en forbedret Plan i den udvortes
Gudstjeneste«, hvilket vil sige et forsøg paa at
omdanne gudstjenesten efter rationalismens tan
ker. Balle havde i al sagtmodighed svaret paa det
i Danmark; Nordahl Brun brugte et kraftigere
sprog i sit kampskrift »Vore gamle Kirkeskikke
forsvarede mod Hr. Confessionarius og Doktor
Bastholm«. Han viser sig her som en af de »Sand
heds Venner«, som Gud kaldte paa, naar hans
kirke »hældte«. Og det er tydeligt, at han sigter
til rationalismen, naar han beder Gud bevare os
mod »en hedensk Visdoms Nat«. I denne saakaldte »liturgiske fejde«, hvor Brun fik paa nak
ken af den litterære kritik i København, maa man
imidlertid ikke opfatte ham som en af de sidste
pietister paa skansen. Det er rigtigere at betragte
ham som en forløber for Grundtvig. Der er paa
faldende overensstemmelser imellem dem. For
dem begge er den tro, de forsvarer, fædrenes tro.
De er begge forelskede i nordens oldtid, kalder
begge paa nordens heltekraft, er begge paa een
gang forankrede i folkelighed og kristendom. Og
begge tager de altsaa til genmæle mod rationali
stiske forsøg paa at omdanne gudstjenesten.
Salmen her blev 1844 optaget af Wexels i 2.
udg. af »Christelige Psalmer«, men kun med vers
1, 2, 3, 6, 7. Versene er lidt ændrede, f.eks. be
gyndelsen: »Lov og pris og evig ære«, hvilket
kunde være praktisk, da en salme af Kingo be
gyndte med »Lov og tak«. Wexels’ tekst blev op
taget i Sønderjylland af MB 223, men den gik
ikke videre til N og blev mærkeligt nok ikke gen
optaget af SS. Heller ikke i Norge blev denne
tekst optaget. La 557 og Hauge 351 optog de tre
sidste vers »Lad os bede Lysets Fader«, som gik
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videre til La rev 630 og Nynorsk 854 (rigsmaalstillæget).
I Danmark optog Mynster, paavirket af tek
sten hos Wexels, de samme fem vers i ET 616,
dog med nogle flere ændringer:
1,1:
3:
6:
7:
8:

Lov og Priis
vor Troes den
Og din Viingaard uden Frugt,
Gav du Frugtbarhed tilbage,
Og din Kirke gode Dage.

2,1:
2:
5:
6:
7:

Du lod Livets Bække flyde
Atter ned fra Sandheds Væld,
Du vor Luther rusted ud,
Og ved ham, dit Sendebud,
Tordned

3,6: Saa at fast din Kirke stod
8: Og skal staae,
4(6),5: Vi dog intet Andet veed
6: Til vor Trøst
5(7),2: Som er
3: Før os Alle
Denne tekst gik videre til R 304 med endnu en
lille ændring i 4(6),3: ei os. Saaledes ogsaa KH

33°MF forsøgte at dele salmen i to, nr. 395 og 391,
den første med den oprindelige begyndelse »Lov
og Tak og evig Ære« bestaaende af v. 1, 2, 3, 6,
den anden bestaaende af v. 7 og 8 og med begyn
delsen »Gud, giv Kirken Mænd og Fædre«.
D 311 har deraf ladet sig inspirere til at tage
det sidste vers med, dog efter en adskillende streg,
saa det kan udelukkes paa almindelige søndage.
Man har bevaret den indsungne begyndelseslinje,
men er ellers i høj grad vendt tilbage til Nordahl
Bruns tekst.
(Skaar 11,437. A. H. Winsnes: »Johan Nordahl Brun«,
Kria. 1919, s. 93-109).

LOV OG TAK OG EVIG PRIS.
Sex og tyvende Søndag efter Trinitatis.
(Evang. Matth. 11 C. 25 V. Jesus priser Guds
Veie.)
Mel. Søde Jesu, vi er her.
1. Lov og Tak og evig Priis
Være Himlens, Jordens Fader!
Sjælens tabte Paradiis
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Atter saligt sig oplader;
Flammesværdet er forsvundet,
Livets grønne Træ gjenfundet.
2. Fred og Frihed ei forsvandt;
Ydmyg Tro det har erfaret:
Hvad ei Verdens Vise fandt,
Aandens Børn blev aabenbaret:
Under Aaget, som ei tynger,
Frigjort Sjæl Guds Fred lovsynger.
3. Let er Byrden, Gud mig gav;
Jesu Røst min Sjæl husvaler:
Underfuldt fra Kors, fra Grav,
Guds Eenbaarne til mig taler;
Korset blev min Himmelstige,
Graven Porten til Guds Rige.
4. Lys nu, Kors! og straal nu, Grav!
Straal i Herrens Lys forklaret!
Han, som Døde Livet gav.
Har dets Løndom aabenbaret:
Herrens Veie skal de Vise,
Skal umyndig Sjæl lovprise.
B. S. Ingemann:
»Høimesse-Psalmer«, Kjøb. 1825, LXXII.
Denne salme blev optaget i R 500 med en lille
ændring i 3,3: Kors og. KH 619 vendte tilbage til
Ingemanns tekst. I de sønderjydske salmebøger
har den ikke været optaget. I D er den udeladt.
Der er nogle hentydninger til teksten, men
ingen fordybelse i den, og salmen ender med at
sige det modsatte. En tid, som endnu var rod
fæstet i romantikken og endnu ikke træt af Inge
manns terminologi, naar den gik tomgang, har
vel fundet noget her, som vi ikke finder, og derfor
har R anbragt salmen under »Verdens Fornæg
telse, Jesu Efterfølgelse og Korset«. KH anbragte
den mere passende under »Kristenlivets Fred og
Glæde«.

Som har aabnet Glædens Væld!
Tak for hver en Paaske-Morgen,
Som har slukket Hjerte-Sorgen!
2. Himmelfame! evig Ære
Offres dig i Engle-Chor,
For du vil i Aanden være
Med de Smaa paa denne Jord:
Tak for hver en Pindsedag,
Deilig i dit Vennelag,
Som har overjorden straalet,
Med din Røst paa Modersmaalet!
3. Lov og Tak og evig Ære
For din Røst, som, i vor Daab,
Kalder os Guds Børn de kjære,
Skjænker Herlighedens Haab;
For din Røst med Naadens Ord
Til os over Himlens Bord,
Som os byder Gang og Sæde
Evig i Vorherres Glæde!
N. F. S. Grundtvig, 1843.
Fengernes Pinsehefte nr. 33.
Jvf. Sangv. III,26i.

Grundtvig har laant begyndelseslinjen og versemaalet fra Kingo, og maaske, siger Uffe Hansen,
har han ogsaa hentet tanken om at samle alt det,
vi har at takke for, fra verset »Tak for al din fød
sels glæde«, slutverset i »Som den gyldne sol frem
bryder«. Men mens Kingo kun naaede at takke
for julen og paasken, føjer Grundtvig her pinsen
ind; den bliver for ham efterhaanden den kristne
hovedfest.
Salmen blev digtet til »Utrykte Psalme-Blade
til Kirke-Bod«, men blev først offentliggjort i
Fengernes Pinsehefte 1846, nr. 33, hvor den stem
mer med haandskriftet, som er gengivet i Sangv.
IH,26i. Den blev derefter optaget i ETF 933 og
gik ind i de officielle salmebøger med RT1,600,
som rettede 1,5: hver en Julekveld. Saaledes gik
den videre til KH 112 og efter genforeningen til
SS 733, hvorefter den er optaget i D 54.
(Uffe Hansen II, 138).

LOV OG TAK OG EVIG ÆRE OFRE VI
DIG.
LOV OG TAK OG EVIG ÆRE SKE DIG.
Mel. Som den gyldne Sol frembryder.
1. Lov og Tak og evig Ære
Offre vi dig, Herre sød!
Jesu Christ, Guds Søn den kjære.
For dit Liv og for din Død!
Tak for hvert et Jule-Kvæld,

Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.
1. LOv og Tak og ævig Ære
Skee dig, O Guds hierte Søn,
Som en Tiener vilde være
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Kommen udaff Davids kiøn!
Søde JEsu, lær du mig
At jeg vandrer rettelig
Og i dine Fodspor træder,
Ja udi din Vey mig glæder.

LOV OG TAK OG EVIG ÆRE

1,2:
3:
4:
5:

Guds enbaarne Søn
Som en Frelser
For det faldne Adams Køn
Milde Jesus,

2,6: Og husvaler
2. Lad mig aldrig dig forsage,
Om end Kors og Kummer mig
Skal i denne Verden plage,
Men at Jeg dog Hiertelig
Elsker dig indtil min Død,
Og forsukrer aid min Nød
Med din Fødsel, Død og Smerte!
Tag dem aldrig fra mit Hierte.
Th. Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 119.
I et vistnok ældre tryk findes paa dette sted i Vin
terparten, nemlig den sidste salme til 3. juledag,
salmen »In dulci jubilo«, hvilket stemmer med
det gamle graduale, men afviger fra ritualet af
1685, ved hvilket Kingo medvirkede. Han har da
ladet sin egen lille salme træde i stedet for den
gamle latinsk-danske.
Den blev optaget i K og P 390 med en ændring
i 2,6: Og forlindrer. Gb 14 ændrede desuden 1,2:
Guds eenbaarne Søn. I Gb er salmen bestemt til
at synges efter prædiken fra jul til kyndelmisse.
I E blev den meget omarbejdet, vistnok af Ove
Malling:
1. Lov og Tak og evig Ære
Skee dig, Guds eenbaarne Søn!
Du en Frelser vilde være
For det faldne Adamskiøn!
Milde Jesu! lær du mig,
At jeg vandrer rettelig!
Lad i dine Fied mig træde,
Og kun deri finde Glæde!
2. Aldrig skal jeg da forsage,
Om end Korset trykker mig.
Da skal jeg i Modgangs Dage,
Som i Medgang, elske dig.
Jeg dig elsker til min Død,
Og da svinder al min Nød.
Hvad du led, og hvad du lærte,
Trøste, styrke skal mit Hierte.
O. Malling, E 119.
Denne tekst gik videre til R 135, men RT2,857
optog en tekst, der laa Kingos noget nærmere.
Her er i forhold til originalen ændret:

Denne reviderede tekst gik videre til KH 108.
I Sønderjylland brugte man teksten fra K, som
gik uændret videre til P 390 og derfra til MB 18.
N 27 havde gennem KHF 1885,391 den revide
rede tekst for øje, som ogsaa blev optaget i RT 2
og KH, men gik Kingo nærmere i
1,5: Søde Jesus
2,6: Og forsøder.
Ogsaa D 55 søger saa nær til Kingo som muligt
med 1,3: tjener. 2,6: forsøder. Men undgaar »søde
Jesus« i 1,5.
I Norge blev salmen optaget i La 26 med sam
me tekst som Gb, ligeledes i Hauge 17, mens La
rev 54 har ændret og moderniseret lidt. Skard har
oversat den til Nynorsk 55: »Lov og takk og evig
æra«.
Grundtvig har i Sangv. 1,318 bearbejdet Kin
gos salme og til de to vers føjet slutningsverset af
»Som den gyldne sol frembryder«, det sidste
endnu mere bearbejdet end de to første.
(Skaar 1,81).

LOVSYNGER HERREN, MIN MUND OG
MIT INDRE.
1. Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre!
Sjungende, Hjerte, tag Aanden i Favn!
Tonerne spille, som Stjernerne tindre,
Trindt om Jehovahs høihellige Navn!
2. Sjæl! kom ihu, at Hans Pris du forkynder,
Tidlig og seent, for Han evig er god,
Han, som forlader i Skok dine Synder,
Raader paa al din Elendighed Bod!
3. Løskiøbt har Han dig blandt Helvedes
Fanger,
Krandser dig yndig, som Kongen sin Ven,
Skiænker dig Alt hvad dit Hjerte forlanger,
Sol-Fuglen lig, bliver ung du igjen!
4. Høit, som til Himlen der findes fra Jorden,
Voxe vor Herre lod Naaden i Hast!
Langt, som fra Syden der maales til Norden,
Skildte fra os Han vor Skam og vor Last!

267

LOVSYNGER HERREN, MIN MUND OG MIT INDRE

5. Faderen tager vel Barnet til Naade,
Saa tager trælbaarne Syndere Du!
Gud! for Du kiender vor Skabelses Gaade,
Støvtraade-Værket Du kommer ihu!
6. Menneske-Liv er som Græssets i Enge,
Blomsten vi ligne, som Mælk og som Blod,
Stormene hvine og Bladene hænge.
Visnet Man veed ikke meer hvor den stod!
7. Evigheds-Blomst derimod er din Naade,
Fryder dem alle, som frygte din Magt,
Bliver end seent deres Afkom til Baade,
Som holde hårdt ved dit Bud og din Pagt!
8. Herren, vor Herre, Han throner i Himlen,
Enevolds-Konge er Han overalt!
Stjernernes lig er om Høi-Sædet Vrimlen,
Høvdinge-Skaren, blandt Tjenere talt!
9. Lover Ham, Engle! som herlig udrette
Ærende Hans, alt som Ordene lød!
Priser Ham, Kræfter! som flux iværksætte
Hvad med et Vink kun den Vældige bød!

havde været med i den første offentliggørelse, hvis
den havde været færdig i oktober.
Lindberg optog den i Rosen-Kjæden og Fenger
i ETF 1013, hvor der er et par ændringer, som
Grundtvig vel har billiget:
2,3: forlader dig rundt dine Synder,
3,4: Og Ørnen lig,
Ørnen har hjemmel i Ps. 103,5, hvad Sol-Fuglen
ikke har, men her er den metrisk uheldig, og Fen
ger ændrede i senere oplag til »Sol-Ørnen lig«,
hvorved metrikken kom i orden, men naturhisto
rien i uorden. Der var ogsaa andre vanskelighe
der. Med hensyn til melodien skrev han i en fod
note: »Kan synges som: »Duftende Enge og
kornrige Vange«, og tages 2 og 2 Vers sammen
som: »Jesu Din søde Forening at smage«.«
Grundtvig selv foretog et par ændringer i 2.
udgave af Sangværket:
2,1: Guds Pris
6,2: Blomsten vi ligne, fra Isse til Fod,

10. Lovsynger Herren, Hans Værker i Klynge,
Verdener alle! thi Riget er Hans!
Glæd dig, min Sjæl! til for evig at synge
Skaberens Priis, hvor Han throner i Glands!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 64.
»Denne lifligt og festligt løbende Lovsang« (N. J.
Raid) er som Grundtvig siger i fodnoten digtet
»efter den 103 die Davids-Psalme«. Svend Aage
Nielsen understreger, at saadanne gendigtninge
af bibeltekster aldrig kan erstatte originalen. »Det
gælder f. Eks. to saa fremragende Salmer som:
»Min Sjæl, du Herren love« og »Lovsynger Her
ren, min Mund og mit Indre«, der begge er Gen
digtninger af Ps. 103, men ingen af dem naar op
paa Højde med Psalmen«. Det er naturligvis rig tigt, men alligevel er det en underlig bemærkning,
eftersom det næppe har været Grundtvigs hensigt
at gøre Ps. 103 overflødig eller at slaa David af
marken. Han har villet give Davidssalmen større
gudstjenstlig mulighed og forøget dansk-poetisk
værdi, og det er fuldt ud lykkedes saavel her som
ved en række andre bibelgendigtninge.
Salmen udkom i andet hefte af Sangværket,
juleaftensdag 1836, og den er formodentlig skre
vet umiddelbart før. I Nordisk Kirke-Tidende for
30. okt. 1836 er der nemlig en række gendigtede
Davidssalmer, som nu gør den selskab i Sangvær
ket. Det havde været naturligt, at den ogsaa

Det er ubegribeligt, at denne festlige lovsang, der
spiller baade paa de dybe og de høje toner, først
efter mere end hundrede aars forløb kom ind i
den autoriserede danske salmebog. Den blev gan
ske vist bragt i forslag af KHF 1885,469 med føl
gende ændringer:
1,2: Sjungende Hjærte (kommaet fjernet)
2,3: dig rundt
3,4: Sol-Ørnen lig,
6,1: Græsset
2: fra Isse til Fod.
Den sidste af disse ændringer, Grundtvigs egen,
slog igennem overalt. Salmen blev ikke optaget i
RT 2, hvilket ellers var normalt for de nye salmer,
som KHF bragte i forslag, og heller ikke i KH.
Derimod blev den i Sønderjylland optaget i N
466, der genindsatte kommaet i 1,2 og genitiven
i 6,1. Man beholdt Fengers ændring i 2,3 og
Grundtvigs i 6,2 og lavede en ny og bedre i 3,4:
Ung du som Ørnen da bliver igjen.
Naturligvis blev den optaget i de grundtvigske
salmebøger og tillæg, som dog ikke alle var enige
om de nævnte varianter: FK 220, FA 17, FN 28,
FV 21, S 21, BT 678 (som har udeladt v. 5 og 8),
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KHT 679, KST 678, HT 796, Askov 697, DT
679, ST 680, desuden i Sønderborg 678 og TT
711. Det lave nummer, den har i de fleste tillæg,
viser hvor stærkt den har været savnet i salme
bogen. Til denne enstemmighed kommer op
tagelsen saavel i Højskolesangbogen som IMS og
DUS. Den var saaledes indsunget og elsket i alle
kredse, før den blev optaget i D 3, hvor teksten
følger Grundtvigs egen med undtagelse af æn
dringen i 8,3 »stjernerne lig«, som senere skal
omtales og skrives paa undervisningsminister
Hartvig Frisch’s skyldkonto.
Noter:
1,2: Læg mærke til kommaerne. Der tales ikke
til et »syngende hjerte«, men hjertet skal
syngende tage Aanden i favn.
2,3: Skok, tre snese, 60, dvs. rundeligt, »i
mængde«.
3,1: Ps. 103,4; Ef. 4,8.
2: Ps. 103,4; »som Kongen sin Ven« kunde
minde om Højsangen, maaske ogsaa om
Ez. 16,12.
3: Ester 5,6 flg.
4: Her har Grundtvig forladt »ørnen« i Ps.
103,5 t*! fordel for fønixfuglen, der hvert
500 aar stiger nyfødt op af baalet; den er
hos ham et almindeligt symbol paa opstan
delsen og det evige liv, jvf. »Palmefugl for
Askekrukke« i »Tag det sorte kors fra gra
ven«.
5,4: Støvtraade-Værket er et nyt, malende ord.
Mennesket er skabt af støv og skøbeligt som
spindelvæv; det husker Gud paa.
6,1: Græssets, genitiv, græssets korte liv. Math.
6,30.
2: »som Mælk og som Blod«. Prinsesserne i
eventyrerne var hvide som mælk og røde
som blod, betegnelser for sundhed og skøn
hed. Jvf. Brorsons »Ak, mit blomster stod
før som mælk og blod« (»Ak, min rose vis
ner bort«) og Grundtvigs »og for til Him
mels hvid og rød« (»I al sin glans nu straaler solen«). Meningen er altsaa: Menneske
livets og blomstens skønhed visner for den
første storm. Ved den senere ændring »fra
Isse til Fod« kommer denne modsætning
knap saa klart frem, men Grundtvig har
set, at »mælk og blod« ikke var saa let forstaaeligt.
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4: Naar bomsten er visnet, ved man ikke mere,
hvor den stod. Det er en gal tolkning at be
tragte »visnet« som et udraab, der afbryder
sætningskonstruktionen, saaledes N 466.
7,3: »end seent«, endnu sent, mange slægtled
senere, Ps. 103,17. Det betyder ikke: selv
om det sker sent.
8,2: »Enevolds-Konge« havde endnu paa Fre
derik Vis tid en festlig og ærbødig klang.
Det er et af de ord, hvorved Grundtvig
giver sin gendigtning nordisk præg; senere
kommer »Høi-Sædet« om himmeltronen og
»Høvdinge-Skaren« om englene.
3: Vrimlen af tjenere omkring Guds trone er
saa stor som stjernernes vrimmel. Da man
nu har svækket sprogets udtryksevne ved
at afskaffe de store bogstaver i navneord,
har D 3 været nødt til at fjerne genitiven og
skrive »stjernerne lig«, som Højskolesang
bogen længe har gjort for at undgaa, at
man skulde forstaa »stjernernes lig« som
»Stjernernes Lig«. Andetsteds har Høj
skolesangbogen maattet sætte en fodnote:
»Dette er et navneord«. Men da man nu
ikke mere formaar at sige, hvad Grundtvig
har sagt, er meningen blevet ændret fra, at
englene er talrige som stjernerne, til at de
ligner stjernerne. Det er jo ogsaa pænt.
9,3: »Kræfter« er ogsaa englene, jvf. Rom. 8,38.
10:

Hele Guds vældige skabning skal prise ham,
og jeg vil glæde mig til at prise ham i Him
len, hvor jeg kan meget bedre end her.

(Raid 124. Uffe Hansen 1,251-252. Poulsen V,7i-73.
StJ 11,34. Svend Aage Nielsen: »Grundtvigianismen
og det nye Kirkesyn« i »Kirken og Tiden« 1945, s. 47).

LUK ØJNE OP, AL KRISTENHED.
Opstandelsen.
1. Velkommen, store Fødselsdag
For Livet fra de Døde,
Med Seierskrands fra Kongeslag
I Paaske-Morgenrøde!
2. Luk Øine op, al Christenhed!
See hist, hvor Fuglen synger,
Sig Bakke op og Bakke ned
End Kirkestien slynger!
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3. Den snoer sig mellem Mark og Eng,
Imellem Korn og Blommer,
Forbi saamangen Lærkeseng
I Vaar og tidlig Sommer.

14. Saa mørkt er Alting under Sky,
Selv Stene maatte græde,
Dog Somme, midt i Sorgen ny,
End tale tør om Glæde.

4. Seer I de tvende Vandringsmænd,
Med Sorg i Dragt og Mine!
De skifte Ord som Ven med Ven,
Dog hver har Tanker sine.

15. I Fredags slukdes Sandheds Soel,
Nu alt er tomt og øde,
Ved Middag Midnatshanen goel,
Og Livets Lyst uddøde!

5. I seer det nok paa Haaret hvidt,
Det er ei Ungersvende,
Og gamle Folk staae hver paa Sit,
Den Tvist vel seent faaer Ende.

16. Imorges vore Kvinder gik
Til Jesu Grav at græde,
Og kom, som det er Kvindeskik,
Udgrædte hjem med Glæde.

6. Men see den Yngling himmelskiøn!
Hvad har vel han isinde ?
Han skyder over Engen grøn,
Vil brat de Gamle hinde.

17. De raabde ud: hans Grav er tom,
Og mellem Roser røde
Vi hørde Engle sjunge om,
At han stod op af Døde!

7. Det i hans Pande skrevet staaer,
Han meget har at sige,
Hvis feil ei hvert et Mærke slaaer,
Han vil dem brat forlige.

18. Da To afos til Graven fløi.
Og saae sig om derinde,
De fandt aflagt hans Jordetøi,
Men han var ei at finde!

8. Hør efter, lyt, al Christenhed!
Han spørger som de Unge,
Skiøndt meer end alle Gamle veed
Ham ligger vist paa Tunge.

19. Den Ungersvend med Ild i Bryst,
Som Alt kan aabenbare,
Nu løfter han sin Kæmperøst
I Toner sølverklare!

9. Guds Fred! god Dag! hvad er det vel,
Saa ivrig I omtviste.
Sørgmodige i Sommerkveld,
Som de, der alt skal miste ?

20. See, hvor de Gamle blusse ved
Det Lys, den Unge tænder!
Nu deres Øine slutte Fred,
Mens deres Hjerte brænder!

10. Det er den gamle Kleophas,
Han svarer kun med Klage,
For Jesu Christi Timeglas
Udrandt paa Jord saa fage.

21. Hvi mistroe I Propheters Sang!
(Det er hans Indgangs-Tale)
Til Glædens Hjem er Støvets Gang
Igiennem Graadens Dale.

11. Propheten, siger han med Suk,
Det maa selv Barnet vide,
Hvis Daad var Glands, hvis Ord var Dugg,
Han maatte Døden lide!

22. Den skumle Dybets Kongevei
Til Thronen i det Høie
Forundrer, men forarger ei
Det soeloplyste Øie!

12. Han endte nys med Spot og Skam,
Som leved Gud til Ære!
Til Korsets Træ de nagled ham,
Det maa hans Venner bære!

23. Gienløseren fra Dødens Kval,
Og Gravens Vintermørke,
Sin Vei til Himlens Kongesal
Maa bane giennem Ørke!

13. Vi havde tænkt, han var den Drot,
Som skulde os gienløse,
Nu maatte, til hver Daares Spot,
Han selv sit Blod udøse!

24. Forsoneren sin Tornekrands
Og Korsets Skam maa bære,
Om krones skal hans Værk med Glands,
Med Herlighed og Ære!
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25. Den samme tornestrøede Vei
Hans Venner maae betræde,
Ufølt, uprøvet, Sorgen ei
Forvandles kan til Glæde!

36. Og saa for os, dem svare brat
Disciplerne, vi fulgde,
Skiøndt længe under Hyllehat
Vor Drot sig for os dulgde!

26. Dog hvo som troer, ei vorde ræd!
Nu let er Jordens Møie,
For Han opstod og følges med
I Kraften fra det Høie!

37. Han kom alt som en Vandringsmand
Imellem Ubekiendte,
Men saa han klared vor Forstand,
At vore Hjerter brændte!

27. See nu engang, hvor let det gaaer.
Ved Talen fra hans Tunge!
De Gamle gaae fra deres Aar
Og kappes med den Unge!
28. Nu staae de alt ved Byen hist,
Ved Emaus paa Sletten;
Men hvad er det ? kom de i Tvist
Med ham, som jævned Trætten?

I
29. O nei, med ham de brydes kun.
Som Jakob med den Stærke,
At deres Liv er i hans Mund,
Det kan nu godt de mærke.

I
30. Ad Aften lakker det nu brat,
Eenstemmig de udbryde:
Til Takke tag hos os inat
Med Alt hvad vi kan byde!
31. Nu gik han ind som Ven til Ven,
O, hvilket Aftensæde!
Men see, der har vi dem igien,
Var da saa kort den Glæde ?
32. Nei, sjæleglade see de ud
Og fare som paa Vinge,
Saa det er vist et Julebud
De Brødre har at bringe.
33. De ved Apostel-Huset staae,
Før Sveden de aftørre,
Og sagtelig de banke paa,
For det har lukte Dørre.
34. Der lyttes til, der kiges ud,
Der lukkes op med Læmpe,
Paa Tærsklen møder Glædens Bud:
Opstanden er Guds Kæmpe!
35. Opstanden er den Herre Christ,
Som laae saa vel forvaret!
For Simon Peder, det er vist,
Han sig har aabenbaret.

38. Derfor vi ham til os indbød
At hvile Lemmer sine.
Og da han Brødet med os brød,
Vi kiendte Røst og Mine.
39. Saa med Velsignelsen oprandt
Soellyset for vort Øie,
Men med det Samme han forsvandt,
Opfoer vel til det Høie!
40. Imens de tale, toner sødt
Vorherres: Fred med eder!
Og Alle see nu Liv i Dødt
Saavelsom Simon Peder.
41. Luk Øren op, al Christenhed,
Og mærk, at Guddoms-Manden,
Som lyser over os sin Fred,
Er og for os opstanden!

1

42. Er Aand og Liv ei meer hans Ord!
Blev ei vor Sorg til Glæde!
Fornemmes ei det ved hans Bord,
At han er selv tilstæde!
43. Er i vort Hjerte og vor Mund
Ei Troens Ord det søde,
Som i en Paaske-Morgenstund,
Opstaaet fra de Døde!
44. Er ei udbrudt en Paaskesang
Fra Hjerterne, som brændte,
Da hemmelig hos os i Vang
Vorherre Lyset tændte!
45. Og skal den Sang ei fare frem
Paa Vinger i det Dunkle,
Til Øiet i Jerusalem
Skal see ham selv og funkle!
N. F. S. Grundtvig.
»Dansk Kirketidende«, 1846, Nr. 31, sp. 505-510.
Da Grundtvig 1837 havde fuldført »Sang-Værk
til den Danske Kirke«, tog han fat paa »SangVærk til Den Danske Kirke-Skole«, men stand-
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sede brat, da han havde udgivet to hefter, og
denne anden del af Sangværket udkom først 1870.
Det betyder imidlertid ikke, at arbejdet havde
ligget stille det meste af den mellemliggende tid.
Han arbejdede stadig paa Skolesangværket, baade paa gammel- og nytestamentlige emner. Ovenstaaende sang om »Opstandelsen« blev allerede
skrevet 1843 og er nu i sin oprindelige form trykt
i Sangv. III, 221. Dér er sangen paa 47 vers, be
gynder med »Hilsæl, du store Fødselsdag« og har
til overskrift »Herren med Sine«. Dette udkast
har Grundtvig imidlertid ikke selv offentliggjort.
Den nseste skikkelse er den foran optegnede;
saaledes har Grundtvig efter en dybtgaaende
bearbejdelse selv ført den frem for lyset.
Men han var endnu ikke tilfreds med den; den
blev paany bearbejdet til Boisens »Bibelske og
Kirkehistoriske Psalmer og Sange« 1853, nr. 86,
hvor den er forkortet til 35 vers; her har den faaet
den oprindelige begyndelse tilbage »Hilsæl, du
store Fødselsdag«, men en ny overskrift: »De to
Disciple til Emaus. (Luc. 24,13.)«.
Grundtvig og hans disciple har ikke fundet det
vanskeligt at synge 35 vers eller mere i en skole
sang, men til kirkebrug gik det ikke an. I ETF 856
har Fenger i 1857 uddraget 8 vers af den her an
førte tekstform, naturligvis med Grundtvigs bil
ligelse; det er v. 1, 2, 3, 41, 42, 43, 44, 45, blot
med en enkelt ændring: 3,3: Fugleseng. Paa
samme maade blev den 1861 optaget i et tillæg
til ETR 898.
1864 foretog Grundtvig selv en forkortning og
bearbejdelse til kirkebrug; den var kun paa 7 vers
og begyndte »Luk Øine op, al Christenhed«; saa
ledes blev den optaget i 8. opl. af Festsalmer 901.
Og da endelig Skolesangværket saa lyset i 1870,
var der paany foretaget en bearbejdelse. Her er
41 vers, begyndelsen lyder »Luk Øine op, al
Christenhed«, og overskriften er »De to Disciplers
Gang til Emaus«, Sangv. 11,89.
Angaaende de mangfoldige tekstvarianter, der
er fremkommet ved alle disse bearbejdelser, hen
vises til Sangværket.
Den korte form, som blev optaget i Festsalmer
lyder:
1. som det anførte v. 2.
2. som det anførte v. 3, dog 3: Fugleseng.
3. Luk Øren op, al Christenhed,
Og hør, at Guddoms-Manden
Med Liv og Lys og Himlens Fred
Er og hos os opstanden!

(jvf. 41)

4. Her Aand og Liv er end hans Ord,
Her vendes Sorg til Glæde,
Og grandt det mærkes ved hans Bord,
At han er selv tilstæde.

(42)

5. Ja, i vort Hjerte og vor Mund
Er Livets Ord det søde,
Som i en Paaske-Morgenstund
Opstaaet fra de Døde!

(43)

6. Derfor udbrød en Morgensang
Fra Hjerterne, som brændte.
Da Jesus mødte os i Vang
Og Himmel-Lyset tændte!

(44)

7. Lad os med Sang da haste hjem
Til hans Apostlers Dage,
Og med dem i Jerusalem
Velsignelsen modtage.

(45)

Festsalmer 8. opl., jvf. Sangv. V,290.
Denne tekst fra Festsalmerne blev optaget i
RT 1,656, hvorfra den gik videre til KH 248,
SS 734 og D 209.
Det er rigtigt, som Uffe Hansen siger, at emne
og tone i denne salme er taget fra Kingos »Hvor
lifligt er det dog at gaa«. Men det er rigtignok
højst forskelligt, som de to digtere har behandlet
emnet. Kingo antyder den bibelske fortælling om
vandringen til Emaus, og i Grundtvigs oprinde
lige tekster udmales fortællingen med en overor
dentlig bredde. Men da Grundtvig efter mange
overvejelser og omarbejdelser endelig er klar over,
hvordan han vil begrænse sin kirkesalme, er den
bibelske fortælling helt forsvundet, og salmen er
blevet symbolsk og helt nutidig. Den handler ikke
mere om bibelhistorie, men om »de indre menig
hedsoplevelser«, som Niels Møller siger. »Stien,
vi vandrer på, er Kirkestien, yndig at gå på; Bud
skabet er, at Guddomsmanden er opstanden også
hos os med Liv og Lys og Himlens Fred. Det, at
den opstandne Frelser blev kendt ved Brødsbry
deisen bliver til, at vi mærker, han er selv til Stede
ved Nadverbordet i Menigheden. Guds-Ordets Op
standelse bliver til Livsordets Nyvågnen i vort
Hjerte og vor Mund; og som de to ilede til Jeru
salem og i Apostelsamfundet mødte den levende
Frelser, der lyste Velsignelse, således modtager vi
hans Velsignelse i Menigheden. - En Række sym
bolske, men sande og storslåede kristne Digter
syner«. - Tårup gaar et skridt videre og siger, at
Jerusalem er den kristne menighed, og apostel
tiden (»hans apostles dage«) er det i menigheden
overleverede apostoliske trosord. Og det er ikke
usandsynligt.
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Om kirkestien skriver biskop Plum kønt: »...
og nu lader Grundtvig med en næsten ufattelig
Frimodighed de to Disciple paa Vejen til Emaus
vandre ad Kirkestien. For Grundtvig betyder det,
at Vejen til Kristus gaar gennem Kirken; men
saa ser han for sig en dansk »Kirkesti« - det er et
for enhver Landbo velkendt Begreb; den har
Aarhundreders Hævd; det er Sognebørnenes Ret
at have en Sti, der bekvemt fører til Kirken, uaf
hængig af de officielle Køreveje snor den sig ma
lerisk gennem Landskabet; den maa ikke ned
lægges, om den saa end kan være nok saa gene
rende for Lodsejerne, - det er der, man møder
Jesus. »Kirkestien« er ikke et luftigt Begreb, men
noget, som alle paa Landet kender og bruger«.
Om kirkestien har August F. Schmidt skrevet en
smuk artikkel, hvor denne salme og flere andre
nævnes.
Det er næsten en selvfølge, at denne salme ikke
har fundet vej til de norske salmebøger; dens
landskab er saa dansk, dens symbolsprog er saa
grundtvigsk, at den vanskeligt kan forstaas uden
for landets grænser.
(Uffe Hansen 11,258. StJ 11,295. Niels Møller SP 11.
Tårup 111,177-189. Plum 15. August F. Schmidt:
»Kirkestien« i »Kirken og Tiden«, 1946, 87-93).

Og længes alle stunde.
At vi vor JEsum kunde see
I Skyen, da vor Verdens Vee
Skal ævig døe og blunde!
4. Gid og vi kand endregtelig,
De Gamle med de Unge,
Dend store Gud i Himmerig,
Med Hierte, Mund og Tunge,
For Hedningernes Naade-Kald
Til JEsu Faarestj og Stald,
Lov, Priis og Ære siunge!
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 48.
Til 2. sønd. i adv. skrev Kingo tre salmer i Vin
terparten, nemlig ovenstaaende over epistlen.
Rom. 15,4-9, prædikestolsalmen »O store Ting
Og Tegn som skulle skee« og »Op, dovne Hierter,
op og seer« over evangeliet Luk. 21,25-36. Ingen
af dem er særligt fremragende, og kun den første
af dem er optaget i salmebøgerne og bevaret til
vore dage, fordi den var nyttig paa den plads og
til den tekst.
Den blev optaget i K med en ændring i 3,7:
Skal evig gaae til grunde. Saaledes gik den videre
til P 495, mens Gb 61 yderligere ændrede:
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2,7:
Paa dend Anden Søndag
I Advent.
Over Epistelen, Rom. 15.
Siunges som:
Aff dybsens Nød raaber jeg til dig, etc.
1. LUk Øyne op! O Christenhed,
Thi JEsus vil dig lære
Hvordan Du from og vel bered
Kand mod hans Tilkomst være,
At Lyvs og Lampe brende maa,
Du med din Brudgom ind kand gaa
Til ævig Fryd og Ære.
2. Aff Skrifften har vi Trøst og haab
Tolmodelig at lide,
Omskiønt blant Trængsel, Suk og Raab
Vi Tiden end skal slide:
Dend Tiid er dog saa gandske kort;
Som Fuglen flyver hastig bort,
Saa skal vor Sorg henskride.
3. Tolmodigheds og Trøstens Gud
Hand give at vi kunde
Med et sind holde stadig ud,

vor Tiid

4,5-6: Fordi han Hedninger indbød
At nyde Frugt af Jesu Død
Den blev udeladt i E, men genoptaget i R 255,
dog kun med de tre første vers, og ændret saale
des:
1,6: Saa du kan med din Brudgom gaae
2,3: Om end med Trængselssuk
4: skulle slide;
3,6: I Skyen: - da vor
7: gaae tilgrunde!
KH 272 optog de samme tre vers, men ændrede
dem lidt anderledes i forhold til originalen:
2,3: Om end blandt Trængsel, Suk
4: her skal slide.
3,7: gaa til Grunde.
Saaledes blev den ogsaa optaget i D 230.
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I Sønderjylland blev den med alle vers optaget
i MB 639, derefter med de tre første vers i N 567,
og med den samme tekst som R.
I Norge blev den af Wexels 1840 optaget i
»Christelige Psalmer« med tre vers, mens La 112,
Hauge 43 og La rev 87 optog alle vers. I Nynorsk
er den ikke optaget.
Skaar skriver om den: »Foruden Epistelen har
Digteren havt Lignelsen om de fem kloge og fem
daarlige Jomfruer, Mt. 25, for Øie. Salmen er et
Vækkerraab og Trøsteord tillige og kommer ikke
mindst dem til Hjælp, som ere paa Vei til at
sovne ind af Bedrøvelse (Luk. 22,45).
(Skaar 1,308).

LYKSALIG DEN, SOM YDMYGT TROR.
Mel. Jeg beder dig min Herre Gud.
1. Lyksalig den, som ydmygt troer,
Hvad Øiet ei kan gjette!
Naar Christi Lys i Sjælen boer,
Han træffer dog det Rette.
Saa blind jeg er, ved ham jeg seer
Det Dybe med det Høie;
Jeg alle Verdens Tvil beleer;
Min Tro er Hjertets Øie.
2. Der spørges vel saa mangt »hvorfor?«
Naar Sorgens Skygger stige.
Hvorfor mig Skjebnen tidt er haard,
Jeg kan ei altid sige.
Men Herren gjemmer mig en Skat,
Til Løn for al Slags Møie;
Det seer jeg grant i Mulm og Nat!
Min Tro er Hjertets Øie!
3. Saa manget utaalmodigt »naar?«
Bli’er spurgt i Modgangs Tider,
Mens Dagen seent med Taarer gaaer,
Og Natten langsomt glider.
Naar hjælper mig min Fader kjær?
Det veed jeg ei saa nøie;
Men det jeg seer, at han er nær!
Min Tro er Hjertets Øie!
4. Min Fremtids Skjul er rullet ned,
Fordulgt er næste Morgen;
Men Herrens Viisdom er min Fred,
Ei den er mig forborgen.
Jeg kan med trøstigt Velbehag
I Haabet mig fornøie;
Enhver min Dag er Herrens Dag!
Min Tro er Hjertets Øie!
18
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5. Jeg seer vel ei i Himlen ind,
Hvor skarpt jeg ogsaa stirrer;
De stærke Straaler gjør’ mig blind,
Og Skyen mig forvirrer.
Men dog jeg kjender Himlens Havn,
Hvor ingen Storm tør støie;
Jeg styrer did i Jesu Navn;
Min Tro er Hjertets Øie!
C. J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange«, Kjøb. 1835.
(3. samling), XCV.

Denne salme kom ikke med i første omgang, da R
foretog et udvalg af Boyes salmer. Den blev først
optaget i RT 1,749. Den er pæn og glat, som det i
reglen er tilfældet med Boye, men den er mere end
det. Omkvædet er originalt, og dens vejledning er
ikke uden værd for et anfægtet sind. Den trængte
ikke til forbedringer af teksten og gik fra R lige
ledes uændret til N 454 i Sønderjylland. Da den
ikke blev optaget i KH, blev den genoptaget i
Annekset 90 med fire vers, de tre første uændrede,
det sidste sammensat af 4 a 4- 5 b, lidt ændret. I D
er den ikke optaget.

LYKSALIG ER FORVIST DEN MAND.
Den samme CXXVIII. Psalme/
anderledis. Vnder de Noder/ som/
Vden Herren opholder vort
Huss oc gaard/ siungis met.
1. RÆt salig er foruist den mand/
Som sig paa Gud forlader:
I Herrens fryet staar altid hand/
All synd hand skyer oc hader.
Hand vandrer oc i Herrens vey/
De ondis raad samtycker hand ey/
Guds bud hand altid elsker.
2. Aff dit Handuerck føder du dig/
Som Herren selff dig lærer:
Du bruger ey falskhed oc suig/
Met retuished dig nærer.
Du est foruist en salig mand/
Det skal oc gaa dig vel i haand/
Fra alt ont Gud dig frelser.
3. Saa er oc din fromme Høstru/
Den Gud gaff dig selff here:
Som en fructsommelig Vindru/
Sine børn føder hun met ære.
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Hun er en prydelse i dit Huss/
Lige som Solen/ det klare liuss/
Den deylige Himmel pryder.
4. Men dine børn den deylige Fruct/
Som dig aff Herren giffuis:
Dem føder du op i Christelig tuet/
Saa de Guds børn kunde bliffue.
Som Olie quiste side de
Omkring dit bord/ saa du maat see
Du Guds velsignelse nyder.
5. Velsignet bliffuer saa den Mand/
Som Herren altid fryeter:
Hand prises høyt i alle Land/
I troen hand sig styreker.
Hand faar oc siden Himmerig vist/
Formedelst den Herre Jesum Christ/
Som oss igenløste alle.
6. Saa skal Herren velsigne dig
Aff Zion i Verden here:
At du skalt see ret visselig/
Jerusalems Lycke oc ære.
Det er fred oc endrectighed/
Glæde/ velsignelse oc rolighed/
I alle dine liffs dage.
7. Her til giffuer Gud dig oc liffs frist/
At du maat see oc kiende
Dine deylige Børnebørn foruist/
Den lycke skal Gud dig sende.
Du skalt oc nyde Israels fred/
Baade her oc der i euighed.
Det giffue oss Gud allesammen.
8. Loff ære oc tack til euig tid
Skee dig Gud Fader kiere/
Met din Søn Christo mild oc blid/
Vilt vor beskermer være.
Der til ocsaa den hellig Aand/
Det ynske wi baade Quinde oc mand/
Sigendis alle Amen.
Rasmus Hansen Reravius:
»Oeconomia«, Kiøb. 1569.
Her efter Th., 197.
I Hans Thomissøns salmebog indledes afsnittet
»Om Ecteskab« med fire gendigtninger af Ps.
128, som var de ældste lutherske kristne saare kær.
For de mange præster, som før havde været
munke, var ægteskabet som et nyt sakramente.
Først kommer Luthers »Salig er den i Guds fryet
staar«, derefter Hans Spandemagers »Salig er
den Mand der Gud fryeter« og Peter Palladius’

»Huo som vil salig vdi Verden leffue« og endelig
den foranstaaende, ved hvilken der ikke er anført
noget forfatternavn, men har navnet indskrevet i
versenes begyndelsesbogstaver: RASMVS H/an
sen) L(ollik). Den findes ogsaa i hans skrift
»Oeconomia eller Vnderuisning, huorledis en
Husfader skal skicke sig, Tilsammen screffuen
ved M. Johannem Mathesium predicker vdi S.
Jochimsdal. Vdset paa Danske Rim aff Rasmus
Hanssen R. Prentet i Kiøbenhaffn aff Laurentz
Benedicht 1569«. Bogtrykkeren var Rasmus Han
sens svoger og gode ven, og det var tillige ham,
som trykkede Th, hvilket forklarer, at salmen
kan være optaget i salmebogen samtidig med, at
den udkommer i et særligt skrift. Det første vers
har hentet stof fra Ps. 1.
I K har den overskriften »Ved Barsel-qvinders
Kirke-gang, hvor brugeligt er, og imedens der
ofres«. Her er kun ændret:
2,3: eller svig,
4,2: Som HErren dig mon give,
6,7: lives
Saaledes gik den videre til P 510, hvorefter den
blev udeladt i de kongerigske salmebøger.
I Sønderjylland blev de to første vers optaget i
MB 660, stærkt bearbejdede, mens N 506 kun
udelod v. 5 og optog de øvrige i ny bearbejdelse:
1. Lyksalig er forvist den Mand,
Som sig paa Gud forlader.
Som frygter ham med god Forstand,
Al Synd ret skyer og hader
Og vandrer frem paa Herrens Vei,
I Ondes Raad samtykker ei,
Men elsker Herrens Love.
2. Om du vil Herren uden Svig
Af ganske Hjerte ære,
Skal dine Hænders Gjerning dig
og Dine altid nære;
Da er du en lyksalig Mand,
Og hvad du gjør, det signer han,
Den Gud, som dig beskjermer.
3. Den Hustru, Gud har givet dig,
Skal og hans Naade skue,
Et Viintræ skal hun være lig,
Som staaer med Løv og Drue;
Med Fryd hun fylde skal dit Hjem,
Som Solens Straaler skinne frem
Hen over Himlens Bue.
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4. Og dine Børn, den sedie Frugt,
Som Gud dig selv mon give,
De voxe op i Herrens Tugt,
Saa de Guds Børn kan blive;
Som Oliekviste sidde de
Omkring dit Bord, saa du kan see.
Hvor rigt dig Gud velsigner.
5. Fra Zion vil Gud signe dig,
Om i hans Frygt du bliver,
Og skue skal du visselig,
Hvad Gud de Fromme giver:
Jerusalems Lyksalighed,
Dets Glæde og Samdrægtighed
Du her paa Jord skal nyde.
6. Hertil vil Gud paa denne Jord
Forlænge dine Dage,
Du Børnebørn omkring dit Bord
Skal see, og du skal smage
Med Israel den søde Fred
Som her, saa hist i Evighed,
Det give Gud os alle!
7. Lov, Friis og Tak til evig Tid
Skee dig, Gud Fader kjære,
Med Jesum Christ, vor Frelser blid.
Som vil vor Hyrde være,
Og med den Helligaand, vor Trøst!
Vi bede: Herre, hør vor Røst,
Bønhør os alle. Amen!
N 506.
Ikke engang i denne grundige bearbejdelse kunde
salmen længere forsvare sin plads; den blev ude
ladt i SS. Den er blevet lidt bleg; det umiddelbare
og enfoldige er forsvundet; og selv om nutids
mennesker i grunden nærer de samme følelser,
som er afmalet i Ps. 128, kan de ikke synge derom
i de jødiske billeder. Ikke engang Grundtvigs for
nøjelige gendigtning af denne salme »Lyksalig
hvo som frygter Gud« (se denne) kan bruges
mere, skønt han har erstattet en del af de jødiske
billeder med dansk-folkelige.
(Nutzhorn II, 135-140. H. F. Rørdam: »Rasmus Han
sen Reravius« i Kirkehist. Saml. 4. r. II, 29).
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1. Wol dem der ynn Gottes furcht steht
und auff seynem wege geht,
Deyn eygen hand dich neren sol,
so lebstu recht und geht dyr wol.
18*
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2. Deyn weyb wird ynn deym Hause seyn
Wie eyn reben vol drauben feyn
Und deyn kinder umb deynen tisch
wie olpflantzen gesund und frisch.
3. Sich, so reich segen hangt dem an,
wo ynn Gottes furcht lebt eyn man,
Von yhm lesst der allt fluch und zorn,
den menschen kindern angeborn.
4. Aus Zion wird Gott segen dich,
das du wirst schawen stetiglich
Das gluck der stad Jerusalem
fur Gott ynn gnaden angenem.
5. Fristen wird er das leben deyn
und mit gutte stetts bey dyr seyn,
Das du sehen wirst kindes kind
und das Israel fride find.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, Wittemberg 1524.
Her efter Weimarudg. s. 437.
Teksten er her gengivet efter den korsalmebog,
som Luther udgav sammen med Walter, og den
er for saa vidt autoritativ. Men det er ikke det
første tryk. Salmen blev først trykt lidt tidligere
paa aaret i »Eyn Enchiridion oder Handbuchlein ... Gedruckt zu Erffurd, yn der Fermentergassen, zum Ferbefass«, 1524.
Hos Luther har den overskriften: »Der cxxviij.
Psalm, Beati omnes qui timent dominum«, men i
Erfurthaandbogen lyder overskriften: »Hyr nach
folgen etzliche psalmen, vnd zum ersten der
cxxviij. Psalm, Beati omnes qui timent dominum,
ynn Melodey so man synget das voryge lied S.
lohannis Huss«. Det er maaske dette, som har
givet anledning til den misforstaaelse, at denne
salme skulde være af Johann Huss.
Idet Luther her gengiver Ps. 128 paa tyske
vers, holder han sig strengt til det program, som
han ved nytaarstid opridsede i sit brev til Spalatin (se under »Af dybsens nød«). Først og frem
mest skal bibeltekstens mening gøres klar, saa
menigmand kan forstaa den, helst ogsaa med
bibelens ord, men i ordvalget er man frit stillet,
hvis man derved kan gøre teksten mere klar. Her
har Luther ikke føjet noget til af sit eget, men
holdt sig til sin tekst.
Da hans ordvalg falder ret nøje sammen med
hans prosaoversættelse af psalmerne fra 1524,
mener man, at gendigtningen er blevet til dette
aar, omtrent samtidig med »Wår Gott nicht mit
uns diese Zeit«, maaske lidt før, da den er med i
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Erfurterhaandbogen, hvad den anden ikke er,
altsaa februar-marts 1524.
Ligesom Ps. 128 blev oplæst ved den jødiske
ægtevielse, saaledes blev Luthers gendigtning
ogsaa brugt som bryllupssalme. Nu synes den at
være udgaaet af de tyske salmebøger.
Fra aaret 1543 stammer en anden gendigtning
af Ps. 128, som kan føres tilbage til Luther. Han
omformede da under benytteben af Ps. 128 et
digt af Martial: »Vitam quae faciunt beatiorem«,
saa de hedenske tanker blev kristelige. Dette la
tinske digt blev ikke af Luther selv, men af flere
andre, f.eks. Aurifaber oversat til tysk:
Wilt du fiir Gott mein lieber Christ
Seliglich lebn zu dieser frist ... osv.
(teksten findes hos Skaar 1,496)
Denne oversættelse er da undertiden blevet be
tragtet som en særlig salme af Luther; den er ble
vet oversat baade i Danmark og Norge, hvorom
senere.
Luthers første gendigtning er oversat til dansk
i Malmøsalmebogen 1533, men formentlig op
taget der efter en nu tabt samling: »Aftensang
med Psalmer, Antifoner og Magnificat, item Te
Deum fordanske! og nogre andre Psalmer at
sjunge fore Brudefolk og Lig«. Den skulde stamme
fra 1529, og maaske fra Viborg. Ved denne
»Aftensang« har Hans Tavsen og Jørgen Jensen
Sadolin været medvirkende, men der er alligevel
ikke noget holdepunkt for gisninger om, hvem der
kan være den danske oversætter; Niels Møller
siger dog »maaske Hans Tavsen«:
Psalmus Cxxvij. Bead omnes
qui timent dominum.
1. SAlige ere alle y Guds fryet staa,
Oc gerne paa hans wæye gaa.
Aff thit arbeyde nære teg met skel,
Saa lefluer tw rett oc gaar teg wel.
2. Inden thit huss schall thin høstru wære
som een rancke mett mange wyndrwer.
Oc thine børn om thin egen disk,
Som oliue planter sunde och friske.
3. See saa webignes hwer een mandt,
som [i] Guds frycht stande kandt.
Fra then forbannebe er hand fry,
som Adams børn føddis wdy.
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4. Webigne teg Gud aff Sion,
att tw motte see hans gode løn.
Oc thine børnebørn y mange ledt,
och siden hyn rette Israels fredt.
Dansk 1529.
Her efter Bruun 1,168.
Oversætteren har ikke fulgt Luthers strofeform,
men delt linjerne to og to. Endvidere har han
udeladt 4,3-4 og 5,1-2.
Men foruden denne oversættelse efter Luther
rummer Malmøsalmebogen af 1533 endnu en
bearbejdebe af Ps. 128, nemlig Hans Spandemagers friere og fyldigere parafrase: »Salig er
then mand ther Gudt frychter«, Bruun 1,166.
Den er paa syv firlinjede vers, det sidste dog paa
6 linjer.
Den første af disse bearbejdelser gik uændret
videre til Tv 63, den sidste til Tv 62.
Derefter gik de begge videre til Th 195, men
Hans Thomissøn har indføjet, hvad den første
oversættelse havde oversprunget af Luthers tekst,
saa de to sidste vers kom til at lyde:
4. Velsigne skal dig Gud aff Zion/
At du maat see hans gode laan/
Jerusalems lyst oc lyeke/
Hans Kirckis ære oc smycke.
5. Dit liff Gud dig lenge skone vil/
Oc megit gaat dig føye til/
At du skalt see dine Børns mange Led/
Oc siden hin rette Israels fred.
Endvidere har han i de tre første vers foretaget
følgende ændringer:
1,1: Salig er den i Guds fryet staar,
2: gaar.
3,1: den Mand
2: vdi.
Men foruden dbse to er der hos Hans Thomissøn
kommet to nye bearbejdelser af Ps. 128. Den før
ste af disse er en oversættebe af Peder Palladius
efter den tyske oversættebe af Luthers latinske
rim fra 1543:
Den samme CXXVIII. Psalme/
om Guds velsignelse vdi en Gudfryctig Hussholdning.
D. Petrus Palladius.
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1. Huo som vil salig vdi Verden leffue/
I Herrens ord oc fryet skal hand sig øffue.
2. Den enige Herre Gud skal hand oc dyreke/
I troen til hannem sig altid styreke.
3. Vilt du ocsaa leffue met Gud oc ære/
AfF dine hænders arbeide skalt du dig nære.
4. Fructsommelig skal oc din Hustru være/
Som it Vintræ mange vindruer mon bære.
5. Oc skulle dine Børn deilige oc rene
Om dit bord side/ som Oliue grene.
6. Saa skal den mand aff gud velsignet være/
Som hannem hiertelig vil fryete oc ære.
7. Herren skal dig oc lenge i Verden spare/
Oc altid met sit salige Ord beuare.
8. At du maat see dine Børnebørn vden skamme/
Oc siden Israels fred euig anamme.
9. Her til beslutte wi nu allesammen/
Sigendis huer aff hiertet/ Amen Amen.
P. Palladius efter oversættelse af
latinsk rim af Luther. Th 196.
Den fjerde bearbejdelse af Ps. 128 i Th er Rasmus
Hansen Reravs »Ret salig er forvist den mand«,
se »Lyksalig er forvist«. Den har ligesom Hans
Spandemagers ikke noget med Luthers tekster at
gøre.
Den første oversættelse af Luthers salme blev
bearbejdet af Kingo i Vinterparten, »Dend salig
er i Guds Frygt staar«, se KSS IV, 175, men den
blev ikke optaget i K. Det gjorde heller ikke Hans
Spandemagers, men kun de to sidstnævnte.
Palladius’ oversættelse blev uden nævneværdige
ændringer i K anbragt under »Psalmer at bruges
ved Brudevielser« og Gradualet har følgende nær
mere bestemmelse: »Naar Bruden følgis til sengs/
maa Degnen met Brudeskaren siunge/ som her
effter følger«: HVo som vil salig etc.
Salmen blev endnu optaget i P 511, men ikke
i Gb og E.
Derefter tog Grundtvig fat. Han gendigtede
det stof, som han fandt i den første oversættelse af
Luthers salme og Palladius’ oversættelse af rimet
fra 1543 og optog sin gendigtning i den utrykte
samling »Psalme-Blade til Kirke-Bod« 1843
(Sangv. 111,278); en del af denne samling blev
trykt 1844, og heri var salmen noget ændret og
udvidet:
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1. Lyksalig hvo som frygter Gud,
Og har for Øine Herrens Bud!
Ham klæder Alt i Verden smukt,
Han nyder glad sit Arbeids Frugt.
2. Ham skiænker Gud et stille Liv,
Ham skiænker Gud en Venneviv,
Han ei, som eenlig Spurv paa Tag,
Sørgmodig sidder Nat og Dag.
3. Hans Hustru blomstrer i hans Bo,
Som paa Solsiden Ranker groe,
Hans Børneflok, med blide Kaar,
Som Ymper i en Abildgaard.
4. Velsignelse, al Jordens Tarv,
Velsignelsen er deres Arv,
Velsignede af Himlens Gud
Staaer Brudgom Søn og Datter Brud.
5. Gudfrygtig Mand i Oldings-Aar
Omkrandse skiønt de hvide Haar,
Naar Bedstefader paa sit Skiød
Ser Børnebørn med Kinden rød!
6. For ham gaaer Solen deilig ned.
Han sover hen i Herrens Fred,
Veiviser er hans Vandringsstav,
Hans Støv velsignes i sin Grav!
7. Og hvad er ligt en Moders Lyst,
Med Søn og Datter ved sit Bryst,
Naar Naadens Soel i Herrens Fred
Omstraaler hendes Kiærlighed!
8. Og hvilken Blomst har Duft saa sød,
Som Moder from i Liv og Død!
Hun er en Blomst i Edens Bed,
Som dufter i al Evighed!
N. F. S. Grundtvig:
Trykte Salmeblade 1844.
Her efter Sangv. IV, 49.
Den er fordansket, den er frodig, den er fuld af
poesi; hvis ikke vi efterhaanden havde faaet en
saadan ulyksalig sans for det komiske, kunde den
i dag have staaet i D, men det gør den altsaa ikke.
Den blev optaget uændret i Prøveheftet 1845,
og Grundtvig optog den i 2. oplag af Festsalmer
666; i 9. oplag ændrede han den sidste linje: Med
Rosenduft af Kiærlighed!
Videre blev den optaget i Rørdams Mern-Festsalmer (men ikke i ETR), i ETF 1084 og i R 383,
hvorfra den gik videre til KH 442, men altsaa ikke
til D.
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I Sønderjylland blev Luthers salme igen over
sat af Ægidius 1717: »Vel dend, som udi guds
frygt staar«, Æ 368. Han optog tillige Palladius’
salme, lidt omarbejdet, Æ 366. MB optog ikke
nogen af dem, og det gjorde N for saa vidt heller
ikke; men Reravs bearbejdelse af Ps. 128 blev
bearbejdet for N og optaget som nr. 506.
I Norge oversatte Landstad i »Martin Luthers
aandelige Sange« 1855 baade Luthers salme fra
1524, »Den Mand er sæl, som frygter Gud«, og
hans rim fra 1543 (uden Palladius som mellem
led), »Vil du vær’ glad af Hjertens Grund«; den
sidste omdigtede han igen og optog den i La 205
med ny begyndelse: »Vil du i denne Verdens
Stund«. Den gik ikke videre til La rev, og ingen
af de her nævnte salmer synes at være optaget hos
Hauge eller i Nynorsk.
(Fischer 11,408. Wackernagel III,8. Spitta 78-79.
Weimarudg. 125, 577, 603-4. Severinsen 15-16, 59.
Skaar 1,496. Nutzhom 1,286. Niels Møller SS II, 151).
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7. Godmorgen! vi sjunge med Fuglen heelt fro,
Skal selv i mørke Fængsel :/: til Natten vi
boe. :/:
8. Guds Børn kan sig glæde som Blomster ved
Gry,
Skal selv de ligge knuust :/: under Aftenens
Sky. :/:
g. Som Barn kan jeg frydes i Morgensol rød,
Om ogsaa jeg før Aften :/: er stille og
død. :/:
10. Guds Fred og Godaften! vi sjunge ved Qyel:
Vor Herre selv bevarer :/: hver flygtende
Sjæl. :/:
11. Lyksalig, lyksalig hver Sjæl, som har Fred!
Guds Fred er Sjælesolen, :/: som aldrig
gaaer ned. :/:
B. S. Ingemann:
»Høimesse-Psalmer«, tillæg til 2. udg. 1843.

LYKSALIG, LYKSALIG HVER SJÆL,
SOM HAR FRED.
Guds Fred
(kan synges paa Kuhlaus Melodie til: »Nu lider
Dagen«).
1. Lyksalig, lyksalig hver Sjæl, som har Fred!
Dog Ingen kjender Dagen :/: før Solen
gaaer ned. :/:
2. Godmorgen! Godmorgen! sang Fuglen paa
Qvist;
Tidt saa han Aftensolen :/: bag Fængselets
Rist. :/:
3. Tidt dufted, tidt nikked Smaablomster ved
Gry;
Før Aften laae de knuust :/: under
Haglveirets Sky. :/:
4. Tidt leged Smaabarnet i Morgensol rød;
Ved Qyel det laae paa Leiet :/: saa stille
og død. :/:
5. Paa Jorden ei lever saa salig en Sjæl,
Jo Lykken kan omskiftes :/: fra Morgen til
Qyel. :/:
6. Lyksalig dog Sjælen, som kjender Guds Fred,
Skjøndt Ingen kjender Dagen :/: før Solen
gaaer ned! :/:

Salmen kom ikke med i R, selv om (eller fordi ?)
Ingemann var med til at foretage den sidste re
daktion, men blev først i 1873 optaget i RT 1,592
med følgende ændringer: 2,2: den. 10,2: bevare.
Den sidste ændring er en svækkelse af salmens
stærke trosforvisning. Den blev med samme tekst
optaget i N 612, KH 673 og D 723, det sidste sted
med 4 stemmer mod 1, idet de fleste af dens mod
standere i kommissionen ikke turde tage ansvaret
for at udelade den.
Thi den har mange modstandere, især blandt
præster, og endnu flere venner i det jævne folk,
uden at man dog her kan sige, at det, der er
skjult for de vise og forstandige, er aabenbaret for
de umyndige; thi ogsaa de umyndige misforstaar
den. Præsterne har visse grunde for deres mod
vilje, selv om de ikke er fyldestgørende. Den paa
nødes dem alt for ofte ved begravelser, og det,
som er frisk for den, som gaar til begravelse een
gang om aaret eller sjældnere, bliver fortærsket
for den, som skal holde begravelse 30 gange om
aaret eller hyppigere. Tilmed kan præsten, hvis
han selv forstaar salmen, næppe undgaa at lægge
mærke til, at den ofte bliver misforstaaet eller
taget forfængelig.
Meget forbeholdent siger Ludwigs, efter dog at
have fortolket den nogenlunde rigtigt: »Det vilde
være Uret at sige, at Ingemanns lille Digt i sig selv
er udenfor det kristelige. Det vil vistnok kunne
synges med en dyb kristelig Erfaring som Bag
grund, eller rettere: man vil vistnok kunne lægge
et dybt kristeligt Indhold ind i det. Men det vilde
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ogsaa være stor Uret at paastaa, at Digtet selv
klart og afgjort udtrykker et kristeligt Aandsind
hold. Det modsiges da ogsaa klart nok af Sangens
Brug i Praksis: den bruges baade afJøder og Hed
ninger, fordi den i sig selv ikke fremmøder (fremnøder?) Indtrykket af andet end den almen-religiøse Følelse, der vækkes ved pludselig Død.
»Guds Fred« bliver da ikke Navnet paa den Fred,
som vindes ved at have gennemstridt, men ved at
have udstridt: den døde har faaet »Fred«. Derfor
har Foreningen for borgerlig Begravelse paa sin
Fane Indskriften: »Døden er Fred.« Og vi kender
alle det kendte Avis-Ligvers:
»Haard var din Sygdom,
meget du led.
Nu har du udstridt.
Hvil da i Fred!««
Ogsaa Hans Brix, som fortolker salmen fortrin
ligt, har en følelse af dens vanskelighed. Man fin
der, siger han, »naar man uden Energi opfatter
Ordene, kun de kendte Ingemannske blide
og barnlige Toner, forbundet med en noget
fordringsfuld Vidtløftighed, der medfører Gen
tagelse. I Virkeligheden er den imidlertid anlagt
over en mere sammensat Ide end Ingemanns
religiøse Digtning ofte er ...«.
Den groveste misforstaaelse peger Ludwigs
paa: Lyksalig er den, som er død; thi nu har han
fred! En mere undskyldelig misforstaaelse er det,
at man bliver hængende i billederne af fuglen,
blomsten og barnet og faar en uklar fornemmelse
af livets ustadighed og en lige saa uklar forkyn
delse af, at Gud trods alt kan berolige os. Man
ledes til saadanne misforstaaelser, hvis man tager
hvert vers som en afsluttet sentens, som det er
naturligt, naar man synger og trækker vejret efter
hvert vers. Man skal læse den i sammenhæng, og,
som Brix siger, med energi. Thi salmen fører i
virkeligheden en overordentlig koncis og bestemt
tale, blot er ideen og sprogformen mere indviklet
end sædvanligt hos Ingemann. Meningen er:
V. i: Man priser enhver lyksalig, som har fred;
men den jordiske fred faar let en brat ende. (Den
blufærdige Ingemann kan ikke faa sig til at sige:
»De gudløse har ingen fred« (Es. 48,22), men det
er det, han mener). 2: Fuglen, som fanges, 3:
blomsten, som visner, 4: barnet, som faar en ufor
modet død, 5: ingen, slet ingen kan være tryg.
6: Jo, den sjæl, som kender Guds Fred, kan virke
lig prises lyksalig, 7: selv om han skal puttes i kon
centrationslejr inden aften, 8: eller knuses som
blomsten, 9: eller dø i utide som barnet. 10: Vi
kristne kan hilse hinanden med den gamle freds

879
hilsen, thi Gud bevarer faktisk hver flygtende
sjæl, som giver sig i hans haand. 11: Guds fred er
den eneste ægte fred.
Versene skal læses sammen til en helhed. Saa
opdager man, at~ de vers, som synes at gentage
hinanden, i virkeligheden siger det modsatte. De
første siger: Vi har ingen fred, for vi skal maaske
dø. De sidste siger: Den, som har Guds fred, er
ogsaa lyksalig og tryg, om han skal dø. - Men det
maa jo indrømmes, at der ikke staar noget om,
hvorledes et menneske faar denne fred, eller at
den grunder sig paa Jesu fuldbragte værk. Salmen
forudsætter, at evangeliet er bekendt.
Ludwigs har mere ret, end han selv tror, naar
han siger: (Salmen) vil vistnok kunne synges med
en dyb kristelig erfaring som baggrund. Ja, ellers
kan den hverken begribes eller synges med sand
hed!
(Ludwigs I,6i; II, 155. Brix 164-66. A. Malling: Kam
pen om salmebogen, Køb. 1949, s. 77-80).

LYKSALIGT DET FOLK, SOM HAR ØRE
FOR KLANG.
1. Lyksaligt det Folk, som har Øre for Klang
Herovenfra!
Det nynner alt her paa den evige Sang:
Halleluja.
Saa alle Guds Engle forundres paa,
Hvor himmelsk de jordiske Klokker slaae,
Naar Aanden med Støvhjertets Tunger
Dets dybeste Længsel udsjunger!
2. Lyksaligt det Støv, som i Skaberens Haand
Kom Gud saa nær.
Oplivet af Ham med en kongelig Aand
Til Heltefærd,
Begavet i Naade med Haand og Mund
Til Gavn og til Glæde i allen Stund,
At ligne sin Gud paa det bedste,
Og tale med Ham som sin Næste!
3. Lyksaligt det Hjerte i Menneske-Bryst,
Med Frygt og Haab,
Som liflig bevæges ved Himmelens Røst
Og Aandens Raab!
Det Værelse har i sin Hytte lav
Til Længselen dyb som det store Hav,
Til Haab, der sig høiere svinger,
End Ørne og Engle paa Vinger!
4. Lyksalig den Tunge i Menneske-Mund,
Med Liv og Røst,
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Som slaaer sine Rødder i hjertelig Grund
Til evig Trøst,
Som skinner af Lyset i Livets Ord,
Som gløder af Ilden paa Naadens Bord,
Og skiænker de Hjerter, som græde
Guds Fred og den himmelske Glæde!
5. Lyksaligt det Folk, som har Jesus til Drot,
Marias Søn!
Som Sødskende hans har de alle det godt
I Lys og Løn:
Guds-Freden i Hjerte, Guds Ord i Mund,
Med Herligheds-Haabet i allen Stund,
Thi de, som Gud-Faders Udkaarne
Har Børnekaar med Hans Eenbaarne!
6. Lyksalig hver Sjæl, som i Frelserens Navn
Af Naadens Haand
Fik Bod for sin Vaande og for alt Savn,
Med Liv og Aand,
Med Faderens Aand og med Sønnens Liv,
Med Palmernes Dyd i et Skud af Siv,
Med Kraften som Klarheds-Beviset,
Med Nøglerne til Paradiset!
7. Lyksaligt det Maal, som vor Moder og vi
Gav Stemme til.
Som Kiærlighed bedst aabenbares i,
Naar Gud saa vil,
Naar Hjerterum finder hos os Guds Aand
Med Fylden af Godt fra Hans runde Haand
Paa Dansk er hos den Eiegode
Livsalighed rundet af Rode!
N. F. S. Grundtvig, 1852-53.
Her efter Sangv. IV, 271.
Denne salme med de mange grundtvigske yndlingstanker og yndlingsudtryk er skrevet i aarene
1852-53 som det fremgaar af det papir, hvorpaa
den er skrevet. Han har ikke selv offentliggjort
den. Den saa først lyset i Sangv. (gi. udg.) III, 247,
hvor der ved en fejllæsning kom til at staa i 5,5:
Gud Fader i Hjærte. Det var Magnus Stevns, som
først opdagede fejlen, som nu er rettet i den nye
udgave af Sangværket, der gengiver teksten efter
haandskriftet.
Salmens udgangspunkt er Ps. 89,16-17. No
terne i Sangværket VI, s. 336 siger, at den »er et
Sidestykke til Saligprisningerne Matth. 5,3-11.
v. 1-3 taler om Menneskeslægtens og især Jøde
folkets Betingelser for at modtage Frelsen, v. 4
om Evangeliets Forkyndelse, v. 5 dets Modtagelse
af Kristenfolket, v. 6 Kristenlivets Vækst og Ud
foldelse, v. 7 særlig paa Dansk.
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2,7-8 hentyder maaske eksempelvis til Moses,
der talte med Gud »som den ene mand taler med
den anden«, 2. Mos. 33,11.
6,6. Herom siger noterne: »Palmernes Dyd
symboliserer Guds Kraft, et Skud af Siv den men
neskelige Skrøbelighed, jf. Matth. 11,7«. Andet
steds siger Uffe Hansen, at det svage menneske
(sivet) ved at modtage og tilegne sig Faderens
Aand og Sønnens liv bliver at ligne ved »den
ranke Palme, som gror frem i Menighedens Oase
midt i Verdens Ørken og dér ikke blot selv kan
holde Livet, men ogsaa give Skygge og Næring til
trætte og forkomne Ørkenvandrere«. - Jeg har
imidlertid en fornemmelse af, at Grundtvig har
det latinske ord »virtus« i øret; det betyder baade
»dyd« og »kraft«, og den samme dobbeltbetyd
ning lægger han ind i det danske ord »dyd«, hvis
grundbetydning ogsaa er »at du til noget«. Me
ningen bliver da, at sivet faar palmens kraft.
V. 7. Her er det aabenbart, at Grundtvig frem
sætter en af sine yndlingstanker, at Danmark re
præsenterer den 6. folkemenighed, jvf. Aab.
3,7-13 (Filadelfia betyder broderkærlighed), hvor
kristendommen naar sit højdepunkt, i hvert fald
den største »hjertelighed«, inden den syvende
menighed (Indien?) kommer; derom taler mest
udførligt hans store digt »Kristenhedens Syvstjerne«. De to sidste linjer lyder i et andet haandskrift:
Til Kiærligheds det Eiegode
Kun Dansk er Livsaligheds Node!
Salmen vandt ualmindelig yndest i grundtvigske
kredse, selv om den næppe er blevet sunget saa
meget, som man skulde tro efter den enstemmige
optagelse i de grundtvigske salmebøger og tillæg.
Med alle vers er den optaget i FK 191, FO 449
og FN 322. Med udeladelse af sidste vers er den
optaget i FA 295, FV 265, S 314, ST 778, Askov
691. V. 1-5 er optaget i KHT 797, HT 746, KST
726, BT 755, DT 736 og Sønderborg 762, mens
FT 489 kun har optaget v. 1, 3, 5. D 335 har op
taget v. 1-6 og har rettet fejlen i 5,5, som ellers
gaar igen alle de andre steder.
(Uffe Hansen: »En Grundtvig-Salme i den nye Salme
bog«, Nationaltidende 7. marts 1954. H. Høirup: »Fra
Døden til Livet«, Køb. 1954, s. 78).

LYSETS ENGEL GAAR MED GLANS.
1. Lysets Engel gaaer med Glands
Gjennem Himmelporte.
For Guds Engels Straalekrands
Flygter alle Nattens Skygger sorte.
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2. Sol gaaer over Verden ud
Med Guds Lys i Øie:
See! Vor Herres Sendebud
Gaaer paa gyldne Skyer i det Høie.
3. Englen spreder over Jord
Glandsen fra Guds Himmel;
I sin Kaabes Straaleflor
Favner han Alverdens glade Vrimmel.
4. Sol seer ind i Slot og Vraa,
Seer paa Drot og Tigger,
Seer til Store, seer til Smaa,
Kysser Barnet, som i Vuggen ligger.
5. Os han ogsaa favne vil
Englen i det Høie;
Os han ogsaa smiler til
Englen med Guds Himmelglands i Øie.
6. Os har og Vor Herre kjær:
Ingen Sjæl han glemmer;
I hvert Solglimt Gud er nær
Og vor glade Morgensang fornemmer.
B. S. Ingemann:
»Morgensange for Børn«, Kjøb. 1837, nr. 2.
Ellers er det »Morgen- og Aftensalmernes usaarlige Styrke«, siger Hans Brix, »at de i Betragtnin
gen af himmelske og jordiske Forhold ganske ind
tager de ældgamle, enfoldigt sansede Standpunk
ter«. Efter at have citeret første ovenstaaende vers
fortsætter han: »Lysets Engel, hvis Navn er Sol,
gøres til en Tjener i Herrens Følge. Vor Herres
Sendebud gaar paa gyldne Skyer i det Høje. Og
det er denne Engelen Sols Sejrsgang over Himmel
buen, der skaber Digtets mærkværdige og næsten
uforklarlige Skønhed«. Meget fint analyserer han
derefter strofen og gør opmærksom paa, hvor
ypperligt Ingemann benytter den sidste lange
linje, der giver rum til at male, f.eks. i v. 4, hvor
englen med en pludselig bevægelse bøjer sig ned
og kysser den mindste.
Denne anden morgensang, altsaa mandagssan
gen, staar i en skjult forbindelse med søndags
aftensangen »Der staar et slot i vesterled«, hvor
englen Sol ogsaa er hovedpersonen. Denne sang
har Ingemann aaret efter formet saaledes, at den
slutter, hvor mandagssangen begynder: »Med
Glands opdukker Sol igjen Fra Paradiset i
Østen«.
Mandagssangen er kendt af hvert barn i Dan
mark fra sangbøgerne, men den har kun været ret
sparsomt optaget i salmebøgerne. Nogle af de

grundtvigske har tidligere optaget den, saaledes
FO 568, FK 305, FA 505 FN 542 og S 586; deri
mod er den ikke optaget i tillægene med und
tagelse af DT 714; Aage Dahl optager af princip
alle Ingemanns morgen- og aftensange, og heri
har SF fulgt ham. Ogsaa de andre forslag har dog
optaget denne sang, der altsaa med tilslutning fra
alle sider nu findes i D 694.
(Brix 95-96. Ludwigs I, 52, 55).

LYSLEVENDE FRA HIMMERIG.
Den levende Christus.
(Joh. Ev. XIV, 19.)
1. Lyslevende fra Himmerig
Guds Søn kom ned til Jorden,
Ei som en Dommer frygtelig,
Med Lynild og med Torden,
Men som et Barn i Moders Skiød,
Mildøiet, deilig hvid og rød,
Med Stemme spæd og klinger,
Med Julegaver til de Smaa:
Til hver en Kaabe himmelblaa
Og gyldne Englevinger.
2. Lyslevende han vandred om,
Paa Bjerge og i Dale,
Og Høitid blev der, hvor han kom,
En Høisang var hans Tale,
Saa til ham lytted, for ham tav,
Som Fugl paa Kvist, saa Storm og Hav,
Og alle Barnesjæle;
Men naar han tav, den klare Sky,
Døvstumme Folk og Kvinder blye
Til Roes fik Mund og Mæle.
3. Lyslevende, trods Dødens Kval,
Foer Jesus ned i Aanden
Til Dødninger i Taagedal,
I Hvilen og i Vaanden;
Da blev Guds Miskundhed kundgjort
Paa Afgrunds Rand i Helhjems Port,
Hvor Alt var tomt og øde,
Med Glædens Pil blev Sorgen skudt,
Og Helveds Mørke giennembrudt
Af Himlens Morgenrøde.
4. Lyslevende, trods Steen og Seigl,
Opstod han fra de Døde,
Som Livets Soel af Himlens Speil,
Med Fryd, med Glands og Grøde;
Med Kiød og Been i Aandens Magt,
Med Alt forklaret, Alt fuldbragt,
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Opfoer han i det Høie,
Guds Engle og Apostler saae
Ham fare op paa Skyer blaa
Langt bort fra Verdens Øie.

Hans Liv har vi tilfælles,
Hans Menighed paa Dronningstoel
Er Maane god, som han er Soel,
Hans Stjerner ei kan tælles.

5. Lyslevende hans Guddoms Røst,
Paa Flammetunger røde,
Udgik dog brat, til Støvets Trøst,
Paa Jord med Liv af Døde,
Og hvor den under Skyen klang,
Der Livets Flod af Fjeld udsprang.
Der blomstrede Guds Eden,
Og der opskiød sig Livets Træ
Med Krone skiøn, med Ly og Læ,
Med Himmelfugle-Reden!

10. Lyslevende, vor Herre, du
Sad ei paa Ærens Sæde,
Hvis ei du var hos os endnu
Lyslevende tilstæde;
Thi var dit Ord til os kun Tant,
Da var dit Guddomsliv ei sandt.
Da var du kun en Praler,
Og leve maa alt Dit paa Jord,
Saa vist, som evigt er dit Ord,
Og Guds Aand er din Taler!

6. Der kom en Nat, da høit det lød,
Fra Hytter og fra Taame:
Han er ei her, for os er død
Vor Frelser, Guds Eenbaame!
Hvi lede blandt de Levende
I efter ham, ei meer at see,
At høre endnu mindre,
Det er hans Efterladenskab,
Hans Bautasteen, hans Helgengrav,
Hvorover Stjerner tindre;

11. Lyslevende med Guddomsmagt
Du var, du er og kommer.
Beseigler aabenlyst din Pagt,
Som Frelser og som Dommer:
Nu lever op vor Sjæl paany,
Og naar Du atter sees i Sky,
Naar Doms-Basunen gjalder,
Da sprænges Muldets Bautasteen,
Da fryde sig de tørre Been,
Thi Livets Fyrste kalder.

7. Lyslevende han sidder hist
Paa Thronen i det Høie,
Lyslevende han kommer vist
Engang for hver Mands Øie,
Saa Rygtet vidt i Verden gaaer
Det med Guds Finger skrevet staaer,
Det kan vist aldrig feile,
Men før han kommer selv i Sky,
Slet ingen Guddoms Røst paany
Hans Løfter skal beseigle.

12. Lyslevende dig see vi da
Med Øine soleklare,
Og lære et Halleluja,
Som kan dit Ord besvare;
Vi dele skal din Seierskrands,
Dit Guddomsblik med Soleglands,
Saa vi kan giennemskue
Dit Rigdoms Dyb med Friheds Grund,
Som klarer sig fra Sandheds Mund
I Kiærlighedens Lue!

8. Lyslevende, trods hvert et Nei,
Hans Røst stod op af Døde,
Og baner over Bjerge Vei
Sig nu som Morgenrøde,
Forgylder op hans Runeskrift,
Og vækker op til ny Bedrift
Hans hele Folke-Skare,
Og lyser Fred ved Korsets Fod,
Ved Livets Træ og Livets Flod,
Med Toner himmelklare!

13. Lyslevende vi her og hist
Er alle da, og blive,
Som troe paa dig, vor Herre Christ,
Evindelig ilive,
Har Øre for din Guddomsrøst,
Har Hjerte for din Himmeltrøst,
Og for den dybe Gaade,
At større Ting end Verden saae
Giør, som iløn bag Skyer blaa,
Dit Ord hos os i Naade!

9. Lyslevende, hvert Nei til Trods,
Vi blev fra Fod til Isse,
Fordi vor Herres Ord til os
Er Aand og Liv tilvisse,
Hans Bad er Livets Jordansflod,
Hans Bord er Livets Træ paa Rod,

14. Lyslevende vi sjunge da
Alt her, i Kreds og Kiæde,
Din Fader et Halleluja,
For du er her tilstæde,
Er os saa nær i allen Stund,
Som i vort Hjerte og vor Mund
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Det Troens Ord, som lyder,
I Aandens Kraft, i Jesu Navn,
Og aabner os den Faderfavn,
Hvori alt Liv sig fryder!
N. F. S. Grundtvig.
»Dansk Kirketidende«, 28. Nov. 1847.
Dette digt blev først offentliggj'ort i »Dansk Kir
ketidende«, 3 die Bind, Nr. 9, 1847-48, paa den
1. send, i adv., 28. nov. 1847. Men Grundtvig har
tidligere skrevet et udkast, hvoraf man fra Sangv.
(gl.udg.) V, s. 798 har kendt fem afvigende vers.
Dette udkast er nu dateret til 1843 og offentlig
gjort i sin helhed, 9 vers, i Sangv. III, 220 med
overskriften »Christus den Lyslevende«. Det er
dog i det væsentlige den færdige, her anførte,
tekst, der ligger til grund for optagelsen i salme
bøgerne.
Indholdet kan vel gengives saaledes, jvf. no
terne i Sangv. VI, s. 319: Jesu fødsel (v. 1), jorde
liv (v. 2), nedfart til dødsriget (v. 3), opstandelse
og himmelfart (v. 4). Pinsen (v. 5). »Der kom en
Tid, da man ikke søgte Kristus blandt de levende,
i Menigheden, men i hans »Efterladenskab«, hvor
Bautastenen vel skal betegne Skriften og Helgen
graven den udvortes Kirke« (v. 6). Han er nu i
Himlen, hvorfra han skal komme igen, og før skal
man ikke høre hans røst (v. 7). Ved Grundtvigs
mageløse opdagelse er det nu klaret, at hans Røst
lyder i menigheden (trosbekendelsen 9,3-4, daab
9,5, nadver 9,6). Denne kirkefornyelse er skildret
i v. 8-10. De sidste fire vers taler om genkomsten
og fuldendelsen.
De fem første vers blev optaget som salme i
Brandts tillæg til Festsalmer 386 og derefter i FO
409 og FA 184; hertil har FN 180 og FV 129
føjet v. 11. Med de samme 6 vers blev den optaget
i S 145 og ST 730.
Men S 253 og ST 786 har tillige dannet en
salme af v. 5 og 7 i det første udkast, samt v. 13
og 14 i ovenstaaende tekst: »Lyslevende, trods
Sten og Segl«.
En anden vej gik KHT 770, som optog v. 1, 2,
3, 4, et sammenstykket vers, samt v. 11. Vanske
ligheden ved denne salme er forkortningen, som
er nødvendig, men som let kommer til at bort
skære nødvendige led i udviklingen. Man har
derfor sammenstykket det femte vers af origina
lens 7,1 -4 og linjer fra v. 8 og 9.
Saaledes blev salmen optaget i SF 220 og GF
201 og derefter i D 57.
Originalens v. 2 »Lyslevende han vandred om«
blev allerede ved aarhundredskiftet optaget i DuS
og har beholdt sin plads i de skiftende udgaver.
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I »Salmebog for Søndagsskoler« har man sat
Ricards navn derunder!
Den flittige brug af dette vers inspirerede SF
220 (særvotum) til en børnesalme af ovenstaaende
v. 1 og 2, samt v. 3 af det første udkast. I det hele
blev der i SF 220, GF 400, MF 236 og 281 gjort
adskillige forsøg paa at danne mindre salmer af
den lange original og faa alt det værdifulde med.
Disse bestræbelser fortsattes i salmebogskommis
sionen, hvor man foruden D 57 oprindelig havde
vedtaget en lille salme, dannet af v. 8, 13, 14, men
den udgik paa grund af pladsmangel.
(Uffe Hansen 11,299-300).

LÆNGE HAVER SATAN SPUNDET.
Se: Se, hvordan dejesus slæber.
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En Anden over Evangelium,
Under dend Melodie:
Nu vel an vær frisk til Mode, etc.
1. SEe, hvor JEsus allevegne
Er tilstæde hos enhver.
Som vil ham i Hiertet tegne,
Og sig holde til ham nær!
Midt iblant Disciplerne
Lader hand sig herlig see,
Der de fuld, aff sorg og qvale
Holdt om ham en sød samtale.
2. Aff Naturen blev de skrekked,
Som de haffde seet en Aand,
Men hand holdt sig ey fordekked,
Viiste dennem Food og Haand,
Hvor aff de saa glade blev.
Ja Forundring Hiertet drev,
Saa at Troe og Fryd i sinde
Stræbte hvo der skulde vinde.
3. Blant saa stoor en hierte-Glæde,
Spurdte hand og dennem ad,
Om de noget haffd’ at æde?
(Sorg ey deert1 vil have Mad)
Dog en Hunning-Kage frisk,
Og et stykke stegter Fisk,
De aff deres Forraad hendte,
Det hand aad, og de ham kiendte.
1. dert: i høj grad. Den, som sørger, har ikke megen
madlyst.

284

4. Skrifttens Ord hand dem udlagde,
Og Forstanden klared op,
Om sin Piin’ og Død dem sagde.
Og hvordan hans Tempel-Krop
Skulde paa dend Tredie Dag
Reyses op, med stoor Behag,
Og at alle, Mand og Qyinde,
I hans Navn skal Frelse finde.
5. Lær mig, JEsu, at erindre
At Du allevegne er,
Det skal mig fra Synden hindre,
Naar Jeg tænker Du est nær!
Kom, O JEsu, tag din sted
Midt i Siæl og Hiertet med!
Du skalt midt udi min Glæde,
Midt i sorgen have sæde.
6. Lad din Fred min Frelse blive,
Hvor Jeg er paa Verdens Øe,
Gid min Aand Jeg op maa give
I din Fred, naar Jeg skal døe,
Viis mig dine sting og Saar,
At min Troe ny Kræffter faar,
Ved din Død og aid den Qyide,
Som Du for mig vilde lide.
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«(5),4:
5:

er
Dit Sted,

2 (6),7-8: Aand paa mig, at jeg maa smage.
Du er med os alle Dage.
Saaledes blev den optaget i RT 1,762 (dog 1,6:
Hjerte), mens KH 549 gik nærmere tilbage til
Kingo:
1,6: Hjertet.
2(6),7 som Kingo.
8: Som for mig du
SS 735 optog salmen som KH, men D har ude
ladt den.
I Norge optog Landstad v. 1, 5, 6, 8 i La 367,
og dette versudvalg gik videre til La rev 361.
Hauge 198 har optaget de samme to vers som
Fenger, men har dertil føjet slutningsverset. Ny
norsk synes ikke at have optaget noget af salmen.
(Skaar 11,43).
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7. Om Jeg skienkes skal med Galde,
Æde Sorgens Aske-Brød,
Det bør mig alt vel befalde,
Naar Jeg tænker paa din Nød!
Du, O JEsu, est saa from,
At det engang vexles om,
Saa Du giver mig at smage
Livsens Brød og Hunning-Kage.
8. Obne selv, O Gud, mit Hierte,
Skærp, O JEsu, min Forstand,
Paa det Jeg din Død og smerte,
Ja din Seyervinding kand
I min Siæl og Hierte saa
Fatte, giemme og forstaa,
At Du i dit Navn vil give
Mig at ævig salig blive.
Th. Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 526.

Til 3. paaskedags evangelium, Luk. 24,36-47,
skrev Kingo først »Hiil, Jesu, dig, Estu her midt
iblant« og derefter ovenstaaende, som dog ikke
kom ind i salmebøgerne, før Kingo-kenderen P.
A. Fenger udvalgte v. 5 og 6 til ETF 868. Han
ændrede:

1. Lær mig, o Skov, at visne glad,
Som seent i Høst dit gule Blad.
Et bedre Foraar kommer,
Hvor grønt mit Træ skal herligt staa
Og sine dybe Rødder slaa
I Evighedens Sommer.
2. Lær mig, o lille Trækfugl, Du!
At svinge mig med freidig Hu
Til ubekiendte Strande!
Naar Alt er Vinter her og lis,
Da skal et yndigt Paradis
Mig sikkert aabent stande.
3. Lær mig, Du lette Sommerfugl!
At sønderbryde tunge Skiul,
Som nu min Frihed tvinger.
En Orm jeg kryber end paa Jord,
Snart flagre høit, af tynde Flor,
De gyldne Purpurvinger.
4. Du, som fra Skyen smiler hist,
Min Mester, Lærer, Jesu Christ!
Lær mig at tvinge Sorgen.
Sving for mig Haabets grønne Flag!
Langfredag var en bitter Dag,
Men skiøn var Paaskemorgen.
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5. Nu sætter mig ved Gravens Læ
Endnu det lille Kors af Træ
Til kiærligt Venskabs Minde;
At mine Børn, ifald de kom
Og fandt den gamle Hytte tom,
Dog kan mit Gravsted finde.
Adam Gottlob Oehlenschlager:
»Eremiten«, Digtninger II, 1813.
»Eremiten« handler om en præst i Schwaben,
som mister sit embede, da det bliver bekendt, at
han engang i sin studentertid har optraadt som
skuespiller. Hans hustru dør af sorg; hans datter
Susanne kommer i pleje, og selv trækker han sig
tilbage til en eneboerhytte i Harzen, hvor hans
datter efter sit bryllup vil besøge ham sammen
med sin brudgom, Theodor. De kommer for sent.
Paa vejen møder de hans fattige ligtog, der syn
ger denne sang, som dog efter sit indhold (sidste
vers) maa være digtet af eremitten selv.
Troels Lund mener, at salmens indhold svarer
fortræffeligt til en gammel, from eneboers tanker,
fostrede af naturbetragtning og kirkelig religiøsi
tet. Det har Oehlenschlager let kunnet genfinde
hos sig selv. Naturindtrykkene var hans egne, og
det stærke haab havde tidligt lydt til ham fra
hans elskede lærer i Efterslægtens Skole, nord
manden, salmedigteren Edvard Storm, hvis bil
led uden tvivl har foresvævet ham, da han skrev
»Eremiten«.
Oehlenschlager har selv bl.a. ændret 2,6: his
set. Sangen blev først anvendt som salme i Myn
sters tillæg, ET 586, med følgende ændringer,
hvoraf de to tilsigter at give den en mere kristelig
karakter:
2,5:
6:

evigt
hisset

3,5:

Snart flyve høit med lette Flor
(maaske Oehlenschlågers egen ændring)

4,2:

Herre, Frelser,

Det sidste vers er udeladt.
Ved optagelsen i R 546 ændredes tegnsætningen
og et enkelt ord i vers 1:
1,2:

,

3=

;

4:

Der

Saaledes gik den videre til N 621 og KH 459.
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Grundtvig gik mere radikalt tilværks. I Prøve
heftet 1845 bearbejdede han salmen saaledes:
1,2:
4:

Og tænke: trods det gule Blad,
Da Livets Træ

2,4:
5:
6:

Mens Alt
evigt
hisset

3,2-6: At Liv udvikles kan i Skjul,
Til det sig brat opsvinger!
Mit Støv, naar det hos Orme boer,
Skal vente da, i sorten Jord,
Paa gyldne Purpurvinger!
4:

Lær mig, min Frelser, Jesus Christ!
At smile, som du smiled hist,
I Sky, høit over Sorgen,
Da trindt det klang fra Engle-Kor:
Langfredags Bitterhed var stor.
Men sød er Paaskemorgen!
Sangv. IV, 96.

Saaledes blev salmen optaget i Fengernes Paaskehefte 1846, i Festsalmernes 3. opl. 1851, nr. 693,
og ETR 747. Her er støvet gnedet af purpurvin
gerne. Uendelig meget højere hævede Grundtvig
sig, da han frit digtede sin modsætning til denne
salme: »At sige verden ret farvel«.
I den nænsomt ændrede skikkelse, som salmen
havde faaet i de officielle salmebøger, blev den
gennem hundrede aar en af vore mest yndede
begravelsessalmer. Herom skrev Thordur Tomasson i 1929: »Snart er de sidste borte af den Slægt,
eller de Slægtled, for hvis Bevidsthed Oehlen
schlågers: »Lær mig, o Skov! at visne glad« var
den selvfølgelige Gravsalme. Endnu i vor Barn
dom og Ungdom blev den sunget, ja, vel næsten
ved hver eneste Begravelse. Og den kendes jo
endnu af alle. Men i levende Brug er den ikke
længer i den Udstrækning. Den er lidt efter lidt
blevet trængt tilbage af f.eks. »Jeg lever og ved
...« og »Tænk, naar en Gang .. .«. Og der er
heri noget, som vel er værd at bemærke, et Vid
nesbyrd om et stille Sindsskifte, ogsaa hos den
bredere Almenhed, bort fra den religiøse Natur
lyrik hen imod det klarere udtalte og egentlig
kernefulde kristelige«. Han fortsætter med at
pege paa, at naar Jesus endelig nævnes, er det
den Jesus, »som fra Skyen smiler hist« og fører
tanken hen paa »Aarets Evangelium«:
Hver Vaar, naar Taagerne flygte hen,
da fødes det lille Barn Jesus igen.
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Den Engel i Luft, i Lund, i Elv,
Det er vor Frelser, det er ham selv.
En betydeligt skarpere kritik giver Ludwigs, idet
han peger paa, at Susanne i »Eremiten« forlan
ger kisten aabnet for at se ham endnu en gang,
men »Det var, som om Gubben med en venlig
Trudsel bebrejdede hende hendes Lidenskab.
»Følgerjeg ikke Naturens Krav ?« syntes han at sige«.
Her finder Ludwigs sangens motiv. »Den handler
nemlig helt igennem om den Død, der naturligt
afslutter en fuldbragt Udvikling og naturligt dan
ner Overgangen til en anden og bedre Tilværelse,
hvis Indhold kun meget vagt og ubestemt anty
des. Jeg ser her helt bort fra Sangens uomtviste
lige Skønhed og holder mig til Indholdet. Sange
ren anraaber ikke Gud, men Skoven, Trækfuglen
og Sommerfuglen om at lære ham at dø denne
naturlige Død ... Skoven visner, naar dens Tid
er; Trækfuglen drager afsted, naar dens Ophold
her er omme, og Sommerfuglen flagrer frem, naar
Larve- og Puppe-Stadiet er gennemgaaet. Som
Modsætning til disse vers kan man blot tænke paa
Ingemanns: »Lyksalig, lyksalig, hver Sjæl, som har
Fred«, hvor der synges om Døden, der brat og i
Utide slaar ned over de sorgløse ... En Natur
besjæling som den, Oehlenschlåger her har fore
taget, er ikke ualmindelig i Digtningens Verden
... Den opfattes af mange som særlig høj og ægte
Poesi, men minder mest om vor Barndoms Trylle
kunstnere, der med forbløffende Behændighed
forstod af en høj Hat at fremtrylle de forunderlig
ste Ting, som de i Forvejen havde puttet ind i
den«. Helt utilladeligt finder Ludwigs det sidste
vers. »Skoven skal lære ham at dø glad, Trækfug
len at drage frejdigt mod det ukendte, Sommer
fuglen at bryde det tunge jordiske Hylster, men
hans »Lærer«, der i Virkeligheden alene kunde
lære ham alt dette, sættes end ikke paa lige Trin
med dem: han skal blot lære ham »at tvinge Sor
gen« (ikke engang at faa Sorgen vendt til Glæ
de)«. En litteraturhistoriker som prof. Ejnar
Thomsen giver teologerne ret i følgende skarpe
bemærkning: »dette Digt omgaas Grundbegre
ber fra den anden Trosartikel paa overfladisk Vis
og vilde være blasfemisk, hvis det ikke var saa
uskyldigt«. - Det er rigtigt; salmen er uskyldig
og naiv, og de jævne folk, som synger den, lægger
nok ofte mere kristendom ind i den, end der er.
Ogsaa i Sønderjylland var den elsket. Morten
Eskesen sang den ved Hans Krugers jordefærd 3.
sept. 1881, og i Køllertiden blev den nævnt blandt
de farlige eller dog betænkelige sange i »Den blaa
Sangbog«. Ved en af processerne om denne bog
pegede den tyske sagkyndige, prof. Nis Schroder,
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paa linjerne »Lær mig, Du lette Sommerfugl, at
sønderbryde tunge Skjul, som nu min Frihed
tvinger«. Ordet »frihed« maatte vel hentyde til
national frihed. Man ved ikke, om man skal le
eller græde over saadant, som ogsaa redaktør
Jessen paapegede det i den tyske rigsdag, hvor
han citerede disse linjer paa dansk og tysk.
Til svensk blev den 1889 oversat af H. F.
Lundberg, men bearbejdet paany 1920, før den
blev optaget i tillæget til Wa 656, hvorfra den
•937 gik *nd i Sv. 572 med begyndelsen »Lår mig,
du skog, att vissna glad«. Der er lagt lidt mere
kristendom ind i den, især i sidste vers:
O Jesu Krist, som ur din grav
Stod upp med evigt liv och gav
Det ut åt vårlden vida,
Giv mit ditt liv, att åven jag
Må efter bitter långfredag
Min påskdagsmorgon bida.
Det er mere kristeligt, men i poesien er der et fald
i de sidste to linjer.
I de norske salmebøger er den ikke optaget.
Det var nær ved, at den ikke var blevet optaget
i D. I Danmark havde man ikke haft mod eller
evne til at bearbejde den siden Grundtvigs forsøg.
Det maatte blive enten eller. Da salmebogskom
missionen udelod den (med 10 stemmer mod 1),
fremkaldte dette en storm af protester i aviserne,
lige fra prof. Søren Holms kronik i Nationalti
dende 6. maj 1948 til de utallige navngivne eller
navnløse indsendere. Den var altsaa endnu ikke
saa død som Thordur Tomasson mente tyve aar
tidligere. Men kommissionen stod foreløbig fast,
og salmen kom ikke med i Prøvesalmebogen. Kir
keminister Hermansen havde imidlertid lovet
»Salmebogskredsen« et tillæg af aandelige sange,
som blev drøftet paa et sidste møde i kommissio
nen den 29. august 1952. Kredsen foreslog ialt 30
sange, hvoraf ministeren vilde nøjes med at foreslaa halvdelen. Skønt der kom stærke betænkelig
heder til orde, gik kommissionen med til at op
tage 13 af hensyn til salmebogssagens praktiske
gennemførelse (i ministermødet). I spidsen for
disse 13 stod denne salme som den eneste, der
allerede var i KH. Saaledes blev den optaget i
D 632.
(Thordur Tomasson i Dagens Nyheder 3. marts 1929.
Ludwigs III, 130-135. Ejnar Thomsen i »Dansk Kirke
liv« 1945, s. 42. »De forbudte Sange« ved Erling Stens
gård, Aarhus 1908. Sønderjydske Aarbøger 1907,3. 172.
Rosendal: »Træk af Danskhedens Historie i Sønderjyl
land« II, s. 33, 313. H. Høirup: »Fra døden til livet«,
s- 52-53. 56-57- Poulsen 11,33-39. Priv.ark.).
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De passione Domini.
1. Patris sapientia, veritas divina.
Deus homo captus est hora matutina,
A suis discipulis cito derelictus
ludaeis est traditus venditus, afflictus.
2. Hora prima ductus est lesus ad Pilatum,
Falsis testimoniis multum accusatum
In collum percutiunt manibus liga turn
Vultum Dei conspuunt, lumen coeli gratum.
3. Crucifige, clamitant hora Tertiarum;
Illusus induitur veste purpurarum,
Caput eius pungitur corona spinarum
Crucem portat humeris ad locum poenarum.
4. Hora sexta lesus est cruci conclavatus
Et est cum latronibus pendens deputatus.
Prae tormentis sitiens feile saturatus,
Agnus crimen diluit sic ludificatus.
5. Hora nona dominus lesus exspiravit,
Heli damans animan patri commendavit,
Latus eius lancea miles perforavit,
Terra tune contremuit et sol obscuravit.
6. De cruce deponitur hora vespertina,
Fortitudo latuit in mente divina.
Talem mortem subiit vitae medicina,
Heu corona gloriae iaeuit supina.
7. Hora completorii datur sepulturae
Corpus Christi nobile, spes vitae futurae,
Conditur aromate, complentur scripturae;
lugis sic memoria mors et mihi curae.
8. Has horas canonicas eum devotione
Tibi Christe recolo pia ratione
Ut qui pro me passus es amoris ardore
Sis mihi solatium in mortis agone.
14. aarh.
Her efter Daniel 1,337.
Denne hymne, som Wackernagel daterer til det
14. aarh., idet han gengiver samme tekst som
Daniels Thessaurus, faar hos ham en anden over
skrift, som han har laant fra en anden version af
hymnen: »Horæ canonicae salvatoris«, fordi den
fordeler de sidste begivenheder i Jesu liv paa de
syv katolske bedetider: matutin, prim, terts, sext,
non, vesper og completorium. Det var en af de
allermest yndede bønner i den senere Middelal

der; den forekommer i en mængde haandskrifter
og i de tidligste tryk. De fleste haandskrifter næv
ner pave Johannes XXII som forfatter, og det
vilde være troligt, siger Dreves og Blume, hvis han
ikke havde knyttet aflad til den og maaske af den
grund var antaget for forfatter. Men man nævner
ogsaa Benedikt XII og Ægidius Colonna. Den er
mange gange blevet oversat til tysk (se Koch I,
141). Den oversættelse, som her har interesse, blev
foretaget af Michael Weisse i »Ein New Geseng
buchlen« 1531:
1. CHristus, der vns seligmacht,
kein boss hat begangen,
Wart fur vns zur mittemacht
als ein dieb gefangen,
Gefurt fur gotlose leut
vnnd felschlich verklaget,
verlacht, verhont vnd verspeit,
wie denn die schrieft saget.
2. Inn der ersten tages stund
wart er vnbescheyden
Als ein morder dargestelt
pilato dem heiden,
Der jhn vnschiildig befandt
vnd on sach des todes,
yhn derhalben von sich sandt
zum konig herodes.
3. Vmb drey wart der gotes sohn
mit geysseln geschmissenn
Vnnd seyn haupt mit einer kron
von dornern zurissen,
Gekleydet zu hohn vnnd spot
wort er ser geschlagenn,
vnnd das krewtz zu seynem tod
must er selbest tragen.
4. Vmb sechs wart er nakt vnd bios
an das kreutz geschlagen,
An dem er sein blut vergos,
betet mit weklagen;
Die zuseher spotten sein,
auch die bey jhm hingen,
biss die sonn auch yhren schein
entzog sdlchen dingen.
5. Jhesus schrey zur neunden stund,
klaget sich verlassen;
Bald wart gall jnn Seinen mundt
mit essig gelassen;
Da gab er auf seinen geyst,
vnd die erd erbebet,
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des tempels vorhang zureys
vnd manch fels zurklubet.
6. Da man het zur vesper zeyt
die schecher zurbrochen,
Wart jhesus jnn seine seyt
mit eim sper gestochen,
Daraus blut vnd wasser rahn,
die schrieft zu erfullen,
wie Johannes zeyget an,
nur vmb vnsret willen.
7. Da der tag sein ende nahm,
der åbent war kommen,
wart jhesus vons kreutzes stamm
durch jozeph genommen,
Herlich nach judischer art
jnn ein grab geleget,
alda mit hiittern verwart,
wie matheus zeiget.
8. O hilf, christe, gotes sohn,
durch dein bitter leiden.
Das wir dir stetz vnterthan
all vntugent meiden,
Deinen todt vnd sein vrsach
fruchtbarlich bedenckenn,
da fiir, wie wol arm vnnd schwach,
dir danckopffer schenckenn.
Michael Weisse 1531.
Her efter Wackernagel III, 289.

De bøhmiske brødre havde allerede deres særlige
salmebog paa tjekkisk 1501, og der kom nye ud
gaver af den 1505, 1519 og 1531. Men ogsaa de
tysktalende menigheder i dette brodersamfund
ønskede en salmebog paa modersmaalet, og en
saadan blev endelig samlet 1531 af Michael
Weisse, som havde besøgt Luther i Wittenberg
1524 og derved oprettet venskabelige forbindelser
mellem brødrene og lutheranerne. Weisse optog
i sin salmebog oversættelser af 16 tjekkiske og 4
latinske salmer, blandt hvilke den her anførte.
Han har bibeholdt tidebøns-inddelingen, men
ellers oversat temmelig frit. Det sidste vers af hans
oversættelse findes endnu i de tyske salmebøger.
Det er ogsaa det sidste vers i Grundtvigs oversæt
telse, der har haft levekraft:
1. Christus, vor Gienløser blid,
Uden Synd begangen
Dog for os ved Natte-Tid
Som en Tyv blev fangen,
Dømdes, uden Skyld og Sag,
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Mellem Djævel-Unger,
Taalde Haan og Hug og Slag,
Spot af onde Tunger!
2. I den aarie Morgen-Stund
De Ham, uforskammet,
Førde til en hedensk Hund,
Taus Han gik som Lammet.
Vel uskyldig blev Han kaldt.
Han dog ei løslodes,
Sendtes, for at prøve Alt,
Ogsaa til Herodes!
3. Klokken ni, med Riis og Vaand,
Lod Han sig hudflette,
Og af raa Soldaters Haand
Krone tung paasætte;
Purpurklædt, til Spee og Spot,
Ryggesløse Svende
Hilsed Ham, som Jøde-Drot,
Med et Rør i Hænde!
4. Klokken tolv Han, bar og blot.
Blev til Korset naglet,
Der Han Galde drak og Spot,
Duggen rød nedhagled.
Hovedet var bidt af Skam,
Røver-Pak Ham haaned,
Soel dog, ved at see paa Ham,
Sortnede og daaned!
5. Klokken tre Han gav et Skrig,
Han sin Fader savned.
Fandt af Ham dog faderlig
Brat sin Sjæl omfavnet;
Afgrund skjalv og Klipper brast,
Sonen var fuldkommen,
Teppet revned i en Hast
Da for Helligdommen.
6. Lær os Frelser, Livets Væld,
Hvad din Død betyder,
Saa vi til dit Kors med Skiel
Nagle vore Lyder!
Lær i Aanden os at saae
Grædende herneden,
Saa Du Lov-Sang høste maae,
Naar vi fare heden!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 260.
Grundtvig ledsager sin oversættelse med denne
fodnote: »De Bøhmiske Brødres »Christus, der
uns selig macht«, frit oversat og afkortet«, hvoraf
vi kan slutte, at han ikke i dette tilfælde har haft
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den latinske original for øje. Han har slettet det
6. og 7. vers om spydet og begravelsen, men gen
givet de øvrige med stærkere farver, end han har
fundet hos Weisse.
Han gentog hele salmen i Sangv. 11,85, men
til 3. opl. af Festsalmer 688 udvalgte han det sid
ste vers »Lær os Frelser, Livets Væld«, som der
efter blev optaget i ETR 821 og ETF 830 og gik
ind i de officielle salmebøger med RT 1,645, hvor
fra det gik videre til KH 225, SS 736 og D 180,
stadig uændret.
I Norge har La 341, Hauge 410 og La rev 329
føjet dette vers til et par vers af »Ind i haven Jesus
gik« (se denne), hvorved man har faaet en lille
passionssalme paa tre vers: »Sortnet var den
gyldne Sol«.
(Koch 1,141; II, 119. Dreves og Blume 11,69. Kulp 35.
Skaar 1,786).
LØGNENS FADER VI FORSAGE.
Mel. Jesus dine dybe Vunder.
1. Løgnens Fader vi forsage,
Falsk er al hans Lyst og Pragt,
Vende til vor Gud tilbage,
Gaae paany med Ham i Pagt,
Han er Sandheds Fader from
Vil ei gaae med os i Dom,
Vil igien vor Fader være,
Skiænke Liv og Lys og Ære!
2. Han os gav sin Søn til Broder:
Jesus Christus, Gud og Mand,
Salig prise vi hans Moder:
Himlens Brud i Jomfrustand!
Han for os paa Korset leed,
Død og Helved overstred,
Være skal, naar Timen kommer,
Levendes og Dødes Dommer!
3. Sandheds Aand vil os ledsage
I Guds Hus til Salighed,
Saa fra Himlen til os Svage
Herrens Kraft er dalet ned.
Med Hans Ord vi i vor Daab
Favne Herlighedens Haab,
Smage ved Hans Bord paa Tue
Livets Brød og Glædens Drue!
4. Det er Lykke uden Lige:
Naadens Aand og Daabens Pagt
Har til Jesu Christi Rige
Friet os fra Mørkets Magt,
Os opladt i Jesu Navn
19

Himlen og Gud-Faders Favn,
Os beredt paa Kongesæde
Evigt Liv og salig Glæde!
N. F. S. Grundtvig.
Utrykte Salmeblade, 1843.
Her efter Sangv. 111,225.
Den 4. marts 1843, mens Grundtvig og hans ven
ner korresponderede om den paatænkte samling
»Psalme-Blade til Kirke-Bod«, skrev han til P. A.
Fenger: »Til Confirmationen har jeg skrevet to
Nye, den Ene til Mel. »Hjelp Gud at jeg nu
kunde«, som vel er temmelig glemt, men skal
være smuk, og kan, efter Faldet, være det«. Denne
ene var »Velkommen Morgenrøde« (se »Han
som paa jorden bejler«), den anden var ovenstaaende, som Sangværket har gengivet efter
Grundtvigs haandskrift. Den nævnte konfirma
tion fandt sted i Vartov den 23. marts, og
Grundtvigs egen datter Meta blev konfirmeret
ved den lejlighed, hvilket vel, mener Uffe Han
sen, har givet »Velkommen, Morgenrøde« et
stærkere følelsespræg end de andre salmer i Sal
mebladene. Ovenstaaende salme blev dog ikke
brugt ved den lejlighed; Grundtvig maa hurtigt
være blevet utilfreds med den; fra samme aar
foreligger i hvert fald en anden bearbejdelse af
det samme motiv: »Løgnens Fader vi forsage,
Lad kun briste alle Baand«, se Sangv. III,281,
hvor han udvider omtalen af forsagelsen til et
helt vers, derefter har et vers om Faderen, et vers
om Sønnen (ovenstaaende v. 2 noget ændret), v.
4 om Aanden, v. 5 om ordet og sakramenterne,
v. 6 ovenstaaende v. 4, og endelig et nyt slut
ningsvers, alt uden henblik paa konfirmationen.
Men heller ikke denne form har tilfredsstillet
ham; han offentliggjorde den ikke selv. Den
fremkom først efter hans død i Sangv. (gl.udg.)
111,201. Men en tredie form, atter med henblik
paa konfirmationen, fremkom i »Trykte Psalmeblade« 1844, nr. 7, hvor den begyndte »Løgnens
Fader er den lede, Krig med ham til Dommedag!
Sandheds Fader vi tilbede, Han i Tro har Velbe
hag«. Denne begyndelse blev ændret, saa den
endelige form blev følgende:
Mel. Som den gyldne Soel frembryder.
1. Løgnens Fader vi forsage,
Falsk er al hans Lyst og Pragt;
Sandheds Fader at behage,
Vi fomye vor Daabes Pagt;
Alt Han kan og Alt Han veed,
Giør dog Alt i Kiærlighed,
I sit Billed Han os skabde,
Igienløste det Fortabte!

ago
a. Gud os gav sin Søn til Broder,
Jesus Christus, Gud og Mand,
Salig prise vi hans Moder,
Himlens Brud i Jomfrustand,
Han for os paa Korset led,
Død og Helved overstred,
Deler paa sit Herre-Sæde
Med os Liv og Lys og Glæde!
3. Gud os gav sin Aand til Trøster,
I vor Herres Jesu Navn,
Han med alle Engle-Røster
Kalder Folk til Herrens Favn,
Aander, med vor Frelsers Røst,
Fred i det beklemte Bryst,
Lader, med Guds Fader-Stemme
Støvet evigt Liv fornemme!
4. Det er Pagten, som oprettes
Ved det store Sjælebad,
Der er Naaden overvættes
I den store Konges Stad:
Livets Pant og Troens Grund,
I vort Hjerte og vor Mund,
Demant-Skjold mod Lue-Pile,
Moder-Skiød til Barne-Hvile!
5. Her er Fuglen, som paa Vinger
Troen bar med Herrens Røst!
Her er Ordet, som Guds Finger
Skriver i hver Christens Bryst!
Her er Nøglen, konstig gjort,
Til Guds Huus og Himlens Port!
Her er Lyset paa Guld-Stagen!
Det giør Natten klar som Dagen.
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6. Fader vor i høie Sale!
Kom din Pagt med os ihu!
Sandheds Aand i dybe Dale!
O bekræft, beseigl den nu!
Herliggiør med Glands paa Jord
Frelseren i Troens Ord!
Giør det klart, at alle Dage
Gud er mægtig i de Svage!
Her efter Prøveheftet 1845, nr. II.
Saaledes blev den optaget i Prøveheftet og i 2.-7.
oplag af Festsalmer 660, dog 4,3: Det. I 8. oplag
ændrede Grundtvig 4,7: Skjold mod Helveds
Luepile, jvf. Ef. 6,16. Men denne ændring for
lod han siden under planlæggelsen af Sangvær
ket, hvor den blev optaget i gi. udg. IV, 159, ny
udg. IV, 37.
Den blev optaget i ETR 725 som ovenfor, lige
ledes i de ældre udgaver af ETF 1057, mens senere
udgaver optog ændringen i 4,7.
Salmen blev optaget i R 373, blot med en lille
ændring: 5,6: Himmelport. Saaledes ogsaa KH
354. Derimod har S 56 i
4,7: Skjold mod Helveds Luepile,
5,6: Himlens Port.
I Sønderjylland optog N 282 ovenstaaende tekst
med udeladelse af det billedrige, man kan ogsaa
sige flimrende v. 5 med de mange sammenlig
ninger. D 411 har alle vers.
(Uffe Hansen II, 116-18. StJ 11,207. Grundtvigs breve
II,36o)-

M
MAN SIGER, LIVET HAR BANGE KAAR.
En Sang.
(Af Hans Rørdam.)
Mel.: Nu Tak for alt, ifra vi var smaa.
1. Man siger, Livet har bange Kaar,
at Farten gaar over dybe Vande,
at uvist er det, om frelst vi naar
hjem til de levendes Lande.
2. Ja, kæmpes maa der fuldhaard en Strid
og lides - stundom i Tider lange,
og Dagen lyser ej lige blid
med Leg og lystige Sange.
3. Og sikkert er det, at sent det gaar,
saa Nat kan falde paa vore Veje,
før fri og frelst vi ved Maalet staar
og har Gudsfreden i Eje.
4. Men lad det gaa, som Vorherre vil!
maa tungt vi græde, skal dybt vi knæle,
at mødes hist staar vor Hu dog til
med alle levende Sjæle.
5. Og skjønt vi veed, vi er af de smaa,
og lidet er kun, hvad vi kan ævne,
saa kan det største vor Sjæl dog naa,
og frem med Sang vi tør stævne.
6. Thi han er med os, den stærke Gud,
hvis Aand os bærer paa Ørnevinge,
som giver Kræfter og ruster ud,
saa Døden selv vi kan tvinge.

»Rødkilde« er navnet paa et maanedsskrift, som
blev udgivet af Rødkilde Højskoleforening under
redaktion af Chr. Bendtsen, Hans J. Jensen og
Hans Rørdam. Det første nummer udkom i april
1877, det næste i maj, og her findes ovenstaaende
sang s. 28-30. Det er sikkert, at teksten er auten
tisk, da forfatteren, som dengang var kapellan i
Stege, selv var medredaktør af bladet. Det er
derimod usikkert, hvornaar den er digtet, og om
det har været til en bestemt begivenhed paa Rød
kilde Højskole. I samme nummer af bladet er der
et lille referat af aabningsmødet ved pigeskolens
begyndelse den 3. maj. Da der heri nævnes nogle
af de sange, der blev sunget, og da det nævnes, at
Rørdam talte, og da denne sang ikke nævnes i den
forbindelse, tør man vel slutte, at den ikke er
skrevet til den lejlighed. Den kan da være sunget
ved afslutningen af vinterholdet i april, eller den
kan ganske simpelt have set lyset i bladet og der
efter være taget i brug paa højskolen. Det har
været almindeligt at datere den til 1878, men det
er altsaa ikke rigtigt.
Den blev hurtigt udbredt gennem forskellige
sangbøger, snart ogsaa optaget i salmebøger og
tillæg, saaledes allerede 1892 i FK 379, meget
senere i KHT 918, hvor den er dateret til 1883,
KST 755, FA 576 og DT 934.
1925 blev den optaget i SS 737 med følgende
smaa ændringer, som næppe er bevidste, men
stammer fra dens gang gennem sangbøgerne:
2,1: fuld haard
4,1: vor Herre
7,2: end Dage

7. Ja, Gud ske Lov; om end sent det gaar,
og mørke Skyer tidt Dagen dølge,
vi har ej bange, men blide Kaar:
vi er med Herren i Følge!
8. Han slipper ikke, hvem han har kjær,
paa Jord saalidt som i Dødens Dale,
før Sejerskransen engang vi bær’
med ham i Himmerigs Sale.
Hans Kristian Rørdam.
»Rødkilde«, Maj 1877.
19*

D 22 har halvvejs undgaaet den sidste ændring.
Denne sang, som synges almindeligt over hele
landet, maaske ikke mindst i KFUM- og
KFUK-kredse, blev i første omgang udeladt af
salmebogskommissionen og ikke optaget i Prøve
salmebogen. Men da kirkeminister Hermansen
havde lovet stiftsprovst Hee Andersen og den af
ham ledede salmebogskreds et tillæg med aandelige sange, kom der en ny forhandling i gang.
Stiftsprovsten foreslog optaget 30 sange, hvoraf
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kirkeministeren paa forhaand udelod halvdelen
og foreslog salmebogskommissionen at optage den
anden halvdel. Paa et møde mellem ministeren og
kommissionen den 29. aug. 1952 blev man enig
om il, hvoriblandt denne. Dens optagelse skyl
des altsaa Hee Andersen, men er billiget af mini
steren og kommissionen.
(Priv. ark.).

MARIA HUN VAR EN JOMFRU REN.
Maria hun er en lomfru reen etc.
Christelige foruent/Jesu Christo
til Loff oc ære.
1. Maria hun er en lomfru reen/
som Scrifften monne beuise/
hun fødde en Søn for uden meen/
hannem skulle wi loffue oc prise/
hand haffuer oss alle aff synden løst/
hand giffue oss trøst/
oc Himmerigis euige lise.
2. Vaare Verdens Mestre paa en sted/
Det vaar saa faur en Skare/
De kunde ey alle met deris kloghed/
Hans godhed obenbare/
Saa er lesus met Naaden fuld/
Hand være oss huld/
Naar wi aff Verden skulle fare.
3. Propheterne aff den hellig Aands naade/
Deris ord met skel beuiste/
At lesus Christ fra syndens vaade/
Fra død oc Dieffuelens liste/
Dem frelser alle som paa hans naffn/
Sig til stor gaffn/
Troer hiertelige wden tuiste.
4. O lesse riss oc Dauids quist/
O lacobs Huse stierne/
Det est du Herre lesu foruist/
Dit naffn loffuer ieg saa gierne/
Du løste naadelig Verden all
Aff Adams fald/
Du vilt oss styre oc verne.
5. O kunde ieg alskens tungemaal/
Oc Scrifftens dybe sinde/
O vaar min tunge giort aff staal/
Oc Engle maal der inde/
Da vilde ieg paa mine knæ falde/
lesum paakalde/
Vel hundret tusind sinde.
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6. Mine synder ere som sand i strand/
Mangfoldig som Soel i strimer/
Gud løse mig nu aff synders baand/
Oc helst i dødens time/
Gud lade mig aldrig bliffue fortabt/
Som mig haffuer skabt/
Giff mig aff naaderne sine.
Senmiddelalderlig Mariavise,
ændret af Hans Thomissøn 1569, Th. 41.
Nutzhorn mener, at denne middelalderlige Maria-hymne maa være af dansk oprindelse, fordi
der ikke er fundet nogen tysk eller anden frem
med original til den. Der er imidlertid fremdraget
en svensk tekst, »Alssmechtigh gudh och Herre
reen«, som efter Severinsens mening paa visse
punkter staar middelalderen nærmere, men dog
heller ikke er den oprindelige. Saavel den svenske
tekst fra et haandskrift i Uppsalabiblioteket fra
1583 som den 14 aar ældre danske maa begge
anses for at være lutherske bearbejdelser af en
ældre original. Om denne saa har været dansk
eller svensk er maaske uvist; en svensk forsker
som Emil Liedgren mener, at originalen maa
have været dansk.
En sammenligning mellem de to tekster giver
omtrent følgende resultat: V. 1 og 2 ligger nær
det oprindelige. V. 3, som mangler i den svenske
tekst, skulde være af »Hans Thomissøns fabrikat.
Det er luthersk nok, men ikke meget poetisk«,
siger Severinsen. V. 4 skulde igen være nær det
oprindelige; det er i den svenske tekst udvidet
til to vers. V. 5 stemmer næsten overens i de to
tekster, men den svenske har »konsternes« i stedet
for »skriftens«, som vel er mere luthersk. V. 6 er
ogsaa ens. Det er et af de vers, som bider sig fast.
Kingos salmebog bestemmer, at det skal synges,
naar den til litaniet hørende kollekt er sunget af
præsten. Baade i Danmark og Norge har det
været almindelig brugt før skriftemaal. Dermed
slutter den danske tekst, men den svenske har
endnu et vers:
O Jesu du åst alla syndares trost,
som vilja på dik kalia.
Vi bedje dik med hjårta och rost,
lat os ej i syndene falla.
Vår glade hon år i himmelrik,
til det tro vi dig.
O Herre du bed for os alla.
Amen.
Det maa vel antages at være det oprindelige slut
ningsvers, og det har vel sluttet med en bøn om,
at Maria vilde bede for os alle.
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Paa dette grundlag er det forholdsvis let af
danne sig et billede af den gamle Mariavise, selv
om vi ikke kender den mere. Hvad der i den er
henført til jomfru Maria, er i Hans Thomissøns
kontrafaktur henført til Jesus. Selv et saadant
udtryk, at Jesus er »Jesse riss« (jvf. Es. 11,1) har
her været sagt om Maria; saadan kaldes hun
ogsaa andetsteds, se under »En rose saa jeg
skyde«. »Verdens Mestre« i 2,1 og Propheterne i
3,1 er et lille levn af de lange processioner af
engle, helgener, patriarker og profeter, som i
andre Mariaviser drager forbi til hendes ære. Men
paa den anden side har Hans Thomissøn ogsaa
bevaret noget af hendes oprindelige ære. Hun
»fødde en Søn for uden meen«, det vil sige uden
at miste sin jomfruelighed; den var urørt før,
under og efter sønnens fødsel. Andetsteds bevarer
man fra Middelalderen det billede, at Marias
jomfruelighed var uskadt af fødslen, ligesom glas
set ikke skades af, at lyset gaar igennem det, se
under »Glæden hun er født i dag«. Med rette
hedder det derfor i overskriften og i selve teksten:
Maria hun er.... Et lille katolsk levn findes maaske ogsaa i 6,4: »Oc helst i dødens time«, der kan
hentyde til dødssakramentet.
Slutningsverset er værd at nævne ogsaa af an
dre grunde. Syndernes mangfoldighed kan natur
ligt sammenlignes med »sand i strand«, men
»Soel i strimer« kunde synes for lyst et billede til
dette formaal. Der har dog vist fra begyndelsen
været tænkt paa de støvgran, som man kan se i
solstriberne, men det kommer ikke frem i ordene.
Kingo har faaet det frem i sin bearbejdelse i Vin
terparten :
Min Synd i mengden er som sand,
Som Støff i Solens strimer,
Gud løse mig aff syndsens baand,
Og helst i Dødsens Timer,
Gud lad mig ey blive fortabt,
Som mig har skabt,
Giv mig aff Naader dine.
KSS IV, 98.
Som helhed er verset dog ikke blevet godt, og den
første linje er ringere end Hans Thomissøns.
Imidlertid er det slet ikke Kingo, som først har
faaet »støvet« frem, men Søren Terkelsen, som i
sin store ufuldendte salmebog ellers er endnu
uheldigere end Kingo:
Min Synd mangfoldig er som Saand,
Som Støf i Solens Stråle,
Gud løse mig af Syndsens Baand,
Naar Jeg ej miere kand tale.
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Lad mig ej blifve, o Gud, fortabt,
Som mig har skabt,
Dig vil Jeg mig befale.
Sand kommer ikke til at rime paa Baand, selv om
man sætter et a til, og Straale kommer ikke til at
rime paa tale, fordi man sletter et a.
Imidlertid nyttede disse forsøg paa en grun
digere omdigtning ikke noget. K holdt sig nær til
den gamle tekst, anbragte salmen til søndag mel
lem jul og nytaar og ændrede kun smaating:
1,4: Hannem ville (i senere udgaver)
2,1:
2:
5:
7:

mestere
faver
af naaden
skal fare.

3,5: frelste
7: Vil troe og ikke tviste.
5,2: Og Skriftens dyb besinde,
4: engle-maal
7: hundrede tusinde
6,1:
2:
3:
7:

de ere
som solen
af syndsens
naaderne dine.

.

P 46 optog salmen som K, og derefter gled den ud
af de kongerigske salmebøger.
Det var Grundtvig, som paany henledte op
mærksomheden paa dette gamle arvesølv, idet
han i Sangv. I bearbejdede den saaledes:
1. Maria hun var en Jomfru skiær,
Som Kirken mon bevise,
Hun fødte en Søn, al Ære værd,
Og Hannem vil vi prise;
Han har for os alle sit Blod udøst,
Fra Døden gienløst,
Og giver os evig Lise!
2. Stod Mestrene alle paa en Plet,
Det var saa faur en Skare,
De kunde dog ei med Klogskab ret
Hans Godhed aabenbare,
Af Sandhed og Naade er Han saa fuld,
Han være os huld,
Naar vi skal af Verden fare!
3. Propheterne, udaf Aandens Drift,
Langt meer end selv de vidste,
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Forkyndte med Ord og hellig Skrift:
Sin Brodd skal Døden miste,
Og finde skal Livet i Herrens Navn,
I Frelserens Favn,
De Troende, som ei tviste!
4. Af Isais Stub den rette Kvist,
Og Jakobs klare Stj'erne,
O Jesus, vor Drot, er Du forvist,
Dig priser jeg saa gierne,
For naadelig reiste af Adams Fald
Du Skabningen al,
Du vogte os vil og værne!
5. O kunde jeg alskens Tunge-Maal
Og Skriftens Dyb udfinde,
Og var saa min Tunge gjort af Staal,
Var Engle-Røst derinde,
Da vilde din Godhed og Viisdom stor
Jeg klare med Ord,
Og drages det Alt til Minde!
N. F. S. Grundtvig:
Sang-Værk, 1837, no. 173.

Men salmen fik dog ikke indgang i KH, der i høj
grad er afhængig af disse to bøger.
Men nu blev den genoptaget i Sønderjylland,
idet N 51 lagde Grundtvigs tekst til grund og blot
paa følgende steder reviderede den efter den
gamle:
1:

Maria hun er en Jomfru reen,
Som Skriften os mon vise,
Hun fødte en Søn foruden Meen,
Ham skal vi evig prise;
Han haver os alle fra Synden løst,
Han give os Trøst
Og Himmerigs evige Lise!

2:

uændret som Gr.

3:

uændret.

4,2:
3:
4:
5:

lyse
Det er du, vor Herre Jesus Christ
Dig prise vi
Thi naadelig

Grundtvig skriver i en fodnote: »En gammel
Marie-Vise, fordum og nu »christelig forvendt««.
Mærkeligt nok har han udeladt det sidste vers. I
2. udg. af Sangv. ændrer han

5,4-7: Og Englerøst derinde:
Da vilde jeg knæle ved Krybben trang,
Paakalde med Sang
Min Jesum vel tusind Sinde
(grev Schack).

1,2: Sønnen
4: Og ham saa

Desuden optages slutningsverset i grev Schacks
redaktion:

4,4: Dig prise vi

Min Synd er som Sand ved Havets
Strand,
Som Løvet i Skjærsommer,
Gud løse mig nu af Syndens Band,
Og helst naar Døden kommer;
Lad aldrig, min Gud, som mig haver
skabt.
Mig blive fortabt,
Men vær mig en naadig Dommer!

Aabenbart har Grundtvig efter sin mageløse op
dagelse ikke yndet linjen »som skriften monne
bevise«, skønt det sidste ord vel kun betyder
»vise«. Det kunde opfattes som »papirpavedøm
me«. Han ændrer derfor til »Kirken«, fordi kir
kens eksistens var bevis for grundvoldens ægthed,
hvortil hører den ubesmittede undfangelse. Siden
gaar det op for ham, at dette kan forstaas paa en
endnu mere papistisk maade, nemlig at kirken
ved sit paabud fastslaar dogmet om jomfruføds
len; han ændrer derfor til »Sønnen«. Nu kan det
ikke misforstaas, og tanken er god og fin: Søn
nens guddommelige renhed viser moderens un
derfulde renhed.
Fenger optog teksten fra 1837 i ETF 791, og
samme tekst blev optaget i KHF 1885,225, dog
1,2: os mon vise,
4,4: Dig prise vi.

Denne omdigtning bringer rimene i orden, bl.a.
ved at ændre »Syndens Baand« til »Syndens
Band«; men den anden linje indeholder et fest
ligt foraarsbillede, der dels virker som et frem
medelement i teksten, dels egner sig endnu min
dre end originalen til at udtrykke syndernes sør
gelige mangfoldighed.
Fra N gik denne tekst videre til Sønderborg
693I KHT 731 fremkom en lempelig bearbejdelse
af den gamle tekst, dog med udeladelse af v. 3,
som efter Severinsens mening ikke var oprinde-
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ligt. Derimod er alle vers med i TT 713, som ogsaa holder sig nær til den gamle. Lidt mere gen
nemgribende er teksten ændret i S 139, som dog
udelader sidste vers, der atter er optaget i ST 723.
Paa samme maade har forslagene været uenige.
SF 232 optager i det væsentlige Ns tekst, men
ændrer 4,5-7 og v. 6. GF 195 følger i det væsent
lige ST, mens MF 135 lemper den gamle tekst
endnu engang. Teksten i D 64 er resultatet af alle
disse tilløb.
I Norge foretog Landstad en selvstændig bear
bejdelse af den gamle tekst. La 297, som gik vi
dere til La rev 278. Hauge 77 holdt sig nær til den
gamle. Nynorsk 220 har optaget en oversættelse
af Blix: »Maria, ho er ei jomfru rein«.
(Skaar 1,676. Nutzhorn 11,46. Niels Møller SS, II, 118.
Widding 11,135-6. P. Severinsen: »En middelalderlig
Salme«, Kirke-Tidende 1916, sp. 369-376. E. Liedgren: »Svensk psalm och andlig visa«, 214. Erland
Hjårne: »Två gammalsvenska andliga diktér«, Upp
sala 1915. Jørgen Schultz og Henrik Glahn i Dansk
Kirkesangs Årsskrift 1958-59, s. 22-34. Søfren Terkelsen: »En gandske ny Aandelig Psalme och Vise-Boog«
i Karen Brahes bibl., Riising A V,4).
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Mel. Alene Gud i Himmerig.
1. Med den Eenbaarnes Herlighed
Blev Ordet Kiød tilvisse,
Endskiøndt Guds Søn kom ei herned
Med Kronen paa sin Isse,
Men fødtes som en Træl i Vraa,
Og døde under Skyer graa
Paa Kors som en Misdæder.
2. Hans Herlighed i klare Tegn
Udstraalede med Styrke,
Saa under hver en Himmelegn
De er som Lys i Mørke,
Som Himmellys, der raabe ud:
Hvo ham har seet, har seet sin Gud,
Han eet er med sin Fader!
3. Det første Tegn paa Glædens Fest,
Som gik for brat til Ende,
Han gjorde som en Bryllupsgiæst,
Ved Vand til Viin at vende,
Og klart er det, at ene Han,
Som skabde baade Viin og Vand,
Kan deres Art forandre.
4. Han sagde: tie! til Storm og Havn,
Far ud! til Aander kaade.
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Og Bølger sank og Storme tav,
Og Djævle bad om Naade,
De saae i ham den Guders Gud,
Som Storme har til Sendebud
Og Skiel for Havet satte.
5. Det er Hans Kiendetegn paa Jord,
Som ene har al Styrke,
At Alt udspringer paa Hans Ord,
Som Lys sprang ud af Mørke,
Saa Hans: giør det! kom hid! staae der!
Er meer for alle Aanders Hær
End Kongebud for Trælle.
6. Det sidste Tegn i Støvets Dragt
Omstraaled Guddoms-Ordet,
Da kom her ud! han knap fik sagt
Til Vennen død og jordet.
Før Lazarus, som stank igaar,
Stod op idag som Blomst i Vaar,
Og smiled over Døden.
7. Derfor vi seile tør hver Sø,
Hvor farlig den saa bryder,
Derfor vi leve tør og døe
Paa Ordet, som det lyder,
I Jesu Navn, paa Jesu Ord
Som ei med Himmel og med Jord
Forgaaer, men kun forklares!
N. F. S. Grundtvig, i844(?).
Her efter Sangv. IV, 61.
Sangv. IV, 61 gengiver Grundtvigs haandskrift,
eller i hvert fald et af dem. Salmen blev ikke
offentliggjort i Grundtvigs levetid, men først i
Sangv. (gl.udg.) III, 104, hvor den lyder noget
anderledes:
Ovenstaaende v. 5 mangler.
5 (6) ,6: I Dag opstod som
6

(et vers, som ikke findes ovenfor):
Der ser man grandt den Mund og
Haand
Med Kraften uden Mage,
Som Jordens Støv gav Liv og Aand
I gamle Skaberdage,
Og skal en Gang, trods Grav og Død,
Os kalde frem afjordens Skjød
Op til vor Herres Glæde.

I denne sidst anførte skikkelse blev salmen først
kendt, men den blev ikke optaget i de grundtvig-

2g6

ske salmebøger. Det synes at være TT 714, som
først har opdaget den. Her blev den optaget med
v. 1, 2, 6, 7. ST 732 optog derefter v. 1, 2,
4a + 5 b, 6, 7. Alle forslag var enige om at optage
den, men MF 350 som TT, SF 289 som ST, mens
GF 219 optog alle vers og blev fulgt af D 125.
Altsammen paa grundlag af tekst og versnumre i
den gamle udgave af Sangværket. Saaledes er v. 5
i den først anførte tekst fra Sangv. IV, 61 ikke op
taget nogetsteds. løvrigt er der flere varianter,
hvorom henvises til Sangv. VI, s. 290.
MED FRED OG FRYD JEG FARER HEN.
1. Myt frid und freud ich far do hyn
ynn Gotts wille,
Getrost ist myr meyn hertz und syn
sanfft und stille,
Wie Gott myr verheyssen hat,
der tod ist meyn schlaff worden.
2. Das macht Christus wahr Gottes son,
der trew Heyland,
Den du mich Herr hast sehen Ion1
und macht bekand,
Das er sey das leben2
und heyl ynn nott und sterben.
3. Den hastu allen furgestellt
mit gros gnaden,
Zu seynem reich die gantzen wellt
heyssen laden
Durch deyn thewr heylsams wort
an allem ort erschollen.
4. Er ist das hell und selig licht
fur die heyden,
Zur leuchten, die dich kennen nicht
und zu weyden
Er ist deyns volcks Israel
der preys, ehr, freud und wonne.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg. 438.

I Joh. Spangenbergs »Zwolff Christl. Lobgesenge«, Wittenberg 1545 er tilføjet en slutningsstrofe:
5. Ehr sey Gott Vater vnd dem Son
vnd dem Heiligen Geiste,
Der vns jnn dieser argen Welt
sein gnad leiste,
Wie es war vnd jtzund ist
Und bleibet stetiglich. AMEN.
I. lassen. 2. verset kræver tilføjet »mein«.
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Simeons lovsang i Luk. 2,29-32
Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace;
quia viderunt oculi mei salutare tuum,
quod parasti ante faciem omnium populorum:
lumen ad revelationem gentium,
et gloriam piebis tuæ Israel,
havde i den gamle kirke en fast plads ved Marias
renselsesfest d. 2. febr. og blev desuden brugt i
tidebønnen ved Completorium om aftenen kl. 9.
Da Luther i slutningen af 1523 og den første halv
del af 1524 arbejdede paa at skabe en tysk kirke
sang, oplevede han dette kirkeaars første del med
et stadigt henblik paa kirkesangen. Det er da gan
ske naturligt, at hans øjne faldt paa Simeons lov
sang, en af de saakaldte »cantica« fra det nye
testamente. Stemningen i hans gendigtning havde
han allerede levet sig frem til. Han siger i sin præ
diken til Marias renselsesfest 1523: »Dieses an
sehen, das Simeon thet am kyndlein, machet yn
so hertzenhafftig, das er anfing zusagen »Nun
lass, herr, deynen knecht im friden, ich forcht
hynfurt nicht mer wieder sundt, todt noch hell,
byn im glauben gantz ertruncken«. Warumb bist
du so freudig? »darumb das mein augen haben
gesehen deinen heylandt ...«. Darumb wiltu
seliglich und frolich sterben, so bilde dir disen
verss ein«. Det er muligt, at Luther just har skre
vet sin salme i forbindelse med den samme fest det
næste aar. Lucke daterer den til første fjerdedel af
1524. I Luthers og Walters korsangbog, hvor den
først fremkom, er den anbragt paa sin plads i
kirkeaaret. Senere har Luther optaget den mel
lem sine begravelsessalmer i 1542, hvor han des
uden i forordet har givet to andre omdigtninger
af »Nunc dimittis«.
Luther er langtfra den eneste, som har skabt
en metrisk bearbejdelse af »Nunc dimittis«, se
Wackernagel 111,637, 702, 703, 820, 1058; V,
1175, 1355. Men Luthers omdigtning overgaar
langt alle de andres. Spitta siger træffende, at der
ikke er nogen af dem, hvor man møder en saa
stærk personlig stemning. Ganske tilsvarende
sagde Harald Vilstrup paa Dansk Kirkesangs
stævne paa Rødding Højskole 1957, at »Luther
fører hele sit sind ind i alle sine salmer, selv om
det er brugskunst; derfor er han den største af
alle salmedigtere. Han er ikke særlig behændig
som verskunstner, men meget musikalsk, og hans
vers Uver, naar de faar den rette melodi«. I dette
tilfælde er der nu ikke noget i vejen med verskunsten, bortset fra den manglende stavelse i 2,5.
Den strofe, han her har bygget, er et fuldkorn-
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ment udtryk for den fredelige hengivelse og den
stille glæde. Dens dobbelte skiften mellem linjer
paa 8 og 4 stavelser og en afslutning paa to gange
7 stavelser er af stor virkning.
»Nunc dimittis« er oversat paa prosa »Till
Natsang« i Claus Mortensens salmebog af 1528:
»Forlad nw thjm swend, o Herre«. Men aaret
efter fremkom en oversættelse af Luthers gen
digtning, sandsynligvis af Arvid Pedersen:
Simeonis lofsang. Nunc di
mittis. Luce. ij.
1. MEd glæde oc fred far ieg nw been,
alt effter Guds wilie
[met ith frit mod fra denne Verden]
wil ieg nw skibes:
effter the ord som Gud haffuer loffuit meg,
døden skall myn søffn worde.
2. Thet giør alt lesus Christ Guds søn
then tro frelsermand,
then ieg haffuer sect med myne øgne,
ieg tror wist att han
er wort lyff oc all wor salighed,
y nød oc dødzens wonde.
3. Then haffuer tw Herre nw satt fram,
for alle folk med stor naade,
oc til hans ryge alle land,
lader bede oc raade,
med thit dyre oc hellige ord,
som synder oc nør fast klinger.
4. Han er thet klare oc salige liwss,
for alle hedninge
att liwse thennom som ere vwyss,
oc Gud icke kende.
Han er oc thit folks Israel,
pryss, ære, frøgd oc glæde.
Arvid Pedersen (?) 1529.
Her efter Bruun 1,71,
dog 1,3 efter Tv 17.
Det er jo kun vand imod Luthers kunst. Rimene
er daarlige og regelmæssigheden i versbygningen
er gaaet tabt. Tv 17 ændrer:
3,6: kundgøris.
4,3: Dem.
5: Folckis
Th 333 frafalder ændringen i 3,6, men udvider
genitiven i 4,5: folckis Israels.

Gradualet anbringer den som slutningssalme
paa Marias renselsesdag.
Den blev endnu optaget i K med følgende æn
dringer :
2,2: Den trofaste
3: haver jeg
4-5: Jeg troer jo forvist/
At hand er vor
Desuden en anden linjedeling i
4,5-6: folkes Israels priis/
Ære fryyd og glæde.
P 42 optog samme tekst som K, men i de senere
salmebøger blev den ikke optaget.
Ogsaa prosaoversættelsen blev optaget i Tv 18.
Det samme skete i Th 303, men i en ny oversæt
telse af Peder Palladius, som fordanskede baade
Magnificat og Nunc dimittis »at siunge oc loffue
Gud met/ besynderlig i Kircken met Peblingene/
om Søndagerne effter Afftens predicken«, 1553:
»Herre, lad nu din Tienere fare i Fred«.
Det er den samme Peder Palladius, som i Visitatsbogen formaner til at høre Guds ord i tide og
fortæller om nytten deraf ved at minde om de 80
fattige fiskere, som stangede aal paa isen ved
Saltholm kyndelmisse aften 1542 eller 1543. Da
isen brast under dem, blev de adskilt, nogle red
dede sig ind til Saltholm, nogle drev paa isen til
Malmø, hvor de landede meget forkomne. 28
eller 29 druknede.
»Den tid de vaare saa til sammen oc fløde
heden paa isen, da maatte mand høre (som de
sagde for oss, der hiem komme), huilcke der
haffde hørt Guds hellige ord flittelige vdi Københaffn; som wi maa vel giffue Københaffns
indbyggere det loff, at de høre saa gerne Guds
ord oc søge saa samdrectelige til prædicken, som
de gøre vdi nogen by vdi Danmarckis rige, huer
købsted wfortalt, huilcket ieg siger eder oc andre
til it got exempel oc efftersiun.
Der vaar en iblant de fattige fiskere ved naffn
Hans Bentsøn, fød vdi Ottense, min gamle disci
pel met salig ihukommelse, hand oc nogen andre
robte til deris staldbrødre oc sagde: kære brødre
oc gode naboer, lader oss icke falde vdi mishaab,
for wi skulle dø vdi dette vand! lader oss nu se,
om wi haffue nogen tid hørt Guds ord vdi vor
liffs tid, det vil nu gelde, wi se den visse død for
vore øyen, her maa wi bliffue, det maa icke andet
være; oc begynte at siunge denne sang, som wi
nu siunge for prædiken: Nu bede wi den Hellig
Aand; det vaar aff hiertit, de sunge. Der denne

r
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vaar vde, da sunge de denne sang offuer deris
egen død, som wi siunge offuer lig, naar wi det
iorde: Met glæde oc fred far ieg nu hen etc. Der
vaar fuld liden glæde paa ferde met dem, huo der
vilde skaade dette kød oc blod, oc huo der haffde
set, huore de fore heden; meden den glæde vaar
vdi deris hierter, at de haffde flittelige hørt Guds
ord vdi deris velmact, der for kunde de nu sette
tro dertil oc trøste dem der met, oc viste vel, at
deris siæl skulde icke fordømmis, alligeuel at deris
legome skulde ligge oc kastis oc siunckis vdi det
vand til domme dag; der fore vaare de saa fri
modige oc fulde der bedre inde paa isen paa deris
knæ op ind til armhulerne vdi vandit oc bade
Gud, at hand vilde tage dem bort vdi god tid, oc
sagde til huer andre: kære brødre oc gode naboer,
huilcke Gud vil end nu spare, at i kunde komme
hiem igen fra denne haffs nød, siger vore fattige
hustruer oc børn gode natter, oc ser dennem til
gode for Guds skyld, men wi maa icke mere
komme hiem til dem her vdi verden! Saa sagde
de huer andre gode natter oc fulde saa fra huer
andre paa stycker iss oc suncke der hen vdi Guds
vold oc naade, oc er icke end nu funden flere end
to oppe til denne side, der ieg veed aff at sige.«
Denne beretning er et vidnesbyrd om, hvilken
betydning salmerne havde for den jævne mand
allerede faa aar efter reformationen. De salmer,
som blev sunget hver søndag, saaledes »Nu bede
vi den Hellig Aand«, som blev sunget før prædi
ken, kunde alle udenad; ligeledes »Med glæde og
fred«, som blev sunget ved begravelser.
I det samme farvand sank den danske damper
»Jolantha« natten mellem 4. og 5. okt. 1947. Be
sætningen var paa 18 mand, hvoraf de 6 drukne
de. Det manglede ikke paa tapperhed og gensidig
hjælpsomhed, da den største del af besætningen
hang i masten paa det sunkne skib, men tiden var
en anden; en af de reddede fortæller: »... men
vi holdt da i hvert Fald humøret oppe. Det var jo
frygtelig koldt, og der var ogsaa ret høj Søgang.
Vi dannede Hylekor og raabte i Munden paa
hinanden for at holde Varmen. Saa begyndte vi
ogsaa at synge. Der var en, der sang for med
»Tomerose var et vakkert Barn«, og saa sang vi
med allesammen. Vi blev ved og blev ved med at
synge den, for det var ligesom, at det gav varme
...« (Kristeligt Dagblad 6. okt. 1947).
Til Prøveheftet 1845 genoplivede Grundtvig
Luthers vers ved en fri oversættelse:
1. Med Fred og Fryd jeg farer hen,
Naar Gud befaler,
Saa blidelig, med Gud til Ven,
Min Soel neddaler;
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Sødt og salig sove hen
Jeg skal, som han mig loved!
i

2. Ja, Herre, mine Øine saae,
Du os har givet,
Selv naar vi skal i Døden gaae,
Udvei til Livet:
Christus din, vor Frelsermand,
Han er vort Liv i Døden.
3. Ham til os Alle Du har sendt,
Vor Sjæl til Baade,
Giør hele Verden og bekiendt
I ham din Naade;
Vældig Ordet dyrebart
Nu allevegne runger!
4. Midt i det blinde Hedenskab
Dit Lys oprandt,
Et saligt Lys, en Soel i Grav,
Vi see nu grant,
Israel! dit Haab, din Glands,
Han er vort Lys, vor Glæde!

I

N. F. S. Grundtvig 1845.
Prøveheftet nr. 45.
Jvf. Sangv. IV, 86.

Grundtvig skriver »egen Melodie« over og tilsig
ter samme versemaal som Luther, men han er
ikke musikalsk nok til at se, at han ikke rammer
helt. Der maa ingen optakt være i lin. 4. Desuden
har lin. 2 og 4 i sidste vers faaet mandlige rim.
ETF 1100 optog den uændret, men RT 2,870
ændrede:
,
3,3: Du hele Verden gør bekendt
4,2:
4:
5:
6:

Du lod oprinde
Hvor Mulm var inde
Israel! din Herlighed
Nu er vort Lys, vor Glæde.

1

Den blev ikke optaget i KH, men KHT 743,
S 519, ST 864 og TT 715, det sidste sted med
udeladelse af v. 3.
I Sønderjylland ændrede N 519 noget mere
paa Grundtvigs oversættelse:
1.2- 4: Som Gud mon ville,
I Hjertet jeg, med ham til Ven,
Er tryg og stille;
2.2- 3: At du har givet
Os, naar vi skal

I
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V. 3 og 4 som RT 2 (fælles kilde KHF 1885,677).
D 117 har optaget Grundtvigs tekst med nye
ændringer i de to sidste vers; de blev foreslaaet i
MF 605.
Harald Vilstrup har i »Syngende Himmellyst«
1937 foretaget en ny oversættelse, helt i Luthers
versemaal: »Med Freden jeg bortfarer nu«. Den
er optaget i Nordisk Koralbog s. 121.
I Norge har Landstad oversat alle Luthers sal
mer i »Martin Luthers aandelige Sange«, 1855,
denne endog i to former. Den bedste af dem har
han anvendt i sin salmebog, yderligere forbedret:
»Med Fred og Glæde far jeg hen«. La 162; han
holder sig nøje til Luther baade i tekst og metrum.
Hauge 75 har optaget Landstads tekst med nogle
ændringer. La rev har ikke optaget den, men den
maa have været savnet alligevel; den er nemlig
optaget i rigsmaalstillæget til Nynorsk 743 med
Landstads tekst. Omvendt har La rev 144 op
taget en nynorsk salme af Hovden, skrevet over
samme tekst, men uden forbindelse med Luthers:
»Lat meg få fara burt i fred«.
(Koch VIII,579-585. Fischer II,91. Weimarudg. 152154. Spitta 249-255. Kulp 304. Skaar 1,415-417.
Severinsen 10, 12. Nutzhorn 1,191-194. Niels Møller
SS, 11,163. Widding 1,192; 11,41. Ernst Frandsen:
»Hans Christensen Sthen«, 1932, s. 121. P. Palladius:
»En Visitatz Bog« (Svend Grundtvigs udg.), Køb.
1872, s. 23-25).

MED KONNING DAVID KLAGE.
Then L. Psalme, Huor mandt Be
klager syn syndt och brøst.
1. BEklage aff all myn synde,
maa ieg mett Koning Dauidt.
leg kan thet oc besinde,
myn Gudt handt war meg wredt.
leg thet wel wedt,
thet er myn syndt wrene,
ther hannom saa allene,
Fortørner mange leedt.
2. O Gudt ieg mig bekender
een syndere for teg,
ieg mercker oc besinder.
Inthet andet vdi mig,
endt onth atthraa.
Mett legommens begering,
til thenne werdtzens næring.
Ther mig beswige maa.

3. O HERre mig benaade,
myn Gudt oc skaber blydt.
Myn brøst will mig forråde
thet er hennes daglige ydt.
O all myn lydt,
thyn naade ladt mig beware,
fra Satans falske snare.
I thenne naadelige tydt.
4. Ath ieg mig ey bort kaster,
mett syndt oc ondskab myn.
Thit ordt som synden laster,
mett all syn krafft oc fyndt.
O HERRE boldt,
ladt mig saa stadig bliffue,
ath ingen mig kand driffue.
Fra thin macht oc woldt.
5. O Christ som er allene,
mytt haab oc all myn trøst.
Tw æst Guds ord thet rene,
som borttager syndsens brøst.
Thet er oc wist,
tw kand mig thet foruerffue,
att ieg maa Himmerige erffue,
Myn glæde oc all myn løst.
6. Helliaand, o HERRE,
vdaff thin Guddoms macht.
Kandt tw all sanhedt lære,
som Christus haffuer sagt.
Alt meth thin krafft,
men ieg er her ælende,
lær mig hannom reth att kende.
Aff all myn hw oc acht.
Ukendt forfatter, 1533.
Her efter Bruun 1,153.
Man har i gamle dage tillagt den svenske konge
Erik XIV denne salme og har endogsaa ment, at
det var fængselstidens erfaringer, som laa bag
den. Det hænger maaske sammen med, at den
fremkom i et lille svensk hefte, »Noghra andeliga
Wijsor«, 1572, altsaa under kongens fængselstid.
Men paa dansk foreligger den samme aar, som
Erik blev født, nemlig 1533 i Malmøsalmebogen.
Bruun gengiver den som ovenfor efter Dietz’ til
læg '536BH I,2io gengiver den efter Hans Tavsens sal
mebog 1553 og gætter paa, at de overskrevne bog
staver »B. S.« antyder forfatterens navn. Disse
bogstaver maa være skrevet med haanden i det af
BH benyttede eksemplar; de findes ellers ikke i
det komplette eksemplar af Tv, hos Karen Brahe,
saa lidt som i M 33 eller Th. Hvilken værdi bog-
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staverne har er vel tvivlsomt, og de har ikke ledet
nogen paa sporet efter forfatterens navn. Det var
ellers vel værd at kende. Det smukt gennemførte
versemaal og de gode rim vidner om en poetisk
evne, som var usædvanlig i samtiden. Niels Møl
ler mener dog, at v. 4 er stærkt korrumperet. Man
kender ikke nogen tysk original til den og regner
ret bestemt med, at den er af dansk oprindelse.
Trods overskriften kan den ikke betragtes som
en egentlig gendigtning af Ps. 51; den har kun
hentet inspirationen derfra.
Den blev optaget i Tv 76 med overskriften:
»En Aandelig lofsang at beklage sin Synd oc
brøst met«. Endvidere har Tv slettet alle de for
virrende punktummer og kun anvendt skillestre
ger. Bortset fra den lidt moderniserede stavemaade er der foretaget følgende mindre ændrin
ger:
1,2: Kong
8: fortørnede
2,3: befinder
4: i
6: legems
3,2: skabere

5,1:
7:

Christe
arve

Med samme tekst blev den optaget i P 238, men
derefter gled den ud af de kongerigske salme
bøger.
I Sønderjylland blev den ikke optaget i MB,
men N 321 bragte en bearbejdelse af den gamle
tekst:
1. Med Konning David klage
Maa jeg, at Gud er vred,
Jeg mærker alle Dage
Hans grumme Nidkjærhed;
Jeg vel det veed:
Det er min Synd urene,
Der hannem har alene
Fortørnet mangeled!
2. O Gud, jeg mig bekjender
En Synder stor for dig;
Hvorhen mit Blik jeg vender,
Ei Andet er hos mig
End Syndens Svig,
Der boer i mine Tanker
Og mig, ihvor jeg vanker,
Bedrager idelig!

4,4: krafft oc sind
5,1: est
Tb 181 optog kun ændringerne i 1,8; 2,3; 4,4;
5,1. Men tilføjede:
3,8: naadelig
Derefter blev den flittigt optaget i de senere bog
handlersalmebøger og endelig i K, som bestem
mer, at den skal bruges paa de ugentlige bede
dage, fredag og onsdag. Samtidig bestemte Kir
keritualet, at degnen skulde synge den, naar syn
dere skulde staa offentligt skrifte. I K er der føl
gende ændringer i forhold til den anførte tekst:
1,3:
8:

befinde.
Fortørnede

2,3:

befinder

4,1:

At jeg ey mere bortkaster
(allerede hos Moltke 1654)
4: sind
7-8: At ingen meer kand drive
Mig fra (ogsaa hos Moltke)

3. O Herre, mig benaade,
Min Gud og Skaber blid,
Min Synd vil mig forraade,
Det er hver Dag dens Id;
O du min Lid,
Din Naade mig bevare
For Djævlens falske Snare
I denne Naadens Tid, 4. At jeg ei meer bortkaster
Med Synden mangefold
Dit Ord, som strengt mig laster
Og viser Syndens Sold!
O Herre bold,
Lad mig saa stadig blive,
At Ingen meer kan rive
Mig fra din Magt og Vold!
5. Du, Christe, est alene
Mit Haab og al min Trøst,
Du est Guds Ord det rene,
Du est hans Naades Røst;
Borttag min Brøst,
Du kan forvist mig give.
At jeg maa salig blive,
Du al min Fryd og Lyst!

MED SIN ALABASTER-KRUKKE

6. Gud Helligaand, o Herre,
Udaf din Naades Magt
Kan du al Sandhed lære,
Som Christus os har bragt!
Ved Daabens Pagt
Lær mig ham ret at kjende
I denne Tids Elende
Af al min Hu og Agt!
N 321.

Denne bearbejdelse slog dog ikke an; den blev
udeladt i SS, hvor dens nummer kom til at staa
blankt. Der var saaledes heller ikke nogen bag
grund for at optage den i D.
Den havde dog givet nogen genlyd i Konge
riget, hvor Widding gjorde brug af den til KHT
859. Til GF 503 blev den siden bearbejdet af
Uffe Hansen og Niels Møller: »Med David maa
jeg klage«, og endnu en bearbejdelse fremkom i
MF 432. Begge de to sidste bearbejdelser har
ændret versemaalet ved at tilføje en fod i lin. 5 og
saaledes gøre den gamle salme brugelig til andre
melodier. - Trods disse arbejder blev den dog
ikke optaget i D.
I Norge har Wexels i »Christelige Psalmer«
1840 mærkeligt nok oversat den fra svensk: »Be
klage af mit Sinde«. Derefter har Landstad i La
392 bearbejdet den gamle: »Med Konning David
klage«. Men den er ikke optaget hos Hauge eller
i La rev og Nynorsk.
(Skaar 11,95. Beckman 468-476. BH 1,210. Nutzhom
1,249-251. Niels Møller SS, 11,99. Widding 11,68).
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Lod og sine Taare-Strømme
Herrens Fødder oversvømme,
Tørred med sit Hoved-Haar!
3. I min Barm, som denne Kvinde,
Hjertet føler Banghed stor,
Sniger, som den Synderinde,
Sig til Dig ved Naadens Bord,
Rødmer, blegner, føler Vaanden,
Eftergiør det Alt i Aanden,
Sukker: Herre, ynkes, spar!
4. Som min Gud jeg Dig vil dyrke.
Som en Soel for mig oprind!
I min Sjæl er Mulm og Mørke,
Midnat uden Maane-Skin,
See dog til mig fra det Høie!
Speile sig dit Sole-Øie
I min stille Taare-Flod!
5. Himlen sig til Jorden bukked,
Dengang Du blev Støvets Søn,
Bøi Dig nu til Hjerte-Sukket,
Øre dit til Angers Bøn!
Dine Fødder jeg med Glæde
Vil i dine Fodspor væde,
Tørre med mit Hoved-Haar!
6. For din Røst i Kveld fuldbange,
Skjulde sig, i Paradis,
Eva med de Lokker lange,
Jeg dem giver nu til Priis,
Mig ei meer jeg vil undskylde,
Men med al min Konst forgylde
Korset paa din Konge-Vei!

MED LIFLIG JUBELKLANG.
Se: En sød og liflig klang.

MED SIN ALABASTER-KRUKKE.
1. Med sin Alabaster-Krukke,
Fuld af Salve dyrebar,
Hun som maatte skamfuld sukke:
Herre, ynkes! Herre, spar!
Kom, med Hjertet sønderknuset,
Ind i Pharisæer-Huset,
Hvor tilbords den Rene sad!
2. Synderinden kom med Rødme,
Krukken brat hun sønderbrød,
Salven dyrebar med Sødme
Over Herren hun udgiød,

7. Mine Synder, dine Domme,
Bundløst Dyb at tænke paa.
Lad din Naade til dem komme,
Og i Dybde overgaae,
Naar af den jeg er oplivet,
Hun, som Meget er tilgivet,
Elske vil Dig evig ømt!
8. Laae Du under Moder-Hjerte,
Har Du diet Moder-Bryst,
Kiender Du og Kvindens Smerte,
Kvinde-Hjertets Liv og Lyst!
O, Marias Søn, du Bolde,
Døm mig ei med Læber kolde!
Skjul mig i din Kiærlighed!
Kassia, o. 800.
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 211.
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Grundstammen i denne fortræffelige salme, den
bedste af Grundtvigs oversættelser fra græsk, er et
»sticheron« af nonnen Kassia. Et sticheron er et
liturgisk prosadigt, hvori dagens tekst varieres
saaledes, at det kan danne bindeled mellem tek
sten og de sædvanligt brugte Davidssalmer. Hvis
det har særlig melodi, kaldes det idiomelon, saale
des her; hvis det har melodi fælles med andre,
kaldes det prosomoion. Grundtvig ledsager sin
oversættelse med fodnoten: »Efter den Gråske
Sang i Dimmel-Ugen«. Dette sidste ord hentyder
til, at man i paaskeugen brugte en træknebel
(dimbel) i klokkerne for at dæmpe klangen, men
man har ogsaa taget ordet »dimmel« i betydnin
gen »mørk«; saaledes er det flere gange brugt af
Grundtvig. Udtrykket »den græske sang« er noget
misvisende. Der er 11 stichera paa rad til teksten
om synderinden, af forskellige forfattere, men
Grundtvig har taget dagens liturgi som en helhed
og ikke vidst noget om forfatterspørgsmaalet. Han
har fundet liturgien i »Leiturgikon« s. 23, og spe
cielt Kassias digt, der er det sidste. Det findes her
gengivet i den øverste halvdel af spalte 2 (Kyrie e
en pollais). Det lyder i Elbeks oversættelse:
»Herre, kvinden, som er falden i mange synder,
mærker din guddommelighed; hun paatager sig
en salvebærerskes hverv, og grædende bringer hun
dig salve før din begravelse. Ve, siger hun, natten
er over mig, daarligdoms brod, mørk og maaneløs, kærlighed til synd. Tag mod mine taarers
væld, du, som drog havets vand op i skyerne. Bøj
dig til mit hjertes suk, du, som drog himlen ned
ved din usigelige fornedrelse. Jeg vil kysse dine
ubesmittede fødder, jeg vil tørre dem igen med
mit hoveds lokker. Da Eva om aftenen i paradiset
hørte dine fødders lyd, skjulte hun sig af frygt.
Mine synders mængde og dine dommes afgrunde,
hvem ransager dem, sjælefrelsende frelser. Forsmaa ikke din tjenerinde, du med miskundhed
uden maade.«
Hertil knytter Elbek et par noter: »drog havets
vand op i skyerne«, nemlig ved overgangen over
Det røde Hav, 2. Mos. 14. »Din usigelige forned
relse«, gengiver »kenosis«, jvf. Fil. 2,7, tog tjenerskikkelse paa og blev mennesker lig.
Dette digt af Kassia er forlæg for Grundtvigs
v. 4-7. Men paa samme side af »Leiturgikon«,
sp. 1 nederst og sp. 2 øverst, lige forud for Kassias,
findes et andet sticheron, som man ikke kender
forfatteren til; det danner grundlaget for vers 8.
Det lyder i Elbeks oversættelse:
»Hun var dømt for sit liv og kendt for sin van
del. Bærende paa salven kom hun til dig og
raabte: Forkast ikke mig, skøgen, du der fødtes af en
jomfru. Forsmaa ikke mine taarer, du englenes
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glæde. Men tag mod mig, nu jeg angrer, mig, du
ikke forskød, da jeg syndede. Herre, ved din store
miskundhed.«
Tilbage er de tre første vers. Thuner (917)
siger, at v. 1, 2 og 8 er en oversættelse af en salme
af Kosmas fra Jerusalem, som findes i Christ et
Paranikas: »Anthologia graeca carminum christianorum«, s. 189, vers 24 flg. Dertil siger Jørgen
Elbek, at dette digt hverken findes i »Leiturgi
kon« eller hos Rambach, de to bøger, som
Grundtvig vides at have laant i januar 1837, og
hvori man finder forlæg for alle hans græske over
sættelser. Kosmas af Jerusalems ode ligger heller
ikke Grundtvigs vers nærmere end selve evangelieberetningen i Luk. 7,36 flg. Det er den, som her
er Grundtvigs egentlige kilde, idet han til indled
ning vil fremstille den bibelske situation; Kassia
angiver jo intet om tid og sted, hvilket vilde stride
mod ideen i hendes digt. Den omhu, hvormed
Grundtvig giver denne indledning, og enkelthe
der som kvindens suk og udtrykket »den Rene«
om Jesus kan meget vel betragtes som paavirkning fra »Leiturgikon«.
Endelig Grundtvigs v. 3. Det danner det na
turlige bindeled mellem indledningen og Kassias
vers. Han identificerer sig med »denne kvinde«.
Men hvem er hun ? Kassia har løst hende fra tid
og sted. Hun lader kvinden tale, mens Kristus
tier, ganske modsat evangeliet. Evangeliets syn
derinde kunde ikke engang have sagt, hvad kvin
den siger her. Elbek siger træffende, at »Kassia
lader hende analysere sin situation dybere, end
hun selv har haft mulighed for. Bønnen er hævet
over historiens plan som et alment udtryk for den
bedende stedt over for Gud; synderinden er gjort
til medium for digterens henvendelse til frelseren.
Bønnens beængstigede situation illustreres af
spændingen mellem den bedendes ordrige tale
strøm og gudens tavshed. - Grundtvig følger ikke
Kassia ud i det overindividuelle. Bønnen er hos
ham ikke henført til synderinden, men til salmi
sten, som opfatter sig selv i analogi med synder
inden«. Et par andre citater fra Elbeks bog vil
uddybe dette: »Grundtvig har gjort synderin
dens lange replik til sin egen. Men digtets jeg er
dog en kvinde: »Hun, som Meget er tilgivet,/
Elske vil Dig evig ømt!« staar der i næstsidste
strofe. Kvindens følelsesrige væsen bliver medium
for salmistens bøn til Herren og lægger skønhed
over bønnens situation, som mellem mænd gerne
kunne være uudholdelig.« - »Stedt over for den
kvindefødte frelser maa synderen gøre sig til
kvinde for ret at kunne anraabe om naade ...
Evas og Marias, skøgens og jomfruens kvindelige
fællesskab er et ophøjet og hjerteligt udtryk for
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Guds pagt med mennesker, mænd saavel som
kvinder.«
Angaaende »Kvinden i Grundtvigs salmer«,
se Magnus Stevns s. 72-85.
Denne salme giver Hans Brix anledning til at
sige, at Grundtvig kan, »naar han vil, digte de
fleste danske Poeter sønder og sammen«. Han
siger om den første strofe, at dens »Fortræffelig
hed beror især paa den fuldendte Behandling,
som Sætningsføjningen faar gennem Strofens Lin
jer«. Efter nærmere at have analyseret det første
vers, siger han, at »det er dog den næste Strofe,
der er Salmens Perle ... Ved at gennemgaa Ver
sets Lydforhold vil man finde de Lyd, der beteg
nes med 0, fremherskende, navnlig i Rimene; og
de sammenføjes bestandig med Konsonanterne
d og m og n. Denne Lydoverensstemmelse forbin
der Ordene og lader dem virke med mangedob
belt Fortætning efter deres Stemningsværdi. Ver
set er fyldt af en Kvindes søde, bodfærdige
Graad«.
P. Poulsen glæder sig over, at vi har faaet
denne salme med i salmebogen, »især fordi den er
god at lære af. Denne Synderinde er der ofte ble
vet set skævt til; det blev der, da hun indfandt sig i
Farisæerhuset, men det er der undertiden ogsaa
blevet, naar hun indfandt sig i Kirken«.
Den blev først optaget i Fengernes Paaskehefte
1846, nr. 2. Derefter optog Grundtvig den 1850 i
2. opl. af Festsalmer nr. 656, men mærkeligt nok
udelod han det fortrinlige v. 7. Det kan maaske
være paa grund af »Hun, som«, men det kunde
let være ændret til »den, som«. Fra 8. opl. 1864
ændrede han 6,6: Men Guldtaarer skal forgylde.
Dette eksempel blev fulgt af de grundtvigske sal
mebøger FA 164, FN 208, FV 154, HT 775. Kun
FK 135 b optog den med alle 8 vers. KHT 747
optog v. 1-4 og 8, men i 2. udg. 1931 udelod man
kun v. 6. Askov 704 optog 6 vers, de andre til
læg nøjedes med 5, dog med lidt forskelligt ud
valg.
En gang tidligere har den været optaget i en
autoriseret salmebog, nemlig R 179, der optog
v. 1,2, 3, 4. Derefter blev den udeladt i KH, og i
Sønderjylland har den ikke været optaget.
D 131 har optaget den med fem vers: 1, 2, 3,
4a + 8b, 7. Denne vej blev vist af S 163, som dog
i 5(7),6 ændrede »Hun« til »den«. ST 733 rettede
dette til »jeg«.
(Thuner 917. StJ 11,70-71. Uffe Hansen 1,277-8.
Samme i Grundtvigstudier 1953, s. 71, 77-8. Brix 15052. P. Poulsen V,74-76. Jørgen Elbek: »Grundtvig og
de græske salmer«, i960, s. 40, 55, 64-66, 96-97, 129).
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MED SORGEN OG KLAGEN HOLD
MAADE, DU MINDES ...
I Jesu velsignede Navn
t
Prudentius.
1. Hold op med at sørge og klage
Hvi gøres dig Kinden saa vaad
Ved Død kommer Livet tilbage
Her sømmer ei Suk eller Graad.
2. Hvi gemde du Liget i Kiste
Hvi risted du Navnet i Steen
Naar ikke du tænkde og vidste
At vaagne skal sovende Been
3. Det Lig som du jorder og gemmer
Maa livløst henligge en Stund
Men atter sig reise de Lemmer
Alt efter saa stakket et Blund
4. Ja snart skal fortærede Bytte
Udkræves af Ormes Haand
Opreises skal nedfalden Hytte,
Besøges igen af sin Aand.
5. Den Viv som sin Husbond berøvet
Laa fangen saa dybt under Muld
Skal let sig opsvinge fra Støvet
Og følge ham klar som et Guld
6. Saa monne den spirende Kerne
Genfødes til Liv i sin Død
Og Jorden opskyder saa gerne
Det blomstrende Ax af sit Skød
7. Ærværdige Levninger gemmer
O Grav jeg da trygt i dit Skød
Saa favn nu de smuldrende Lemmer
Og vær dem en Vugge saa blød
8. De fordum en Aand have huset
Som udgik af Skaberens Mund
I dem have gæret og bruset
De himmelske Kræfter enstund.
9. Mit Pant du da troligen gemme
Thi Han der saa kløgtig og stærk
Det skabte vil ikke forglemme
At kræve sit Billed sit Værk.
N. F. S. Grundtvig, 1810.
Her efter Sangv. III, 11.
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Det var begyndelsen. Gennem 54 aar arbejdede
Grundtvig med Prudentius’ salme »Jam moesta
quiesce querela« og de tidligere oversættelser.
Originalerne er anført under »Med sorgen og
klagen hold maade, Guds ord ..«. Sidste haand
paa værket lagde han først 1864 i en alder af
81 aar.
Maaske spores der, især i den første linje, nogen
paavirkning fra en mindre kendt dansk oversæt
telse fra 1630: »Holt op nu, du sørgelig Klage«,
se BH 1,382.
Den var mellem de gamle salmer, han arbej
dede med i anfægtelsestiden 1810-11, og det er
maaske svært at datere den til det ene eller andet
af disse aar. Teksten er i Sangv. III, 11 gengivet
efter Grundtvigs haandskrift, hvad de manglende
skilletegn noksom vidner om. Fire aar senere ind
fletter han stykker af denne og andre salmer i
Roskilde-Riim, saaledes ovenstaaende v. 1, 2, 4,
5 paa side 209-10; vers 1 er dog ændret i retning
af den gamle tekst.
I Sangværket 1837 kom den ikke med, men i
»Trykte Salmeblade« 1844 var den med i det
tredie ark, som Grundtvig forberedte til trykning,
men som ikke udkom. Her lyder den helt ander
ledes :
1. Med Sorgen og Klagen hold Maade,
Og husk paa den hellige Daab!
Lad Guds Ord dig trøste og raade!
Tilegn dig Guds Herligheds Haab!
2. Hvi giemde du Støvet i Kiste,
Hvi risted du Navnet i Steen,
Naar ikke i Troen du vidste,
At vaagne skal sovende Been!
3. Lad Legemet kun sig udhvile,
Og savne med Synet al Sands!
Det skal baade vaagne og smile,
Og skinne og skues i Glands!
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7. Ja, glem ei, at Hytten, som hælder.
Som raver og synker i Gruus,
I Grav vel sin Brøde undgiælder.
Men bygdes dog til et Guds-Huus!
8. Guds Ord, det gaaer aldrig af Minde,
Det hørdes og troedes der,
Og tit har de leget derinde,
Smaa-Englene, Gud haver kiær!
9. Du, Jord, har Guds-Huset i Giemme,
Sin Herlighed nu det har tabt.
Men Gud kan dog aldrig forglemme.
Det blev i Hans Billede skabt!
10. Du veed ei, naar rødmende Skyer
Bevidne, at Natten udrandt,
Udraabe, at Morgenen gryer,
Da Herren vil kræve sit Pant!
11. Lyksaligste af alle Dage,
O Muld! naar af dig mylre frem
Guds Billeder alle saa fage!
Da Børnene Gud henter hjem!
Her efter Sangv. IV, 55.
Ogsaa denne oversættelse er meget fri; men sal
men er digterisk genfødt. Saaledes blev den op
taget i Prøveheftet nr. 44 og ETR 929 og ETF
956 (de ældre udgaver).
Tre aar senere, ved sørgehøjtiden for Christian
den Ottende, istemte Grundtvig paany: »Med
Sorgen og Klagen hold Maade!«, men her forlod
han straks efter første vers det gamle forlæg, og
det blev i virkeligheden en original salme, som nu
nævnes efter v. 2: »Er Livet alt lifligt herneden«
(se denne!).
Men han var endnu ikke ved maalet. Først i 8.
udg. af Festsalmer 1864 fik den gamle salme sin
endelige form fra hans haand, F 905:

4. Saa Kornet utallige Gange
Har fundet sin Død under Muld,
Opstod dog i bølgende Vange,
Og skinned i Solen som Guld!

1. Med Sorgen og Klagen hold Maade!
Du mindes den hellige Daab
Og Himmerigs Bord af Guds Naade!
Tilegn dig Guds Herligheds Haab!

5. Saa lagdes din Frelser i Dvale,
Men veed du ei, hvor han er nu ?
Han throner i Himmerigs Sale,
Og husker, ved Støv hænger du.

2. Hvi glemmer du Støvet i Kiste,
Hvi rister du Navnet i Steen,
Naar ikke i Troen du vidste,
At vaagne skal slumrende Been!

6. Modtag da kun, Jord! hvad nu segner,
Og giem det i moderligt Skiød,
Men glem ei, at Kinden, som blegner.
End Ret har til Rosen saa rød!

3. Lad Legemet kun sig udhvile
Og fattes med Synet al Sans!
Det skal dog opvaagne og smile,
Skal skinne og skues i Glans.
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4 som 1844, V. 4.
5 som 1844, v. 5.
6. O, glem ei, at Hytten, som hælder,
Som raver og synker i Grus,
Sin Brøst vel med Rette undgiælder,
Men bygdes dog til et Guds-Huus!
7 som 1844, v. 8.
8. Naar under rødmussede Skyer
Der stødes i Himlens Basun,
For Grav-Folket Morgenen gryer.
Sig reiser Guds faldne Paulun.
9 som 1844, v. 11, dog lin. 4:
Guds-Børnene alle gaaer hjem!
1864, Fest-Psalmer, 8. opl., 905.
Denne tekst blev optaget i FK 288 a, FN 482,
FV 426 og S 527. De senere udgaver af ETF 956
fulgte ogsaa denne tekst i versudvalget, men
fulgte teksten fra 1844 i v. 3, 6(7),3-4, 9(11).
Endvidere 8,1: de rødmende. Paa samme maade
blev den optaget i KHF 1885,492 og gik ind i
RT 2,981 og FA 446. Heraf udelod KH 620 v. 7.
Det blev atter indføjet i D 640, som i det store og
hele er gaaet over til teksten fra 1864.
Det opstandelseshaab, som denne salme giver
udtryk for, og i det hele de salmer, som nedstam
mer fra »Jam moesta«, greb mægtigt Kaj Munk
i hans ungdom. Han skriver til Nytaar 1922 til
sin ven Aagaard, sin »kære Broder i Aand og
Usikkerhed«: »... Men nu er jeg løbet træt. Nu
slæber jeg mig blot som en udhungret Ræv paa
min Bug hen til Grundtvigs Salmer, og naar jeg
læser dem, begriber jeg, at her er Flyvemaskiner
latterlige, Elevatorer værdilæse, Telefoner unyt
tige, Telegrafer betydningsløse etc., etc., etc.,
osv., osv., osv., o.s.fr., o.s.fr., o.s.fr. Thi aldrig er
mægtigere Tanker slynget ud paa daarligere
Vers«. Han citerer derefter bl.a. v. 8, 6 og 3 af
foranstaaende salme og fortsætter: »Hør det! hør
det! hør det, alle Folkeslag! og hør det, du, du
tykkeste af alle fede, du fedeste af alle tykke, du
Maren Jordmor! Din uformelige, din hæslige og
ædefyldte Krop skal raadne i Jorden! hvorfor?
For at hvile sig ud! Du skal miste Synet og alle
Sanser! hvorfor? For ikke at skue, fornemme, det
hæslige! Og saa? Saa skal du vaagne, let og fri
gjort, i det samme Legeme, forynget og forskøn
net - vi tror paa Kødets Opstandelse - du skal
vaagne - og du skal smile - og du skal skinne og dine kære skal skue din Glans! — Se, der faldt

David paa Knæ, grøngul af Misundelse; thi saa
herlig en Salme naaede han aldrig at faa skrevet,
og de andre at frakende ham Autorretten til —
og Jesaja gik bag over; thi saa vældige Syner drev
han det ikke til. Men en skide Tømmersvend fra
et skyet Folks usleste Provinsby og en giftesyg
Præst i den mest foragtede Folkekirke i Verden,
de slog deres Pjalter sammen og vandt et Resultat
saa storslaaet og livsstærkt, at den blodfattigste af
det oldingegule Europas blegsottige Tvivlere, den
forsigtige Skeptiker, den mistroiske Hasselnød
orm Kaj Harald Leininger Munk paa eengang
springer op og bliver sikker - lyt. Millioner, der
myldrer paa Jordens Overflade og vrimler deroppaa - bliver sikker og udraaber: »Skønnere
Tanke kan ikke tænkes, stoltere Syn ej ses!« Og
det bliver ham en Gaade, at ikke alle Æstetikere
bliver eet af to: enten Kristne eller Medlemmer
af Dansk Ligbrændingsforening. Thi saa er altsaa
Tømmersvendens Budskab til den forvirrede
Menneskehed: »Hver, der hører min Røst, er af
Sandhed, og skal være med mig i Paradis. Og der
skal han skue, at Synden er overvunden Alvor, at
Sorgen var idel Blændværk, og Døden en latterlig
Løgn.« Og de fire Vældige, der staar for Tronen,
skal raabe Amen, Amen! Det være saa!«
(Uffe Hansen 1,31; II, 192-3. StJ 1,59; 11,263. »Bogen
om Kaj Munk. Skrevet af hans Venner«, Køb. 1946,
s. 79-8>)-

MED SORGEN OG KLAGEN HOLD
MAADE, GUDS ORD ...
Hymnus in exequiis.
1. JAm moesta quiesce querela,
lacrimas suspendite, matres;
Nullus sua pignora plangat,
mors hæc reparatio vitæ est.
2. Quidnam sibi saxa cavata,
quid pulchra volunt monumenta,
Res quod nisi creditur illis
non mortua, sed data somno.
3. Nam quod requiescere corpus
vacuum sine mente videmus.
Spatium breve restat ut alti
repetat collegia sensus.
4. Venient cito sæcula, eum iam
socius calor ossa revisat,
Animataque sanguine vivo
habitacula pristina gestet.
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5. Quæ pigra cadavera pridem
tumulis putre facta iacebant,
Volucres rapientur in auras
animas comitata priores.
6. Sic semina sicca virescunt
iam mortua, iamque sepulta
Quæ reddita cespite ab imo
veteres meditantur aristas.
7. Nunc suscipe terra fovendum
gremioque hunc concipe molli:
Hominis tibi membra sequestro,
generosa et fragmina credo.
8. Animæ fuit hæc domus olim,
factoris ab ore creatæ;
Fervens habitavit in istis
sapientia principe Christo.
9. Tu depositum tege corpus:
non immemor ille requiret
Sua munera fictor et auctor
propriique ænigmata vultus.
10. Veniant modo tempora iusta
quum spem deus impleat omnem,
Reddas patefacta necesse est,
qualem tibi trado figuram.
Aurelius Prudentius Clemens, 4. aarh.
Her efter Wackemagel 1,42.
I »Cathemerinon hymnus« (de daglige sange)
findes som nr. 10 en sang til begravelse »Deus,
ignee fons animarum« (Wack. 1,40). Den er paa
44 strofer som ovenstaaende. Om den skriver
Brochmann, at den »er et gribende og ædelt Min
desmærke fra den efterkonstantinske Tid, da
Christendommen vel skulde være beskyttet, men
dog havde Kampe at bestaa mod Hedenskabet.
Man synes i Salmen at se og høre det christne Lig
tog drage syngende henad Veien til Graven og i
Sangen bekjendende sin Tro paa Kjødets Op
standelse og det evige Liv, - en Modsætning til
den hedenske Dødsklage saa stærk og uvant, at
den maatte bringe Hedningerne til at lytte. Salmen var i Middelalderen traadt adskillig i
Skyggen; men Reformationstiden bragte den
atter frem i Lyset, dog ikke saa meget i dens Hel
hed som i to forskjellige Udvalg«. Det ene af disse
udvalg bestaar afv. 1, 2, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 41,
42, 43 og to tildigtede vers (Wack. 1,41). Det
andet er foranstaaende, som bestaar af vers 30,
14, 9-11, 31-35. Man har ment, at disse udvalg
først var blevet foretaget af Luthers tilhængere;
20*
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men da han allerede 1529 i en fortale nævner, at
»Jam moesta« er passende til at synge ved begra
velser, var ovenstaaende udvalg af salmen sand
synligvis allerede udskilt til kirkebrug. Prudentius’s hymner var beregnet til den private andagt
og meget lange.
Man har tidligere ment, at Michael Weisses
»Nu last uns den leib begraben« var en oversæt
telse eller dog en bearbejdelse af »Jam moesta«,
og i saa fald vilde den danske oversættelse »Nu
lader oss hans Legomme begraffve« (se »Hans
legem vi begrave nu«) tillige være den første dan
ske oversættelse af »Jam moesta«. Weisses salme
maa dog vist anses for original, hvis den ikke er
oversat efter Lucas Pragensis, og i saa fald bliver
Peder Hegelunds den første danske oversættelse
af den latinske. Den kom først frem i L. Benedicts
udgave af Th 1586, hvor den lyder:
En Trøstepsalm imod Døden/ aff Prudentij
Hymne.
P. He. R.
1. MEt sørgen oc klagen holt maade/
Lad Guds ord dig trøste oc raade/
Icke vdaff wtaalmodighed synde/
Ved Døden wi Liffuet begynde.
2. De Begraffuelser skøne oc rene/
Klæder/ Kister/ Graffscrifft oc Stene
Betyde/ at det der i lagt/
Icke er døt/ men soffuer sact.
3. Thi dog at Legemet ligger stiff/
Oc huiler vden santze oc all Liff/
Den tid skal komme/ at de saa fage
Deris Bolige igen skulle indtage.
4. Guds Mact skal da icke være seen
At samle igen/ disse tørre Been/
Oc Sielen i Kroppen indliffue/
Icke it Blodsdraap borte skal bliffue.
5. De som førre luctede saare/
Oc i Jorden forraadnede vaare/
Vdi Lufften da skulle de sueffue/
Hoss Gud selff euindelig leffue.
6. Som Kornet i Mulden hin sorte/
Siunes at være døt oc slet borte:
Dog naar rette tid monne være/
Det oprinder igen met stor ære.
7. Tag ekun frit hen vdi dit skød
Du Jord/ denne Krop/ til Søffnen sød:
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Jeg antuorder dig til troer haand/
Dette Legeme/ it meget ædel Pant.

2,3: det, der i er lagt,
3,2: foruden al sands og liv,

8. Thi Sielen sit Bolige vdlæsde1 2
Der vdi/ den oc Gud selff indblæsde:
Oc Christus i samme Hierte skob
Sand Tro/ Taalmodighed oc Haab.
9. Du Jord maat vel Legemet gemme:
Men Gud skal dog icke forglemme/
Som skabte det effter sit Billed/
At kreffue det/ naar det faar huilet.
10. Ah/ at den Dag maatte komme frem/
At Gud sine Børn vilde hente hiem/
Strax skal alt Jorden følge lade
Guds Billeder alle saa glade.
Peder Hegelund Ripensis,
Th. 1586, blad 222.
Denne oversættelse kom hurtigt i stor anseelse.
Den norske kirke-ordinans 1604 bestemmer, at
den latinske original skal synges af skolebørnene
udenfor sørgehusets dør, naar den afdøde har
været en lærd mand. Senere fastsætter det danske
kirkeritual, at oversættelsen »Med Sorgen1 og
Klagen holt Maade etc.« skal synges umiddelbart
efter prædiken. Man ser derfor saavel hos Cassube
som i andre af datidens salmebøger, at baade den
danske og den latinske tekst anføres.
Der fremkom andre danske oversættelser af
»Jam moesta«. Holger Rosenkrantz den Lærde
oversatte den i anledning af sin datters død. Det
første og sidste vers lyder hos ham:
1. Hører dog op at kvide og kære,
I, hvis Venner nu afgangne ere,
Hvad vil’ I for dem længer græde,
Døden før’ dog Liv igjen med Glæde.
10. Give Gud, at den Dag maatt’ kun komme,
Naar vort Haab skal os vorde til Fromme.
Tvivler ej, Jorden da skal opgive
Mig mit Barn udi levende Live.
En oversættelse af en ukendt forfatter blev sær
skilt trykt 1630: »Holt op nu, du sørgelig Klage«
(se BH 1,382).
Men det var Hegelunds oversættelse, som gik
ind i de officielle salmebøger. K har ændret den
saaledes:
1,3: Ikke af
1. udvalgte.
2. »Sorgen« er formentlig en trykfejl for »sørgen«, men
den er trængt igennem og blevet anset for det rigtige.

7,1: Tag ikkun hen udi dit
8:

Thi siælen sin bolig der havde.
Hvormed Gud det fordum begavde;
Hvorudi sig og har ladet kiende
Sand tro, taal, haab indtil ende.

10,4: saa fage.

Fra K gik den uændret til P 483, men blev der
efter ikke optaget i de følgende salmebøger.
En særlig oversættelse findes i MB 628, »Lad
Sorgen og Smerten lindres nu«. I senere udgaver
ændredes begyndelsen til den gængse, og teksten
blev lempet mere efter melodien.
Men det, som fik betydning for fremtiden, var
en oversættebe af C. U. Sundt, der blev optaget
i W. A. Wexels »Christelige Psalmer« 1840,584:
1. Med Sorgen og Klagen hold Maade,
Guds Ord lad dig trøste og raade.
Lad Hjertet i Sorgen ei synde!
Ved Døden vi Livet begynde.
2. Vi indsvøbe Liget med Taare
Og lægge det stille paa Baare,
Men Svøbet og Baaren betyder:
Han slumrer, til Dagen frembryder!
3. Lad Hjerte og Øie kun briste,
Og Legemet lægges i Kiste:
Den Time ei borte skal blive.
Da Herren det kalder til Live!
4. Han vil de hentørrede Bene
Fuldkommelig atter forene.
Til lysende Bolig at være
For Sjelen i Himmerigs Ære!
5. Hvad før var al Ynde berøvet
Og blandedes ganske med Støvet,
Det skinner da høit over Muldet,
Som Himlen i Solstraaleguldet!
6. See, Kornet i Jorden den sorte,
Det synes saa visselig borte,
Men atter sin Spire det skyder,
I gyldneste Grøde frembryder!
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7. O Jord, vi en Gave dig skjænke.
Med Graad i dit Skjød vi den sænke!
En dyrebar Sæd du modtager:
Vi derfor dig kalde Guds Ager!

3. Det Korn, som i Jorden nedlægges.
Ej Vinterens Snee vil forøde;
Ved Vaarsolens Komme det vækkes
Til sommerens lysende Grøde.

8. En Sjel i den Støvhytte boede.
En Sjel, som paa Frelseren troede
Og længtes med Haab mod det Høie,
Med Gud og hans Glæde for Øie.

4. Og visnede Lemmer, som hvile
I Gravene øde og tomme.
For dem skal en Evighed smile
Omlejred af Engle saa fromme.

9. Du, Jord, maa nu Legemet gjemme,
Gud vil det dog ikke forglemme.
Men pryde det deiligt med Ære
Til evig hans Billed at bære!

5. Beskjerm med din natlige Hvile
Den Trætte, o Grav, i dit Gjemme;
Naar Natten engang maa bortile,
Skal Herren sit Billed ej glemme:

10. Ja, Herre, naar Tiden er omme,
Da kalder du flux dine Fromme
Fra Striden i Verden til Freden,
Fra Hvilen i Graven til Glæden!
C. U. Sundt i Wexels »Christelige Psalmer«,
1840, nr. 584.
Om teksten her er ændret af Wexels, vides ikke.
Salmen er ikke optaget i Sundt’s egne salmer over
evangelierne eller over epistlerne.
Denne oversættelse blev straks brugt af Myn
ster i ET 610, ændret saaledes:
2,4: Det slumrer
4(53 -(- 4b): Hvad før var al Ynde berøvet
Og blandedes ganske med Støvet,
En lysende Bolig skal være
For Sielen i Himmerigs Ære.
Saaledes gik salmen videre til R 563, KH 445 og
D 636.
I Sønderjylland optog N 526 Sundts oversæt
telse med alle vers og blot ændret i 2,4: Det.
I Sverige blev »Jam moesta« oversat 1567
»Horer til j Christrogne alle«; senere fremkom
Wallin med en ny oversættelse: »Nu tystne de
klagande Ijuden«, Wa 492, hvorefter Hagen har
foretaget en dansk oversættelse i uddrag, der
fremkom i P. Hjorts »Gamle og Nye Psalmer«
1840:
1. De Toner ej klage saa saare!
De Taarer ej rinde saa stride!
Naar Legemet ligger paa Baare,
Er Sjælen hos Englene blide.
2. Hvad hvisker der Englene hulde ?
Hvad er det, som Herren mon love ?
De Fromme, som boe under Mulde,
De er ikke døde, de sove!

6. Naar Jorderigs Grundvolde bæve,
Og Himmelbasunen har tonet,
Vil Herren sit Laan atter kræve.
Forædlet, fornyet, forsonet.
L. C. Hagen i P. Hjorts »Gamle og Nye Psalmer«,
1840, nr. 173.
Denne oversættelse har Grundtvig rettet paa og
optaget den i Prøveheftet nr. 63, se Sangv. IV,
104, hvorefter den baade i den gamle (IV, 282) og
den nye udgave af Sangværket blev regnet for
Grundtvigs.
Han har ændret følgende:
1,3:

Mens

3,2:
4:

skal
Til Høstens velsignede

4,1:
3:
4:

De smuldrende
Til
I Kredsen

5,1-3: Saa tag da, o Grav, under Lagen,
Det Trætte, som blunder, i Giemme!
Naar Natten maa vige for Dagen,
6:

Da Jorderigs Grundvolde bæve,
Af Himmelbasunen opkaldte,
Nyskabte fra Graven sig hæve
Forklarede Herrens Udvalgte!

Disse ændringer, som først i salmens slutning har
en væsentlig karakter, er dog ikke nok til at fra
skrive Hagen forfatterskabet og overføre det til
Grundtvig. Noterne i Sangv. VI, s. 300, trækker
da ogsaa lidt i land. Men i hvert fald blev teksten
fra Prøveheftet optaget i de grundtvigske salme
bøger under hans navn: ETF 1035, F 460, FA
462, FN 488, FV 430 og S 528.
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MED SORGEN OG KLAGEN HOLD MAADE, GUDS ORD

I Norge blev Sundts oversættelse optaget i
Christiania-tillæget 653 og Hauge 388, begge
steder med Mynsters sammenføjning af v. 4 og 5.
Landstad brugte den ogsaa, men digtede om paa
den i et par vers, La 528 og La rev 571 har atter
ændret lidt. Efter Landstads tekst har Støylen
omsat den i Nynorsk 446: »No sorgi og klaga lat
stilna«.
Se endvidere:
»Hans legem vi begrave nu«.
»Med sorgen og klagen hold maade, du
mindes«.
»Er livet alt lifligt herneden«.
(Brochmann 130-144; 232-235. Skaar 11,361-365.
Koch 1,56. Fischer 1,313. Beckman 954 flg. J. Oskar
Andersen: »Holger Rosenkrantz den Lærde«, Kjøb.
1896, s. 109).

MED SPOTTENS RØR I FROMME
HÆNDER.
1. Med Spottens Rør i fromme Hænder,
Med Smertens Torn omkring sit Haar,
Med blodigt Purpur trindtom Lænder
Min Jesus med Pila tus gaaer.
Han stiller ham for Folket frem,
Dog ei det Syn bevæger dem.
2. Hvad lyser. Hedning! af dit Øie?
Hvad lyder, Dommer! af din Mund?
Ja, ydmyg selv din Aand maa bøie
Sig for min Mester denne Stund.
Ved Siden af den usle Jord
Hvor staaer Han ikke hellig-stor!
3. Thi lyder mig din Vemods-Stemme:
»See hvilket Menneske!« saa mild,
At jeg kan før mig selv forglemme,
Før jeg de Ord forglemme vil;
Naar Herrens Aand mit Hjerte naaer,
Da først det grandt de Ord forstaaer.
4. See hvilket Menneske! Misdæder
Ham kalder Israels frække Raab,
Og dog i Sorrig, som i Glæder
Til Ham staaer hele Verdens Haab.
Hvad var du Jord foruden ham?
Han blev for dig et Offer-Lam.

Og bede ydmyg: lad din Aand
Med Naade styre Sjæl og Haand!
6. See hvilket Menneske! naar Stunden,
Den store Dommens Stund fremgryer.
Da Mørkets Engel bliver bunden,
Og evig ned i Dybet tyer.
Med Majestæt og Himmelglands
Han dømmer Verden, som er hans.
7. Det Spiir, som da hans Hænder fører,
Forkynder evigt Liv og Død,
Den Krands, som da hans Isse rører,
Har straalt før første Morgenrød,
Og Sømmen af hans Klædebon
Til Læben trykker frelste Aand.
8. O Herre! til jeg hist din Ære
Skal see i salig Himmelfred,
Lad i min Sjæl det Billed være.
Som vidner om din Kjærlighed,
At hvor jeg hviler, hvor jeg gaaer,
Dit Kors, din Død i Hjertet staaer!
Herman Andreas Timm.
»Søn- og Festdags-Psalmer«, Kjøb. 1839.
Nr. LXXIX.
Mange af vore salmedigtere, saavel store som
smaa, har skrevet en sammenhængende række
salmer over Jesu lidelseshistorie. Timm har endda
skrevet to, den første i »Søn- og Festdags-Psalmer« 1839, den anden i »Aftensangs-Psalmer«
1843. Ovenstaaende hører til den første række og
har overskriften »Jesus føres af Pilatus frem for
Folket«. Den er typisk for Timm. Selv om der
ikke her er noget omkvæd, virker det gentagne
»See hvilket Menneske« som et saadant.
Den blev optaget i R 200 med udeladelse af
v. 2, 3, 4, og med følgende ændringer:
2 (5),3-4: Nu bøie sig for ham i Støvet
Selv Kongerne i deres Glands,
3 (6),4:

flyer,

4(7),2:

evig

Derfra gik den videre til KH 199, som desuden
ændrede:
1,4:

5. See hvilket Menneske! berøvet
Alt hvad som fængsler Verdens Sands;
Og nu nedbøier sig i Støvet
For Ham selv Konger i sin Glands,

for Pilatus

3 (6),4:

ned i Mørket flyr

5(8),3:

dit Billed

MED STRAALEKRANS OM TINDE

Derimod frafaldt KH ændringen i4(7),a. Mærke
ligt nok skriver R i »Oplysninger om Psalmernes
Oprindelse«, at Boye er forfatter til den, og den
samme fejl gik videre til de ældre udgaver af KH.
Den har ikke været optaget i de sønderjydske
salmebøger og gik ikke videre til D.
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10. Med Venner i Guds Bolig
Vor Aand da skifter Ord,
Om Kors og Død fuldrolig,
Om Seng i sorten Jord!
•11. Vort Kors er uden Jammer,
Vor Død er uden Brodd,
Vor Grav et Sove-Kammer,
Og Herrens Liv vor Lodd!

MED STRAALEKRANS OM TINDE.
1. Hos Herren paa det Høie
Stod Simon Jonæ-Søn,
Som Solen var hans Øie,
Som Lys hans Klædning skiøn.
2. Det klang, som fjerne Toner
Af Sang og Fløite-Lyd:
Min Søn med Glands Jeg kroner,
Adlyder ham med Fryd!
3. Med Venner fra Guds Bolig
Da Herren skifted Ord,
Om Kors og Død fuldrolig,
Om Seng i sorten Jord!
4. O hør mig, Drot, du Kiære!
Udbrød da Simon glad,
O, her er godt at være.
Vi aldrig skilles ad!
5. O, havde vi kun Skygge,
Var himmelsk her at boe,
Lad Hytter tre os bygge
Til Dig og Venner to!
6. Vi sidde i det Lave,
Vor Herre over Sol,
Vi sidde mellem Grave,
Han paa sin Faders Stol!
7. Dog godt er her at være,
Det volder Herrens Ord,
Som virker til Hans Ære
Vidunderlig paa Jord!
8. Det lyder for vort Øre,
Gienlyder i vort Bryst,
Da kan vort Hjerte høre
Med Fryd Guds Fader-Røst!
9. Da see med Sjælens Øie
Vi Herren i Hans Glands,
See Englene sig bøie
For Ham med Straale-Krands!

12. Med Ham vi Alle døde,
I Daabens dybe Flod,
Med Himlens Morgen-Røde
Nyfødte vi opstod!
13. Thi vilde ei vi bytte
Med Bjerg og Sole-Glands,
Vor lave Tempel-Hytte
Og Herrens Seiers-Krands!
14. Hans Aand er i vor Kiæde,
Hans Ord er i vor Mund,
Ham Selv vi see med Glæde
Nu om en liden Stund!
15. Til Jesu Christi Ære,
Det tone høit i Sky:
Ja, her er godt at være
I Herrens Kirke-By!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 26.

Salmen udkom i første hefte af Sangværket og
maa altsaa være digtet senest samme aar 1836.
Den, som har den endelige form i tankerne, er
straks klar over, at den i grunden er ufærdig her.
Allerede v. 1 kunde misforstaas, som om det var
Peter, der var »forklaret«. I det store og hele lod
Grundtvig dog salmen staa paa samme maade i
2. udg. af Sangværket 1868, blot ændrede han:
4,3-4: Her er saa godt at være.
Lad os ei skilles ad!
Sangværkets tekst blev i sin helhed optaget i
Lindbergs »Rosen-Kjæden« og forkortet til v.
1-8,15 * P- O- Boisens »Bibelske og Kirkehisto
riske Psalmer og Sange«. Men til kirkebrug æn
drede Grundtvig den fuldstændigt 1853 i 5.opl. af
Festsalmer 717. Den er ikke blot forkortet til 11
vers, men da flere nye vers er kommet til, er
endnu flere udeladt, og kun et eneste er helt
uændret. Den skal derfor gengives helt i den nye
skikkelse:
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1. Med Straale-Krands om Tinde
Forklaret Jesus stod,
Det varmer os herinde.
Ved dybest Hjerterod;
2. Thi naar han aabenbares
I Støvets Egn paany,
Skal vi med ham forklares,
Ham møde høit i Sky.
3. Han stod paa Thabors Høie,
Den Guds og Davids Søn,
Som Solen var hans Øie,
Som Lys hans Klædning skiøn.

Noterne i Sangv. VI, s. 332, anfører to vers, som i
et af manuskripterne træder i stedet for de ovenfor
meddelte tre begyndebesvers:
Vorherre fra det Høie
Stod her med Liv og Aand,
Med Soelglands i sit Øie
Og Lys til Klædebon!
Som fra et Hav af Toner
Da med Sang-Klokkers Lyd,
Det klang: Min Søn Jeg kroner,
Adlyder ham med Fryd!
Samme haandskrift har efter v. 4 følgende:

4. Med Venner fra Guds Bolig
Vor Frelser skifted Ord
Om Kors og Død fuldrolig,
Om Seng i sorten Jord.
5. O hør mig Drot, du Kiære,
Udbrød da Peder glad,
Her er saa godt at være,
Ei meer vi skilles ad!
6. Vi sidder i det Lave,
Vor Frelser over Soel,
Vi sidder mellem Grave,
Han paa Guds Kongestol.
7. Dog godt er her at være,
Det volder Herrens Ord,
Som Aanden, til hans Ære,
Os trøster med paa Jord.
8. Som Venner i Guds Bolig
Med ham vi skifter Ord
Om Kors og Død fuldrolig,
Om Seng i sorten Jord.
9. Vort Kors er uden Jammer,
Vor Død er uden Brodd,
Vor Grav et Sovekammer,
Vor Herres Liv vor Lodd.
10. Hans Aand er i vor Kiæde,
Hans Ord er i vor Mund,
Ham selv vi seer med Glæde
Nu om en liden Stund.
11. Til Jesu Christi Ære
Det tone høit i Sky:
Her er saa godt at være
I Herrens Kirkeby!
N. F. S. Grundtvig 1853.
Fest-Psalmer, 5. opl. 717.
Jvf. Sangv. IV, 250.

For Moses og Elias,
Oplærte i Guds Sprog,
Da aabnede Messias
Den lukte Livets Bog!
Og efter v. 5:
Her i Guds Vingers Skygge,
Det himmelsk er at boe,
Lad Hytter tre os bygge
Til dig og Venner to!
Disse vers har Grundtvig altsaa kasseret. I den
endelige tekst foretog han efterhaanden følgende
ændringer:
1854, 6. oplag ændrede han:
11,3: O, her er godt,
1856, 7. oplag:
4,3 og 8,3: Om Kors og Død fortrolig.
11,4: Kirkely!
1868, 9. oplag:
4,3 og 8,3: Om Liv og Død fortrolig,
Den blev optaget i ETR 832 og ETF 753 som 7.
opl. af Festsalmer, hvorimod RT 1,626 fulgte 9.
opl. (4,3 og 8,3: Liv og Død). KH 186 vendte dog
tilbage til teksten i 7. opl. (Kors og Død), som
ogsaa alle de grundtvigske salmebøger holdt fast
ved. Saaledes gik den videre til SS 738 og D 149.
Ved denne bearbejdebe har salmen faaet en
god disposition, en ædel og myndig form.
Den blev optaget i Norge i La 237, Hauge 122,
La rev 214 og Nynorsk 173, det sidste sted forkor-
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tet til 9 vers, idet oversætteren, Matias Skard,
begynder med v. 3: »Han stod med straalekransen«.
Til ordet »sovekammer« i 9,3 knytter Henning
Høirup den bemærkning, at man ikke kan be
skylde Grundtvig for at benytte digterordets magi
til at flygte fra virkeligheden. »Vi sidder i det
lave ...vor placering er klar nok. Han henvi
ser yderligere til Math. 9,24 og digtet ved Marie
Tofts død 1854: »Hun er ej død, hun sover kun«.
Ebbe Juul opholder sig ved denne salme i en
artikel om »Kirkesynet i Grundtvigs Salmer«:
»Forklarelsen paa Bjærget paralleliseres med Kir
kens Stilling til Kristus; Kirken staar som vor Her
res Venner. Der er Forskel - og dog! Det udtrykkes
med et Vers, det mest kirkelige, der naturligvis er
udeladt af vores Kirkesalmebog: »Thi vilde vi ej
bytte med Bjærg og Soleglans vor lave Tempelhytte
og Herrens Sejrskrans«. - Dertil maa dog bemær
kes, at det lidt spydige »naturligvis« ikke er paa
sin plads, da det er Grundtvig selv, som har ude
ladt dette vers i den tekst, der ikke blot er optaget
i »kirkesalmebogen«, men i det hele taget alle
vegne, hvor salmen er optaget til praktisk brug.
(Uffe Hansen 1,150, 244. H. Høirup: »Fra døden til
livet«, Køb. 1954, s. 37-38. Ebbe Juul: »Kirkesynet i
Grundtvigs Salmer« i Dansk Kirkeliv 1947, s. 91. StJ
11,26).
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5. Guds Retfærdighed i Naade
Seer til os fra Himlen ned.
Og skiøndt os det er en Gaade,
Smager Hjertet dog Guds Fred.
6. Og naar Herrens Fødsels-Glæde
Raabes ud med Engle-Røst,
Virkelig den er tilstæde,
Giennemstrømmer os med Lyst.
7. Blomstre op da skal Guds Rige
Midt iblandt os Dag fra Dag,
Bære Aandens Frugt tillige,
Fader vor til Velbehag.
8. Thi den gode Jord hernede:
Tro og Haab og Kiærlighed,
Rense vil Gud selv og frede
Til en himmelsk Frugtbarhed!
9. Og naar vi med ham forklares,
Som os fødte her paany.
Skal Guds Rige aabenbares,
Synlig som han selv i Sky!
N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 5. opl., 1853, nr. 737.
Her efter 6. opl.
Jvf. Sangv. IV, 266.
I 8. oplag af Festsalmeme ændrede Grundtvig:
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Mel. O Sanctissima.
1. Midt iblandt os er Guds Rige
Med Guds Aand og i Guds Ord,
I Guds Menighed tillige:
Giæster ved Hans Naadebord!
2. Synligt ei er her tilstæde
Det med Guds Retfærdighed,
Med Guds Fred og Herrens Glæde,
Kommet til os ovenned.
3. Men naar os med Herrens Stemme
Aanden kalder, hver især,
Kan vort Hjerte dog fornemme.
At Guds Rige kom os nær;
4. Og naar vi med Tro modtage
Ord og Aand i Jesu Navn,
Rigets Frugt vi forud smage
I det søde Frelser-Navn!

6,1: Himmel-Glæde
2: Aande-Røst,
Med disse ændringer blev salmen optaget i
RT 1,686 og N 221, mens KH 311 forlod den
første ændring og yderligere ændrede den sidste
til: Aandens Røst. D 278 følger 8. opl. af Festsal
meme.
Gang paa gang dukker det spørgsmaal op,
hvorledes man skal forstaa det første vers. Naar
man lægger mærke til Grundtvigs tegnsætning,
som salmebøgerne ikke altid følger, bliver den
naturligste forstaaelse: Guds rige er midt iblandt
os med Aanden; det er i ordet; det er tillige i hans
menighed, der nærmere betegnes som gæster ved
naadebordet. Saaledes forklarer Severinsen i
»Kirke-Tidende« 1916, sp. 201.
Mindre sandsynligt er det, at »Giæster« skulde
være et verbum. Meningen vilde da være, at Guds
rige er midt iblandt os, med Aanden, i ordet, i
menigheden, og det gæster os ved naadebordet.
Noten i Sangv. VI, s. 335, mener dog, at
»Giæster« sandsynligvis er verbalt, men i en gam
mel betydning af ordet: »beværter«.
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Endnu en forklaring er fremsat af Harald Jes
persen i »Menighedsraadenes Blad« 1941, s. 9091. Den bygger paa, at »tillige« har den gamle
betydning »tilsammen«. »Guds Aand og Guds
Ord er tilsammen i Guds Menighed Gæster ved
hans Naadebord«. For saa vidt som man kan
knytte denne forklaring sammen med den første
linje, strander den paa Grundtvigs tegnsætning.
løvrigt har Harald Jespersen sikkert ret i, at
Naadebordet betyder noget mere end nadver
bordet. Man ser det blandt andet af v. 4 og 5,
hvor der er tale om at »smage«.
2,i: »Synligt ei« maa i tanken adskilles fra det
følgende. Meningen kan ikke være, at Guds rige
ikke her er synligt med Guds retfærdighed, fred og
glæde. Meningen maa være, at det er tilstede,
selv om det ikke er synligt.
5,1-2: Det er en mærkelig tanke, at »Guds Ret
færdighed« ser ned til os fra Himlen. Men Guds
retfærdighed betyder den retfærdighed, han skæn
ker synderen, idet han i Himlen dømmer og siger:
»denne han er fri!«. Guds retfærdighed, siger
Luther, er en forensisk akt. Grundtvig ser altsaa
for sig, at Gud sidder i Himlen og skænker os syn
dernes forladelse.
Niels Møller peger paa, at der er visse tre
klange, som ofte forekommer i Grundtvigs salmer,
f.eks. »tro, haab og kærlighed« fra 1. Kor. 13,13,
og »retfærdighed, fred og glæde« fra Rom. 14,17,
som han kalder »Paulus’s korte definition af guds
riget«. Disse to treklange hører logisk sammen,
»thi det er netop troens retfærdighed, haabets
fred og kærlighedens glæde«. Disse sammenhø
rende treklange findes ogsaa her, den første i 8,2,
den anden i 2,2-3 °8 v- 5-6.
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Est du dog saa salig her.
Hvor langt meere ævig der.
Faa Minutter om at giøre,
Kan man dig for Thronen høre.
3. Derfor, Fader uden Lige,
Sendte du din Søn herned,
Til saa stor Elendighed,
Os at vinde Himmerige.
Ham vi favne frydelig,
Og vort Støv skal takke dig
Her og hist med mange mange
Ævig søde Brude-Sange.
Hans Adolph Brorson:
»Svanesang«, Kiøb. 1765. LUI.
Det er W. A. Wexels, som først har draget denne
salme frem i 2. udg. af »Christelige Psalmer«
1844, men han ændrede paa den og begyndte
saaledes:
Midt igjennem Nød og Fare
Veien gaaer til Himmerig!
O du Lammets Brudeskare,
Mangen Hindring møder dig.
Hvad der navnlig fik betydning var, at han af
melodihensyn ombyttede 3. og 4. linje. Dette
eksempel blev nemlig først fulgt af Landstad i
La 106, selv om han ellers ændrede noget mindre,
og derefter af N 240 i Brorsons hjemland. Her er
følgende ændringer foruden ombytningen:

1953)-

2,2: Jesu Brud,
3-5: Efterdi du har en Lykke
Saa vidunderlig og stor;
Er du
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3,3-4: Os at vinde Himmerige
Ved sit Korses Bitterhed.

(Niels Møller: »Om nogle grundtvigske hovedtanker«
i Odense Seminariums Elevforenings årsskrift 1951 og

1. Midt igiennem Nød og Fare
Vejen gaaer til Paradiis.
Du maa giennem Torne-Riis,
O du Lammets Brude-Skare!
Du maae over Bierg og Dal,
Hiem til Zions Brude-Sal.
Dog det bliver let at glemme
Første Øjeblik der hiemme.
2. Ej! saa lad dig intet trykke
Sulamith! paa denne Jord,
Efterdi den er saa stoer,
Ja forunderlig din Lykke.

Man har dog hurtigt følt, at der gik en poetisk
skønhed tabt ved denne ombytning af linjerne,
hvorved man opnaaede et meget ordinært versemaal. Derfor blev der skabt en ny tradition med
KHF 1885,508, hvor man beholdt Brorsons strofe
form og blot ændrede følgende i teksten:
2,2: Sions Datter, her paa Jord,
7: Stakket Stund kun
Saaledes blev den optaget i RT2,966 og gik
videre til KH 535, hvorfra den efter genforenin
gen vendte tilbage til Brorsons hjemland og blev
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optaget i SS 739, saa man ikke mere behøvede at
være bundet af ombytningen i N 240.
D 566 har optaget den samme tekst. »Faa mi
nutter« er baade mere levende og mere moderne
end »stakket stund«, men maaske vil nogen føle
det som en overdrivelse ?
I Norge blev den uden ombytning af linjerne
optaget i Hauge 568, og med ombytning gik den
fra La videre til La rev 82 og Nynorsk 725 (rigsmaalstillæget).
Den lille salme er et godt eksempel paa Bror
sons himmellængsel (Første Øjeblik der hiemme
- Faa Minutter), paa billeddragten fra Højsangen
(Sulamith) og fra Aabenbaringen (Lammets
Brude-Skare), paa hans fine og samtidig lige
fremme ordføjningskunst og hans overlegne be
handling af rimet.
De mange strenge, som det lykkes ham at
anslaa, har givet anledning til en højst forskellig
placering i salmebøgernes afsnit: 2. sønd. i ad
vent, Allehelgensdag, Det evige Liv, Kirkens
Kamp og Sejr, Verdens Fornægtelse, Jesu Efter
følgelse og Korset, Kamp.
(Skaar 1,296).
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Antiphona de morte.
MEdia vita in morte sumus.
Quem quaerimus adiutorem
nisi te, domine?
Qui pro peccatis nostris
iuste irasceris.
Sancte deus, sancte fortis,
sancte et misericors salvator:
amarae morti ne tradas nos.
Notker Balbulus, o. 900.
Her efter Wackernagel 1,141.
Sagnet fortæller, at Notker Balbulus, dvs. »den
stammende«, fra klosteret St. Gallen engang ved
Martinstobel betragtede bygningsarbejderne, som
var ved at hvælve en bro over en svimlende af
grund; de hang i luften over dybet. Da stod det
billede for hans sjæl, at vort liv hvert øjeblik hæn
ger over dødens afgrund, og han gik hjem og dig
tede denne antifone. W. Lucke bemærker hertil,
at selv om man antager, at sangen stammer fra St.
Gallen, saa er Notker dog ikke nævnt som forfat
ter i noget af klosterets gamle haandskrifter.
Koch ser ingen grund til at tvivle om, at Notker
er ophavsmanden, og baade han og Fischer gør
opmærksom paa, at slutningen af verset findes i de

ældste litanier; den kan føres tilbage til det 5.
aarh. og staar maaske i forbindelse med Es. 6,3.
Om dette bønsraabs opstaaen fortæller et andet
sagn. I aaret 446 indtraf der et frygteligt jord
skælv i Konstantinopel, saa byens mure styrtede
om og 57 taarne væltede. Indbyggerne, som troe
de, at de skulde gaa helt til grunde, var sammen
med kejser Theodosius og biskop Proclus forsam
lede paa en aaben plads, hvor de bad. Da skete
det, at en dreng midt i flokken for alles øjne blev
løftet fra jorden og ind i Himlen og hørte, hvor
dan englene sang for Gud. Derefter kom han til
bage og meldte kejseren, at englene havde sunget:
»Hellige Gud, hellige, stærke Gud, hellige udøde
lige Gud, forbarm dig over os!«. Biskoppen befa
lede da, at folket skulde synge saaledes, og da de
gjorde dette, holdt jordskælvet op. Derefter befa
lede kejseren, at denne sang skulde synges i hele
kristenheden. Kort tid efter døde drengen. I hvert
fald er denne formel kendt fra det 5. aarh. Spitta
søger i overensstemmelse med det gamle sagn at
vise, at der mangler en linje i den af Wackernagel
anførte tekst: sancte immortalis.
»Media vita« var i middelalderen en af de mest
berømte sange, og den blev brugt paa mangfol
dige maader. Man brugte den som klagesang over
de døde og som en bøn for de levende, især natur
ligvis naar dødsfare truede. I krigen blev den
brugt forud for slaget eller under dette, og der
opstod formodninger om, at den gav mystisk
kraft. Man har en beretning om, at ærkebiskop
pen af Bremen i 1234 prædikede korstog mod
bønderne i omegnen af det nuværende Olden
burg, som havde gjort oprør, og da det kom til et
slag, trak prtesterne, som var med i krigen, sig hen
til et roligere sted og sang denne sang under
slaget. Noget lignende fortælles der om slaget ved
Sempach i 1386. Her stod 1400 svejtsiske bønder
med deres slette vaaben overfor en hær af jernklædte ryttere, som hertug Leopold af Østrig
havde sendt for at erobre Svejts. Da angrebet nær
mede sig, istemte svejtserne »Media vita« og faldt
derefter paa knæ og bad med udbredte arme.
»Se«, sagde en af ridderne, »de beder om naade«.
»Ja«, sagde en anden, »de beder om naade, men
hos Gud, ikke hos os, og hvad det betyder, skal vi
snart faa at se«. Bønderne vandt slaget, og Svejts
blev ved at være et frit land til denne dag. Den
kritiske forskning, som ødelægger saa mange gode
historier, tvivler ogsaa om denne. W. Lucke
siger, at kun en af de gamle beretninger om slaget
fortæller om en forudgaaende bøn, og den skulde
lyde anderledes.
At »Media vita« er blevet brugt som tryllesang
er temmelig givet. En synode i Køln forordnede i
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1316, at ingen maatte synge denne sang uden sin
biskops tilladelse. Og endnu i det 15. aarh. sang
nonnerne i Wenningen og Mariensee den som en
slags forbandelse, da Peter Jakob Busch reforme
rede disse og alle de nedersachsiske klostre.
Den ældste bevarede tyske oversættelse er fra
1422, og den er endnu paa prosa. De bevarede
oversættelser paa vers er lidt yngre, f.eks.
En mitten in des lebens zeyt
sey wir mit tod vmbfangen:
Wen such wir, der vns hilffe geit,
von dem wir huld erlangen,
Den dich, herre, al ayne?
der du vmb vnser misstat
rechtlichen zurnen tuest.
Heyliger herre got,
heyliger starcker got,
heyliger parmhercziger hailer, ewiger got,
lass vns nit gewalden des pittern todes pot.
Wackernagel 11,991.
Wackernagel bringer foruden denne tekst en lang
række andre, der afviger mere eller mindre fra
hinanden; blandt disse findes (11,993) et tryk fra
1524, der ganske stemmer overens med Luthers
fra samme aar. Luther overtog dette vers og dig
tede to nye til:
1. Mitten wyr im leben sind
mit dem tod umbfangen,
Wen suchen wyr der hulffe thu,
das wyr gnad erlangen?
Das bistu Herr alleyne,
uns rewet unser missethat,
die dich Herr erzurnet hat.
Heyliger herre Gott,
Heyliger starcker Gott,
Heyliger barmhertziger Heyland,
du ewiger Gott,
las uns nicht versincken ynn des bittern todes
not.
Kyrieleyson.
2. Mitten ynn dem tod anficht
uns der Hellen rachen,
Wer will uns aus soleher not
frey und ledig machen ?
Das thustu Herr alleyne.
Es iamert deyn barmhertzikeyt
unser klag und grosses leyd.
Heyliger Herre Gott,
Heyliger starcker Gott,
Heyliger barmhertziger Heyland,
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du ewiger Gott,
las uns nicht verzagen fur der tieffen hellen
glut.
Kyrieleyson.
3. Mitten ynn der Hellen angst
unser sund uns treyben,
Wo soln wyr denn flihen hyn,
da wyr mugen bleyben?
Zu dyr herr Christ alleyne.
Vergossen ist deyn thewres blut,
das gnug fur die sunde thut.
Heyliger Herre Gott,
Heyliger starcker Gott,
Heyliger barmhertziger Heyland,
du ewiger Gott,
las uns nicht entfallen von des rechten
glaubens trost.
Kyri.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 453.
Dette er ikke det første tryk. Salmen var optaget i
Erfurterenchiridierne lidt tidligere paa aaret.
Men den her gengivne tekst staar Luther selv
inde for.
Forskellen mellem Luthers første vers og de førreformatoriske oversættelser maa søges i ordene:
»naade«, »vi angrer vore misgerninger« og
»synke ned i dødens bitre nød«. Døden er set som
et dyb, vi synker ned i, og hvor Helvede truer os.
Derfor er der i de to tildigtede vers ikke mere tale
om den legemlige død, men om angsten for for
tabelsen, om Guds barmhjertighed, og salmen
slutter med en bøn om, at vi ikke maa miste
evangeliets trøst, den rette tros trøst.
Ikke blot det første vers, men ogsaa de to til
digtede dirrer af selvoplevelse. De fleste forskere,
som taler derom, synes at blive staaende ved døds
angsten i det første vers; men vi har vidnesbyrd
fra Luthers haand om, at han ogsaa kender hel
vedangsten, ja næsten har oplevet den. I sine
»Resolutiones« 1518 skriver han, idet han som
Paulus i 2. kor. 12,2 dækker sig selv ved brugen af
3. person: »Ogsaa jeg kender et menneske, som
har forsikret, at han oftere havde lidt disse hel
vedsstraffe, ganske vist kun meget kort ad gangen,
men saa store og saa fulde af Helvedes pine, som
hverken tungen kan sige eller pennen beskrive
eller den, som ikke har prøvet dem, kan tro. Ja,
de er saadan, at hvis de naaede deres fulde maal
eller varede en halv time, ja blot en tiendedel af
en time, vilde det menneske gaa helt til grunde og
alle hans ben blive til aske. Da viser Gud sig fryg-
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telig vred, og med ham hele skabningen. Da er
der ingen flugt, ingen trøst, hverken indvortes
eller udvortes, men anklage fra alle sider. Da
siger man med taarer dette vers: Jeg er kastet
bort fra dine øjne«. (»Lutherbogen«, Køb. 1917,
s. 14). Man kan ogsaa sammenligne med v. 2-3 i
»Nu fryde sig hver kristen mand«.
Den traditionelle opfattelse er, at Luther har
skrevet denne salme kort før den blev trykt. Mod
dette har Spitta vendt sig med stor energi (»Ein
feste Burg«, 1905, s. 234). Han ser i salmen min
der om Luthers sjælekamp i klostret, og navnlig
opholder han sig ved dødsangsten. Hvornaar har
Luther oplevet noget saadant? I studentertiden
blev han farligt saaret i en pukaare af sin kaarde,
og han var lige ved at dø. Han oplevede en vens
pludselige og voldsomme død. Ved Stotternheim
blev han selv slaaet til jorden af et lyn og lovede
St. Anna, at han vilde blive munk. Han oplevede
pesten i Erfurt. Den som ikke er bundet, siger
Spitta, af den forvirrende antagelse, at de salmer,
som blev trykt 1524, ogsaa er digtet dette aar,
maa komme til den slutning, at »Mitten wir im
Leben sind« maaske er Luthers ældste salme.
Ganske i modsætning til Luthers senere frimodig
hed i troen har vi her et smertensskrig af frygt for
Gud, maaske fra ca. 1505.
I modsætning hertil peger Lucke paa en prædi
ken af Luther fra 2. juli 1523, hvor Luther citerer
denne salme med et ordvalg, som vilde være una
turligt, hvis han paa den tid havde oversat den.
Desuden peger han paa en begivenhed, som kan
have kaldt det latinske vers frem i hans sind. Den
5. juli 1524 druknede en af Luthers og Melanchthons venner, den 31 aarige humanist Wilhelm
Nesen under en sejltur paa Elben. Baaden stødte
paa en træstamme, som drev i floden, og Nesen
blev slynget overbord, mens tre andre af Luthers
venner reddede sig. Fra flodbredden var Melanchthon vidne til sin vens frygtelige dødskamp
i bølgerne, og Luther var tilstede, da man trak
hans lig op af vandet. Luther fortæller i flere breve
om ulykken med ord, der vidner om, hvor dybt det
havde grebet ham, f.eks. saaledes: »Satan har
taget Nesen fra os, mens tre andre blev bevaret
ved et vidunder, saa han ikke ogsaa styrtede dem
i fordærv. Herren har ved denne ulykke bragt os i
heftig forvirring og lukket munden op paa vore
fjender, men han vil nok vende det til sin ære«.
Hvilke fjender er det, som Luther her minder
om? Sværmeren Thomas Miinzer havde angre
bet Luther ganske hensynsløst. I foraaret 1524
stormede hans folk et valfartskapel og bemæg
tigede sig dets kostbarheder. Han truede med, at
fyrsterne skulde slaas ned som hunde, hvis de var
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modstandere af evangeliet. En saadan mand
kunde ødelægge alle muligheder for en sand og
sund evangelisk reformation. Luther gik i en sta
dig angst. I en saadan tid kom nu denne ulykke
med vennens død, som modstanderne vilde drage
fordel af. - Lucke mener derfor, at Luther har
digtet sin salme umiddelbart efter 5. juli 1524. Da
var trykningen af den første Wittenberg-salmebog
allerede begyndt, og denne salme blev da tillige
med fire andre puttet ind foran, hvorved de falder
udenfor bogens naturlige rækkefølge; men de var
først nu blevet færdige. De staar da lige efter for
ordet, som ogsaa er skrevet sidst.
I den førnævnte prædiken fra 1523 havde
Luther sagt, at naar man skulde dø, maatte man
være saa vaks (geschickt), at man kunde sige: »Ei,
mitten in dem todt wil ich das leben finden«, jeg
skal dø her, men jeg ved, at min Herre er hos mig.
Her ud fra har Michael Christof Burk, som var
præst i Owen, digtet en efterligning af Luthers
salme:
Mitten in dem Tode hat
Leben uns umfangen ...
Der findes ogsaa en katolsk form paa tre vers,
allerede 1537, hvor man i de to sidste vers genfin
der nogle af Luthers tanker i afsvækket form.
Den første danske oversættelse af »Media vita«
findes i »Vor Frue tider«, Paris 1514; den lyder
ifølge Beckman:
»Wii arme menniske Naar wi ære i wor beste
tiid oc løste helst at leffue Tha kommer døden
hasteligen och bort tager oss aff denne verden. O
aldermildeste gud wii haffue da engen til ath fly
eller ath bediss hielp vdaff och trøst vden aff dig
all eneste som wii tilforn mangfoldelige fortørned
haffue met vaare synder for huilke dw haffue
godh ret til at heffne paa oss effter din retuishedh
etc.«
Den ældste oversættelse af Luthers salme findes
i Claus Mortensens salmebog af 1528, hvor den
lyder:
Media vita.
1. MEn wy leffue paa iorden her,
med døden ere wy omfangne.
Hwem fly wy tha til om hielp
att wy Guds wrede vndgange ?
Tw æst then Herre allene,
oss twinger nw wore synder,
saa saare som teg Gud fortørne,
Hellige Herre Gud, forbarm teg offuer oss,
Hellige stercke Gud, forbarm teg offuer oss,
Hellige barmhiertige trøstermand
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tw ewige Gud,
lad oss icke indfalle y then ewige dødzens nød,
Kyrieleyson.
2. Mit y døden omfanger oss,
heluedis macht ock wrede,
hwem frelste oss aff tellig een død,
att vndfly syne swyg oc lyst?
Thet giør tw Herre allene,
wer tw nw oss miskundelig,
helst forthi tw wedst wor brøst,
Hellige herre Gud, forbarm teg offuer oss,
Hellige stercke Gud, forbarm teg offuer oss.
Hellige barmhiertige trøstermand
tw ewige Gud,
Lad oss icke fordømmis, wdi then sware
heluedis pyne
Kyrieeleyson.
3. Mit wdi heluede oss driffuer
wor natur og synder,
hwem skulle wy tha nw tilfly,
att wy maa thennom qwyt bliffue?
Till teg Herre Christ allene,
thyt dyrebar blod tw for oss wdgaffst,
som for alle synder er eet wederlaff,
Hellige Herre Gud, forbarm teg offuer oss,
Hellige stercke Gud, forbarm teg offuer oss,
Hellige barmhiertige trøstermand
tw ewige Gud,
Lad oss icke awfalde aff then rette tro y
mis trøst
Kyrieeleyson.
Dansk 1528.
Her efter Bruun 1,29.
Oversætteren er ukendt, men det er formentlig en
sønderjyde, hvad brugen af »sin« i 2,4 kunde tyde
paa. Claus Mortensen har sandsynligvis haft
denne og nogle andre salmer med sig hjem fra sit
ophold i Haderslev 1527-8. Om han paa præsteskolen der har haft sønderjydske hjælpere til sit
salmearbejde, eller om han har faaet en tekst,
som allerede var i sønderjydsk brug, kan ikke i
dette tilfælde afgøres.
Den blev optaget i Tv 20, hvor Hans Tavsen
foretager nogle ændringer:
1,6: skillestregen er flyttet hen efter »saa saare«,
saa disse ord hører til linje 6.
7: dig nu
2,3: saadan
4: hans
(han fjerner altsaa den sønderjydske dialekt).
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3,4: dem
7: for all vor Synd til ith vederlaff.
Videre blev den optaget i Th 332 med følgende
ændring: 1,7: som dig Gud fortørnit haffue.
Ellers som Tv.
I de følgende officielle salmebøger blev den
ikke mere optaget.
I Malmøsalmebogen af 1533 er der kommet en
ny oversættelse til af samme salme, men den er en
oversættelse fra svensk. Olaus Petri har oversat
Luthers salme allerede i »Några gudliga visor«,
som maaske er fra 1526. Han har ændret lidt paa
Luthers tekst, saa det første vers henvender sig til
Faderen, det andet til Sønnen, det tredie til
Aanden. »Vy som leffue på werlden hår« er der
efter oversat til dansk og indlemmet i den jydske
aftensang 1529, hvis stof er gaaet ind i M 1533.
Her hedder den »WI som leffue paa iorden her«.
Den gik videre til Tv 21 uden ændringer, hvilket
ogsaa var naturligt, hvis den stammede fra ham
selv. Den blev ikke optaget i Th.
I Sønderjylland har Ægidius 1717 bearbejdet
salmen paany: »Men vi midt i Livet er«, Æ 383.
De sogne, hvor Æ blev brugt, er saaledes de ene
ste i Danmark, hvor man har bevaret forbindel
sen med denne salme ubrudt til vore dage. Her
som hos Luther og i de danske salmebøger var
salmen bestemt til begravelse.
I nyere tid er den paa forskellig maade taget op
igen. F. L. Mynster har oversat den i »Luthers
Psalmer«, 1863: »Midt i Livet vi af Døden Trindt
omringes, hvor vi gaae«. Han har indrettet den
som vekselsang mellem menigheden og præsten.
I Norge har Landstad i »Martin Luthers aandelige Sange«, 1855, givet en ny oversættelse »Midt
i Livet ere vi udi Dødsens Vaade«, som han
senere med betydelige ændringer optog i sin sal
mebog.
Paa grundlag af disse to oversættelser, mest
Landstads, og under hensyn til den gamle danske
tekst, har N da formet følgende:
1. Midt i Livet ere vi
Udi Dødsens Vaade,
Hvo er den, som os kan frie,
Give Liv og Naade?
Du, Herre Christ, alene!
Vi angre vor Misgjerning svar,
Som dig, Gud, fortørnet har;
Hellige Herre Gud,
Hellige stærke Gud,
Hellige barmhjertige Frelser,
Du evige Gud,
Lad os ei fordærves
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I den bittre Dødsens Nød;
Kyrie eleison!
2. Midt udi den haarde Død
Helveds Svælg os truer.
Hvo kan os i saadan Nød
Frie fra Helveds Luer?
Du, Herre Christ, alene!
Saa hjertelig du ynkes ved
Al vor Synd og Usselhed;
Hellige Herre Gud,
Hellige stærke Gud,
Hellige barmhjertige Frelser,
Du evige Gud,
Lad os ei fortvivle
For den hede Helveds Glød!
Kyrie eleison!
3. Midt i Helvedangsten ned
Vil vor Synd os drive,
Hvo er den, hos hvem i Fred
Vi da kunne blive?
Du, Herre Christ, alene!
Thi udøst er dit dyre Blod,
Som paa Synden raader Bod;
Hellige Herre Gud,
Hellige stærke Gud,
Hellige barmhjertige Frelser,
Du evige Gud,
Lad os ikke falde
Fra den rette Troens Trøst!
Kyrie eleison!
N 554I anden udgave af KHT 1931 har udgiverne,
dvs. Ludwigs, Severinsen og Widding i samar
bejde, foretaget en ny oversættelse:
1. Midt i Livet er vi stedt
Udi Dødens Vaade.
Hvem kan vi gaa til om Hjælp,
saa vi finder Naade ?
Dig Herre Krist alene!
Vi angrer vor Misgerning svar,
Som dig højt fortørnet har.
Hellige Herre Gud,
Hellige stærke Gud,
Hellige, barmhjertige Frelser,
Du evige Gud,
Lad os ej gaa under
i den bitre Dødsens Nød,
Kyrie eleison.
2. Midt i Døden knuger os
Helveds Magt og Vrede.
Hvem kan os af denne Nød
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Ud i Frihed lede?
Du Herre Krist alene!
Saa inderligt du ynkes ved
Al vor Synd og Usselhed.
Hellige Herre Gud,
Hellige stærke Gud,
Hellige, barmhjertige Frelser,
Du evige Gud,
Lad os ej fortvivle
For det dybe Helveds Glød.
Kyrie eleison.
3. Midt i Helvedangsten ind
Vil vor Synd os drive.
Hvor skal vi da flygte hen,
Faa et Sted at blive?
Til dig, o Krist, alene!
Du givet har dit dyre Blod,
Som for al vor Synd gør Bod.
Hellige Herre Gud,
Hellige stærke Gud,
Hellige, barmhjertige Frelser,
Du evige Gud,
Lad os aldrig slippe
Troens rette Hjælp og Trøst.
Kyrie eleison.
KHT 1931, nr. 998.
Denne bearbejdelse blev optaget i S 513, ST 863,
TT 717 og endelig i D 442, hvor man dog har
taget de to sidste linjer fra N.
I Norge gik Landstads oversættelse, La 223,
videre til La rev 204, »Midt i livet finnes vi«, og
blev oversat til nynorsk af Støylen: »Midt i livet
møter me«. Nynorsk 165. Hauge har ikke optaget
den.
(Koch VIII,573-9. Fischer 11,92. Weimarudg. 23,
126-132. Spitta 226-234. Kulp 305. Skaar 1,538-41.
Beckman 102. Widding 11,29-30. Severinsen 10, 16.
Nutzhorn 1,109. Niels Møller SS, 11,58, 178-9, 163).
MIG BLEGNED ALLE ROSER.
Den yndigste Rose.
Mel.: Med Straalekrans om Tinde.
1. Mig blegned alle Roser,
men en brød frem i Knop,
det var den Herre Jesus,
han lukkede sig op.
2. Jeg saa ham i hans Ansigt
og i hans Hjærte ind,
da bøjed sig mit stive Knæ,
og Taaren randt paa Kind.
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3. Ak, søde Herre Jesus,
jeg tør det næppe tro,
ak, kan du vel, du fagre Blomst,
i dette Hjærte gro.
4. Ak, søde Herre Jesus,
jeg er dig ikke værd,
jeg ødte bort min bedste Kraft
i fremmed Ledingsfærd.
5. Jeg vil dig daglig vande
med Taarer, om jeg maa,
og sætte for mit Hjærtes dør
dit Korses røde Slaa.
6. Jeg lover dig mit Hjærte,
jeg lover dig min Mund,
o, bliv hos mig, du fagre Blomst,
indtil min sidste Stund.
Johannes Levinsen, 1880-1884.
»Elleve Sange« (1890), nr. 6.
Johannes Levinsen blev præst ved de Classenske
Boliger paa Frederiksberg 1880, samtidig med
at kirken blev indviet; den er senere nedbrudt.
I de fire aar, han fik lov at virke der, blev han
dybt paavirket af Scrivers »Sjæleskat« og af
Brorsons salmer. Dette nye inderligere trosliv
fremkaldte hans sange. Seks aar efter hans død
udkom »Elleve Sange af afdøde Pastor Johannes
Levinsen ved de Classenske Boliger ... Udgivet
af Kristelig Forening for Mænd og Kvinder«
(1890). De 10 af dem blev optaget i Hjemlands
toner 1895, nogle af dem allerede i »De unges
Sangbog« 1892, deriblandt ovenstaaende. Der
har den bevaret sin plads til vore dage; ligeledes
gik den fra den gamle Hjemlandstoner gennem
IMS til den nye Hjemlandstoner. Den er optaget
i Annekset 76. Af de egentlige salmebøger har
kun SS 740 optaget den. Her er følgende ændrin
ger, som er overtaget fra IMS:
1,2: skød frem
3,1: kære
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videnskabelige, teologiske eller kirkelige bane,
men alt dette maatte han betragte som »fremmed
ledingsfærd«, da han for alvor blev »en menig
soldat under Jesu Kristi fane«. Men man kender
næppe nogen bestemt foranledning til sangen.
En af hans venner har i Kirkeklokken skrevet en
fantasi derom: Levinsen sidder i sin stue og læser
Brorsons »Den yndigste rose«, derefter falder hans
blik paa de røde rosenknopper, som staar paa
hans bord, og grebet af disse billeder glider hans
blik tilbage over hans forrige liv.
(Poulsen 1,44-46. Paul Nedergaard: »Johannes Levin
sen«, Køb. 1925, s. 81).
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JEG HJERTELIG NU LÆNGES.
Ein Trostgesang, wie ein
Christ in Sterbens noth sich trdsten sol.
1. HErtzlich thut mich verlangen
nach einem seligen End,
Weil ich hie bin vmbfangen
mit Triibsal vnd Elend.
Ich hab lust abzuscheiden
von dieser argen Welt,
sehn mich nach ewiger frewden:
O Jesu, kom nur bald!
2. Du hast mich ja erldset
von Siind, Todt, Teuffel, Hell,
Es hat dein Blut gekostet,
drauflf ich mein hoffnung stell.
Warumb soli mir denn grawen
fiirm Tod vnd Helischm Gsind?
weil ich auff dich thu bawen
bin ich ein seligs Kind.
3. Wenn gleich siiss ist das Leben,
der Todt sehr bitter mir,
Wil ich mich doch ergeben
zu sterben willig dir:
Ich weiss ein besser Leben
da mein Seel fehret hin,
dess frew ich mich gar eben,
Sterben ist mein gewinn.

4,1: kære
Derfra gik den til Sønderborgtillæget 739 og DT
911, men blev ikke optaget i D.
Det er utvivlsomt, at sangen hentyder til hans
tidligere liv, til blegnede ungdomsdrømme og
idealer, drømmen om at blive en stor digter som
Bjømson, bristede venskaber i den bevægede
Brandes-periode, tanken om berømmelse paa den

4. Der Leib zwar in der Erden
von Wiirmen wird verzehrt,
Aber erwecket werden
durch Christum schon verklårt,
Wird leuchten als die Sonne
vnd leben ohn alle noth
in Himlischer frewd vnd wonne:
was schadt mir denn der Todt?
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5. Ob mich die Welt auch reitzet
lenger zu leben hier
Ynd mir auchj'mmer zeiget
Ehr, Geld, Gutt, all jr Zier,
Doch ich das gar nicht achte,
es wehrt ein kleine zeit:
das Himlisch ich betrachte
das bleibt in ewigkeit.
6. Wenn ich auch gleich nu scheide
von meinen Freunden gut,
Das mir vnd jhn bringt leide,
doch trdst mir meinen muth
Das wir in grossern frewden
zusammen werden kornn
vnd bleiben vngescheiden
im Himmelischen Thron.
7. Ob ich auch hinterlasse
betriibte Waiselein,
Der noth mich vbermassen
jammert im Hertzen mein,
Wil ich doch gerne sterben,
vnd trawen meinem Gott:
er wird sie wol versorgen,
retten aus aller noth.
8. Was thut jhr so sehr zagen,
jr armen Waiselein?
Solt euch Gott hiilff versagen
der speist die Raben klein ?
Frommer Widwen vnd Waisen
ist er der Vater trew,
trotz dem, der sie thut naisen,
das glåubt ohn alle schew.
9. Gesegn euch Gott der HErre,
jhr vielgeliebten mein.
Trawret nicht allzu sehre
vber dem abschied mein.
Bestendig bleibt im Glauben,
wir werden in kurtzer zeit
einander wider schawen
dort in der ewigkeit.
10. Nu wil ich mich gantz wenden
zu dir, HErr Christ, allein:
Gieb mir ein seligs ende,
send mir dein Engelein,
Fiihr mich ins ewig Leben
das du erworben hast
durch dein Leiden vnd Sterben
vnd blutiges verdienst.
21
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11. Hilff, das ich gar nicht wancke
von dir, HErr Jesu Christ,
Den schwachen Glauben stercke
in mir zu aller frist.
Hilff mir ritterlich ringen,
dein Hand mich halte fest,
das ich mag frolich singen
das consummatum est.
Christoph Knoll.
Trostbiichlein etc., 1599.
Her efter Wackernagel V, 560.

Salmen er digtet under den forfærdelige pest
1599, mens Christoph Knoil var præst i Sprottau.
Til trøst for de syge og døende udgav han »Trostbiichlein oder Praxi articulorum de resurrectione
carnis et vita æterna«, hvormed denne og en
anden trøstesalme fulgte som tillæg. Den har i
Tyskland faaet stor betydning og har trøstet
mange paa dødslejet og ved afskeden med deres
kære.
Knolis forfatterskab til salmen er bevidnet fra
mange sider. Imidlertid findes salmen i »Christliches Gesangbiichlein«, Hamburg 1612, med
overskriften »Ein schon Liedt Der Landtgråffinnen«. Og denne overskrift er i Liineburgersalmebogen af 1695 fuldstændiggjort »Ein schon Liedt
der Landtgråffinnen, zu Hessen seliger gedechtniss«. Dette kan dog næppe betyde andet end, at
vedkommende landgrevinde har haft salmen sær
lig kær.
I mangel af originalen er Wackernagels oven
anførte tekst taget fra Gorlitzer salmebogen fra
1611, altsaa den ældste tilgængelige kilde, tilmed
fra den egn, hvor salmen fremkom. Men han an
fører ved siden teksten fra den ovennævnte Ham
burger salmebog 1612, hvor der er en del afvigel
ser. Navnlig har man jo i Tyskland søgt at fjerne
de latinske slutningsord, der dog er af gribende
virkning paa dette sted. Her foreslaar Hambur
gersalmebogen :

Hilff mir Ritterlich ringen,
dein Handt mir halt fest dar,
dass ich mag frolich singen
mit der Ausserwehlten Schar.

Det er imidlertid ikke Hamburgerteksten, som
har foreligget for den danske oversætter, som man
især ser det af oversættelsens slutning, hvor latinen
er bibeholdt.
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En skiøn Sang om Døden oc Begrafuelse. Siungis som: Vaager op
I Christne alle/ etc.

Det varer en kort Tijd/
Effter Himmelen1 jeg trader/
Dertil slaar jeg min Lijd.

1. HIertelig jeg1 nu længis/
Effter en salig End/
Thi jeg ynckelig trængis/
Aff Drøffuelse oc Elend.
At vandre er jeg rede/
Fra Verden med en Fart/
Til Himmerigis Glæde:
Kom JEsu/ kom nu snart.

7. Om jeg skillis med alle2/
Fra Frender/ Slect oc Ven/
Det os ey vel befalder/
Dog trøster os igien/
At vi tilsammen komme/
Met Fryd oc Glædsens Sang/
Naar vi Englene fromme/
Høre med lifflig Klang.

2. Du har jo mig aff Naade/
Fra Synd oc Død forløst/
Fra all Helffuedis Vaade/
Det er min høyeste Trøst/
Hui skulle jeg da grue/
For Dødsens Bitterhed?
Thi dig saa skal jeg skue/2
I ævig Salighed.

8. Om jeg skal effterlade/
Hustru med Børnene smaa/
Huilcket mig offuer maade/
Hiertesorg fører paa:
Jeg vil dog gierne fløtte/
Oc tro min Gud for all/
Hand vil dem vijsslig skøtte/
Hand dem forsørge skal.

3. Gandske jeg med stor Trygge/
Mod Døden vil nu staa/
Thi jeg paa dig mon bygge/
Ihuor det mig vil gaa.
Om mig er sødt i Lijffue/
Oc Døden bitter Suur/
Dig jeg mig undergiffuer/
Staar der paa som en Muur.

9. Du arme bedrøffuet Encke/
Misstrøste dig ey saa/
Skulle Gud dig ey betencke/
Som spiser3 Rafne smaa:
All’ fromme Enckers Fader/
Oc Faderløsis Forsuar/
Som sig paa ham forlade/
Er hand vist/ det er klar.

4. Jeg veed en større Glæde/
Huor til min Siæl far hen/
Thi vil jeg lystig quæde/
Døden er min Baad’ igien/
Kroppen leggis i Jorde/
Orme skal den fortær’/
Herlig dog igien vorde/
Naar jeg opstaar til Ær’.

10. Nu vil jeg dig befale/
O Hiertens kieriste min/
Den ævige GVD med alle/
Hand bo stedtz i dit Sind.
Slet intet du maa grue/
Inden en stacket Stund/
Begge skulle vi skue/
De Vdvaldis Samfund.

5. Da vil Christus saa gierne/
Mig luttre puur oc reen/
Saa klar som Morgenstierne/
Skinne da uden Meen:
Siden leffu’ uden ende/
Vden all Sorg oc Nød/
Huo vilde da tilvende/
Fryet/ for den Timelig Død.

11. Nu vil jeg mig henvende/
Til dig O Christ alleen/
Giff mig en salig Ende/
Dine Engle mig tilsend.
I Lijffuet mig indlede/
Du med din blodige Sued/
Fortiente mig til Glæde/
At bliffue i Evighed.

6. Huad vilde Verden tilhitze/
Mig/ længer at lefue her/
Huad vilde hun mig forvisse/
Om Penge/ Gods/ Guld oc Ær:
Det jeg slet intet acter/
I. BH 1,399 skriver fejlagtigt »mig«.
skal skue.

12. Nu maa jeg krig’ oc kæmpe/
Mod Døden JEsu from/
At jeg hende kand dempe/
Min Tro til styreke kom.
2. BH: jeg saa

1. BH: Himmerig. 2. med alle: aldeles. 3. bespiser,
jvf. Job 39,3 og Ps. 147,9.
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Min Siæl giff nu den Glæde/
Som du eene kand best/
At hun aff Fryd maa quæde:
lam consummatum est.
Ukendt oversætter.
J. Moltkes Haandbog, 2. udg. 1639.

Moltkes »Aandelig Håndbog For Weyfarende
Folck til Vands oc Landss« udkom første gang
1636. I anden udgave, som kom tre aar senere, er
den i bogen indeholdte salmesamling forøget med
et tillæg, hvori denne salme fremkommer. Den
ukendte oversætter har udvidet salmen til 12 vers,
nemlig ved at tildigte 3,1-4, hvorefter 3 b og 4 a
svarer til originalens v. 3, og endelig spænder tan
ken i originalens v. 4 over halvandet vers.
Salmen blev optaget i K med følgende ændrin
ger:
1,1: mig
5,4: At skinne uden meen;
6,7: himmerig
8,4: Hierte-sorrig
12,3: hannem
6: alene
8: Min salighed du est.

Derefter gik salmen videre til P 474 og blev i Søn
derjylland i noget bearbejdet form optaget i MB
615: »Jeg hjertelig nu længes«.
Ægidius foretog 1717 en ny oversættelse efter
originalen paa 11 vers, Æ 379, »Mig hierteligen
længis«, men den synes ikke at have faaet indfly
delse paa de følgende salmebøger.
I Odense foretog biskop Jacob Ramus 1782 i
»Gudelige Psalmer« II, nr. 7, en fuldstændig om
digtning af den gamle danske tekst, 12 vers, »Du
seer, O Gud! min Længsel«; heraf har E 406 op
taget fire stærkt bearbejdede vers med samme
begyndelse:
1. Du seer, o Gud! min Længsel,
At jeg udløses maa,
Og ud fra Jordens Trængsel
Til Himlens Frihed gaae.
Tidt her jeg føler Smerte,
Tidt stædes jeg i Nød;
Tidt ængstes Siel og Hierte;
Det endes ved min Død.
21*
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2. Den gaaer jeg glad imøde,
For den jeg skrækkes ei;
Thi Jesus Christ, som døde.
Har aabnet Livets Vei.
Naar det min Gud behager.
Jeg døer med Trøst og Mod.
Hans Kald jeg fro modtager;
En salig Død er god.
3. Maaskee min Bortgang saarer
De Venner, Gud mig gav;
Maaske Forladtes Taarer
Skal flyde paa min Grav.
Dog vil jeg ikke grue;
Mit Haab grundfæstet er;
Jeg hist igien skal skue
Dem, jeg har elsket her.
4. Men hvad formaaer jeg ene
I Dødens sidste Strid?
O Fader! du forlene
Mig Kraft i Kampens Tid!
Naar mig din Fred husvaler,
Da bliver Døden let.
Min Siel jeg dig befaler
I sidste Aandedræt.
J. Ramus 1782.
Bearbejdet i E 406.

Denne tekst gik med faa ændringer videre til MB
631, der saaledes har den samme salme i to helt
forskellige skikkelser. Derimod blev den ikke op
taget i R, som gik over til Welhavens bearbej
delse :
1. Saa inderlig nu jeg længes
efter min Hvilestund,
fordi mit Hjerte trænges
og banker af Smerte kun.
Min Sjæl vil trøstig og rolig
betræde den sorte Vei
til Himmerigets Bolig.
Kom Jesu, dvæl dog ei!
2. Du har af din Naade lovet
at lede den Trætte did,
naar han har hvilet og sovet
i Graven en stakket Tid.
Hvi skulde jeg da grue
for Dødens Bitterhed?
Jeg skal dit Aasyn skue
ievig Fryd og Fred.
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3. Jeg er af din Kraft omhegnet
i denne sidste Dyst;
du har mig med Korset tegnet
paa Pande og paa Bryst.
Er Livet sødt at eie
og grufuldt Gravens Skjød jeg gaaer dog dine Veie
og tænker paa din Død.
4. Jeg veed en større Glæde,
naar endt er denne Gang,
og derfor vil jeg kvæde
en frydfuld Svanesang.
Liget afjorden dækkes,
og Græsset spirer der;
men det skal atter vækkes
af Engles lyse Hær.
5. O, da vil Christi Hænder
mig lutre puur og klar,
saa klar som Stjernen brænder
og straaler underbar.
Hvor saligt saa at tindre,
hvor intet Mulm er lagt,
hvor ingen Skyer hindre
den altid nye Pragt.
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g. Gud signe eder Alle,
der var min Vandrings Lyst!
Lad Sorgen dog ei falde
for tungt paa eders Bryst,
lad Troen Eder styrke;
det er en stakket Frist,
da svinder dette Mørke,
da skal vi mødes hist.
10. Nu vil jeg ganske hvile
mig op mod Christi Barm,
der sløves Dødens Pile,
der lindres Kval og Harm.
Han vil mig ei forsage
paa denne Nattevagt,
han vil mit Suk modtage:
Min Gud, det er fuldbragt.
J. S. Welhaven.
Antydninger til et forbedret Psalmeverk, 1840.

Af denne omdigtning dannede R to salmer, 557,
»Ret inderlig jeg længes«, og 558, »Snart Døden
mig adskiller«. Den første bygger paa Welhavens
v. 1, 33 + 43, 4b+ 53, 6, 10, ændret saaledes:
1(1):

6. Om Verden end vil friste,
og stille for min Sands
de Skatte, jeg skal miste,
Ære, Guld og Glands —
jeg agter dog meget ringe
det skuffelige Spil;
en Skat vil Himlen bringe,
der er for evig til.
7. Og om mig Døden skiller
fra Frænder og kjære Smaa,
og om min Taare triller,
naar de ved Leiet staae jeg vil paa Herren bygge
og bede i Jesu Navn,
at i sin Vinges Skygge
han lindrer deres Savn.
8. I maae ei klage og græde,
I dyrebare Smaa;
selv Spurvens Unger spæde
tænker hans Mildhed paa.
For sørgende Enkers Hytter,
for Faderløses Fjed,
er han en tro Beskytter,
gaaer han i Faders Sted.

2(3a + 4a):

Ret inderlig jeg længes
Imod min Hvilestund,
Fordi mit Hjerte trænges
Og slaaer af Smerte kun;
Min Sjæl vil glad og rolig
Gaae ad den mørke Vei
Til Himmeriges Bolig,
Kom, Jesu, tøv dog ei!
Jeg med dit Kors er tegnet
Paa Pande og paa Bryst,
Og af din Kraft omhegnet
I denne sidste Dyst;
Jeg veed en større Glæde,
naar endt er denne Gang,
Og derfor vil jeg kvæde
en salig Svanesang.

3(4b + 5 a),!: Afjord vel Støvet dækkes
(resten uændret)
4(6),4: Det Guld, den Æreskrands;
5: Jeg agter dog kun ringe
5 (10),2: til.
Den anden salme, R 558, bestaar af Welhavens
v. 7, 8, 9 ændret saaledes:
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1 (7),i-6: Snart Døden mig adskiller
Fra Hustru og fra Smaa,
Derfor min Taare triller,
Naar dem jeg tænker paa;
Dog vil paa Gud jeg bygge
Mit Haab i Jesu Navn,
2 (8):

3(9)>3:
4:

O, I maae ikke græde,
I dyrebare Smaa!
Selv Spurvens Unger spæde
Hans Mildhed tænker paa;
Han er en tro Beskytter
For Faderløses Fjed,
Forladte Enkers Hytter
Besøger han med Fred!
ikke falde
Saa tungt

Denne sidste salme gik uændret videre til KH 653,
men for hovedsalmens vedkommende blev man
ikke staaende ved teksten i R 557. KHF 1885,679
vendte tilbage til den gamle danske tekst og ud
valgte følgende vers: 1, 3, 4, 5, 8, 11 a + 12b, 9,
1 o. De to sidste vers blev med en streg skilt fra de
øvrige, saa de eventuelt kunde udelades. Næsten
uændret gik dette forslag videre til RT2,988 og
KH 637, hvor teksten lyder:
1.

Mig hjertelig nu længes
Imod min Hvilestund,
Her trykkes jeg og trænges
Af Sorrig mangelund;
At vandre osv.

2(3)>l:
6:
7:
8:

Jeg ganske med stor Trygge
Og Døden mørk og kold,
Hos dig saa vil jeg blive,
Thi du er Sol og Skjold.

3(4):

Jeg ved en større Glæde,
Hvor Sjælen naar i Havn,
Thi vil saa glad jeg kvæde:
Mig Døden er til Gavn;
Bli’r end jeg lagt i Jorde,
Og smuldrer der min Krop,
Den herliggjort skal vorde,
Naar jeg i Lys staar op.

4(5),4-8: At skinne uden Men,
Og siden evig leve
Sorgfri i allen Stund,
Hvi skulde jeg da bæve
For Dødens korte Blund!

5 (8):

Skal her jeg og forlade
Min Hustru og de smaa,
Det gør ej Tanker glade,
Jeg vel bekende maa;
Dog vil jeg gerne flytte,
Paa Gud min Lid er fæst,
Han skærme vil og skytte
Dem for mig allerbedst.

6(11 + 12): Saa vil jeg trygt mig vende
Til dig, min Herre kær!
Du Engle vil mig sende.
At staa i Striden nær;
Giv du min Sjæl den Glæde,
Som ene du har Magt,
At jeg maa trøstig kvæde:
Nu er det alt fuldbragt!
7(9):

Du sorrigfulde Enke!
Mistrøste dig ej saa.
Skal ej dig Gud betænke,
Som føder Ravne smaa!
De faderløses Fader
Og Enkernes Forsvar,
Som sig paa ham forlader,
Han selv sig kaldet har.

8(10):

Thi vil jeg nu befale
Dig, Hjertenskære min.
Vor Trøstens Gud med alle;
Han bo udi dit Sind!
Slet intet du maa grue,
En stakket Stund, - da glad
Vi begge ham skal skue
I de udvalgtes Stad.

Baade R og KH har saaledes haft salmen i to dele
eller i to former, ja næsten i tre.
I Sønderjylland foretog N 517 en samlet bear
bejdelse af den gamle tekst paa 12 vers, til hvis
restaurering man dog brugte stof fra KHF 1885.
Det vil føre til alt for mange gentagelser ogsaa at
notere denne tekst.
I Norge brugte man ikke Welhavens omdigt
ning, men den mindede maaske Wexels om, at
han burde have salmen med i »Christelige Psalmer«. Det skete i 2. udgave 1844 med en stærkt
forkortet og omarbejdet tekst, »Nu staaer mit
Hjertes Længsel«. I tredie udgave 1859 udvidede
han sin bearbejdelse fra 5 til 9 vers og søgte meget
nærmere til den gamle tekst og begyndte »Mig
hjertelig nu længes«, uden at han dog huskede at
faa den ændrede begyndelse med i registret.
Landstad foretog en selvstændig bearbejdelse paa
11 vers, La 618 »Mig hjertelig nu længes«. La rev
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729 har forkortet den til 7 vers: »Nu hjertelig jeg
lenges«. Hauge 386 har 10 vers. Nynorsk har i
rigsmaalstillæget 876 de samme syv vers som
La rev.
(Koch 11,271; VIII,611. Fischer 1,291. Skaar 11,529).

MIG HJERTET GØRES BANGE.
Se: Mit hjerte gøres mig bange.
MIG LYSTER NU AT TRÆDE.
En anden over Evangelium
Under dend Melodie:
Jeg vil din Priiss udsiunge, etc.
1. Mig lyster nu at træde
Hen ned til Jordans Vand,
Og svømme mig med Glæde
I HErrens Naade-strand,
At see det store haab,
Dend Naade Gud har skifftet,
Dend Pagt hand haver stifftet
Med mig udi min Daab.
2. O JEsu, fuld aff Naade,
Du Livsens Hoved-Flood,
Du Godhed uden Maade,
Rætfærdighedens Rood,
Jeg ey begrunde kand
Hvordan Du kand behøve
I Daaben Dig at løve
Udaff en haandfuld Vand.
3. Du est jo Himlens Ære,
Og Solens Reenhed ey
Mod Dig kand lignet være,
Ey Stierners Melke-Vey!
Ja selv Guds Engle maa
Dig med fuld Røst og Tunge
Tre gange HELLIG siunge.
Og for Din Throne staa.
4. Hvad vil da Støv og Aske ?
Hvad vil da Jordans Vand?
Skal Reenheds Haw sig vaske
Udaff en ringe Spand ?
Ney, Ney, Johannes saae,
At Ordets Vandbad ikke
Dend mindste Synde-Prikke
I JEsu finde maa.
5. Dog vil Du Daaben tage
I Jordans blanke Flood,
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At dend maa Krafft uddrage
Udaff dit Rosens Blood,
Ja alle andre Vand
Ved Ordets Krafft maa tvette
Aid Synd og Ondskabs Plette,
Som i os findes kand.
6. Vor Arve-Synd og Lyder,
Fra første Fødsels stund,
I Gierningen sig yder,
Udaff sin Ondskabs Grund,
Enddog dend er kun spæ,
Ey med Beraad og Ville!
Men hvo kand good Frugt pille
Udaff et raadet Træ?
7. Men Du, O Livsens Kilde,
Ved Daaben tvetter ud
Alt hvad der staar os ilde.
Vi blive saa Din Brud,
Som Syndsens skam og sood
Har renset aff sit Klæde,
Og giort sig hvid med Glæde
I JEsu Vand og Blood.
8. Saa er vi da Guds Poder
I JEsu plantet ind,
Hans Kirke er vor Moder,
Guds Aand vor Trøst i sind!
Guds Pagt udi vor Daab
Skal Himlen os oplukke,
Og Satan nederbukke,
Det er vor Troe og Haab.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 271.
Til Fastelavns søndag skrev Kingo i Vinterparten
»Op Hierte, Hu, op Siæl og sind« over epistlen,
derefter prædikestolsalmen »Til Jordans Flood
Min Siæl vil ile hen« over evangeliet om Jesu
daab. Math. 3,13 flg., og endelig den ovenstaaende, ogsaa over evangeliet.
Noter: 1,5: 1. Pet. 1,3. 2,7: løve, vaske, jvf.
»løverdag«. 3,7: Es. 6,1-3. Aab. 4,8. 5,5: Ef.
5,26. 8,1: Johs. 15,1. 8,3: Gal. 4,26.
Salmen blev ikke optaget i K, men hørte til de
faa Kingo-salmer, som blev optaget i P ud over
dem, der allerede fandtes i K. P 200 ændrede kun
8,7: underbukke.
Derefter blev den atter udeladt i Gb og E, og
det var Grundtvigs skyld, at den atter kom frem.
Hans bearbejdelse i Sangv. 1,52, »Kom med til
Jordans Flod«, hvor han har ændret rimstillingen
i den første halvdel af versene, fik næppe nogen
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betydning, og den var ogsaa paa forhaand over
flødiggjort, fordi han allerede havde givet den
gamle salme en god og meget mere lempelig be
arbejdelse i Hagens »Historiske Psalmer og Riim«
1832, se Sangv. III, 107. Denne tekst blev ændret
noget i Trykte Salmeblade nr. 2, hvorfra den gik
til Prøveheftet nr. 2. Fenger har en anden tekst i
ETF 766, som maaske ogsaa har Grundtvigs god
kendelse.
I R 322 fik den følgende form:
1. Mig længes nu at træde
Til Jordans rene Flod,
Og dvæle der med Glæde,
Hvor Herrens Fødder stod,
At see det store Haab,
Den Naade, Gud udskifted.
Den Pagt, som han har stiftet
Med mig udi min Daab.
(heri indflettet vendinger fra Grundtvig)
2. Johannes vel med Føie
Maa høflig undres paa.
At sig for ham vil bøie
Den Største, Jorden saae,
At du, af hvem han selv,
Enddog han er en Døber,
At tvættes høit behøver,
Dog kom til Jordans Elv.
(Grundtvig næsten uændret)
3. Du er jo Himlens Ære,
Og Solens Reenhed ei
Mod dig kan lignet være,
Ei Stjerners lyse Vei;
Ja selv Guds Engle maae
Med Lovsangs Røst og Tunge
Dig trefold »hellig« sjunge,
Og for din Throne staae.
4. Dog du dig vilde bade
I Jordans klare Flod,
For os at efterlade
Den Kraft, som giver Bod;
Ja, for afVand med Ord
Et Sjælebad at blande.
Som renser trindt om Lande,
Til Gjæster ved dit Bord.
(Grundtvig lidt ændret)
5. Saa er vi da Guds Poder,
Som Piil ved Bækkens Rand,
Guds Kirke er vor Moder,
Hans Aand vor Trøstermand!
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Guds Pagt udi vor Daab
Skal Afgrundsflammen slukke
Og Himlen os oplukke:
Det er vor Tro og Haab!
(lin. 2-4 af Grundtvig)
Denne tekst blev optaget i KH 172 med følgende
ændringer:
1,1: lyster
2: klare Flod,
3,7: tre Fold: Hellig!
I Sønderjylland blev den først optaget i N 277
med 6 vers:
1. Mig lyster nu at træde
Hen ned til Jordans Flod
Og bade mig med Glæde,
Hvor Herrens Fødder stod,
5-6 som Kingo,
7-8 som R.
2. Som R 2, dog 6: den Døber.
3. Som Kingo 3, dog 3: Med dig.
4. Hvad skal da Støv og Aske,
Hvad skal da Jordans Vand?
Vil Reenhed selv sig vaske
Som Hav i ringe Spand?
Johannes grandt det saae,
Du var som Sarons Lilie,
Men see, det var Guds Villie,
Og den fuldkommes maa.
(efter Landstad, som i lin. 1 -4
har benyttet Grundtvig)
5. Du vilde Daaben tage
I Jordans blanke Flod
At lade der tilbage
Den Kraft, os giver Bod;
Af Vand med Aand og Ord
Et Sjælebad du skabte,
Som tvætter de Fortabte
Til Gjester ved Guds Bord.
(4-8 efter Grundtvig i Prøveheftet
og ETF 766)
6(8). Som Kingo, dog
3: Guds Kirke.
7: Og Satans Brand udslukke,
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D 123 har i de fem optagne vers søgt at komme
lidt nærmere til Kingo og har dertil brugt stof fra
N, saaledes f.eks. i 1,3, hvor »bade mig« er en
anstændig gengivelse af Kingos »svømme mig«,
jvf. Prøvesalmebogen 127. Men paa forslag af
»Kredsen« har kirkeminister Hermansen ændret
dette til »dvæle der« som KH. Det er ogsaa be
klageligt, at man ikke har kunnet faa Kingos v. 4
med, hvor man har de kraftige billeder med de
stærke modsætninger: Renhedens hav trænger
ikke til at vaske sig i en spand. »Ordets Vandbad«
(maaske Johannes Døbers omvendelsesprædiken)
har ikke kunnet finde den mindste syndeprik hos
Jesus.
I Norge blev den af Wexels optaget i »Christelige Psalmer« 1840, med fem vers, der var stærkt
paavirket af Grundtvig. Landstad har i La 261
optaget 6 vers og har ligeledes i nogen grad brugt
Grundtvigs tekst. Hauge 136 søger at komme
Kingo nærmere, men kommer heller ikke uden
om Grundtvig. La rev 238 har stadig bevaret 6
vers, men har ændret noget mere. Nynorsk har
den ikke.
(Skaar 1,609).

MIG RINDER S AA MANGE TANKER I HU.
Se: Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod.
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MIG LYSTER NU AT TRÆDE

3. Foruden Frygt jeg da gik frem.
Dog frygted tijt min skiulte Lem,
Mit Hierte, som ey nogen saae,
Det slog mig i dend lønlig Vraa!
Tijt smiled jeg med fauer Mund,
Dog sved jeg i mit Hiertis Grund!
4. Jeg veed ey hvor jeg gik omkring
I Dødsens Grøfters vildsom Ring,
Min Food jeg satte dristig der,
Hvor Vey til Dødsens Herberg er,
Jeg stood ræt ved Afgrundens Poort,
Og sukked efter Naadens Ort.
5. Min GUd og søde Frelsermand,
Hand saae mig i dend usle Stand,
Hand fandt mig ved mit Hierte-rood
Og værmed mit Liiv-løse Blood,
Som vaar i Synden dødt og koldt,
Og dog ved Syndsens Vane holdt.
6. Hand kyste mig med Himmel-mund,
Jeg fandt det i mit Hiertis Grund,
Hand blæste paa mig med sin Aand,
Hand tog mig ved min høyre Haand,
Hand i mit Øre hvisked mig.
Hand fauned mig saa hiertelig.
7. Hand kaste ind GUds Frygtis Sæd,
Udi mit Hiertis lønlig Sted!
Saa snart jeg fandt det Himmel-frøe,
Fandt jeg ræt som af Livsens Søe
En qvegsom Trøst og Voxe-kraft,
Som før jeg aldrig hafde haft.

Den XV. Sang.
Rom. VIII. 28.
Alle Ting tiene dem til Gode,
som elsker GUD.
Under dend Melodie:
Jeg løfter høyt op Øyne mine, etc.
Eller
Fader vor udi Himmerig, etc.

8. Hvor jeg omkring i Verden gik,
Da syntis mig hvert Øyeblik
Jeg blev i Himlen løfted ind,
Saa hafde GUD fyldt op mit Sind!
GUds Billede jeg stedse saae,
I alt det som jeg rørte paa.

1. Blant alle Ting i Verden her,
Hvor til jeg Hu og Hierte bær.
Er intet som GUds sande Frygt
Udi mit Hierte-rood ind trygt;
Jeg finder hendis Frugt saa sød
At styrke mig i Liv og Død.

9. Min Tanke fløy i Himlens Sall,
Foragted denne Jorde-dall,
Min’ Ord vaar JEsu Lov og Priis
Og lydte kun af Paradiis,
Min Gierning vaar at giøre Bood,
Og undertrykke Kiød og Blood.

2. Vel maa jeg klage hiertelig,
At Kiød og Blood har draget mig
Hen over Sjden mangen Gang,
Hvor Vellyst-Engle for mig sang
Indtil i Syndsens Søvn jeg faldt,
GUd veed hvor nær mit Ljv det galdt!

10. Mig mødte dog saa mange Stød,
Saa tunge Kaars, saa farlig Nød,
Mig snærted daglig Avinds Riis,
Mand stødte mig paa Verdens lis,
Og efterstræbte, at mand mig
Kuldkaste kunde snedelig.
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11. Jeg vaar min Uvens daglig Sang,
Og fandt hans Tungis Knibe-tang,
Min Ven hand gav mig vel en Smiil,
Men hvedsed dog paa Falskheds Piil,
Min Naboe holdt sig fra min Dør,
Hans Huldskab vaar som Siv og Rør.
12. Jeg daglig vandred udi Toorn,
Dend Stolte stødte mig med Hoorn,
Dend Ringe brugt’ en skiden Mund
Og bieffed som en Bonde-hund,
Hvad Hofmod kunde ey med Magt,
Det vilde Armod med Foragt.
13. Men, GUD, du hialp mig ved din Haand,
Og styrked med din gode Aand,
Jeg blev udi din sande Frygt
Af alle disse uforrykt!
Ach! holdt mig fast der i at staa,
Saa skal de Skyer overgaa.
14. Mig tiener alle Ting til Gavn,
Naar jeg kun frygter HErrens Navn,
Det onde virker mig til Got,
Til ævig Ære Verdens Spot,
Af Verdens Galde kand jeg faae
En Himmel-flood og Sukker-Aae.
15. Dend Steen mand kaster mig i Vey,
Gaar jeg forbi og agter ey,
Hvert Skalcke-snidd og Snaere-garn
Giør GUd til Spindelvæv og Skarn,
Jo meer min Uven giør mig Harm,
Jo meer jeg kryber GUd i Barm.
16. Dend falske Tungis Slange-snært,
Som daglig slikker Dragens Stiært,
Saa giftig kand ey sammensnoe
Sin Ædder-svøbe, at dend jo
Hudstryge skal sin HErris Ryg,
Naar jeg udi min GUd er tryg.
17. Hvad Armod, Svaghed, daglig Brøst,
Som GUd mig sender, er min Trøst,
Hand veed hvad best mig tiene kand,
Brød eller Nød, Viin eller Vand,
Jeg faar hvad hand mig gafnligt seer.
Hvad vil jeg da i Verden meer?
18. Om jeg end ey min Ynske naaer
I samme Time, Dag og Aar,
Som Hiertet daarlig siger till,
Og efter Kiødets Tanke vill,
GUds Himmel-Seyerverk ey staar,
Udi hans Tijd min Tarv jeg faar.
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19. Saa frygt din GUD af Hiertens Grund,
O kiere Siæl! lad Haand og Mund
Og Hierte følgis altid ad,
Vær til GUds Gierning altid glad,
Frygt GUd, og viid at Alting maa
Til Salighed dig passe paa!
Thomas Kingo:
»Aandelige Siunge-Koors Anden Part, 1681.
Her efter KSS III, 237-242.
Naar Kingo siger »jeg« i sine salmer, er det i reg
len et alment »jeg« eller et »menighedsjeg«, som
den syngende skal tilegne sig som sit eget. Sva
rende dertil maa de erfaringer og oplevelser, som
besynges, være af en vis almen karakter, selv om
det ikke er udelukket, at der kan være hentydnin
ger enten til Kingos egne oplevelser eller offentlig
kendte ting som Griffenfeldts fald.
Maaske kan man især i anden del af Sjungekoret give Oskar Andersen ret i, at der er tale om
flere forskellige tænkte »jeger«. Men i denne 15.
sang staar vi dog vist overfor noget helt person
ligt, næsten privat. I begyndelsen kan mange
læsere bilægge ordene med deres egne erfaringer,
senere falder de fleste fra, og føjer man tingene
sammen til en helhed, synes det at være klart, at
vi staar overfor ct stykke af Kingos egen historie.
Der er dog forskellige muligheder for fortolk
ning.
Vers 2-4, som skildrer syndesøvnen, som vel
lyst-englene lullede ham ind i, kan hentyde til
ungdomsoplevelser, som vi ikke kender, og det
religiøse gennembrud, som derefter skildres, maa
vel saa ogsaa henlægges til ungdommen eller den
første præstetid. Dette tjente ham til gode (salmen
er jo skrevet over Rom. 8,28) saaledes, at han nu
havde noget at være præst paa. Men dermed var
trængslerne dog ikke endt, v. 10 flg.
Det er maaske mere sandsynligt, at begivenhe
derne spænder over aarene 1667 og fremefter.
»Vellyst-englene« kan hentyde til, at der allerede
mens Kingo var kapellan i Kirke Helsinge hos
den gamle pastor Worm var opstaaet et kærlig
hedsforhold mellem kapellanen og sognepræstens
unge hustru Siile Balkenborg. Kærlighedsdigtet
»Chrysillis« er utvivlsomt skrevet til hende; det
er vel ogsaa skrevet o. 1669, da Kingo efter
Worms død havde faaet Silles officielle ja. Men
der er noget i digtet, som tyder paa en tidligere
forstaaelse, som de har maattet holde skjult. Det
lystige vinterdigt »Næve-Tud og Knud-herud«
med den erotiske slutning kan muligvis tale om
det samme. Man har ganske vist tidligere anset
dette digt for et af Kingos ældste fra o. 1661. Der
efter har Hans Brix ment at kunne datere det til
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januar 1669, og endelig har Paul Diderichsen
dateret det til 7. jan. 1667. Det er muligt, at der
har været en fra begge sider næret og erklæret
kærlighed mellem Kingo og Sille Balkenborg,
inden Worm døde, en kærlighed, som ganske vist
skulde og vilde vente, til den var lovlig og kunde
folde sig ud i et ægteskabeligt samliv. Lykken mel
lem de to blev kort; Sille døde efter et aars ægte
skab med Kingo.
Vers 5-9 skildrer en religiøs oplevelse af særlig
art og med en særlig følge. Gud greb ind. Om det
var i forbindelse med Silles død eller tidligere, ved
vi ikke. Men frugten af oplevelsen var, at Kingo
skulde »gøre bod« (9,5). Saadan var nu hans kristendomsforstaaelse. Det præger hele Kingos reli
giøse digtning, maaske dog ikke første part af
Sjungekoret, hvorfor Ejnar Thomsen sætter over
gangen til bodskristendommen til tiden mellem
1674 °g 1681.
Men Kingo, som ellers er ortodoks nok, skildrer
her en oplevelse, der ikke regnes for ortodoks
luthersk; den har et tydeligt præg af det ekstati
ske. Han vilde næppe have skrevet saaledes, hvis
han ikke havde oplevet det. Han ved nu, at han
er taget til naade af Gud, og han kender sin kriste
lige pligt, men trængslerne er ikke forbi, maaske
staar de netop i forbindelse med fortiden.
Jacob Worm, pastor Worms søn af et tidligere
ægteskab, flyttede med til Slangerup, hvor han
gik og søgte embede og 1671 blev rektor. Vi ved
fra hans kalotdigt, hvordan han smædede Kingo,
som meget vel mærkede »hans tunges knibetang«,
v. 11. Bunder hans fjendskab mod Kingo blot i
misundelse, som det synes at fremgaa af digtet,
eller ligger spirerne til det i en modvilje mod, at
hans faders hustru nu er blevet Kingos hustru,
eller maaske endda i, at han kan have kendt eller
anet deres endnu tidligere kærlighed, hvad visse
linjer i »Chrysillis« kunde tyde paa ? - Han var
dog ikke den eneste, som bagtalte Kingo, jvf.
udtrykket »alle disse« i 13,4. Kingo er blevet
biskop, han har mange fjender og misundere.
Men al denne modgang tjener ham til gavn,
lærer ham at bie paa Guds time, 18,5-6. Maaske
kan vi igen tænke paa Jacob Worm, som henved
1680, blev dødsdømt for sine smædeskriverier
mod kongen. Kingo gik i forbøn for ham, og
Kingo kan have haft al mulig anledning til at
tænke paa, at for ham havde alt vendt sig til det
gode.
Niels Møller sammenligner indholdet af denne
sang med Grundtvigs oplevelser paa Langeland
og hans senere kristelige gennembrud; det er en
forsigtig antydning af det, som her er udviklet.
I 16,5 har trykkeren lavet en lille tanketorsk

ved at skrive »HErris«, som om der var tale om
Gud, hvis navn fremhæves ved flere store bog
staver. Der er tale om det menneske, der ejer den
falske tunge. Jvf. ordsproget: Fals slaar sin egen
herre paa hals.
Som helhed egner dette digt sig naturligvis
ikke til salmesang, men der er gjort forskellige
forsøg paa at udnytte noget af det. R 33 har op
taget fire vers, nemlig 14,1-4+15,5-6, 17, 18,
19, ændret saaledes:
1 (14),3: virke skal
(15,6): Des meer jeg tyr til Herrens
2 (17) ,2: End Gud
5: tjenligt seer,
6: af Verden
3(18),1:
3:
4:
4(19),4:
6:

mit Ønske
daarligt fordre vil,
Og Kjødets Tanke siger til:
frisk og glad;
Til Gavn og Glæde for dig gaae!

Denne lille salme gik uændret videre til KH 21,
men blev ikke optaget i de sønderjydske salme
bøger.
KHT 858 har dannet en salme »Min Gud og
søde Frelsermand« af v. 5, 6, 7 og 8, ikke meget
ændrede, og et sammenstykket slutningsvers af
10,1-2 og 13,1-2 og lin. 5 og en tildigtet slut
ningslinje. Der er noget mere liv i denne oplevel
sessalme end i den førnævnte forsynsalme, men
indramningen mangler, og intet af de to forsøg
er blevet optaget i D.
I Norge har Wexels optaget v. 14, 15, 17 og 19
i »Christelige Psalmer« 1840. Det er altsaa ham,
der har vist vejen. Landstad har tilføjet v. 18;
han holder sig meget nær til originalteksten.
Skaar siger, at salmen ikke tidligere har været
optaget i kirkesalmebøger; hvis han ikke regner
med Wexels, har han i hvert fald overset optagel
sen i R. Hauge 284 og La rev 507 har optaget det
samme versudvalg som La 485. I Nynorsk synes
den ikke at være optaget.
(Skaar 11,256. Ejnar Thomsen 122-26. Oskar Ander
sen LXXVIII ff. Niels Møller SP 71).

MILDHED, KÆRLIGHED OG GLÆDE.
1. GRosser GOtt! der mich erschaffen
hat zu seinem lob’ und preiss,
lass dein lob bey mir nicht schlaffen,
wecke selber meinen fleiss,
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stets ein opfer dir zu bringen:
denn wer kan so loblich seyn,
wer so herrlich, heilig, rein,
von so hoben wunderdingen,
so gerecht und schon dazu,
schonster HERR und GOTT, als du?
2. Du bist lauter giit’ und wahrheit,
eine quell’ der freundlichkeit,
unaussprechlich hell an klarheit,
licht und strahlen sind dein kleid:
heyl und recht sind deine wercke,
alle dinge deiner hand
sind dir ewig schon bekannt:
deiner weissheit, deiner stårcke
ist nichts gleich, gantz nichtes ist
vor dir unser witz und list.
3. Niemand mag dir widerstehen;
wer ist måchtig wie mein GOtt?
wie ers denckt so muss es gehen,
denn er heiss’t HErr Zebaoth,
alles låuft nach seinem willen:
sein allsehend angesicht
weichet von dem menschen nicht:
seine gegenwart kan fullen
erd’ und himmel hier und dort,
schaut und hdrt sie fort und fort.
4. Das vermogen seiner hånde
ist unendlich, also auch
seine gnade, sonder ende,
und ihm tåglich im gebrauch.
Lass mich sehn dich, dich empfinden,
o du ewig’s heyl und licht,
welchem nimmer glantz gebricht,
lass mich deine flamm’ entziinden.
Ach! du reinste liebes-gluht,
brenn in mir und sey mir gut.
5. Unersåttlich siisse weide,
gieb dich einst zu schmecken mir:
o du hochster trost und freude
find’ ich alles doch in dir!
du kanst rechten reichthum geben,
nichts als lauter armuht ist
da, wo du nicht alles bist.
Ach! was ist doch dieses leben
ohne dich, als holl’ und noht,
ubertiinchtes grab und tod.
6. Schatz, du reitzest mein verlangen,
ach! wenn kommt der schone tag,
HErr, dass ich dich einst umfangen
und vollkommlich schauen mag ?
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dass, o meines geistes crone,
ich, vom eiteln staube frey,
gantz mit dir vereinigt sey,
und in deinem reiche wohne,
wo dein antlitz hell und klar
uns soli werden offenbar.
7. Nun du hast schon långst erlesen
zeit und stunde mir zu gut,
und ein solches lieblichs wesen
auch mit deinem eignen blut’
mir verschrieben: unterdessen
will ich barren in gedult,
GOtt! mein kdnig! deiner huld,
deines lobes nicht vergessen.
Lob und preiss sey dir bereit,
hier und dort in ewigkeit.
Erasmus Finx, kaldet Francisci.
»Die geistliche Goldkammer etc.«, Nurnberg 1668.
Her efter Schrader, Nr. 196.

Erasmus Finx, eller som han ofte kaldte sig i sine
skrifter: Francisci, var en højst mærkelig mand.
Han blev født i Liibeck 1627 og studerede først
retsvidenskab, men under et ophold i Nurnberg
var han saa uheldig at brække benene, og det
ufrivillige ophold i den gamle sangerby blev til et
varigt. Han boede derefter i Nurnberg til sin død
1694 og tilbragte tiden med lærde studier paa
højst forskellige omraader. 1670 udgav han »Neupolierter Geschichts-, Kunst- und Sittenspiegel«
og senere et værk om djævle-, hekse- og trold
domsvæsen, som Goethe siden benyttede i
»Faust«. Samtidig var han en alvorlig kristen,
der i Nurnberg var medlem af den »blomster- og
hyrdeorden«, der var blevet stiftet afJohann Klaj
og Philipp Harsdorffer og senere omdannet af
Sigismund von Birken, der gav ordenen passions
blomsten til sindbillede. Den blomstrende stil,
som var karakteristisk for denne orden, genfinder
man ogsaa i nærværende salme. Finx udgav en
række opbyggelsesboger, hvori hans salmer frem
kom. Den første var »Die Geistliche Gold-Kammer der I. Bussfertigen, II. Gottverlangenden
und III. Jesusverliebten Seelen etc.«, Nurnberg
1668, hvor salmen findes i andet afsnit; den staar
i tilknytning til en betragtning over Ps. 137,4.
Hvor Schrader har hentet sin tekst fra, vides ikke,
men originalen lyder flere steder lidt anderledes:
1,5: Frtih ein Opffer
2,2: Du ein Quell
7: Dir von Ewigkeit bekandt;
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3,2: doch wie GOtt ?
6: Sein allsehndes Auge siht
7: Alien Menschen ins Gemut;
4,6: O du ewigs Heil! O Liecht,
7: entbricht,
10: Brenn mir lieblich Hertz und Mut.
5,7: nicht, Alles! blst.
9: als Hollen-Noht,
7,4: eignem
Brorson har oversat den til dansk:
Mel: Lasset uns dem Herren preisen.
1. STore Gud/ som dig til Ære
Mig har dannet skabt og giort/
Lad mig og et vidne være/
Om hvor ypperligt og stoort
Alting er hos dig at skue/
Skiønt aid mennisklig Forstand
Veyer icke ved et grand/
Magter icke for en Flue
Til at prise saadan Gud/
Og hans Ære brede ud.
2. Mildhed/ kierlighed og glæde
Er din høye Thrones Pragt/
Sandhed er dit Herre-Sæde/
Lyset er din Klæde-Dragt/
Hvad du giør/ er stoort og mægtigt/
Skiønt mand skiønner lit derpaa/
Eller kand det og1 forstaae/
Dog for dig er alting prægtigt
Lyys og Ret er aid din vey/
Skiønt det offte kiendes ey.
3. Ingen kand din Magt bestride/
O Aldmægtig-stercke gud/
Verdens Magt maae gaae til Side/
Naar din Sag du fører ud/
Hvad du vilt/ kand ey forrykkes/
Som din stercke lyyn-Ild ey
Fattes nogensinde vey/
Saadan maae din gierning lykkes.
Hvor er nogen Ting saa sterck/
som kand hindre Herrens verck.
4. Uden Ende/ overmaade
Herlig er din kierlighed
Og usigelige Naade/
1. Arlaud og BSS mener, at »og« bør rettes til »ey«,
skønt de følgende udgaver har »og«.

Som os daglig er beteed/
Lad din kundskabs lyys antænde
Og bestraale min Forstand/
Og aid godheds fulde Brand/
Lad mig i den Naade brende/
Giør mig ved din guddoms glød
Ret i Andagt lue-rød.
5. Du kandst give Sielen Føde/
Du est ene nock for mig/
Uden dig er alting øde/
Alting kand ieg faae i dig/
Du kandst ene Rigdom give/
Alting uden dig er Trang/
Ei at nævne værd engang/
Ach! hvad er dog her i live
Andet/ uden dig/ end Nød/
Overkalket grav og død.
6. Ach! min Siel i lengsels lue/
Og i vand mit Øye staaer/
Naar skal ieg dit Ansigt skue ?
At min Jammer Ende faaer/
Naar skal ieg til himlen stige
Op fra dette Trengsels Land
Ind i søde Engle-Stand/
Boe udi dit skiønne Rige/
Og dit milde Ansigt see/
Hvor vil da mit Hierte lee.
7. Nu du har berammet Tiden/
Da min reyse bliver god/
Og din Himmel lenge siden
Mig forskreven med dit blod/
Derfor vil ieg taallig bie
Effter denne søde Stund/
Men imidlertid min Mund
Aldrig skal din Ære tie1/
Lov og Priis dig være sagt
Her/ og hist af gandske Magt.
»Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og
Hans Kircke til opmuntring forferdigede af H. A.B.,
Tundem 1734«.

Salmen findes i det indledende afsnit »Om Guds
Væsen og Egenskaber«. Den blev optaget i Kle
nodiet med nogle smaa rettelser ud over de orto
grafiske :
1,8: Mægter
4,7: O all
1. tie med din Ære.

MINDES VI EN FULDTRO VEN

L. J. Koch gør i BSS opmærksom paa, at dette
er en af de salmer, der har vundet ved Brorsons
oversættelse. »F.eks. har v. 5 ved de korte, stærke
sætninger vundet en mægtig fasthed, og flere bil
leder har givet salmen et forøget liv; det gælder i
1,7-8, hvor billederne er Brorsons, og i 2,2-3;
3,6, hvor det samme er tilfældet med thronen,
herresædet og den stærke lynild«.
P 150 ændrer følgende:
2,7: ey forstaae,
4,4: bereed,
7: O! al godheds
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MINDES VI EN FULDTRO VEN.
Remembrance of Christ.
1. IF human kindness meets return,
And owns the grateful tie;
If tender thoughts within us burn,
To feel a friend is nigh, 2. Oh! shall not warmer accents tell
The gratitude we owe
To Him who died, our fears to quell,
Our more than orphan’s wo!

6,3: dit øye skue

3. While yet his anguish’d soul survey’d
Those pangs He would not flee;
What love his latest words display’d,
»Meet and remember me!«

I Sønderjylland gik den videre til MB 195, der
optog alle vers og blot foretog mindre ændringer.
Derefter er salmen udeladt af N.
I Gb og E blev den udeladt, men genoptaget
af R 16, som har udeladt første vers og begynder:
»Mildhed, Kjærlighed og Glæde«. løvrigt er der
foretaget følgende ændringer:

4. Remember Thee! thy death, thy shame,
Our sinful hearts to share!
O memory! leave no other name
But His recorded there!

1 (2),2:
6:
7:
8:

Er, o Gud, din Thrones
Skjønner man end lidt
ei
Dog er Alt saa saare prægtigt;

2(3),io:

At den hindrer

3(4),7-1 o: Giv, at Hjertet gløde kan
Ved din Herlighed at kjende;
Giv, at alt mit Indre maa
For din Naade aabent staae!
4 (5) ,8-9: Alting, uden dig, i Live
Er dog Andet ei end Nød,
5 (6) ,6:
7:
10:

denne Trængselsstand
Til mit rette Fædreland,
Fader, lad din Villie skeel

6(7), 1:
Selv du har
3-4: Himmelen for længe siden
Kjøbtes mig ved Jesu Blod;
8:
Aldrig om dit navn skal tie.
Saaledes gik den videre til KH 8; Prøvesalme
bogen 18 optog salmen efter nogen betænkning,
blot med udeladelse af v. 3 (4) og en tilbageføring
af teksten i 4(6), 10. Men ved den sidste nedskæ
ring af salmeantallet, gled den ud og kom ikke
med i D.
(Koch 111,530. Fischer 1,240. Kulp 203. Tiimpel V,
277. Thuner 413, suppl. BSS I, s. 206).

G. T. Noel:
»A Selection af Psalms and Hymns«, 1810.
Her efter J. Montgomery:
»The Christian Psalmist«, 4. edit., Glasgow 1826
(Grundtvigs ekspl.).
Jævnført med originalen.
Gerard Thomas Noel, der dengang var præst i
Radwell, Hertfordshire, samlede og udgav »A
Selection of Psalms and Hymns from the New
Version of Church of England and others; correc
ted and revised for Public Worship«, London, J.
Hatchard, 1810. Heri optog han nogle faa af sine
egne salmer, deriblandt ovenstaaende, som han
ogsaa tre aar senere optog i sin bog »Arvendel, or
Sketches in Italy and Switzerland«. Den er ret
kendt og ret almindelig brugt i engelsktalende
lande, men hører dog ikke til i den klasse, som
englænderne kalder »store« eller berømte hym
ner. Den er her gengivet efter Grundtvigs ek
semplar af James Montgomery’s »The Christian
Psalmist«, som dog først blev skænket ham af den
engelske præst Wade i Helsingør 1839, men maaske netop fordi han tidligere havde laant den.
Grundtvig søgte først at gengive salmen i et
andet versemaal, se Sangv. VI, s. 114, men opgav
det, og hans endelige resultat blev følgende:
1. Mindes vi en fuldtro Ven
I det Fjerne alle Dage,
Ønskende, han snart igien
Vende maa med Fryd tilbage;
Frelser, i dit Venne-Lag
Mindet er en Hovedsag.

MINDES VI EN FULDTRO VEN
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2. For vor Trang Du sank til Jord,
Gik for vores Skyld i Døden.
Til vort Gavn Du høit opfoer,
Kommer os til Hjelp i Nøden,
Bad os Selv udtrykkelig:
Venner mine! mindes Mig!

Paa forslag af KHF 1885,237 blev nogle af disse
ændringer taget tilbage, saa KH 366 kun æn
drede :
1.5- 6: som R.
2,1:

3. Naar da om dit Nadver-Bord
Trindt og tæt vi tage Sæde,
Med den Tro, at i dit Ord
Du er sandelig tilstæde.
Minde dit er Glød i Bryst,
Har paa Læben Engle-Røst!
4. Jesus Christus! fuldtro Ven!
Skab da i os Hjerter fromme,
Som, til snart vi sees igien,
Saa Dig altid ihukomme,
Søge Livet i dit Navn,
Finde Glæden i din Favn!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 372.

Grundtvigs salme er ikke nogen egentlig oversæt
telse. Han har forladt originalens versemaal og
skabt et nyt. Han bevarer tanken i de to første
vers, men sammentrænger den i det første. Han
gør den til en nadversalme, hvad den ikke saa
direkte er i originalen. De ord, som fører Grundt
vigs tanke ind paa nadveren, »Meet and remem
ber me!« kan i originalen lige saa vel gælde en
gudstjeneste eller et møde.
Den blev først optaget i Lindbergs »RosenKjæden« 1843, nr. 169, senere i ETF 800 og ETR
890.
Grundtvig selv optog den i860 i 4. tillæg til 7.
opl. af Festsalmer 854, men i 8. opl. og 2. udg. af
Sangværket ændrede han 1,6: Hjertesag.
Da var salmen imidlertid optaget i R 347 med
flere ændringer:
1.5- 6: Frelser, i din Menighed
Skal dit Minde vare ved!
2,1:
2:
5:
6:

du kom
For vor Skyld du gik
saa inderlig:
Mine Venner,

3.5- 6: Mindet gløder i vort Bryst,
Har paa Tungen Englerøst!
4,3-4: Som, indtil vi sees igien.
Vil dig altid

For vor Synd

3.5- 6: som R.
4,3-4: som R.
Denne tekst gik videre til SS 741. D 415 har stort
set ogsaa optaget denne indsungne tekst, men er
dog vendt tilbage til Grundtvigs i 4,4.
Nogle af disse ændringer gør vel teksten lidt
mere glat, og 3,5-6 er uskadelig. Men ændringen
i 1,5-6 er farlig og bidrager til en misforstaaelse af
verset. Den er maaske endda fremkommet, fordi
man fra begyndelsen har misforstaaet teksten.
Den »fuldtro ven« i 1,1 er ikke Jesus, som det ses
af originalen, men en almindelig menneskelig
fuldtro ven. Tanken er: Hvis vi mindes en almin
delig trofast ven og ønsker, at han snart maa
vende tilbage, hvor meget mere maa mindet om
Jesus da ikke være en hovedsag i hans menighed,
naar han oven i købet selv har sagt, at vi skulde
mindes ham. Og da dette blev sagt i forbindelse
med nadveren, maa det være vor bøn, at vi altid
maa ihukomme ham saa (saaledes). Grundtvig
har imidlertid selv lagt op til misforstaaelsen ved
et ordvalg, der synes at henpege mere paa det
absolutte end paa det almindelige: »fuldtro«,
»med fryd« osv.
I Norge er salmen blevet optaget i La rev 299:
»Minnes vi en fulltro ven«.
(Julian 561, 809. Tårup IV, 78-79. Ludwigs 11,42-43.
Uffe Hansen 1,307-8. Magnus Stevns 116-117).

MIND, O JESUS, TIT MIT HJERTE.
Mind, o Jesu! tidt mit Hierte
Om din Trængsel, Qyal og Nød!
Mind mig om din Sielesmerte,
Om dit Kors, og om din Død!
Da mit Liv skal prise dig.
Da min Død skal prise dig.
Engang du mit Støv opliver,
Og mig Seierskronen giver.
J. Heermann, N. C. Arctander, Ove Malling, 1798.
E 147.
Dette vers dukkede op i E 147 som en salme for
sig og gik uændret videre til R 218, KH 221,
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SS 742 og D 179. E nævner ikke forfatternavne,
R angiver kun E som kilde, de ældre udgaver af
KH siger »ukendt forfatter«, de nyere samt SS og
Thuner siger »Heermann, Arctander, Malling«,
hvilket betyder, at verset til grundlag har Johann
Heermanns »Jesu, deine tiefe Wunden«, som er
oversat af Arctander: »Jesus, dine dybe vunder«
(se denne!). Denne salme er med fem vers i Mal
lings bearbejdelse optaget i E 149, og nogle be
mærkninger af biskop Balle, som er anført under
»Jesus, dine dybe vunder«, synes at vise, at det er
Arctanders v. 6, der er bearbejdet til slutnings
vers i E 149, hvorefter det skulde være v. 5, som
laa til grund for Mallings bearbejdelse i E 147.
Denne kan dog ogsaa være bygget løseligt over
salmen som helhed, og dobbeltoptagelsen kan
skyldes, at man kunde ønske en tekst, hvor sal
mens tanker var omskrevet til bøn paa samme
maade som Justus Gesenius eller David Denicke
havde omskrevet den paa tysk. Denne omskriv
ning var let tilgængelig i København, idet den
var optaget i »Neues Gesangbuch fiir die deutsche
St. Petri Gemeine ... Koppenhagen 1762«, nr.
132, hvor v. 5 lyder:
Lass auf deinen tod mich trauen,
O mein Gott und zuversicht.
Lass mich feste darauf bauen,
Dass den tod ich schmecke nicht,
Deine todesangst lass mich
Stets erquicken måchtiglich,
Herr, lass deinen tod mir geben
Auferstehung, heil und leben.
Malling har altsaa ikke direkte søgt at oversætte
dette vers; dertil er afstanden for stor. Men han
kan have haft det dilemma, om man skulde
bevare originalens og den gamle danske oversæt
telses præg som bekendelse, eller om man som hos
Gesenius i »Jesu, deine heilge Wunden« skulde
omskrive det til bøn. Han kan have forsøgt sig i
begge retninger, og resultatet er blevet, at hoved
salmen vedblev at være bekendelse, og det i denne
udeladte v. 5 blev bevaret som bøn.
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1. CHristus der ist mein leben,
sterben ist mein gewinn,
dem thu ich mich ergeben;
mit freud’1 fahr’ ich dahin.
1. Den oprindelige tekst efter Rambach 11,223: fried.
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2. Mit freud’ fahr’ ich von dannen,
zu Christ dem bruder mein,
auf dass ich zu ihm komme,
und ewig bey ihm sey.
3. Ich hab’ nun iiberwunden
creutz, leyden, angst und noht:
durch sein’ heilige wunden1
bin ich versohnt mit GOTT.
4. Wenn meine kråfte brechen,
mein athem geht schwer aus,
und ich nicht mehr kan sprechen2,
HErr nimm mein seufzen auf.
5. Wenn mein hertz und gedancken
vergehn als wie ein licht,
das hin und her thut wancken,
wenn ihm die flamm’ gebricht.
6. Alsdenn3 fein sanft und stille,
HErr, lass’ mich schlaffen ein,
nach deinem raht und willen,
wann4 kommt mein stiindelein.
7. Auf dass ich an dir klebe,
wie eine klett’ am kleid‘,
und ewig bey dir lebe
in himml’scher wonn’ und freud’.5
Grevinde Anna v. Stolberg(?), før 1608.
Her efter Schrader, nr. 1088.
Salmens ældste findested er »Ein schon geistlich
Gesangbuch etc. Durch Melchiorem Vulpium«,
Weimar 1609, hvor den er ledsaget af Vulpius’
melodi. Men den nævnes allerede 1608 i Valerius
Herbergers »Stoppelpostille« og maa altsaa være
ældre. Den kan først være udbredt i afskrifter eller
mundtligt, hvorved varianter meget tidligt kan
være opstaaet. Den blev siden optaget i en an
dagtsbog, som blev udgivet af Simon Graff 1636,
og man mente da, at han ogsaa havde forfattet
salmen. Han er imidlertid først født 1603, saa han
kan ikke være salmens forfatter. I en ligprædiken,
som blev udgivet i Erfurt 1620, siges det, at Anna,
grev Henrik af Stolbergs hustru, har »sunget
den«, hvilket maaske betyder »digtet«. Det stem
mer med en overskrift i Erfurter-salmebogen af
1. Durch sein’ heilig’ fiinf Wunden
2. Und kann kein Wort mehr sprechen:
3. Alsdann
4. Wenn
3. Und lass mich an dir kleben
Wie ein’ Klette am Kleid,
Und ewig bey dir leben
In himmlisch’r Wonn’ und Freud’!
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1648: »Einer Gråfflichen Matron Sterblied«.
Man er derfor tilbøjelig til at mene, at grevinde
Anna v. Stolberg er forfatteren, men man har
ikke sikkerhed derfor. Skulde det være rigtigt, er
grevinde Anna den første repræsentant for det
Stolbergske hus, der har udmærket sig i salmehistorien; det blev siden mange flere.
Salmens ord begynder med Fil. 1,21 og knytter
dertil Simeons afskedsord, Nunc dimittis, Luk.
2,29, i den form. Luther har givet dem. Ordet
»iiberwinden« hentyder til den gængse brug i
Aab. 2,7.11.26; 3,5.12.21; 12,11; 21,7, og hertil
knyttes en hentydning til Rom. 8,35-37. Som
middel til sejren henvises til Jesu fem vunder, 1.
Pet. 2,24. Salmen er endnu bevaret i de tyske
salmebøger.
Tillige har man bevaret en anden salme:
Ich hab mich Gott ergeben,
mein liebsten Vater mein;
hie ist kein Immer-Leben,
es muss geschieden sein.
Der Tod bringt mir kein Schaden,
er ist mein bester Gwinn,
darauf in Gottes Gnaden
Fahr ich mit Fried dahin.
Til disse to vers afJohann Leon har man allerede
1624 føjet v. 2, 3 og 7 af »Christus der ist mein
leben«, saa man i de tyske salmebøger havde to
meget beslægtede salmer. Men det er dog tvivl
somt, om dette skulde være grunden til, at Bror
son har givet os to oversættelser, thi kun den ene
af de tyske salmer findes hos Schrader.
Mel. O! JEsu for din pine.

Saa har du mine sukke,
Min JEsu, dog ey glemt.
5. Naar alle mine sinde
Mig ikke lyde meer,
Naar haanden ey kand finde,
Og øyet ikke seer.
6. Da, naar det er din ville,
Jeg skal herfra igien,
Da lad mig sove stille
I JEsu vunder hen.
7. Jeg, som en borre, henger
Ved JEsum med mit sind,
Og giennem døden trænger
I himlens glæde ind.
Efter samme Melodie.

B. 1. Min død er mig til gode,
Thi JEsus er min ven,
Saa døer jeg vel til mode
Fra verdens jammer hen.
2. Jeg døer med fryde-Tanker,
Thi jeg er JEsu lem,
Jeg letter glad mit anker,
Og seyler trøstig hiem.
3. Nu har jeg overvunden
Og striidt den gode striid,
I JEsu har jeg funden
Min Fader mild og bliid.
4. Naar jeg for vee og smerte
Ey mere tale maa,
Saa lad dig ret til hierte
Mit hiertes sukke gaae.

A. 1. I Christo har jeg livet,
i døden døer min vee.
Mit hierte. Gud hengivet,
Kand midt i døden lee.
2. Jeg takker for den ære.
At høre dødsens bud,
Jeg reyser glad, at være
Nu hiemme hos min Gud.
3. Nu har jeg overvunden
Ved JEsu blod og saar,
Jeg er med Gud forbunden.
Og glad til himlen gaaer.
4. Naar mine kræfter bukke,
Mit bryst og maal er stemt,

5. Naar livets lys udslukkes,
Al verden bliver sort,
Naar jeg skal døe og rykkes
Fra tidens jammer bort;
6. Da lad mig sove stille
Med et fornøyet sind
Og Gud hengiven ville
I JEsu arme ind.
7. O! du min frelses klippe
Og trøst i al min vee,
Lad troen dig ey slippe
Før jeg dig hist kand see.
Hans Adolph Brorson:
»Troens Rare Klenodie«, 2. udg. 1742
Her efter udg. 1752.
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Baade Tuxen og Arlaud, de to tidligere Brorsonudgivere, regner den sidst anførte (B) for en origi
nal Brorsonsalme, men L. J. Koch har sikkert ret
i, at det blot er en senere oversættelse af »Christus
der ist mein leben«. Det er ikke let at afgøre, hvil
ken der staar originalen nærmest, den ene i det
ene vers, den anden i det andet. Brorson har nok
skrevet den sidste, fordi han har syntes, at han
kunde gøre det bedre end første gang, og den
sidste er utvivlsomt den bedste, taget som helhed.
Men hvorfor har Brorson da taget den første med
i Klenodiet? Koch siger i BSS, at den første for
modentlig har været saa kendt i afskrifter, at
Brorson ikke har ment at kunne udelade den.
Man maa indrømme, at der ikke skimtes nogen
anden grund, men naar ingen af dem er med i den
første udgave af Klenodiet 1739, er det mærke
ligt, at den første skulde være blevet saa kendt
paa tre aar, at den ikke kunde udelades. Noget
andet vilde det være, om den første havde været
med i førsteudgaven og saa naturligvis blev staaende, selv om der kom en anden og bedre med.
Noter og skrifthenvisninger, dog kun til den
sidste salme:
2,2: Ef. 5,30.
3,1: sejret, se de til originalen anførte skriftsteder.
2: 2. Tim. 4,7.
3: enten: i Jesus har Faderen aabenbaret os sin
kærlighed, Math. 11,27b; Jobs. 14,9: Rom.
5,8; eller: idet jeg er i livssamfund med Jesus,
har jeg adgang til Guds naade, Rom. 8,1.
4,2: maa: formaa.
5,1: udslukkes: 1742 og 1745 staar »udslykkes«;
det har Brorson sikkert selv skrevet, og saadan hedder det stadig paa sønderjydsk; saa
er rimet i orden.
6,2: »fornøje« betyder ikke paa gammelt dansk
at more sig, men at tilfredsstille, at honorere
ens krav eller trang, f.eks. ser man paa gamle
regninger: »N.N. har fornøjet og betalt
mig«. Her altsaa: med et sind, der er blevet
stillet helt tilfreds i Gud.
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delse »I Christo har jeg Livet« omfatter versene
Al, A2, B3, B4, B5, B6, B7. I dette spor gik
ogsaa Hauge 387, men optog A1-3, B4-7, og
uden ændringer. Derimod optog La 625 hele B,
ligeledes uden ændringer. Saaledes ogsaa La rev
735. Nynorsk har ikke optaget den.
Derefter blev den optaget i Sønderjylland. MB
622 har optaget hele B-teksten med faa ændrin
ger. N 555 følger ogsaa B i det væsentlige, men
tager v. 5 fra A. Der er ialt følgende ændringer:
4,2: tale kan
3-4: gaae til Hjerte
Mit Suk, o Frelsermand!
5
(efter A)
1-2: Naar mine Sandser svinde
Og ei mig lyde meer,
6,1:
3:

Da, naar du det mon ville,
Lad, Gud, mig sove stille

I Kongeriget blev den først optaget i RT 1,807,
helt som B, og saaledes gik den videre til KH 643.
D 628 har i det væsentlige taget teksten fra N,
men rettet lidt paa v. 6.
Monrad bearbejdede salmen (B-teksten) i sit
forslag 1854, uden at den dog blev optaget i R.
Han satte versene sammen to og to; det sidste
fortjener at kendes:
Naar Livets Lys udslukkes.
Al Verden bliver sort,
Naar Graven skal oplukkes,
Og Dødens mørke Port,
Da lad mig sove stille
Med et fornøiet Sind,
Som dengang jeg var lille,
I Jesu Arme ind!
Saadan citerer han den allerede i en prædiken
paa 16. s.e.tr. 1853, men da har han endnu ikke
stykket versene sammen.
(Koch 11,344, 367; VIII,614. Wackernagel V,666.
Kulp 314, 315. KulpBF 316. Skaar 11,542. BSS II, s.
394, 395. Ludwigs 11,42-43. Magnus Stevns 116. J.
Miitzell: »Geistliche lieder der Evangelischen Kirche«, Berlin 1895, s. 1059-62. D. G. Monrad: Efter
ladte Prædikener. Udg. af Asger Nyholm, Køb. 1961,
s. 143).

7,1: Ps. 89,27.

Ingen af de to salmer blev optaget i de ældre
danske salmebøger, og det ser ud, som det var
Wexels i Norge, som først opdagede dem og frem
drog dem i »Christelige Psalmer«. Hans bearbej
22
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KRISTI BLOD OG RETFÆRDIGHED.
1. Christi blut und gerechtigkeit
das ist mein schmuk und ehrenkleid,
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damit wil ich vor GOTT bestehn,
wann ich in himmel werd’ eingehn.
2. Denn tret ich gleich mit vors gericht,
es komt zu keiner klage nicht;
das macht, ich bin schon absolvirt,
und meine schuld ist abgefuhrt.
3. Die rechnung hangt am kreuzesholz,
da siehet sie des teufels stolz:
die någel, die das lam verwundt,
zerreissen ganz den alten bund.
4. Wenn er nun gleich auf meine ehr
mit meinem blut geschrieben wår,
so ists nun vollig aus damit,
und ich bin aller fordrung quit.
5. Das ist des feinds verdienter lohn,
(was kreuzigt er den GOttessohn ?)
dass er die seelen drum verliert,
und sie der Heiland mit sich furt.
6. Ich weis, der teufel glaubt es vor,
dass er uns so durchs recht verlor,
und alle die gefangne leut’
mit der hochsten gerechtigkeit.
7. Nun das heilig unschuld’ge lam,
das an dem rauhen kreuzesstam
fiir meine seel gestorben ist,
erken ich fiir den HERRN und Christ.
8. Ich glaube, dass sein theures blut
das allerunschåzbarste gut,
und dass es GOTTES schåze fiilt,
und ewig in dem himmel gilt.
9. Ich glaube, wann der sunder heer
noch million mal grosser wår,
der teufel håtte doch sein geld,
er hats umsonst, was er behålt.
Rom. 7,8.

12. Die schuld die wår wol abgemacht,
der satan aber håt gelacht;
GOTT wår ums ebenbild gewest:
es ist besser, wir sind erlost.
13. Nun sol auch alles zeuge seyn,
wie ich wil in den himmel nein.
Ihr lieben engel alzumal,
horts auch mit an ins himmels saal.
14. Und wenn ich durch des HERRN verdienst
noch so treu werd in seinem dienst
und gewin allem bosen ab,
und siind’ge nicht mehr bis ins grab;
15. So wil ich, wann ich zu euch komm’,
nicht denken mehr an gut noch from;
sondern da komt ein sunder her,
der gern furs Idsgeld drinnen wår.
16. Da singt der vater Abraham,
und alle heiligen dem lam;
und sieht man in ihr buch hinein,
so stehts, dass sie auch sunder seyn.
17. Wenn man nach meiner kleidung fragt,
wie mans auf hochzeittagen macht,
so zog ich damals JEsum an,
als ich dem teufel nakt entran.
18. Das schone kleid hab ich bewahrt,
es hat die sonderbare art,
dass Christi unsichtbares blut
es immer schon erhalten thut.
19. Wird denn die frage vorgebracht:
was hast du in der welt gemacht?
so sprech ich: ich danks meinem HERRN,
kont ich was guts thun, ich thåts gern.
20. Und weil ich wuste, dass sein blut
die sund verschwemt mit seiner flut,
und dass man nicht muss will’gen ein,
so lies ich mirs ein’ freude seyn.

10. Ich glaube, dass der ewigkeit
ihr unnachlåssliches geleit,
da nichts verdamlichs komt vorbey,
fiir jede seel bezalet sey.

21. Wenn nun kam eine bose lust,
so dankt ich GOTT, dass ich nicht must;
ich sagte zur lust, stolz und geiz:
dafiir hing unser HERR am kreuz.

11. Ich glaub, dass der gerechte GOTT
mit seines sohnes blut und tod
vor sein gericht gewonnen mehr,
als wenn Adam gekreuzigt wår.

22. Da macht ich keinen disputat;
sondern das war der kiirzste rath:
ich klagt es meinem HERRN so bios,
so wurd ichs immer wieder los.
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23. Wie man von bosen geistern sagt,
sie werden durch das kreuz verjagt:
alles, was nicht lobt GOTT den HERRN,
das bracht ich mit dem kreuze fern.
24. Da werden denn die heilgen lent
mit mir haben ein’ grosse freud;
und dass michs recht erfreuen sol,
wird man mir singen geistesvol:
25. Dem lam gebiiret alles gar,
weil das låmlein geschlachtet war,
und hat die siinde weggebracht,
und hat uns GOTT zu was gemacht.
26. Nun, weil ich noch im leben bin,
so ist mein ganzes herz und sin,
dass ich mein’m volk der christenheit
drauf helfen wil zu aller zeit.
27. Das unser hochgeliebter GOTT
mit seines kindes blut und tod
uns also hoch geliebet hat,
dass es kein mensch fasst in der that.
28. Ihr gnadenkinder insgemein,
wolt doch herzlich gebeten seyn,
in eurem ganzen lebenslauf
auf nichts zu treiben als darauf.
29. Insonderheit was lehrer sind,
weil man doch sonsten nichts gewint,
und alle seelen bleiben leer,
bis man bringt das blut JEsu her.
30. Gelobet seyst du JESU Christ,
dass du ein mensch gebohren bist,
und hast fiir mich und alle welt
bezalt ein ewigs losegeld.
31. Ach! hilf uns nun auch predigen,
und aus der grub erledigen,
was sich in deine blutge full’
als ein sunder verkriechen wil.
32. Du konig der ehren, JESU Christ,
GOTT’S vaters ein’ger sohn du bist,
erbarm dich nun der ganzen welt,
und segne, was sich zu dir halt!
33. Ich wil nach meiner gnadenwahl
hier fleissig sehn ins wundenmahl,
und droben prangen in dem kleid
deins blutes und gerechtigkeit.
Nikolaus Ludwig v. Zinzendorf.
»Das Gesangbuch der Gemeine in Herrnhut,
Achter Anhang«, 1739, nr. 1258.
22*
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Det er mærkeligt, at denne lange salme, der er
fuld af gentagelser, hist og her mærket af jargon,
for en del opfyldt af knirkende teologiske spids
findigheder, formet i vers, der ikke blot mangler
poesi, men er fyldt med metriske fejl, saaledes
allerede i anslaget, og som ogsaa rummer efter
klange af andre digtere, har kunnet blive en vir
kelig hovedsalme, der har gjort det dybeste ind
tryk paa mennesker. Men saaledes er det. Den er
fyldt af en dynamisk religiøs energi.
Der er en tydelig efterklang af Luther i v. 30,
men ogsaa selve det bærende billede er laant,
næsten ordret fra Paulus Ebers »Angst und
Danckliedlein«, hvis første to vers lyder:
IN Christi Wunden schlaff ich ein,
die machen mich von siinden rein.
Ja Christi Blut vnd Herrligkeit
ist mein ornat vnd ehren kleid.
Damit wil ich fur Gott bestehn,
wenn ich zum Himmel thu eingehn.
Mit fried vnd frewd ich fahr dahin,
ein kind Gottes ich allzeit bin.
(Wackemagel IV, 9).
En halv snes aar før denne salme blev til, var
missionstanken, som Zinzendorf havde fra Halle,
blevet særlig levende for Brødremenigheden i
Herrnhut, og en del af de ugifte brødre var be
gyndt at forberede sig til en gerning blandt hed
ningerne. Men hvor skulde man tage fat? Det
spørgsmaal fik Zinzendorf besvaret, da han 1731
kom til København i anledning af Christian den
Sjettes kroningsfest. Han traf nemlig en døbt
neger, Anton fra St. Thomas, som fortalte ham
om negrenes nød og trang og deres længsel efter
evangeliet. Endvidere hørte han i København, at
man tænkte paa at opgive missionen i Grønland.
Følgen blev, at Vestindien blev Brødremenighe
dens første missionsmark og Grønland den anden.
Paa de vestindiske øer begyndte missionærerne at
fortælle om Gud og verdens skabelse osv., men de
gjorde den erfaring, at deres tilhørere først for
alvor blev grebet, da de kom til Gudslammets
kors- og blodteologi. Efterhaanden kom der store
vanskeligheder for missionsarbejdet; mange mis
sionærer døde af klimaet, andre blev forfulgt og
fængslet. Under disse forhold rejste Zinzendorf
selv til Vestindien, og det lykkedes ham at faa det
til at glide igen. Paa hjemrejsen, under opholdet
paa den lille 0 St. Eustachius, digtede han denne
salme om hovedpunktet i hjemmemenighedens
teologi, som ogsaa var blevet missionens.
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Men det var ikke den eneste. Han sendte et
helt salmebogstillæg paa 116 salmer hjem fra rej
sen, »Achter Anhang«, nemlig til »Das Gesangbuch der Gemeine in Herrnhut«. Denne salme
bog var oprindelig i 1735 paa 972 numre, men
der kom stadig nye tillæg, ialt 12, saa den tilsidst
naaede op paa 2201 numre. Til det ottende tillæg
skrev Zinzendorf fortalen om bord paa skibet
Aletta, paa højde med Uschant, den 16. april
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2. Skal jeg skiønt med for dommen frem,
Saa har dog ingen klage klem,
Da jeg er absolveert fra alt.
Fordi min gieid den er betalt.
3. Min regning er paa korsets træ.
Hvor diev’len seer den sig til spee,
De søm, som Lammet har udstrakt,
Til intet giør’ den gamle pagt.

1739Men salmen var for lang og vilde have godt af
større koncentration i formen. Det fik den i den
senere hovedsalmebog for Brødremenigheden,
»Gesangbuch, zum Gebrauch der evangelischen
Briidergemeinen«, Barby 1778, hvor den er op
taget som nr. 399 og forkortet til 20 vers. Saaledes
gik den ind i mange tyske salmebøger.
Der er iøvrigt flere salmer, hvis begyndelse
kunde give anledning til en forveksling med
denne. E. Neumeisters »Christi Blut und Gexechtigkeit ist meines Glaubens Sicherheit« har
4 vers og en sekslinjet strofe. Men af Zinzendorf
selv er der to andre salmer med lignende begyn
delse. Den første:
Christi Blut und gerechtigkeit
soli seyn mein ruhm und hochste freud’,
mein schmuck, mein zierraht, preiss und ehr:
Kein’n andern will ich sonsten mehr.
findes i »Sammlung Geistlicher und lieblicher
Lieder« 1725 med 10 vers og samme strofeform
som her. Den blev allerede optaget i »Auserlesenes Gesang-Buch«, Copenhagen 1741. Den anden
Christi Blut und Gerechtigkeit
sei seines Hauses Herrlichkeit;
darin sein Wort und Sakrament
gelehret wird und ausgespendt.
er paa 14 vers og ligeledes samme strofeform.
Vers 4 er dog indføjet af Chr. Gregor. Den findes
endnu i Brødremenighedens salmebog.
Den danske oversættelse fremkom i »En Liden
Samling af adskillige Vers og Sange«, 1743; alle
rede da har salmen staaet i høj anseelse, siden den
er oversat med alle vers:

4. Om den end paa min ære stod
Beskreven med mit eget blod,
Saa er den derved synderslidt.
Og jeg al fordring evig qvit.
5. Det er nu fiendens rette løn,
Hvorfor korsfæsted’ han Guds Søn?
Ham derfor sielene undgik,
Og Frelseren dem med sig fik.

6. Ja satan veed, vi fra ham kom,
Ved en retfærdig ret og dom,
Og alle de, som fangne laae,
Med største ret fik lov at gaae.
7. Nu da! det hellig’ rene Lam,
Som blev ophængt til spot og skam,
Og for min siel sit liv har mist,
Det kiender jeg for HErr’ og Christ.
8. Jeg troer, at hans det dyre blod
Er vist det uskatteerlig’ god’,
Som al Guds skat at fylde veed.
Og gielder i al evighed.
9. Jeg troer, at om end syndres hær’
Var’ mange millioner fleer’,
Saa er dog deres gieid giort klar,
Med rette satan intet har.
10. Jeg troer og, at al evighed.
Som u-ophørlig varer ved,
Hvor nøie den end alting tar,
For hver en siel betalet var.
11. Jeg troer, at Guds retfærdighed,
Ved Sønnens blodig død og sved,
For dommen mere vundet har,
End Adam selv korsfæstet var.

Mel. JEsu søde hukommelse.
1. Christi blod og retfærdighed
Min ære-klædning er, jeg veed,
Jeg dermed kan for Gud bestaae,
Naar jeg i himlen skal indgaae.

12. Thi da var gielden vel afgiort,
Men satan agted’ det ei stort,
Gud havde dog sit billed’ mist;
Forløst er bedre, det er vist.
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13. Nu alle vidne være skal.
Hvad ret jeg har til himlens sal:
Ja! og I Engle, hører mig,
Som bolig har i himmerig:

24. Da vil de salig’ hellige
Sig glade over mig betee;
At det og ret maa glæde mig,
Skal man istemme frydelig:

14. Om jeg ved JEsu død og blod
I allerstørste troskab stod,
Og alt det onde sagde af.
Og syndede ei til min grav;

25. Det Lam al æren billig tar,
fordi det fordum slagtet var,
Som haver synden skaffet bort,
Og os for Gud til noget giort.

15. Da vil jeg, naar jeg eder seer,
Paa dette alt ei tænke meer;
Men som en syndere kun staaer,
Og vil derind for JEsu saar.
16. Der synger Fader Abraham,
Og alle hellige: Guds Lam!
Dog vil man kun i bogen see,
Saa staae de der som syndere.
17. Spør nogen, hvor den klædning er,
Som man paa bryllups-dage bær?
Da Jesum jeg til klædning fik,
Da satan nøgen jeg undgik.
18. Den klædning er endnu bevart,
Som er af den særdeles art,
At JEsu blod den holder reen
Fra al besmittelse og meen.
19. Om spørges, hvad got jeg har giort,
Vil jeg at svare fare fort:
Hvad got der stod udi min magt,
Blev, tak skee Gud! med lyst fuldbragt.
20. Og da jeg vidste, at hans blod
Bortsvømmer synden med sin flod,
Og at man den ei pligtig var,
Derover jeg stor glæde bar.
21. Kom da en ond lyst eller fleer’,
Saa var jeg dem ei skyldig meer’;
Til hovmod, lyst og gierrighed
Jeg sagde: derfor HErren leed.
22. Jeg lod ei vid’re mig i strid.
Jeg øvede ei egen flid;
Men ikkun klagede min nød
For ham, som den at vige bød.
23. Som siges: onde aander gaaer,
Naar korsets tegn man for sig slaaer,
Saa alt, hvad Gud ei prisede,
Med korset jeg bortjagede.

26. Nu, mens jeg end i live er.
Er al mit hiert’ og sinds begier,
At hielpe hver en siel derpaa,
Saa de maa tro, og ret forstaae:
27. At Gud udi sin kiere Søn
Saa høit har elsk’t det faldne kiøn.
Som intet menneskes forstand
Begribe eller fatte kan.
28. I naadens børn! o! hører mig,
Jeg beder eder hiertelig,
At I, saa længe I er’ til,
Paa intet andet drive vil.
29. Besynderlig I Lærere!
Thi uden det kan intet skee.
Og ingen siel faaer liv og moed,
Før den tilføres JEsu blod.
30. Tak være dig, o JEsu Christ!
At du til verden kommen est,
Og har for verden og for mig
Betaling giort evindelig.
31. Ak! hielp dem, som det prædike,
At de maae mange frelste see,
Der i din aabned’ Sides hul.
Som syndere vil gaae i skiul.
32. Du ærens Konge, JEsu Christ!
Gud Faders en’ste Søn du est:
Ak ynkes over verden nu,
Hvad dig tilhør’r, velsigne du!
33. Mit naade-val jeg stedse gaaer
Og skuer udi Lammets saar;
Min pragt den er i evighed
Dit blod og din retfærdighed.
»En Liden Samling etc.«, 1743, 2. del, nr. 65.
Her efter 5. opl. 1757, nr. 53.
Paa dansk var salmen ikke blevet bedre formet
end paa tysk, og man har hurtigt fundet den for
lang. F.eks. i 7. oplag af »En liden Samling etc.«
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er den forkortet til 5 vers: 1, 2, 3, 17, 18. 1786 fik
Brødremenigheden i København en ny salme
bog, »Aandelige Psalmer og Vers«, hvori der
fremkom en ny oversættelse, forkortet til 12 vers.
Men heller ikke den var i en saadan form, at den
kunde blive staaende. Da N. J. Holm i Norge
samlede og udgav »Harpen« 1829, bearbejdede
og omdigtede han denne tekst og fik følgende ud
af sit arbejde:
1. Christi Blod og Retfærdighed
Er Alt, hvad jeg vil smykkes med;
Dermed jeg kan for Gud bestaae,
Naar jeg i Himlen skal indgaae.
2. Min Frelser mig af Døden drog;
Thi al min Synd han paa sig tog;
Han siger selv: »Hvo troer paa mig,
Den skal ei døe evindelig.«1
3. Jeg troer, at Jesus ved sit Blod
Har gjort for alle Synder Bod,
At dette Blod evindelig
Skal gjelde, og skal frelse mig.2
4. Den Haandskrivt, som mig var imod,
Udslettet er ved Christi Blod;
Jeg troer, at Jesus den borttog,
Og trofast den til Korset slog.3
5. Thi skal det Blod, han har udøst,
Forblive her mit Hjertes Trøst:
I Livet og i Dødens Nød
Min Troe er sat til Jesu Død.
6. Jeg arme var i Syndens Magt,
Men Christus sønderrev den Pagt;
Han drog mig ud af Fiendens Vold,
Da han betalte Syndens Sold.4
7. Til Syndens Lyst jeg sige vil:
»Viig bort! jeg hører Christo til;
Jeg skylder ei at lyde dig,
Thi Christus har mig kjøbt til sig.«5
8. Dog, om min Troskab blev saa stor,
At jeg i Gjerning, Hu og Ord
Ved Christi Kraft fra Synd blev frie:
Jeg havde dog ei Roes deri.8
9. Nei, kun at Christus for mig leed,
Mig hjelpe kan til Salighed;
Nei hverken lidet eller stort
Det hjelpe kan, hvad jeg har gjort.
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10. Thi skal man skrive paa min Grav,
At Christi Død mig Frihed gav,
At ved hans Blod jeg haabed’ paa
Hos hannem hist et Sted at faae.
1. Joh. 11,26. q. Ebr. 10,14. 3. Col. 2,14. 4. Rom.
6,23. 5. Rom. 6,11-18. 6. Ap.G. 15,11.
N. J. Holm i »Harpen« 1829, nr. 158.
Dette resultat var en del bedre, men forholder sig
ogsaa ret frit, baade til originalen og til de to tid
ligere danske oversættelser.
Nu kom salmen til Sønderjylland, dels med
»Harpen«, dels med MB 384. U. S. Boesen, den
ene af redaktørerne, den senere biskop, havde fra
sit hjem i København forbindelse med Brødre
menigheden. Han har følt vanskeligheden ved
salmens gængse begyndelseslinje og ændrer den
til »Dit Blod og din Retfærdighed Mit Smykke er,
o Jesu sød!«. Han har tillige set, at Holms bear
bejdelse var den bedste; den lægger han til
grund, men bearbejder den en del flere steder.
Endelig har han savnet v. 11 i oversættelsen fra
1786, som han har været vant til at synge i sit
hjem, og indsætter dette, ubetydeligt ændret, i
Holms bearbejdelse i stedet for v. 9. Det lyder i
MB:
Saa længe jeg paa Jorden er.
Det bliver ene min Begjer,
At vidne høit med trøstigt Mod
Om Naaden udi Jesu Blod.
PV 296 optog salmen som »Harpen«, men N 302
gik en mellemvej. I forhold til »Harpens« tekst er
ændringerne i N følgende:
1,3: kan jeg
2,3: Han siger: Hvo som
4: Han
3,4: Fra al min Synd kan rense mig.
4,4: Og nagelfast til
6,2: har mig Frihed bragt;
7,4: Til Eiendom han kjøbte mig.
V. 8 udeladt og erstattet med MBs ovenstaaende
v. 9.
9,1: Thi kun
3: Og hverken
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10,1: Og man skal
4: Hos Herren
Saaledes er salmen blevet elsket af mange i Søn
derjylland, og det var ret givet, at den skulde op
tages i D. Alle tre forslag havde den, SF 714, GF
488 og MF 449. Om arbejdet med den første
linje vidner forslagene i SF 714. I Kommissionen
fandt man den udvej at begynde med v. 2 og
flytte begyndelsesverset længere ned. løvrigt har
man lagt teksten i N til grund, men udeladt v. 5.
Men det er et eksperiment. Det er vanskeligt at
erstatte en indsunget begyndelse, den være nok
saa uheldig i metrisk henseende, naar den har
faaet en saa prægnant klang som i dette tilfælde.
Derfor har kun MB hidtil vovet at ændre paa den.
- Men paa den anden side kan en metrisk urigtig
begyndelse gøre det vanskeligt for nybegyndere
at komme i lag med salmen. Jeg husker fra min
første præstetid, at en gammel kone ønskede, at
jeg skulde synge den for hende, men det var mig
umuligt i øjeblikket at finde nogen melodi, fordi
jeg stirrede blindt paa den første linje. Først senere
fik jeg at vide, at man sang den som »Det kimer
nu til julefest«.
(Koch V,294, 301. Fischer I, Supplement 20).

Weiss seine Hand
Mich wieder zu erhohen.
3.

Ich bin ja von mir selber nicht
Entsprungen noch formiret;
Mein Gott ists, der mich zugericht,
Am Leib und Seel gezieret,
Der Seelen Sitz
Mit Sinn und Witz,
Den Leib mit Fleisch und Beinen,
Wer so viel thut,
Dess Hertz und Muth
Kans nimmer bose meynen.

4.

Woher wolt ich mein Aufenthalt
Auf dieser Erd erlangen ?
Ich ware långsten tod und kalt,
Wo mich nicht GOtt iimbfangen
Mit seinem Arm,
Der alles warm,
Gesund und frolich machet.
Was Er nicht halt,
Das bricht und fållt;
Was Er erfrewt, das lachet.

5.

Zu dem ist Weissheit und Verstand
Bey Ihm ohn alle massen;
Zeit, Ort und Stund ist Ihm bekant
Zu thun und auch zu lassen.
Er weiss, wenn Frewd,
Er weiss, wenn Leid
Vns, seinen Kindern, diene;
Vnd was Er thut,
1st alles gut,
Obs noch so trawrig schiene.
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Christliche Ergåbung in Gottes Willen.
Melod. Was mein Gott will, Das gescheh
allzeit, etc.
1.

ICh hab in Gottes Hertz und Sinn
Mein Hertz und Sinn ergåben.
Was bdse scheint, ist mir Gewinn,
Der Tod selbst ist mein Leben.
Ich bin ein Sohn
Dess, der den Thron
Dess Himmels aufgezogen.
Ob Er gleich schlågt
Ynd Creutz auflegt,
Bleibt doch sein Hertz gewogen.

6.

Du denckest zwar, wenn du nicht hast.
Was Fleisch und Blut begehret,
Alls sey mit einer grossen Last
Dein Gliick und Heyl beschweret.
Hast spat und friih
Viel Sorg und Muh,
An deinen Wunsch zu kommen,
Vnd denckest nicht,
Dass, was geschicht,
Gescheh in deinen Frommen.

2.

Das kan mir fehlen nimmermehr,
Mein Vater muss mich lieben.
Wenn Er mich auch gleich wiirft ins Meer,
So wil er mich nur iiben
Vnd mein Gemiith
In seiner Gilt
Gewehnen vest zu stehen.
Halt ich denn Stand,

7.

Fiirwaar, der dich geschaffen hat
Vnd ihm zur Ehr erbawet,
Der hat schon långst in seinem Rath
Ersehen und beschawet
Auss waarer Trew,
Was dienlich sey
Dir und den deinen alle.
Lass Ihm doch zu.
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Dass Er nur thue
Das, was Ihm wolgefalle.
8.

9.

10.

11.

12.

Wenns GOTt gefallt, so kans nicht seyn,
Es wird dich letzt erfrewen;
Was du jtzt nennest Creutz und Pein,
Wird dir zum Trost gedeyen.
Wart in Gedult:
Die Gnad und Huld
Wird sich doch endlich finden;
All Angst und Quaal
Wird auf einmal
Gleich wie ein Dampf verschwinden.
Das Feid kan ohne ungestiim
Gar keine Friichte tragen:
So fållt auch Menschen Wolfahrt iimb
Bey lauter guten Tagen.
Die Aloe
Bringt bittres weh,
Macht gleichwol rothe Wangen:
So muss ein Hertz
Durch Angst und Schmertz
Zu seinem Heyl gelangen.
Ey nun, mein Gott, so fall ich dir
Getrost in deine Hånde:
Nim mich und mach es du mit mir
Biss an mein letztes Ende,
Wie du wol weist,
Dass meinem Geist
Dadurch sein Nutz entstehe
Ynd deine Ehr
Je mehr unnd mehr
Sich in jhr selbst erhohe.
Wilst du mir gåben Sonnenschein,
So nehm ichs an mit Frewden;
Solis aber Creutz vnd Vngliick seyn,
Wil ichs geduldig leiden.
Soli mir allhier
Dess Lebens Thiir
Noch ferner offen stehen:
Wie du mich fiihrst
Vnd fiihren wirst,
So wil ich gern mit gehen.
Soli ich denn auch dess Todesweg
Vnnd finstre Strassen reisen:
Wolan, so tråt ich bahn und Steg,
Den mir dein Augen weisen.
Du bist mein Hirt,
Der alles wird
Zu solchem Ende kehren,
Dass ich einmal

In deinem Saal
Dich ewig moge ehren.
Paul Gerhardt.
Criigers »Praxis pietatis melica«, 1647.
Her efter Tiimpel 111,393.
Salmen bærer sin overskrift med rette: Kristelig
hengiveke i Guds vilje! Og det er ikke en hengi
velse, som synes præget af smertelig overvindelse,
men af en lys og tillidsfuld tro. Det er mærkeligt,
naar man tænker paa, at den er skrevet i Trediveaarskrigens tid, skrevet i Berlin, hvor en trediedel
af husene blev ødelagt, og hvor indbyggerantallet
under krigen sank fra 14.000 til 6.000. Ogsaa dig
terens hjemby, Gråfenhainichen, var blevet af
brændt, og hans broder var død af pest. Paul
Gerhardt selv var blevet 40 aar og gik endnu i
Berlin som huslærer, eller hvad man skal kalde
det. Han har oplevet fortvivleken, men han har
sejret over den; han indprenter sig bredt og om
hyggeligt, hvad han er naaet til, skriver vel sin
salme for sig selv, og derfor er den maaske bedre
at læse end at synge, men han giver den dog til
sin ven Johann Criiger, som offentliggør den i
»Praxis pietatis melica« 1647.
Den er flere gange blevet oversat til dansk,
først af Ægidius 1717, som begynder:
1. JEg haver i Guds hierte kier
Mit hierte slet hengivet/
Hvad synk ont min vinding er/
Selv døden er mig livet/
Jeg er hans søn/
Som thronen skiøn
I himlen har bestiget/
Vil hand end slaa/
Kaars legge paa/
Hans sind er dog forliget.
Æ 256.
Derefter blev den oversat af Frederik Rostgaard i
»Nogle Aandelige Psalmer/ Af Tydsken paa Dan
ske Oversatte ved den, Som finder I gudsfrygt og
dyd Sielens største FRyd«. Bogen er uden trykke
sted og aar, men udkom 1718. Forfatterens navn
skjuler sig bag de store bogstaver i titlens sidste
ord. Hans oversættelse er her gengivet efter udga
ven 1738, hvor ortografien er noget anderledes:
1. Min Siæl og Hierte jeg til GUD
Og i hans Haand har givet;
Til Got det Onde falder ud,
Ja Døden selv til Livet;
Som Christi Lem, til Himlens Hiem,

MIN GUD BEFALER JEG MIN VEJ

Jeg eengang skal opstige,
Om jeg end her paa Korset bær,
Hand mig dog ey skal svige.
2. Min Fader jo mig elske maae,
Det kand ey andet være,
Vil hand mig end med Riset slaae,
Saa skeer det Gud til Ære;
Hand dermed vil mig venne til
Mig i hans Bud at føye,
Staar jeg kun fast, hans Haand med Hast
Mig herlig skal ophøye.
3. Min Opkomst og Begyndelse
Jeg af mig selv ey haver,
Siæl, Sind, Forstand, Liv, Legeme,
Er alt Guds egne Gaver,
Hans Viisdoms Aand og Almagts Haand
Gav Kiød med Been og Seener,
Hand visselig opholder mig,
Og intet Ont mig meener.
4. Alt Opholds Raad mit svage Liv
Og Føde skulde savne.
For langen laae jeg kold og stiv,
Om Gud ey vilde favne
Mig i sin Barm, hvor Alting varm
Til Liv og Fryd opklekkes,
Hvad hand ey tar i sit Forsvar
Snart falder eller brækkes.
5. Hos HErren Viisdom og Forstand
Er over alle Maade,
Tiid, Sted og Vilkor kiender hand,
Og veed for alt at raade,
Naar Fryyd og Sang, naar Sorgens Tvang
Os allermeest kand tiene,
Guds Raad og Bud vel falder ud,
Om vi end andet meene.
6. Vel tænker du, naar du ey faar
Hvad Kiød og Blod begierer,
At der i aid din Velfærd staar.
Og dig med Sorg besværer,
Med stoor U-taal du til dit Maal
Bemøyer dig at komme,
Og dog ey seer, at hvad som skeer,
Det skeer dig alt til fromme.
7. Den Gud, som dig med saadan Fliid
Har skabt sig selv til Ære,
Hand vist nok sig for langen Tiid
Lod angelegen være,
Hvad her og der, en hver i sær,
Meest komme kand til Baade;
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Tilstæd dog du at hand endnu
Maae over Alting raade.
8. Om Gud befinder det for Got,
Det skal dig Glæde give,
Hvad du nu kalder nød og Spot,
Skal dig til Frelse blive;
Haab ikkun du med taalig Hu,
Til sidst du Naade finder;
Thi med en Hast aid Sorg og Last
Ret som en Røg forsvinder.
9. Afjorden ingen Sæd vi faae
Foruden Storm og Væde,
Saa kand vor Velfærd ey bestaae
Ved lutter Lyst og Glæde,
Har Aloe end Beeskheds Vee,
Den dog kand Sundhed bringe,
Saaledes skal, ved Angst og Qyal,
En Siæl til Gud sig svinge.
10. Velan min Gud saa kaster sig
Min Siæl i dine Hænder,
Tag du mig an og danne mig,
Indtil mit Liv sig ender
Som du best seer, at Alting skeer
Dit stoere Navn til Ære,
Og at der ved min Salighed
For mig kand sikker være.
11. Jeg skal mig glæde høyt der ved,
Om du gir Soelskin bliide.
Men sender du Kaars og Fortred,
Skal jeg det taalig liide;
Vil nu dit Raad mit Levnets Traad
Paa nogen Tiid fremdrage,
Jeg følger dig, alt som du mig
Paa Veyen vilt ledsage.
12. Men skal jeg og paa Dødsens Vey,
I mørken Grav nedstige,
Velan, saa vegrer jeg mig ey,
I hvis du vilt tilsige,
Du, HErre kiær, min Hyrde er.
Som Alting saa kand vende,
At jeg dig skal, i Himlens Sal,
Lof siunge uden Ende.
Fr. Rostgaard 1718.
Her efter »Fire og Tredive Udvalde
Tydske Psalmer«, 1738.

Rostgaards oversættelse gik uden ændringer ind i
P 179 og derfra videre til Gb 168, der dog ændre
de følgende:

346

MIN GUD BEFALER JEG MIN VEJ

4,3: Alt længe laa jeg

Gudhengivenhed.
(Frit omarbeidet efter Paul Gerhard.)

6,3: At deri
7,3: fra evig Tiid
4: Lod angelegent
9,5: Den beeske Urt Giør Barnet suurt,
6: Men kan dog
12,8: Lovsynge
Den samme tekst med alle vers, dog med lidt
flere ændringer blev i Sønderjylland optaget i
MB 317.
I E blev den forkortet og bearbejdet, vistnok af
Abrahamson, til følgende tre vers:
1. Mit Sind og Hierte jeg til Gud
Og i hans Haand har givet;
Til Godt det Onde falder ud,
Af Døden fremgaaer Livet.
At det er sandt. Det veed jeg grant,
Thi Herren er min Fader!
Alt, hvad mig skeer. Til Held det er;
Derpaa jeg mig forlader.
2. Saa giver jeg mig ganske da,
Min Fader! dig ihænde.
Du lægge til, du tage fra,
I Alt jeg dig skal kiende.
Skee, hvad der vil. Det skeer dog til
Mit Gavn og dig til Ære;
I Vee og Vel Skal dig min Siel
Med Taal hengiven være.
3. Algode Gud! din Villie skee!
Den altid er den bedste.
Jeg levende og døende
Vil dertil Haabet fæste.
Da, naar dit Bud Mig frier ud,
Og Graven sig oplader.
Jeg hæver mig Til dig, til dig,
Min eviggode Fader!
Abrahamson, E 78.
Dermed er denne oversættelses saga ude for Dan
marks vedkommende, men selve salmen har faaet
ny værdi ved en fri bearbejdelse af Hauch. Han
betragtede sig aldrig som egentlig oversætter og
mente vel, at han ikke havde evne dertil. I dette
tilfælde oversætter han dog fint, hvad han finder
værd at oversætte, og det øvrige gendigter han
frit, men han er i hvert fald tro mod originalens
tanker:

1. Mod Herrens Aasyn gaaer min Vei,
Ham vil jeg lade raade,
Han synes streng, men er det ei,
Hans Straf er selv en Naade;
Han bygged Himlens høie Tag,
Han aldrig mig forlader,
Og slaaer han end med stærke Slag,
Saa er han dog min Fader.
2. En Fader, det er soleklart,
Vil ei sit Barn bedrøve,
Og skeer det, er det aabenbart
For det ved Sorg at øve;
Ja, kasted end hans stærke Haand
Mig ud i Bølgedybet,
Saa veed jeg dog, at Herrens Aand
Kan finde mig blandt Krybet.
3. Hvor fik jeg vel mit Ophold her
I Jordens Kamp og Fare,
Hvis ikke Herren stod mig nær,
Og vilde mig bevare;
Med ham blier selv den sorte Nat
Saa lys som Morgenrøden,
Hvad han ei holder, synker brat
Og gives hen til Døden.
4. Hos ham er Viisdom og Forstand,
Hos ham er ei Forvandling,
Og Tid og Sted dem kiender han
Til Hvile som til Handling,
Og hvad han giør, er herlig gjort
Og maa til Lykken føre,
Selv naar han lukker Glædens Port
Og aabner Sorgens Døre.
5. Du tænker vel, naar Du ei har,
Hvad Kjød og Blod begiere,
At slig en Byrde tung og svar
Du ei formaaer at bære;
Da Sorger i hver Krog du seer
Og lader Smerten raade
Og tænker ei, at hvad der skeer,
Er til din egen Baade.
6. Den Herre, der med mægtig Aand
Af Støv dig kunde skabe,
Han holder og din Siæl i Haand
Og kan den aldrig tabe;
Derfor du vente maa med Ro,
Til du hans Stemme hører,
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Da skal han bygge dig en Bro,
Der til din Frelse fører.
7. Den Sæd blier sikkert altfor let,
Der savner Regn og Væde,
Og Aandens Fakkel brænder slet
I Sol og lutter Glæde;
Den Urt, der bringer bitter Vee,
Kan skienke røde Kinder,
Saa maa dit Øie Sorgen see,
Før det sin Frelse finder.
8. Nu vel, min Gud, saa lægger jeg
Mit Liv i dine Hænder,
Du har beredet mig min Vei,
Du bedst min Bane kiender;
Saa tag mig i din stærke Favn!
Jeg vil dig lydig være,
Jeg veed, det vorder mig til Gavn,
Og dig til Glands og Ære.
9. Naar Haabet vinker i det Blaa,
Jeg vil det ikke vrage,
Og skal jeg giennem Tjørne gaae,
Da vil jeg ikke klage.
Og skal jeg blive her paa Jord,
Da vil jeg vente rolig,
Og hvor Du vil i Syd og Nord,
Der fæster jeg min Bolig.
10. Og aabner sig den Vei saa trang,
Hvor Kind og Øie blegner,
Velan, jeg gierne gaaer den Gang,
Som Herren mig betegner.
Ja, glad jeg føler Dødens Magt;
Thi den skal did mig bringe.
Hvor Herren breder ud sin Pragt,
Mens Himlens Klokker klinge.
Carsten Hauch:
»Lyriske Digte«, 1842.
P. Hjort optog Hauchs oversættelse i sine »Gamle
og Nye Psalmer« 1843, med en del smaa ændrin
ger; men snart efter tog Hammerich fat. I
RF 1850 er salmen forkortet til 4 vers med ændret
begyndelse: »For Herrens Aasyn gaaer min Vei«;
RF 1852 beholder de samme 4 vers, men ændrer
endnu engang begyndelsen: »Min Gud befaler
jeg min Vei«. Det endelige resultat i R 45 blev 7
vers, nemlig: 1, 2, 4b + 3b, 7, 8, 9, 10, ændret
saaledes:
1,1: Min Gud befaler jeg min Vei
7: tunge Slag,

3(4b),i: Alt, hvad han gjør, det ret er gjort,
2: Lykke
4(7),!:
3:
4:
5:
7:

Den Kjerne vorder
Saa brænder Aandens Fakkel
idel Glæde;
Urt, som
mit Øie

5 (8) ,4: Vandring
6(9),3: Torne
4: Jeg vil dog
7: i Nord
7(10),1: saa lang
6: den mig did skal
8: ringe.
Det samme versudvalg og i det store og hele
samme tekst blev optaget i N 455, dog
5 (8),8: Priis og Ære!
7 (10),1: trang,

KHF 1885,446 gjorde et nyt forsøg paa at for
korte til 4 vers; men KH 35 nøjedes dog med at
udelade 6(9). Her er altsaa 6 vers, men tekst som
N. Heraf har D 32 udeladt det sidste vers og ind
ført en ændring i 4(7),3: saa modnes Aandens
frugter slet. Den er foranlediget af domprovst
Aastrup, som i »Breve til Salmebogskommissio
nen« udtaler, at Hauch nok ellers kunde over
sætte; »men Guderne maa vide, hvordan han har
fundet paa, at Fakler brænder bedst i Regnvejr!«
Det var iøvrigt for kommissionen et spørgsmaal,
om man ikke kunde komme Hauchs original
noget nærmere, og man havde i Prøvesalme
bogen optaget v. 6, men det maatte atter opgives,
da den offentlige mening (og kirkeministeren)
krævede kortere salmer.
I Norge optog Wexels Rostgaards oversættelse
i 3. udgave af »Christelige Psalmer« 1859, skønt
han vel maa have kendt Hauchs oversættelse, der
allerede var optaget i R. Han udelod v. 8 og flyt
tede v. 10 ned som slutningsvers. Men han havde
dog i de tidligere udgaver optaget fire vers med
v. 3 i spidsen: »Min Opkomst og Begyndelse«.
Ogsaa Hauge 513 optog 11 vers; han udelod v. 4
og byttede om paa v. 6 og 7. Begge steder er tek
sten bearbejdet.
(Koch 111,315. Fischer 1,336. Kulp 220. »Tidehverv«,
20. Aarg. Nr. 5, Sept. 1946, s. 84).
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MIN GUD, DET ER NU ATTER
MORGEN.
1. Mein Gott! nun ist es wieder Morgen,
die Nacht vollendet ihren Lauf;
nun wachen alle meine Sorgen
auf einmal mit mir wieder auf,
die Ruh’ ist aus, der Schlaf dahin
und ich seh’ wieder, wo ich bin.
2. Ich bin noch immer auf der Erde,
wo jeder Tag sein Ende hat;
Wo ich nur immer alter werde,
und håufe Siind’ und Missethat.
O Gott! von dessen Brot ich zehr’,
wenn ich dir doch was niitze wår’!
3. Ohn’ Zweifel sieh’st du mich aufstehen,
regier’ mich auch in dieser Welt;
ich weiss nicht, wie mir’s heut’ wird gehen,
mach’ Alles so wie dir’s gefallt;
schliess’ mich in deine Vorsicht ein:
Dein will ich todt und lebend seyn.
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skulde ovenstaaende salme ifølge Thuner være at
finde. Den er noget nøgtern og snusfornuftig hist
og her, og man kan ikke sige, at den begynder
med et straalende morgenhumør.
I en sønderjydsk skole i den tyske tid morede
drengene sig over læreren, naar han om morgenen
traadte ind i klassen og sukkede: »Mein Gott!
nun ist es wieder Morgen!« Men det var jo ganske
i salmens aand.
I den 9. udg. af »Vollstandige Kirchen- und
Hausmusic«, Breslau o. 1700, som blev udgivet af
Neumann, forekommer salmen med initialerne
»C. N.«. Ret snart blev den optaget i andre tyske
salmebøger, undertiden med en ændret begyn
delse: »Gott lob, nun bt es wieder Morgen«,
hvilket dog ikke passer saa godt til de følgende
linjer. Benjamin Schmolck har digtet en efterlig
ning af den: »Gott Lob, nun ist es wieder Abend«.
Den blev oversat til dansk i P 1740. Oversætte
ren er ukendt:
Mein Gott, nun ist es etc.
Mel. Vaag op, og slaae paa etc.

4. Vergieb mir, Vater! meine Siinden,
die ich mit aus dem Bette bring’
und lass mich vor dir Gnade finden;
erhdre, was ich bet’ und sing’.
Denn wenn ich gut bei dir nur steh’,
so acht’ ich gar nicht, wie es geh’.
5. Hilf du in allen Sachen rathen;
denn ich bin selber mir nicht klug;
behiite mich vor Missethaten,
vor bdser Menschen List und Trug.
Lass mich den Tag wohl fangen an
und Gutes schaffen, wo ich kann.
6. Behiite mir mein Leib und Leben,
Verwandte, Freunde, Hab’ und Gut,
und woll’st mir deinen Segen geben,
wenn meine Hand das Ihre thut.
Hilf, dass ich Alles wohl verricht’.
Du wirst es thun, ich zweifle nicht.
Caspar Neumann:
»Kern aller Morgen- und Abendgebeter«,
Breslau 1686.
Her efter »Geistlicher Liederschatz«, Berl. 1832.
Caspar Neumann udgav 1680 en bønnebog:
»Kern aller Gebeter und Bitten, Gebet, Fiirbitte
und Danksagung fiir alle Menschen, zu allen
Zeiten in allen Altern zu gebrauchen«. Det andet
oplag af denne bog blev forøget med en »Kern
aller Morgen- und Abendgebeter«, 1686, og her

1. Min Gud, det er nu atter morgen.
Og natten har sit løb fuldendt.
Men see, her med opvaagner sorgen,
Enddog den mig er ubekiendt,
Min roe med søvnen ende har,
Hvb jeg i dig ey hvile faaer.
2. Paa jorden jeg endnu mig finder,
Hvor hver en dag sin jammer veed.
Hvor jeg med alderen kun vinder
En mængde synd og uselhed,
O! Gud, mit brød du giver mig,
Ach! var jeg dig kun nyttelig.
3. Du seer, jeg sengen nu forlader,
Regier mig vel i verden her,
Min skiebne du o! fromme Fader,
Lad blive, som din villie er,
Dit forsyn stedse til mig see.
Din er jeg død og levende.
4. Udslet de synder af mit minde,
Som hindrer mig min himmel-gang,
Og lad mig naade for dig finde,
Hør saa min bøn og morgen-sang;
Thi naar jeg vel hos dig kun staaer,
Jeg agter ey hvordan det gaaer.
5. Hielp mig med raad i alle sager,
Thi af mig selv jeg raadvild er.
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Min siel fra synden du uddrager,
Saa og fra onde mennisker,
Lad mig vel vende dagen an,
Og giøre got, alt hvor jeg kand.
6. Mit legeme du og bevare,
Samt alle dem, mig rører paa.
Din trivelse du ikke spare,
Naar jeg giør, hvad jeg kand formaae,
Hielp, alting skeer, som det sig bør,
Jeg tvivler ey, du det jo giør.
P5>8.
Fra P gik den videre til Gb 386 med en ændring i
6,3: Lad mig Velsignelse erfare.
I de senere kongerigske salmebøger er den ikke
optaget; skulde den være i E, er den ukendelig.
I Sønderjylland blev den bevaret i MB 678 og
N 478. Det sidste sted er v. 3 udeladt, og følgende
ændret:
i >3-5: Med den paa ny nu vaagner Sorgen,
Som var i Nat mig ubekjendt;
Min Ro med Søvnen snart forgaaer,
2,2: af Jammer
6: Ak kunde jeg kun tjene dig.
3(4),2: Som hindre vil
4 (5),2: Thi raadvild er jeg uden dig
4-6: Og fra de Ondes Raad og Svig;
Lad mig anvende Dagen ret,
At gjøre Godt ei blive træt!
5 (6),2-6: Samt alle dem, som nær mig staaer,
Velsignelsen du ikke spare,
Saa jeg og gjør, hvad jeg formaaer;
Lad Alting skee, som det sig bør.
Jeg tvivler ei, at du det gjør.
I D er den ikke optaget.
(Koch V,459, 463. Fischer 11,64. Thuner 1079).
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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. Ixix.
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1. Herre ieg er nu gammel oc graa/
stor suaghed vil mig betage/
Alderdommen er mig kommen paa/
met sorrig oc drøffuelsens dage/
mit Legemis styrcke oc Sielens krafft/
i mig formindskis dag oc nat/
Det vil ieg for dig klage.
2. Herre du est min Klippe/ mit Slaat/
Din hielp monne ieg tillide.
Du haffuer beuist mig megit gaat/
Alt fra min Vngdoms tide.
Du drogst mig aff min Moders Liff/
O Herre din trøst du mig nu giff/
Forløss mig fra all quide.
3. Forkast mig icke/ O Herre kier/
For min Alderdommis lyde/
Forlad mig icke/ men hoss mig vær/
Din godhed lad mig nyde.
Min tilfluct lad mig haffue til dig/
Saa vil ieg prise dig euiglig/
Oc i din hielp mig fryde.
4. Min tro oc trøst/ mit haab oc bøn
O Herre vilt du formeere/
It frit mod oc taalmodighed skøn
Giff/ oc mit Leffnet regere
At ieg i din fryet vandrer saa/
At ieg det euige Liff kand faa/
Naar ieg Dette skal ombære1.

DEn Christelig Kirckis Alderdom
Vil ieg her oc betencke/
(se videre under: »Den kristne kirkes alder
dom«)
Thomas Knudssøn, Hygum, 1569.
Her efter Th, p. 260-1.
Thomas Knudsen var en af de første lutherske
forkyndere i Nordslesvig, præst i Rødding og
Skrave 1525-27, derefter i Hygum til sin død
1581. Han var medhjælper for den første luther
ske biskop i Ribe, Johs. Vandal, fordi denne ikke
var det danske sprog mægtig. Af lige saa stor vig
tighed, maaske større, var det, at han blev med
hjælper for sin søn Hans Thomissøn, da han af
den næste biskop, Hans Tausen, blev opfordret
til at tage salmebogsarbejdet op. I en ung alder
var Hans Thomissøn blevet rektor i Ribe, hvor
han skulde lede disciplenes korsang i domkirken;
1. undvære, miste, jvf. entbehren.
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der manglede noder, og i teksterne var der uor
den. Hans Thomisson skriver i forordet til Th:
»Oc der til hialp mig da min kiere Fader Mester
Thomas Knudsøn, som vdi 44. Aar haffuer predicket, oc endnu, i sit 66. Aar, predicker, Gud ske
loff/ lesu Christi rene Euangelium vdi Hygom
ved Ribe«. Da han var med i reformationsarbej
det i Sønderjylland fra begyndelsen i 1526, er der
en mulighed for (men vi har ikke noget vidnes
byrd derom), at han som digter har haft indflydelse paa de første sønderjydske salmetekster, som
Claus Mortensen havde med hjem fra Haderslev
1528.
Naar den foranstaaende salme er dateret 1569,
maa det betyde, at Hans Thomissøn først har
faaet den i hænde samme aar, som salmebogen
blev færdig, og sandsynligvis betyder det ogsaa,
at den lige var skrevet. Forfatteren var altsaa 66
aar, og det kaldte man dengang gammel.
Som det fremgaar af overskriften saavel som af
teksten, er det en dobbeltsalme, hvis første del
handler om det enkelte menneskes alderdom, den
anden del om kirkens alderdom. De to dele er
blot adskilt ved en større linjeafstand mellem
stroferne og et større begyndelsesbogstav. I og for
sig kunde de være optaget i salmebogen som to
selvstændige salmer, som det ogsaa siden er sket.
Skrifthenvisningen skal forstaas saadan, at Ps.
71 gælder den første salme og Esajas 46 den
anden. Det er vel saadan, at der er personlige be
mærkninger i v. 1 og 4, særlig slutningsbønnen er
personligt formet, men de to midterste vers hviler
helt paa bibelteksten.
Salmen blev ikke optaget i de følgende salme
bøger; den hvilede næsten 300 aar. Grundtvig
har i Sangv. 1,105 bearbejdet den sidste del af
den: »Christi Kirkes Alderdom«, men ikke den
første del. Den blev heller ikke optaget i forslage
ne til R 1850 og 1852. Tilsyneladende uden for
beredelse dukker den op 1855 i R 99. I de ældste
udgaver af R staar der, at det er Fr. Hammerich,
som har bearbejdet den, og det var i hvert fald en
rimelig gælning, da han var hovedarbejderen i
Roskilde konvents salmekomite. Men i de senere
udgaver er Hammerichs navn erstattet af Ingemanns, hvilket vel maa forstaas som en rettelse.
Det er altsaa formentlig Ingemann, der har æren
af at have fremdraget den gamle salme paa nyog
bearbejdet den saaledes:

1. Min Gud, jeg gammel er og graa,
Stor Svaghed vil mig plage,
Mig Alderdom er kommen paa
Med Sorg og tunge Dage;

Mit Legems Styrke, Sjælens Kraft
I mig formindskes Dag og Nat,
Det vil jeg for dig klage.
2. Du, Herre, est mit Klippeslot,
Din Hjælp mon jeg tillide.
Du har beviist mig meget godt
Alt fra min Ungdoms Tide;
Du drog mig ud af Moders Liv,
Din Trøst, o Herre, nu mig giv,
Forløs mig fra al Kvide!
3. Forkast mig ei, o Herre kjær,
For Alderdommens Lyde,
Forlad mig ei, men hos mig vær.
Din Godhed lad mig nyde!
Lad mig min Tilflugt faae til dig,
Saa priser jeg dig eviglig,
Vil i din Hjælp mig fryde!
4. Min Tro og Trøst, mit Haab, min Bøn,
O Herre, du formere.
Giv mig frit Mod og Taalmod skjøn,
Mit Levnet du regjere,
At i din Frygt jeg vandrer saa,
At jeg et evigt Liv kan faae,
Naar her jeg er ei mere!
R 99-

Saaledes gik salmen videre til N 513 og KH 97 og
med nogle ændringer til D 513.
Salmen giver, som H. F. Rørdam siger, »et
smukt Billede af den gamle Herrens Tjener, der
skjønt Haaret var graanet og Kræfterne havde
taget af, dog ikke havde mistet Tilliden til den
Gud, som havde været hans Klippe og Hjælp fra
Ungdommens Dage af«. Rudelbach (s. 282) kal
der den »en Perle og Ædelsten i den Danske
Psalme-Literatur, hvis Glands ikke kan blegne i
nogensomhelst Tid«. Han betragter den (tillige
med »Den christelige Kirkes Alderdom«) som
kronen blandt alle de danske salmer fra refor
mationstiden.
I Norge bearbejdede Landstad den i gammel
stil: »Herre, jeg er nu gammel og graa«, La 164.
La rev 875 gik over til en mere moderne tekst,
som er paavirket af den danske bearbejdelse og
begynder paa samme maade: »Min Gud, jeg
gammel er og grå«. Hauge og Nynorsk har ikke
optaget den.
(Skaar 1,418. Nutzhorn 11,202 flg. Niels Møller SS,
II, 143. Widding II, 153. Poulsen II, 12-14. Ny Kirkehist. Saml., 11,253-265).

MIN HJERTENS JESUS, SØDE LYST

MIN HERRE KRIST, SAND GUD OG
MAND.
Se: Vor Herre Jesus, Gud og mand.
MIN HJERTENS JESUS, SØDE LYST.
1. MEin hertzens JEsu, meine lust,
an dem ich mich vergniige,
der ich an deiner liebes-brust
mit meinem hertzen liege,
mein mund hat dir ein lob bereit’t
weil ich von deiner freundlichkeit
so grosses labsal kriege.
2. Mein hertze wallt, und ist in dich
mit heisser lieb’ entziindet,
es singt, es springt, es freuet sich,
so oft es dich empfindet,
so offt es dich im glauben kiiss’t,
der du dem hertzen alles bist,
das dich im glauben findet.
3. Du bist mein wunderbares licht,
durch welches ich erblicke,
mit aufgedecktem angesicht’,
daran ich mich erquicke:
nimm hin mein hertz, erfull’ es gantz
o wahres licht, durch deinen glantz
und weiche nicht zuriicke.
4. Du bist mein sichrer himmels-weg,
durch dich steht alles offen,
wer dich versteht, der hat den steg
zur seeligkeit getroffen:
ach lass’ mich, liebstes Heyl, hinfur
doch ja den himmel ausser dir
auf keinem wege hoffen.
5. Du bist die wahrheit, dich allein
hab’ ich mir auserlesen,
dann1 ohne dich ist wort und schein,
in dir ist kraft und wesen,
ach! mach’ mein hertz nur vdllig frey,
dass es nur dir ergeben sey,
durch den es kan genesen.
6. Du bist mein leben, deine kraft,
soli mich allein regieren,
dein Geist der alles in mir schaft,
kan leib und seele ruhren;
dass ich voll geist und leben bin
mein JEsu, lass mich nun forthin
das leben nicht verlieren.
1. Rambach og Freylinghausen: denn.
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7. Du bist mein susses himmel-brodt,
des Vaters hochste gabe,
damit ich mich in hungers-noht
als einer stårckung labe;
o! brodt, das kraft und leben giebt,
gieb, dass ich, was der welt beliebt,
niemahls zur nahrung håbe.
8. Du bist mein tranck, und deine frucht
ist meiner kehlen susse,
wer von dir trinckt, derselbe sucht,
dass er dich stets geniesse,
o quell’, nach der mein hertze schreyt,
gieb, dass der strohm der siissigkeit
sich gantz in mich ergiesse.
9. Du bist mein allerschdnstes kleid,
mein zieraht, mein geschmeide;
du schmiickst mich mit gerechtigkeit,
gleich als mit reiner seide,
ach gieb, dass ich die schnode pracht,
damit die welt sich herrlich macht,
als einen unflaht meide.
10. Du bist mein schloss und sichres hauss,
da ich in freyheit sitze,
da treibet mich kein feind heraus,
da sucht1 mich keine hitze:
ach! lass mich, liebes JEsulein,
allzeit in dir erfunden seyn
dass deine huld mich schiitze.
11. Du bist mein treuer seelen-hirt’
und selber auch die weyde,
du hast mich, da ich war verirr’t,
gehohlt mit grosser freude:
ach nimm dein schåflein nun in acht,
damit es weder list noch macht
von deiner heerde scheide.
12. Du bist mein holder bråutigam,
dich will ich stets umfassen;
mein Hoher-Priester und mein lamm,
das sich hat schlachten lassen;
mein konig, der mich gantz besitzt,
der mich mit seiner allmacht schiitzt,
wenn mich viel feinde hassen.
13. Du bist mein auserkohrner2 freund,
der mir mein hertz beweget,
mein bruder der es treulich meint,
die mutter, die mich pfleget.
Mein artzt, wenn ich verwundet bin,
1. Rambach og Freylinghausen: sticht.
2. Rambach: auserwåhlter.
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mein balsam, meine wårterin,
die mich in schwachheit traget1.
14. Du bist mein starcker held im streit’,
mein pantzer, schild und bogen,
mein troster in der traurigkeit,
mein schilf2 3in wasserwogen,
mein ancker, wenn ein sturm entsteht,
compass und sicherer magnet8,
der mich noch nie betrogen.
15. Du bist mein leitstern und mein licht,
wenn ich im finstern gehe,
mein reichthum wenn es mir gebricht,
in tieffen meine hohe;
mein zucker wenn es bitter schmeckt,
mein festes dach, das mich bedeckt,
wenn ich im regen stehe.
16. Du bist mein garten, da ich mich
in stiller lust ergetze;
mein liebstes blumgen4, 5welches ich
darin zur zierde setze;
mein rosgen in dem creutzes-thal,
da ich mit dornen ohne zahl
den schweren gang verletze.
17. Du bist mein trost in hertzeleyd,
mein lust-spiel wenn ich lache,
mein tagewerck das mich erfreut,
mein dencken wenn ich wache,
im schlafP mein traum und siisse ruh,
mein vorhang, den ich immerzu
mir um mein bette machte.
18. Was soli ich schonster wohl von dir
noch weiter sagen konnen?
ich will dich meine liebs-begier,
mein einig8 alles nennen,
denn was ich will, das bist du mir;
ach! lass mein hertze fiir und fur
von deiner liebe brennen.
Johann Christian Lange.
»Hasselches Gesangbuch«, 1695.
Her efter Schrader, nr. 308.

er opmærksomheden blevet henvendt paa den
saakaldte »Hasselske salmebog«, som har faaet
dette misvisende navn, fordi den i slutningen har
optaget en bededagsbøn af hofpræst J. H. Hassel.
Den hedder ellers »Geistliche Lieder und Lobgesånge, Aus der lebendigen und reinen Quelle
des Geistes Gottes entsprungen etc.«, 1695. Bogen
er nu det ældste findested for en række salmer,
som man tidligere har dateret 1697 (Halle) eller
Freylinghausen 1704. I en fortegnelse over de nye
salmer i denne bog, nævnes ogsaa ovenstaaende.
Da salmen saaledes er optaget to steder samme
aar, og da den sidstnævnte salmebog formentlig
er udgivet af Andreas Luppius, der 1692 udgav
den saakaldte Pietistsalmebog, »Andåchtig Singender Christen-Mund«, hvis salmer ogsaa er ud
sprunget »aus der lebendigen und reinen Qyelle
des Geistes Gottes«, er der nogen sandsynlighed
for, at salmen allerede findes der, som det ogsaa i
nyere tid er blevet nævnt. Salmen blev hurtigt
optaget i en mængde salmebøger, deriblandt
Freylinghausens 1704, og stod en tid i høj an
seelse.
Om forfatteren er der ingen tvivl, da Johann
Christian Lange har vedkendt sig forfatterskabet.
Han var i sine sidste aar generalsuperintendent i
Idstein, hvor han døde 1756. Men han var i sin
ungdom, 1691 -94, huslærer i Liineburg hos Wil
helm Petersen, hvis sværmeriske aand meget vel
kan have paavirket ham. Salmen her bærer spor
deraf og er vel netop digtet i denne tid.
Den blev oversat til dansk af Brorson:
Mel. Alleniste Gud i Himmerig.
1. Min Hiertens JEsu/ søde Lyst
For Sielens klare Øye/
Jeg/ som mig altid ved dit Bryst
Saa liflig kand fornøye/
Jeg knæler for din Throne ned/
Og vil din store kierlighed
Med Fryde-Sang ophøye.

Rambach gengiver salmen efter Joh. Heinrich
Håveckers »Dreyfach schallend und nachhallend
Kirchen-Echo«, 1695, og J. Th. Muller noterer
samme bog som salmens ældste kilde. I nyere tid

2. Din Sødhed blusser op i mig/
Indtager alle Sinde/
Jeg siunger/ springer frydelig/
Saa tit jeg dig kand finde
I Troens fafnetag saa sød/
Og hvile i din Arm og Skiød/
O der er Himlen inde.

1. Rambach og Freylinghausen: traget.
2. schiff.
3. Rambach og Freylinghausen: Mein sichrer Com
pass und Magnet.
4. Freylinghausen: Bliimlein.
5. Rambach: einzig.

3. Du est et Lyys/ bestraaler mig
Med idel Fryd og Glæde/
Mit Hierte derved skynder sig
Paa Lifsens vey at træde/

MIN HJERTENS JESUS, SØDE LYST

Tag bort mit Hierte1 Sind og Sands
Og fyld dem med dit Lyys og Glands
Fra Himlens lyse Sæde.
4. Du est min sickre Himmel vey/
Til Livsens Land at vinde/
Hvo det forstaar/ hand Vandrer ey
Med Verdens Flock i blinde/
Ach lad mig ey indbilde mig
At kunde Himlen uden dig/
Min søde Frelser/ finde.
5. Du/ du est Sandhed selv/ hvorpaa
Jeg fast og stadig bygger/
I dig er Liv og Krafft at faae/
Foruden dig kun Skygger/
Befæst min Siel i Lifsens Trin/
At jeg ey paa det bare Skin
Og tomme Skaller tygger.
6. Du est mit Liv/ ved dig jeg kand
I Gud mit levnet føre/
Din Aand mit Hiertes tørre Land
Kand skiøn og frugtbar giøre/
Ved Himlens Dug og Lifsens Saflft/
Ach lad dog denne leve-krafft
I Sielen ey ophøre.
7. Du est mit søde Himmelbrød/
Din Faders største gave/
Hvoraf min Siel i Hungers Nøød
Kand Krafft og Styrcke have/
O giør mig Levendes og Glad/
Og lad mig icke Siele Mad
Af verdens Lyst tillave.
8. Du est min dricke/ sød og sund
At ledske mig og fryde/
Hvo dig har smagt i Hiertets Grund/
Vil altid mere nyde/
O kilde/ see hvor tørster mig/
O lad din Sødheds Strømme sig
udi min Siel udgyde.
9. Du est min klædning meer end rar2/3
Mit Hiertes Gylden-Stycke/
I din Retferdighed jeg har
Et evig Brude-Smycke/
Bort med den Stolte klædedragt/
De blinde Sieles Stodder Pragt/
Den gamle Adams krycke.
1. Tag mit hjerte, Sind etc., jvf. originalen. I ordet
»bort« ligger vel skjult, at hjertet skal tages bort fra
verden. 2. sjælden.
23
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10. Du est mit Slot og hinderhold/1
Min faste Borg og Hytte/
Hvorfra mig ingen Fiende-Vold
Kand nøde til at flytte/
O lad mig blive kun i dig/
Saa skal du nock beholde2 mig/
Og troligen beskytte.
11. Du est min Hyrde/ som saa mild
Og trofast var at hente
Min arme Siel/ der hun saa vild
I Synden fra dig rendte/
O tag i agt dit arme faar/
At jeg ey skilles fra din Hiord/
Men Himlen vist kand vente.
12. Du est min Brudgom/ som min Aand
Vil liflig fafnetage/
Mit Lam/ som leedst de haarde Baand/
Og lodst dig for os Plage/
Min Konge/ som mig holder fast/
At ingen Helved-Baand og bast
Mig fra dig bort kand drage.
13. Du est min Ven i Nøød og Døød/
Som jeg allene eyer/
Min Broder meer end Honning sød/
Min Moder som mig pleyer/
Min Læge/ naar jeg findes Svag/
Min Skat og Glæde Nat og Dag/
Som over alting veyer.
14. Du est min stercke Helt i Strid/
Min Pandser/ Skiold og Bue/
Min Trøster udi trængsels Tiid/
Som aid min Nød kand kue/
Mit Skib i Sorgens dumme8 Søøe/
Med dig jeg leve vil og døe/
Og dog for intet grue.
15. Du est mit Lyys i modgangs Nat/
Naar alle farer skrecker/
Min tilhold naar jeg er forladt/
Og trofast Haanden recker/
Mit Sucker mod den bittre smag/
Mit faste tæcke/ Skiul og Tag/
Som mig for Regnen decker.
16. Du est min skiønne Urtegaard/
Hvori min Siel sig fryder/
Mit blomster/ som i Naadens Vaar
Mit Hierte deylig pryder/
1. tilflugtssted, militært støttepunkt. 2. bevare.
3. mørk og uklar.
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Min Rose udi Korsens Dal/
Trods modgangs Torne udental/
I dig jeg alting nyder.
17. Du est i Hierte-Sorg min Trøst/
Min Glæde naar jeg smiler/
Min daglig Tiidsfordriv og Lyst/
Min hvile/ naar jeg hviler/
Og hvordan det mig end skal gaae/
Saa kand jeg være glad/ og paa
Din Naade aldrig tviler.
18. Hvad skal jeg om dig sige meer/
Min eniste udvalde/
Jeg vil af Hiertet/ som du seer/
Dig ret mit alting kalde/
Thi hvad jeg vilde/ est du mig/
Ach! lad mit Hierte idelig
Kun dig igien befalde.1
»Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og
Hans Kircke til opmuntring forferdigede af
Tunder 1734«.
Salmen findes i det sidste af de fire mindre hefter,
som tilsammen danner første del af salmerne om
»Troens Grund«, afsnittet »Om JEsu Navne/
Embeder og Ståender«. De tre sidste af disse hef
ter er uden egentlig titelblad, da dette jo findes i
første hefte; men dels dette, dels en gal indbin
ding i Universitetsbibliotekets eksemplar har givet
anledning til, at man tidligere mente, at disse tre
hefter var ældre end julesalmerne.
I Klenodiet er der en del smaa formelle ændrin
ger uden væsentlig betydning. Ved optagelsen i
P 33 blev ændret følgende:
1,7: Ved
2,3: synger
6,4: skiønt og frugtbart
7,5: levende
13,2: fuldkommen eyer,
14,2: Mit
3: Min trøstere i

2(3),6: fyld den
4(5)»4; Alt uden dig
7: Og løse Grunde bygger.
7(8),i : Drik saa sød og sund,
8(10):

Du est mit Slot, min Skiærm og Skiold,
Min Borg paa Klippe bygget,
Hvor jeg mod alle Fienders Vold
Er sikker og betrygget.
O lad mig blive kun i dig!
Jeg veed du vil opholde mig;
Dit Løfte staaer urygget.

9(n),3: den
10(13),2: Som mig fuldkommen eyer,
11 (14),2: Mit
3: Min Trøstere i
5: fæle Søe,
13(18),!:
3:
4:
5:

Fra Verden flyer min Siel til dig,
Mit Hierte vil jeg ofre dig,
Og dig mit
Alt hvad jeg ønsker, er

Derefter gled den ud af de kongerigske salme
bøger, men i Sønderjylland blev den optaget i
MB 564 med v. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 18,
og senere i N 85 med v. 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16,
14; her er desuden foretaget følgende ændringer:
2(3),!:
4:
5:
6:

Du er mit Lys,
Livets
O, tag mit Hjerte,
din Glands

3(4)>l:

«•

2: Livets
4(5),«: er
5: Livets
7: Og løse Grunde bygger.

15,4: Som trofast

5(6),i: er
5: Livets

Gb 342 forkortede salmen ved at udelade v. 2, 9,
12, 15, 16 og foretog følgende ændringer:

6(7),1: er

1,1: Ophøyet Jesu! søde Lyst
I. behage.

7(8),!: Du er min Drik, livsalig, sund,
5: See, hvor jeg tørster efter dig,
6: Lad, Kilde, dine Strømme sig
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8(1 i),i: er
6: bort fra Hjorden gaaer,
9(16),5: Korsets
io(i4),2: Mit
5: Mit Anker udi Modgangs Sø,
7: Lad dig mig hisset skue!
Der er saa meget værdifuldt i denne salme, men
det har været vanskeligt at faa den forkortet paa
passende maade. IMS 544 har udvalgt v. 1,4, 7,
16, 17, 14. Begyndelsen kan ogsaa volde vanske
ligheder og virke for sødladent. Derfor har ST 726
»Du, Jesus, er min Himmelvej« udvalgt v. 4, 5, 6,
11, 14, altsaa vejen, sandheden, livet, hyrden, hel
ten. Samme vej er SF 215 gaaet, men har indføjet
v. 16 om urtegaarden som det næstsidste. D har
overvejet at optage v. 4, 5, 6, 11, men opgivet det
igen.
I Norge har La 538 optaget den med 12 vers:
«. 3> 4. 5, 6, 7. 8, 9, ii, 14, 13, 18, med Jesu for
skellige navne spatieret. La rev 588 har forkortet
til v. 1, 4, 5, 6, 11 og ændret begyndelsen: »Min
Herre Jesus, rene lyst«. Hauge 490 har 13 vers.
Nynorsk har ikke optaget den.
(Koch IV,400. Fischer 11,69. Rambach IV,52. Skaar
IL390. BSS I, s. 276. Monatschrift, 35. Jahrg., 1930,
Heft 2, s. 38).

MIN JESUS, DU MIN SJÆLE-TRØST.
Til Beslutning:
Min JEsu, du min Siæles trøst.
Siunges som:
Jeg raaber til dig, O HErre Christ.
1. Min JEsu, du min Siæles trøst,
Mit Lif, min Sool, min glæde,
Vil du dog i min Sorg og Brøst
Bort fra mit Aasiun træde,
Vil du mig ene lade gaa
I Verdens Sorg og Møye,
At dit Øye
Jeg icke skue maa,
Hvor kand jeg dette Døye.
2. Skal aid mit Lefnet uselig
Gaa hen i Sorg og Klage,
Skal ingen Sool indfinde sig,
At klare mine Dage?
Skal jeg af Avinds Piil og Skaar
Dog altiid være stungen,
Og betvungen,
23*
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Ret som jeg Usle var
Af Stock og Steene sprungen.
3. Skal for min Modgangs Vinter-Vey
Maymaanet aldrig Dages,
Skal og ved Himlens Straaler ey
Min Græde-Sky bortjages?
Skal ingen Hunning-Draabe mig
Udi mit Bæger falde
For dend Galde,
Som skenckes idelig
For mig og Guds udvalde.
4. O kiere Siæl, dit Korses Pund
Saa tungt du ey bør tegne,
Du har din Frelsers Ord og Mund,
Der efter kandstu regne.
En liden stund det vare skal,
Saa hafver din Elende
En good Ende,
Og skal i Himlens Sal
Til ævig Fryd sig vende.
5. Lad da kun Verden glæde sig,
Og sine Børn opamme.
I deres korte Himmerig
Lad dem af Ære bramme,
Af Høyhed, Magt og hvad som meer
Lycksalighed kand skiencke,
Jeg vil tæncke,
Naar JEsus til mig seer,
Kand resten mig ey kræncke.
6. Lad Verdens Børn i hiertet Lee,
Naar mine Øyne flyder.
Og for min Siæles Sorg og Vee
Mit Bryst og Barm begyder!
Lad Verden trycke mig i Dag
Med aid sin Magt og Efne,
Gud skal hefne,
Thi hand vil self min Sag
For sig i Rætte stefne.
7. Kom Kors og Kummer, Kom da hvad
Dend onde Verden gifver,
Vi Glædelig skal skilles ad,
Thi Jesus hand indlifver
Udi min Siæl saa kraftig Trøst,
At med hver Øye-draabe
Kand jeg raabe.
Gud høre skal min Røst,
Det kand jeg troe og haabe.
Thomas Kingo.
»Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog«, 1699.
Her efter KSS V, 19.
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Da Vinterparten i i68g var kasseret og Søren
Jonæsøns udkast 1693 var henlagt, blev der 1696
nedsat en kommission til at udarbejde den ende
lige salmebog, K. Til denne kommission ind
sendte Kingo en række salmer til sommerhalvaaret, hvoriblandt foranstaaende. Den er skrevet
til 3. sønd. e. paaske, i tilknytning til evangeliet,
Johs. 16,16-22. Den blev optaget i P 402 uden
ændringer, og derefter i Gb 211 med følgende
ændring:
2,5-9: Skal jeg af Avinds giftig Hær
Dog idelig omringes.
Undertvinges,
Og skal i Lidelser
Ey nogen Hielp mig bringes?

1,1:
2(3),4:
9:

Taaresky
For dem, som dig paakalde ?

5(7)>7:

Jeg kan

Saaledes gik den videre til KH 547.
I Sønderjylland blev den ikke optaget i MB, men
i N 426, som optog de samme fem vers som KH,
men følgende ændringer:
1,1:

Taaresky
For Guds Udvalgte alle?

3(4).3:

Du har et Ord af Jesu Mund,
dit

6:

1,1:
3:
4:
9:

Sjæletrøst,
Ak, vil du i min
fra mig Arme
Hvor haardt maa det mig bøie.

2 (3),4:
Taaresky
7-9: Skal kun Galde
Iskjenkes dem, som dig
Tilbede og paakalde ?
3 (4), 1-7: O kjære Sjæl, din Lod paa Jord
Du ei saa mørk afmale.
Husk, at du har din Frelsers Ord,
Agt paa hans Trøstetale;
En liden Stund det vare skal,
Saa faaer al din Elende
Herlig Ende,
4(7),3-9: Om føie Stund vi skilles ad;
Min Jesus han opliver
Min Sjæl med en saa kraftig Trøst,
At, medens Øiet græder,
Hjertet kvæder:
Gud høre vil min Røst,
Det Haab mig evig glæder!

Sjæletrøst

2(3)>4:
9=

6,2-4: flyde ... begyde;
1 E blev den udeladt, men i R 496 genoptaget
med fire vers: 1, 3, 4, 7, ændret saaledes:

Sjæletrøst,

4 (5) .9 =

Kan Ingenting mig krænke.

5 (7) .4-5: Naar kun min Jesus bliver
7=

Udi min Sjæl med
Jeg kan

Foruden de nævnte ændringer maa det noteres,
at punktum efter 5,2 allerede faldt bort i P, hvor
for de følgende tekster enten intet tegn har haft
mellem linje 2 og 3, eller blot komma; det giver
noget forskellig mening.
Salmebogskommissionen besluttede først at op
tage salmen i D. Der er skønne vers og gode tan
ker i den; der er salmer af Kingo, som er meget
ringere. Men i sidste omgang gled den ud paa
grund af pladsmangel.
I Norge blev den optaget i La 379 og Hauge
206, som begge nøjedes med at udelade v. 2.
La rev 375 udelod ogsaa v. 6. Nynorsk 297, »Min
Jesus, du mi sjeletrøyst«, har optaget de samme
fem vers som La rev i Hovdens oversættelse.
(Skaar 11,63).

MIN JESUS ENE ER MIT NØJE.
Om Werldens Fåfanglighet.

Denne bearbejdelse var saa grundig og saa over
flødig, at sagen maatte tages op til revision i
KHF1885, hvor teksten blev ført nærmere til
Kingos. Desuden blev i RT 2,973 indskudt v. 5.
Resultatet blev kun følgende ændringer i forhold
til originalen:

Sjunges som:
Min sjal och sinne, låt Gud råda etc.
1. Min Jesus år mitt enda noje,
Mitt klenod och min dyra skatt,
Bort werldsens flåttjefulla loje!

MIN JESUS ENE ER MIT NØJE

Hos Jesum gldmmer jag dig platt.
Du åst ej ward att tånkas på,
Hos Jesum år all min atrå.
2. Jag mente forr, att du war fager,
Når hjertat åt din dårskap log;
Men nu jag afsked från dig tager,
Och finner att du mig bedrog;
Ett intet wårdt år all din lust,
Och stannar i en ewig pust.
3. Ditt flåder månde for mig glimma,
Forgylde dwårgsnåt, snårjegarn;
Nu mårker jag hwar stund och timma
Hur falskt du snårjer dina barn.
Bort, bort jag håller dig ej wård,
Ett ord mer tala om din flård.
4. Men du, som sanning år och lifwet,
Min Jesu! du mig daglig lår
Det sanningsord, som du mig gifwit,
Att det båd’ lif och Anda år,
Fast werlden och dess anhang le,
Med sneda ogon det anse.
5. Det år wål sannt, når werlden glådes,
Måst’ dina barn i tårar så,
Når du i dem foraktligt hådes,
Sitt eget priss hon pockar på;
Men de som hår i tårar så,
En ewig frojd uppskåra få.
6. Din smålek och din tornekrona
År ringa i kdttstrålars syn,
Som båra flåttjans hufwudbona
På deras stolta dgonbryn.
Werldsrosor gifwa dodsens lukt,
Men Jesu tornen himmelsk frukt.
7. Ty dina barn de se det hoga,
Som der inunder ligger lont,
Och ingen mer ån trones oga
Kan se, och den det hafwer rdnt.
Forlust af kottsens falska frojd
Gor sjålen glad, i Gudi ndjd.
8. Hos dig, min Jesu! will jag blifwa,
Fast under mång bedrofwelse.
De som med sorg sin tid fordrifwa,
De skola dock med glådje le.
Hår strid en kort och liten tid,
Och der en ewig, ewig frid.
9. Slå ner hos mig all jordisk tanka,
All kottsens lust neddåmpa platt,
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Att jag i dig må ymnigt sanka
De himladygders dyra skatt:
Du åst min skatt, ja, dfwer allt
Har jag, min Jesu! dig utwalt.
10. Men lår mig noga eftertånka,
Att wara din, hwad det rått år,
Sig helt uti din kårlek sånka,
Ej mitt, men folja ditt begår,
Att wedersaka, bli hos dig.
Dig ålska och forgåta mig.
11. Når du dig gaf for mig i doden,
Fdrgat du dig och gaf dig mig,
Uti den djupsta jemmersnoden
For min skull du nedsånkte dig;
Skull’ jag då ej forgåta mig,
Mig do, och endast lefwa dig ?
12. Hjelp mig, att wandra i din wilja,
Uti din kårleks trofasthet,
Att ingen må mig kunna skilja
Ifrån din wånskaps Ijuflighet,
Till dess jag når min trygga hamn
Uti din sdta kårleksfamn.
13. Låt mig bli wårdig med dig lida,
Låg på ditt kors, ditt liufwa ok,
Hjelp mig i din kraft redligt strida;
Mitt namn står ju i lifsens bok;
På håndren har du tecknat mig.
Jag år ju din ewinnerlig.
14. I ditt Namn will jag seger winna;
Ty du for min skull seger wannt.
I din dod låter du mig finna
Din dodskraft, mig till segerpant.
Kom, milde Jesu! du åst min,
Kom når du will, jag år ock din.
Georg Lybecker (?).
»Mose och Lambsens Wisor«, 1717.
Her efter 3. uppl., Carlshamn 1853.
Salmen fremkom i den svenske pietistiske salme
samling »Mose och Lambsens (lammets) Wisor«,
1717, og man har derfor tænkt sig, at Georg
Lybecker, som paabegyndte denne samling inden
sin død 1716, kunde være dens forfatter; han har
i hvert fald skrevet en del af salmerne, men da de
alle er anonyme, kan man ikke med bestemthed
sige, hvilke det er.
Den blev oversat til dansk i »Nogle Stemmer af
Zion, Siunget paa Tydsk eller Svendsk og til Sin
dets Opmuntring oversatte paa Dansk 1733«.
Denne samling, som findes i Det kgl. Bibliotek
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(GI. Kgl. Saml. 1563), er et smukt lille haandskrift, som indeholder 16 oversatte salmer, men
ogsaa oversætteren er anonym. Hejselbjerg Paul
sens undersøgelser har gjort det sandsynligt, at
oversætteren er den kendte jurist Andreas Hojer.
Salmen lyder i haandskriftet:

Vertered af det Svendske.
1. Min Jesus eene er mit Nøye
Min Glæde og min dyre Skat.
Bort Verdens daarlig falske Løye,
Hos Jesum glemmer jeg dig plat.
Du er ey værd at tencke paa,
Til Jesu staar all min Attraa.
2. Jeg meente før, at Du var fager,
Da jeg Lyst i din Daarskab tog;
Men nu jeg Afskeed fra dig tager
Og finder, at Du mig bedrog.
Din Lyst er kuns Bedaarelse,
Og endes udi ævigt væ.
3. Men Du, som Sandhed er og Lived,
Min Jesu Du mig daglig lær.
At Ordet, som du os har gived,
For Siælen Aand og Livet er.
Skiønt Verdens Børn det icke see,
Men Aandens Kraft og Liv belee.
4. Det undrer dem, naar Verden glædes,
At dine Børn i Graad skal staae.
At de foragtlig undertrædes,
Naar hine stolt ophøyed gaae.
Men de, som her med Taarer saae.
Til Høst en ævig Glæde faae.
5. Din Haanhed, Spot og Torne-Krone
Seer ringe for Kiøds-Træller ud;
Som kuns tilbede Lykkens Throne,
Og kiende ingen anden Gud;
Men finde Røg og Dødens Lugt,
Naar Kaarsets Træ bær Livsens frugt.
6. Kuns Jesu Børn i Kaarsets Møje
Faae Skatten, som der ned er lagt;
Og ingen uden Troens Øye
Kand see den reene Himmel Pragt,
Som Gud dem giemmer i sit Skiød,
Der fuldte ham i Spott og Død.
7. Med dig min Frelser vil jeg liide
Nød, Haanhed, Spott, Bedrøvelse;
De, som troe og taalmodig striide

De skal paa hin Dag ævig lee.
Her gaar Du selv med dem i Striid,
Og gir dem hidset ævig Fryd.
8. Slaa ned hos mig all jordisk Tancke,
All Kiødets Lyst neddempe plat.
At jeg i dig maa daglig sancke
Din Aands og Dyders dyre Skat.
Du er min Perle og mit Alt,
Dig eene har jeg mig udvalt.
9. Men lær mig nøye eftertencke,
At være din! hvad det ret er?
Mig i din Kiærlighed at sencke,
Ey følge mit, men dit Begiær.
Fornægte alt, og bli’ hos dig.
Dig elske og forglemme mig.
10. Da Du dig gav for mig i Døden,
Fornægted du dig selv for mig.
Og saa for min Skyld ufortrøden
Til Helvede nedsenckte dig.
Hvor skulde jeg mig da undslaae,
Fra mig, min Gud, til dig at gaae.
11. Hielp mig at vandre i din Villie
Og i din Trofast Kiærlighed
At intet mig maa kunde skille
Ifra din Venskabs Salighed.
Indtil min Siæl kand naae sin Havn
Udi din ævig kiærlig Favn.
12. Mig værdig giør, med dig at lide,
Legg paa dit Kaars, det søde Aag.
Og hielp mig i din Kraft at striide!
Mit Navn staar jo i Livsens Bog.
I Haanden har du tegned mig,
Og jeg er din Evindelig.

{lad mig]

vil jeg I Seyer vinde>

Du som først Seyer for mig vandt.
Og naar jeg døer, Pad m*^l finde
[skal jeg]
Din Døds Kraft mig til Seyers Pant.
Kom milde Jesu, du est min,
Kom naar du vilt, jeg er og din.
Andreas Hojer (?)
i »Nogle Stemmer af Zion« 1733.
Oversætteren har fundet v. 3 med de vanskelige
svenske gloser for svært at oversætte og har derfor
sprunget det over. Han har heller ikke i 1,3 kun
net finde noget dansk ord for »loje«, som Skaar
oversætter ved »Latter, Løier, Morskab«.
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Salmen blev optaget i P 362 med følgende æn
dringer :
1,3: Bort, bort med verdens falske fløye,
4,4: stolt paa roser gaae,
6: høsten
5,2: For kiødets træl seer ringe ud,
6,6: Der følger
7,3: De her i troe taalmodig stride,
8,2: Dæmp alle kiødets lyster plat,
10,2: Fornedred’ du
11,4: Fra JEsu venskabs salighed,
5: Indtil min siel opnaaer sin havn
13,1: Lad mig i dit navn seyer vinde,
3: Og naar jeg døer, da lad mig finde

Fra P gik den videre til Gb 367, som yderligere
har ændret:
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udeladt.

10(11),2: I din trofaste
6: Og evig hviler i din Favn!
12(13),!: Lad i dit Navn mig
Dermed havde salmen udtjent i Danmark; den
blev ikke optaget i D.
I Norge blev den optaget af Wexels i 2. udgave
af »Christelige Psalmer« 1844. Han delte den i
to: »Min Jesus ene er min Glæde«, som omfatter
v. 1-6, noget ændrede, og »Med dig, min Freker,
vil jeg lide«, som bestaar afv. 7, 8, 9, 10, 12, lige
ledes en del ændret. Af disse to salmer udelod
Landstad den første, men optog den anden og
udvidede den med v. 11 og 13, saa den kom til at
omfatte hele sidste halvdel; men han holdt sig
nærmere til originalen. I dette spor fulgte La rev
576, men udelod v. 10. Hauge 527 optog alle 13
vers. Den er ikke oversat til nynorsk, men optaget
i rigsmaalstillæget 841 med samme tekst som
La rev.
I sit hjemland synes den ikke at have været op
taget i salmebøgerne.
(Skaar 11,370. Hejselbjerg 267, 275. Det kgl. Bibi., GI.
kgl. Saml. 1563).

1,3: Viis, Verden! Pragt fra dine Høye:
9,5: Fornægte alt, og vælge dig,
10,4: I Vredens Flav
Den blev ikke optaget i E eller de følgende kongerigske salmebøger, men i Sønderjylland blev den
optaget i MB 513, noget ændret, og med ude
ladelse afv. 10. Derefter blev den optaget i N 362
med omtrent samme tekst som MB. Ændringerne
i forhold til teksten i P er følgende:
1,3: Bort, Verden, af mit Sind og Øie!
2,2: Da Lyst jeg i
4,3: At med Foragt de
5,1: Din FIaan og Spot
6,5: Som han for dem har i sit Skjød,
7,6: giver hist dem
9,4: Ei lyde
5: og følge dig,

MIN JESUS ER FOR MIG BEGYNDELSE
OG ENDE.
1. Mit JEsu fang’ ich an, mit JEsu will ich
enden;
was ich nur immer thu, wohin ich mich mag
wenden,
soli meiner augenzweck nur einig JEsus seyn;
in meinem hertzen nichts als JEsus wohnt
allein.
2. Wenn ich nur JEsum hab’, was frag’ ich nach
der erden ?
mein JEsus hilffet mir aus allen angstbeschwerden;
durch seines Vaters hand wird alle last zur
lust:
drum sey nichts meiner seel’ als JEsus nur
bewust!
3. Mit JEsu wach’ ich auf, mit JEsu geh’ ich
schlaffen;
nur JEsus einig kan der seelen ruh
verschaffen:
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mit JEsu geh’ ich auch gantz freudig in mein
grab;
nichts kan mir schådlich seyn, wenn ich nur
JEsum hab’.
4. HErr JEsu! fuhre mich, so lang’ ich leb’ auf
erden;
lass’ mich nie ohne dich durch mich gefuhret
werden!
fiihr’ ich mich ohne dich, so werd’ ich bald
verfuhrt;
wo du mich fiihrest selbst, thu’ ich, was mir
gebiihrt.
5. Du wirst das gute werck, das du selbst
angefangen,
nicht lassen unvollbracht; ich bleibe an dir
hangen,
wie eine klett’ am kleid; ich lass’ nicht von
dir ab,
bis diesen seegen ich von dir erlanget hab’.
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Deres gudelige forsamlinger medførte, at de af det
ortodoks-reformerte præsteskab i byen blev ud
stødt af kirken. Ziegler var medarbejder ved føl
gende salmebog, hvori ovenstaaende salme frem
kom: »Davidisches Psalterspiel der Kinder Zions,
von alten und neuen auserlesenen Geistes-Gesången etc.«, »In Philadelphia«, hvilket sandsynlig
vis skal betyde Schaffhausen, 1718. Andet oplag
kom i hvert fald i Schaffhausen 1729. Vers 4 har
Ziegler indføjet efter Johann Heermann. Det fin
des i hans »Devoti Musica Cordis. Hauss- und
Hertz-Musica«, Bresslau 1630, med overskriften
»Ein kurtz Seufftzerlein zu Jesu«. Det lader til, at
man har haft lyst til at pynte sig med dette vers,
idet det ogsaa er optaget i en anden tysk salme
»Was kann ich doch fur Dank, o Herr, dir dafiir
sagen«, som man tillægger David Denicke. Zieg
lers salme synes ikke at være blevet optaget mange
steder i Tyskland. Efter Schrader har Brorson
oversat den til Dansk:
Mel. O Gud/ du fromme Gud.

6. Ich opfre dir gantz auf mein hertz’ all mein
beginnen,
mein gantzes ich, mein thun, mein lassen,
alle sinnen:
ach nimm das opfer an, lass’ dirs gefallig seyn,
mach’s mit mir, wie du wilt! dein will’ ist
auch der mein’.
7. So viel mir moglich ist, will ich mich stets
befleissen,
mich als dein liebes kind in allem zu
erweisen:
ich will gehorsam seyn in lieb’ und auch in
leyd,
so lang’ du mich noch hier wilst haben in der
zeit.
8. Wenn es denn deinem raht, mein JEsu, auch
gefållet,
dass ich werd aufgelos’t, den deinen
zugesellet;
so folg’ ich frolich auch: ach JEsu komm’,
ach ja!
mocht’ es doch heut’ geschehn! ach wår’ ich
doch schon da!
Johann Conrad Ziegler.
Davidisches Psalterspiel etc.«, 1718.
Vers 4: Joh. Heermann, 1630.
Her efter Schrader, Nr. 391.
Ziegler tilhørte en kreds af sværmeriske og pieti
stiske venner, der samledes omkring præsten ved
vajsenhuset i Schaflfhausen Johann Georg Hurter.

1. Min Jesus hand er min Begyndelse og Ende/
I aid den deel jeg giør/ ihvor jeg mig skal
vende/
Hand er mit Øye-meed paa denne verdens
Jord/
Og intet uden ham udi mit hierte boer.
2. Naar jeg kun Jesum har/ hvad skiøtter jeg
om Jorden/
Hvad agter jeg om Sluud om Storm og ild og
Torden/
Hans kierlighed den giør mig aid min
Last1 til Lyst/
Jeg intet uden ham vil Huse i mit Bryst.
3. Med Jesu vaager jeg/ med Jesu vil jeg sove/
Med Jesu gaaer jeg glad/ og alting frisk tør
vove/
Med Jesu tencker jeg i graven glad at gaae/
Hvad skader mig/ naar jeg kun Jesum
have maae/
4. Min Jesu! føør mig selv i alle mine dage.
Ej uden dig et Trin paa denne jord at tage/
Skal jeg mig føre selv/ forføres jeg saa let/
Men fører du mig/ da er aid min vandring
ret.
5. Hvad du begynder selv/ det vilt du selv
fuldende/
Trods alle buer/ som sig derimod vil spende/
1. Byrde.

MIN JESUS, GRUND TIL AL VOR LYST

Jeg som en Borre vil mig henge ved dig
fast/
Saa gaaer min gierning fort/ og er mig
ingen Last.
6. Dig vil jeg gandske mig med Rod og Top
hengive/
Med hvad jeg tencke/ hvad jeg tale skal og
drive1/
Ach! tag det offer an/ endskiønt det er kun
slet/
Og lad din Ville skee/ saa gaaer det altiid
ret.
7. Saa meget mueligt/ vil jeg stedse mig
bemøye2/
Mig som et lydigt barn i alle Ting at føye/
At være dig i Sorg og glæde Huld og troe/
Saa lenge jeg skal her i denne verden Boe.
8. Og naar det endeligt dit Vise Raad behager/
At du fra denne Jord til evig fred mig tager/
Ach ja min Jesu kom/ saa følger ieg dig
glad/
Ach gid det var idag/ ach gid jeg hos dig
sad.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H.A.B.«, 1734, Tunder.
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I E blev den udeladt, men Mynster genoptog den
i ET 589, dog med udeladelse af v. 5, 7, 8. Tekst
ændringerne er følgende:
1,1:
2:
3:
4:

mig
mon vende;
Hvor jeg end gaaer paa Jord,
O Intet uden Han

2,2:
3:

paa Slud, Paa Storm
Hver Byrde mig til Lyst;

3,3-4 som P, dog »følger«.
5 (6), 1:
2:

Med Liv og Siel
I Tanke, Gierning, Ord Dig tiene her
i Live
.3-4 som P, dog »det Offer«.

Saaledes gik den videre til R 129 og KH 107.
I Sønderjylland optog MB 428 alle vers, mens
N 380 udelod v. 5 og ændrede følgende:
1,2:
4:

mon vende;
han

2,2:
3:

paa Slud, paa Storm
Hver Byrde mig til Lyst,

3,3-4 som P, dog »følger«.
I Klenodiet blev salmen optaget uden andre æn
dringer end de ortografiske, mens P 370 ændrede
følgende:
1,4:

5(6)

som ET, dog 4: Din Villie og er min!

6(7),!:

Med Flid jeg daglig vil Mit Hjerte
til dig bøie
Og som et lydigt Barn I alle Ting
mig føie

hand
2:

3.3- 4: Med JEsu jeg engang gaaer til mit
hvile-sted.
Det er jo ey at døe, naar livet følges med.
6.3- 4: Forsmaae dit offer ey, lad mig dog være
din,
Giør med mig hvad du vil, din villie er
min.

D 51 har det samme versudvalg som KH, men
har i teksten en lille modernisering i begyndelses
linjen og en tilbageføring til Brorsons tekst i 3,3-4
og en tilnærmelse til Brorson i 5 (6),3-4.
I Norge har La 235 udeladt v. 5, og La rev 212
har udeladt v. 2, 5, 8. Hauge 52 har optaget alle
vers.

Gb 72 gaar ud fra redaktionen i P og ændrer
yderligere:

(Koch, VI, 90. Fischer II, 91. Skaar 1,560. BSS II.
s. 80).

5,3:
6,1:
3:

Jeg som et kierligt Barn mig ved dig
henger fast,
med Aand og Siel hengive,
det Offer

1. arbejde paa. 2. gøre mig Umage for.
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1. MEin Heyland ursprung reiner lust,
du brunnquell wahrer freude,
ach! was erschiittert deine brust?
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du licht und trost der heyden!
was krånckt und druckt dein treues hertz?
was macht das sich der inn’re schmertz
durch klåglich seufzen åussert?
2. Das tieffe elend der natur,
die du zur braut erwehlet,
das bringet dich, auf diese spur,
das ist es, was dich quålet,
was diese seufzer aus dir presst,
und dich nicht frolich werden låsst,
in deines fleisches tagen.
3. Du siehst wie GOttes edles bild
zerstohret und verblichen:
wie finsterniss den sinn erfullt,
wie alles licht entwichen:
wie aller schmuck der heiligkeit
der seelen schonstes ehren kleid,
zerrissen und verlohren.
4. Du siehest, wie der freyheit cron’
von unserm haupt’ gefallen
wie wir voll elend schmach und hohn
in schweren fesseln wallen:
Du siehst, was vor ein schimpflich band
das meisterstiick der hochsten hand,
die freye zunge bindet.
5. Diess j'och, das seeP und leib beschwert,
bewegt dich zum erbarmen:
diess macht, das man dich seufzen hdrt
fiir die gefang’nen armen,
die grosten theils die eigne noht,
die ihnen das verderben droht,
aus blindheit nicht erkennen.
6. Du aber tritt’st ins mittel hin
an der elenden stelle
und oifnest mit betriibtem sinn
dein hertz, die liebes-quelle,
daraus ein lautes seufzen steigt,
das sich in GOttes hertz hinneigt
und um verschonen hittet.
7. So siehe denn, o Vater! an
dein seufzend kind, und schone.
Mach’ seinen seuftzern freye bahn
zu deinem gnaden-throne!
nimm die verdorbne creatur
in deine seegens-volle cur
damit sie recht genese.
8. O Heyland, lass’ dein Hephata
in unsre bande dringen

damit wir dir Hallelujah
mit freyer zunge singen.
Lass’ dein mitleidig bruder-hertz
in aller angst, in allem schmertz,
uns armen offen stehen.
9. Du himmlisch Tåublein, ach vernimm
das girren deiner tauben:
erhalt’ durch deines seuftzens stimm
in ihnen muht und glauben
besprenge sie mit Christi blut,
das lauter liebes-wunder thut,
das seel’ und geist erquicket.
10. Nimm unsre letzten seuftzer an,
wenn hertz und augen brechen.
Wenn unser mund nicht reden kan,
noch unsre zunge sprechen,
so fiihre du fiir uns das wort,
und bring’ uns an den sichern ort,
wo schmertz und seuftzen weichet.
Johann Jacob Rambach.
Schrader, nr. 309.
Som superintendent i Hessen-Darmstadt har Jo
hann Jacob Rambach gjort sig fortjent i salme
historien ved udgivelse af »Neu eingerichtctes
Hessen-Darmstådtisches Kirchen-Gesangbuch«
OSSj som to aar senere blev efterfulgt og fuldstændiggjort af »Geistreiches Haus-Gesangbuch«.
Navnlig i den sidste er der mange nye salmer, og
ikke faa af Rambach selv. Fischer, som synes at
være den eneste tyske hymnolog, der nævner foranstaaende salme, opgiver den sidstnævnte salme
bog som kilde. Men faktisk er salmen trykt hos
Schrader fire aar tidligere. Da man næppe kan
antage, at Schrader har faaet den direkte fra for
fatteren, maa det formodes, at den tidligere er
trykt i en af Rambachs egne samlinger:
1) »Joh. Jak. Rambachs geistlige Poesien«,
Halle 1720, et værk i to dele, den første med kan
tater over alle søndagsevangelier, den anden med
madrigaler, sonetter og salmer.
2) »Joh. Jak. Rambachs poetische Fest-Gedanken«, Jena 1723; her er digte og kantater og 20
salmer. Af denne samling udkom der et nyt oplag
1727 med et tillæg af bl.a. 17 nye salmer.
I en af disse samlinger maa nærværende salme
være trykt. Det er i hvert fald klart, at Rambach
fra begyndelsen har skabt sin poesi i tilknytning
til søndagsevangelierne, og salmen her er tydeligt
bygget over evangeliet til 12. sønd. e. trin., Mark.
7,31 flg. I »Geistreiches Haus-Gesangbuch« har
Rambach givet den overskriften: »Das hohenpriesterliche Mitleiden Christi in seinen Seufzern
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und Thrånen«. Den synes ikke at være optaget i
nogen af de mangfoldige andre tyske salmebøger,
men i det danske monarki gik den videre fra
Schrader til »Vollståndiges Gesang-Buch« (das
tausendliedrige), Altona 1752.
Brorson har oversat den til dansk 1734, og han
har oversat efter Schrader. Salmen var ikke op
taget i andre kendte salmebøger, og han har
næppe haft Rambachs originaludgaver. Tønder
hefterne kan derfor ikke være pirattryk efter en
tidligere, nu ukendt udgave af Klenodiet fra
1730, som Hejselbjerg Paulsen har hævdet i sin
doktordisputats.
Mel. Af dybsens Nød lader os til Gud.

6. Men du gaaer mit paa Pladsen ind
Blant dem/ der lide ilde/
Og aabner med beængstet Sind
Dit hiertes Naade-Kilde/
Det Suck/ mand af dig høre fick/
ind for os i Guds Hierte gik/
Hans kierlighed at finde.
7. Saa see/ o milde Fader til
Din Søns beklemte Sucke/
Hvormed vor kiere Frelser vil
Dit hierte os opluke/
Tag an dit svage Creatur
I din fuldkomne Naade-Cuur/
Det sundt igien at giøre.

1. MIN JEsu! grund til aid vor Lyst/
Og frydens rette Sæde/
Hvad klemmer dog dit milde Bryst?
Du hele verdens Glæde/
Hvad er det for en bitter Ting/
Der giør dig Hierte-Støød og Sting/
At du saa dybt maat sucke.

8. O Frelser! lad dit Hephata
Min Mund og Hierte røre/
Saa skalt du et Hallelujah
Af begge dele høre/
O! at dit Broder-Hierte Maae
I aid vor Nød os aaben staae/
Saa kand os indtet feyle.

2. Den jammer udi vor Natuur/
Som du til Brud har kaaret/
Vor Jammer bliver dig saa suur/
Og har dit hierte saaret/
Vor Jammer voldte/ at Mand saae
Dig her saa tit i verden gaae
I Suck og Sørge-Tanker.

9. Ach Himmel-Due/ ach fornem
Din Turteldues Klage/
Og føør ved dine Sucke frem
For Gud min Vee og Plage/
Bespreng min Siel med Jesu Blod/
Og gif mig Troe og trøstigt Mod
I aid min Trang og Møye.

3. Du seer/ Guds Billede er skiendt/
Som var i Sielen inde/
Og hvordan Mørkhed har bespendt
De arme folkes Sinde/
Hvor Hellighedens Brude-Krands
Af Siel og hierte Sind og Sands
Er gandske tabt og borte.

10. Naar døden i den sidste Stund
Vil mund og Mæle lucke/
Saa fyld mit gandske hiertes grund
Med Himmel-trengend Sucke/
Føør selv for Thronen mine Ord/
Og Sielen ind i Engle-Koor/
Hvor aid vor Suck har Ende.

4. Du seer/ hvorledes vi har mist
Vor Friheds Lyst og Ære/
Og fick igien ved Sathans List
Det Syndsens Aag at bære/
Det Mester stycke af Guds Haand/
Vor Tunge/ seer du nu i Baand/
Af Sathan selv belencket.
5. Det Synde Aag/ de bolt’ og Baand/
Som vore Siele drage/
De giør/ at Jesu ynksom Aand
Saa dyb et Suk maae drage/
Men i særdelished fordi
At Folk vil ikke være fri
Fra Synd og evig Pine.

»Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og
Hans Kircke til opmuntring forferdigede af H.A.B.,
Tundem 1734«.
Salmen findes i det tredie af de fire mindre hef
ter, som tilsammen danner første del af Salmerne
om Troens Grund; den indleder Afsnittet »Om
Guds Billede/ og Menniskens Elendighed og Fordervelse, om Jesu Sucke«. De sidste tre ord skal
nok opfattes som overskrift til denne salme, da de
ikke gaar igen i Klenodiets kapiteloverskrifter. I
Klenodiet blev salmen optaget uændret, men i
senere udgaver rettedes 5,2: plage.
Det kunde nær være gaaet Brorsons oversæt
telse i Danmark, som det gik originalen i Tysk
land. Den blev ikke optaget i P eller de følgende
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salmebøger i kongeriget eller Sønderjylland. Roskildekomiteen var heller ikke opmærksom paa
den. Det var D. G. Monrad, som 1854 bragte
den frem i sit forslag nr. 68. Han udvalgte v. 1,
3a + 4b, 6 og 8, ændret saaledes:
1,3: Hvad tynger
6: Der saarer dig med Smertens Sting,
7: maa sukke.
2(4)>7: ^ Syndens Lyster lænket.
3 (6)

uændret.

4(8),4: Af begge faae at høre;
7: Da kan os Intet fattes.
Ingemann lod denne bearbejdelse gaa lige ind i
R 178, blot med en enkelt ændring:
2 (3),3: Mørket.
KHF 1885,427 optog kun v. 8 og 10, »O Frelser,
lad dit Effata«. Den forkortelse havde man fundet
hos Hauge i Norge. Men det maa have vakt mod
stand, thi KHF 1888,445 optog de samme vers
som R og beholdt desuden v. 10. Man søgte et
par steder nærmere tilbage til Brorson og æn
drede det nye vers:

Jeg i et paradiis da gaaer.
Og lugter livsens lugt.
2. Et syn jeg seer i haven der,
Som er betydelig,
GUds Lam, som mine synder bær.
Et syn, som rører mig.
3. Jeg seer GUds egen kiære Søn,
Der paa sit ansigt faldt
Paa jorden ned i suk og bøn.
Jeg seer hans døds gestalt.
4. Om natten han, da andre er
I deres hvile sød,
Gaar sørgende, forlegen der.
Og føler helved-nød.
5. Han i hans jammer-dage der,
Om natten ofte gik,
Og græd og bad for mig i sær,
Til han bønhøring fik.
Luc. 21. v. 37. Ebr. 5,7.
6. Nu seer jeg min Immanuel
Sin sidste nat at gaae,
Der høyst-bedrøvet i sin siæl.
For mig forløst at faae.

2 (4),7: Af Synd og Satan lænket.
4(8),7: som Brorson.
5(10),!: min sidste
4: Himmel-Længsels
7: hvert et Suk
Saaledes blev den optaget i KH 180 og D 140.
I Sønderjylland har den ikke været optaget.
I Norge optog La 513 og La rev 539 de samme
fem vers, mens Hauge 311 som nævnt optog v. 8
og 10. Nynorsk har ikke haft brug for den.
(Fischer 11,67. Koch IV, 521 flg. Skaar 11,315. BSS I,
s. 246. Hejselbjerg 283 flg.).
MIN JESUS HAN ER MIG BEGYNDELSE
OG ENDE.
Se: Min Jesus er for mig begyndelse og ende.
MIN JESUS, LAD MIT HJERTE FAA.
Mel. Die thrånen des Immanuels etc.
1. Naar jeg gethsemane her faaer
I øye og dens frugt,

7. Ham her tilsidst i møde kom
Al verdens synd og nød,
Ja helved-pine, qval og dom,
GUds vrede, evig død.
8. Min Ven den byrde paa sig tog,
Og skiælvede derved.
Han dybe hiertesukke drog,
Og faldt paa jorden ned.
9. Hans kinder blegner, tungen ved
Hans gummer hænger fast,
Han synker udi afmagt ned
Ved denne tunge last.
10. Han strider med den bittre død.
Sig klager ynkelig.
Han som en orm udi sin nød,
Paa jorden krymper sig.
11. Han af det dybe raaber til
Sin Fader grædende.
Om han sig ey forbarme vil.
Og til hans jammer see.
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12. Han gaaer til hans disciple hen,
Sin nød dem klager for,
Men gaaer bedrøvet bort igien,
Og ingen trøst der faaer.

23. At alle aftenstunder mig
I hiertet tonede
Din døds, din graads og angest-skriig
Udi gethsemane.

13. Jeg seer dig da i dødens nat,
O min Immanuel,
At gaae alleene og forladt,
Og stride for min siæl.

24. At jeg hver nat mig lagde ned
Udi din blodig arm,
At hiertet af din blodig sveed
Var salig, føelbar, varm.

14. Paa dine rosens-kinder randt
De bittre taarer ned,
Og da min død du overvandt
Udbrast din blodig sveed.

25. At siæl og sind og phantasie.
Til hver en tiid og sted,
Alleene svævede udi
Din blodig kiærlighed.

15. Hvor ønskte jeg mit hierte var
For dig i den gestalt,
Bestandig stillet som et kar,
Hvori de draaber faldt.
16. Jeg seer dig søde Siæle-ven!
I graad og taarer der,
I blodig sveed at flyde hen,
For mig du havde kiær.
17. Ach græder du, jeg græder med,
Du græder jo for mig,
Jeg for din fod mig kaster ned,
Jeg favner, kysser dig.
18. Lad dine taarer, blod og sveed
I mine siæle-saar,
Som livsens balsom flyde ned,
Jeg lægedom da faaer.
19. Her kand jeg see, at det er sandt.
At du est syndres ven,
Jeg har din blodig sveed til pant,
Tag da mit hierte hen!
20. Du det dog dyre har fortient.
Du har dit liv og blod
Paa mig forlorne barn anvendt,
Du est min hyrde god.
21. Det eeneste jeg ønskte mig
Af dig i verden her.
Er at min bolig var hos dig,
I haven stedse der.
22. At din ynkværdige gestalt,
Saa nye og levende,
I aanden mig i øyet faldt,
Som jeg det kunde see.

26. At jeg hver morgen vaagnede.
Med hiertet henvendt paa
Din blod-sveeds dug paa blomsterne,
Hvor den i haven laae.
27. Min siæl da her paa roser gik.
Var stedse glad og vel,
Sit daglig brød og manna fik
Hos dig Immanuel!
28. O JEsu lad mit hierte faae
En saadan smag paa dig.
At nat og dag du blive maa
Min siæl umistelig.
29. Da bliver naadens tiid og stund
Mig sød og angenem.
Til du mig kysser med din mund,
Og tager til dig hiem.
30. Mit hierte paa det sted du laae
I haven hviid og rød.
Hos dig sit sidste slag skal slaae.
Og hvile i dit skiød.
31. Jeg kommer som en synder frem
I din retfærdighed,
Da i det nye Jerusalem,
For din den blodig sveed.
Biøm Christian Lund:
»JESU Bruds Glæde i hendes Immanuel
og Brudgom«, Kbh. 1764, nr. 16.

Denne lange salme om Jesu blod, sved og taarer
er vel noget stillestaaende, men inderlig og rum
mer dog hist og her glimt af poesi, v. 15 og natur
ligvis navnlig slutningen. Den er et typisk eksem
pel paa dansk poesi, der er inspireret af Brødre
menigheden.
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Den er i tema og stemning ganske lidt paavir
ket af Zinzendorfs salme, der er angivet som me
lodi, men der er hverken helt eller delvis tale om
oversættelse. Der er i slutningen, som særligt ved
kommer os, en smule lighed med en salme af Peder
Møller »I som aff hiertet ynckes vil«, hvor han
til slutning lader Sulamith sige:
Ah! JEsu lad her ikke mig!
Tag mig hen i din Grav med dig!
Giv i dit søde hiertes skrin
Mig hvil’ og Grav foruden Pin’!
Ah! JEsu tag mit Liv fra mig,
Jeg har ey hvile uden dig.
Her efter Kingos »Vinterpart«, KSS IV, s. 499.

Biørn Christian Lund havde et par aar været hus
lærer hos præsten Laurits Fugl i Saltum i Vend
syssel; han var en ivrig Herrnhuter. Lund kom
derefter 1761 til Vajsenhuset i København som
lærer; her var ogsaa et hermhutisk samlingssted.
Det var ogsaa en herrnhutisk sangbog, der først
gav slutningen af den anførte salme en videre ud
bredelse, nemlig »En liden Samling af adskillige
Vers og Sange til Opmuntring og Opbyggelse
sammenskrevne. Syvende forbedrede Oplag,
Kiøb. 1778«, hvor de fire sidste vers uden ændrin
ger er optaget som en særlig salme, s. 118. Men
salmen er anonym, hvad originalen iøvrigt ogsaa
var. Man har derfor i Sangv. gi. udg. kunnet
kalde den en »folkesang«. Skaar fandt dog ud af,
at den ikke var i 6. udg. af »En liden Samling«,
som kom 1760, og gætter derfor rigtigt paa, at den
maa være blevet til mellem 1760 og 1778. Det var
P. Severinsen, som først slog fast, at B. C. Lund
var forfatteren, idet han ved ret tilfældig læsning
i »Jesu Bruds Glæde«, som han havde faaet af en
gammel kone, Maren Lomborg i Tiim, opdagede,
at man her i slutningen havde originalen til »Min
Jesus, lad mit hjerte faa«. Det var saa sent som i
1915. Men inden da var salmen blevet bearbejdet
flere gange og var blevet meget elsket.
N. J. Holm bearbejdede den til »Harpen« 1829:
1. O Jesu lad mit Hjerte faae
En saadan Smag paa dig.
At Nat og Dag du blive maae
Min Sjel umistelig.
2. Saa skal jeg med Taalmodighed
Min Vei her vandre frem,
Til du mig tager bort i Fred
Og henter til dig hjem.

3. Lad mig i Troen paa din Død
Da ud af Verden gaae;
Du, Frelser! i min sidste Nød
For Sjelens Øie staae.
4. Naar i Guds nye Jerusalem
Oprinder Glædens Aar,
Jeg kommer som en Synder frem,
Helbredt ved dine Saar.
N. J. Holm i »Harpen«, 208.
Holm forsyner desuden hvert vers med bibelhen
visninger, v. 1: Es. 26,9; v. 2: Luc. 2,29; v. 3:
Ap.G. 7,59; v. 4: 1. Pet. 2,24.
Mere lempelig er Grundtvig i en bearbejdelse,
som han 1846 foretog til Fengernes Paaskehefte:
1. Min Jesu, lad mit Hjerte faae
En saadan Smag paa dig,
At Nat og Dag du være maa
Min Sjæl umistelig!
2. Da bliver Naadens Tid og Stund
Mig sød og angenem.
Thi du mig kysser med din Mund
Og tager til dig hjem.
3. Mit Hjerte i den Grav, du laae,
Som opstod hvid og rød.
Lad, naar det aftner, Hvile faae
Og smile ad sin Død!
4. Før saa mig arme Synder hjem
Med din Retfærdighed
Til dit det ny Jerusalem,
Til al din Herlighed!
Fengernes Paaskehefte, No. 18.
Trods de meget smaa ændringer i teksten, er der
dog et par steder sket reelle drejninger af tanke
gangen. I 2,3 er »Til« blevet til »Thi«. De to sid
ste linjer bliver nu en begrundelse for, at naadetiden er os sød; thi livet her bliver lyst, naar vi
ved, at døden er overvunden; en for Grundtvig
saare karakteristisk tanke. Men originalens tanke
er, at naadetiden er os sød, naar Jesus er blevet os
umistelig. Naadetiden ender med dødskysset af
Frelseren, en tanke, som stammer fra 5. Mos.
34,5, hvor der staar, at Moses døde »efter Her
rens Mund«, hvilket man har forstaaet som et kys.
En anden reel ændring udviser v. 3, hvor
Grundtvig taler om Jesu grav, mens originalen
taler om Gethsemane. Grundtvig har ikke kendt
originalen, men kun de fire sidste vers, optegnet
af Th. Fenger efter folkemunde. Han har derfor
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kunnet tro, at der var tale om Josef af Arimathæas
have.
Saaledes blev salmen optaget i ETF 835. Men
det var nok ikke Grundtvigs sidste ord. ETR 974
(2. tillæg fra 1871) ændrer 2,2: sød og lystelig.
2,4: hjem til dig. Disse ændringer er formentlig
ogsaa Grundtvigs.
Ved optagelsen i RT 1,647 er desuden ændret
3,2: Til Paaskemorgen rød. Derved havde den
lille salme faaet den form, som blev anvendt i
KH 232 og N 379. I Sønderjylland havde tid
ligere Holms bearbejdelse været optaget i MB
411.
Der er imidlertid stadig uro om salmens ind
hold og form. Med hensyn til formen gælder be
tænkelighederne især vers 3, som vel er let forstaaeligt, men formelt indviklet. Pastor N. A.
Jensen, Møgeltønder, har foreslaaet:
I Graven, Herre, hvor du laa
til Paaskemorgen rød,
lad mig ved Aften Hvile faa
og smile ad min Død.
Dette forslag er delvis anvendt i SF 761.
Stiftsprovst Aastrup har i »Salmer« 1941, for at
afstrejfe pietismen, givet en helt ny omdigtning:
1. Min Jesus, som fra Himlen kom
Og delte al min Nød,
du bar med mig din Faders Dom
og for min Skyld er død.
2. Ved dig blev hver en Livets Dag
paa Jord saa himmelblid,
at med dit Navn hvert Timeslag
indvarsler Naadens Tid.
3. Og i din Grav, hvor kold du laa,
til Paaskemorgen kom,
skal ogsaa jeg mit Leje faa
med Haab trods Død og Dom.
4. Ja, før mig arme Synder hjem
med din Retfærdighed
til dit det ny Jerusalem,
til al din Herlighed.
K L. Aastrup, »Salmer« 1941, 13.
Dette er en anden teologi; her er ikke noget med
»mit hjerte«. Taget for sig selv er det en fortrinlig
salme, som kommissionen alvorligt overvejede at
optage i D ved siden af den indsungne. Men alle
overvejelser endte med, at D 189 optog den ind
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sungne tekst, blot med ændring i 2,3: til (døds
kysset).
Skrefsrud har oversat salmen til Santali.
I Norge blev salmen optaget af Landstad, La
442, som øjensynligt har kendt Grundtvigs bear
bejdelse, men kun delvis har villet bruge den.
Hauge 15 har optaget Holms tekst. La rev 448 har
fulgt Landstads tekst, men i 2,3-4 har man slettet
»kysset«. Støylen har oversat den til Nynorsk 349,
»Min Jesus, lat mitt hjarta faa«. Ogsaa han har
undgaaet kysset i 2,3, men dog faaet en heldigere
tekst end La rev.
(Skaar 11,176. Ludwigs III, 108-112. Uffe Hansen II,
250-2. P. Severinsen: »Biørn Christian Lund« i KirkeTidende 1916, sp. 275-282).

MIN JESUS, SJÆLENS SØDE LYST.
1. MEin JEsu, siisse seelenlust!
mir ist nichts ausser dir bewust,
wenn du mein hertz erquickest,
dieweil dein kuss so lieblich ist,
dass man auch seiner selbst vergisst,
wenn du den geist anblickest1,
dass ich
in dich,
aus dem triebe
reiner liebe,
von der erde,
iiber mich gezogen werde.
2. Was hatt’ ich doch fur trost und licht,
als ich dein holdes angesicht,
mein JEsu! noch nicht kannte?
wie blind und thoricht gieng ich hin,
da mein verkehrter fleisches sinn
von welt begierden brannte ?
bis mir
von dir
licht und leben
ward gegeben
dich zu kennen,
hertzlich gegen dich zu brennen.
3. Die arme welt hat zwar den schein,
als wår ihr schlechtes frolich-seyn
ein herrliches vergniigen;
allein wie eilend gehts vorbey,
da sieht man, dass es blendwerck sey,
wodurch wir uns betriigen;
drum muss
JEsus
mit den schåtzen
1. Freylinghausen: entziickest.
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mich ergetzen,
die bestehen,
wenn die welt-lust muss vergehen.
4. Wer JEsum fest im glauben halt,
der hat die kraft der andern welt,
hier allbereit zu schmecken;
pflegt JEsus gleich zu mancher zeit
bey grosser hertzens-traurigkeit
sein antlitz zu verdecken,
ist doch
sein joch
sanft und feiner,
als wenn einer
auf dem bette
dieser welt zu schlaffen hatte.
5. So weis ich auch aus deinem wort’,
dass du dich, liebster seelen-hort!
nicht ewiglich versteckest,
du thu’st vor mir die augen zu,
auf dass du desto gross’re ruh’,
hemach in mir erweckest,
wenn ich
treulich,
als ein rebe
an dir klebe,
auch im leyde,
nicht nur in der siissen freude.
6. Derhalben soli mich keine noht,
mein JEsu, war’ es auch der tod,
von deinem dienst abschrecken;
ich weiss dass mich dein hertze liebt,
darum so geh’ ich unbetriibt
mit dir durch dorn und hecken.
Plage,
schlage,
ich bin stille,
ists dein wille,
mich zu kråncken,
du wirst meiner doch gedencken.
7. Und solt’ ich auch, mein hort, in mir
dein susses manna nicht alhier
in dieser zeit empfinden,
so will ich doch zu frieden seyn,
und werde deinen gnaden-schein
in j'enem leben finden,
da man,
stets kan,
sich zu laben,
JEsum haben,
stets erblicken,
und ihn in die arme driicken.

8. Allein, du holder menschen-sohn!
ich kenne deine liebe schon
wenn uns die dornen stechen:
dein hertz’ dass mich in trauren setzt,
und sich verschleuss’t muss doch zuletzt
von lauter liebe brechen,
drum fiillt
und quillt
in mein hertze
nach dem schmertze
deine siisse,
die ich noch alhier geniesse.
9. Du salbest mich mit freuden-6l
so, dass sich dfters leib und seel’
recht inniglich erfreuen;
ich weiss wohl, dass du mich betriib’st,
ich weiss auch was du denen giebst,
die sich dafur nicht scheuen.
Drum gieb
den trieb,
unabwendig
und bestandig
treu zu bleiben,
und recht fest an dich zu glauben.
10. Der glaub’ ist eine starcke hand,
und halt dich als ein festes band;
ach! starcke meinen glauben,
im glauben kan dich niemand mir,
im glauben kan mich niemand dir,
o starcker JEsu! rauben,
weil ich
frolich
welt und drachen
kan verlachen,
und die siinden,
durch den glauben iiberwinden.
Johann Christian Lange.
»Geistreishes Gesang-Buch etc.«, Halle 1697.
Her efter Schrader, Nr. 444.
Johann Christian Lange, født 1669, studerede i
sin fødeby Leipzig, hvor han 1689 blev magister
og snart efter en discipel af Francke. 1697 blev
han professor i Giessen, først i filosofi, siden i mo
ral og endelig i logik og metafysik. 1716 blev han
superintendent og hofpræst i Idstein. Han døde
1756, 87 aar gammel. Han var i sin ungdom i
nogle aar huslærer hos superintendent W. Peter
sen, der senere blev udstødt af kirken paa grund
af sin sværmeriske vranglære. Hans salmer, der
for det meste netop er skrevet i denne periode,
bærer noget præg af Petersens paavirkning. Det
gør ogsaa denne, vel mest i det første vers. Men
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Lange har dog saa sent som 2. juni 1752 i et brev
til Halle vedkendt sig forfatterskabet saavel til
denne salme som nogle andre, der var blevet op
taget i Freylinghausens salmebog 1704.
Den blev først trykt i »Geistreiches Gesang
Buch, Worinnen nicht nur viele von denen gewohnlichen Kirchen-Gesången Sondern auch
Vornehmlich die geistreichesten Neuen-Lieder in
eine Ordnung gebracht etc., Halle 1697«. Af
denne titel skønner man lidt om det kaotiske ny
brud i salmesangen, som pietismen førte med sig;
der udkom da ogsaa i disse aar den ene salmebog
efter den anden, indtil højdepunktet blev naaet
med Freylinghausens. Salmen har overskriften
»Die Seeligkeit, Hoffnung und Beståndigkeit
JEsus-liebender Seelen«. Brorson har oversat den
til dansk:
Mel. Af Høyheden oprunden er.
1. Min Jesu/ søde Siele-Lyst/
Hvor Himler Hiertet i mit Bryst/
Sig selv og verden glemmer/
Naar jeg din kys og Favne-Tag/
Af saadan høy og Himmel-Smag
udi min Siel fornemmer/
Fra mig
Til dig/
Fra min Møye
Til det Høye
Sielen svinger
Sig ved kierlighedens Vinger.
2. Hvad havde jeg for Lyys og Fryyd/
Før jeg/ o alle dyders dyyd/
Dit blide Ansigt kiendte/
Hvor gick jeg da saa vild og blind
I alle verdens lyster ind/
Som Sielens krafft forbrendte/
Af dig
Til mig
Lyys og livet
Ret blev givet
Dig at kiende/
I din kierlighed at brende.
3. Den arme Verden har det Skin/
Ret som de sorte Helved-Trin
Gav rette gode Dage/
Men see/ hvor snart den Skygge fløy/
Da seer mand/ hvad det er for Tøy/
Som Verden kand bedrage/
Men du
JEsu
Til mig haver
24
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Høye gaver
Som mig fryder/
Naar aid Verdens lyst hensyder.
4. Hvo Jesum favner i sin Troe/
Hand kand den anden Verdens Roe
Udi sit Hierte smage/
Og vil hand skiønt i kors og Trang
Sin Naades Sødhed mangen gang
For sine slet unddrage/
Er dog
Hans Aag
Let at Drage1/
Sødt at smage/
Fuldt af Glæde/
Meer end noget Herre-Sæde.
5. Og seer jeg dine Veye an/
Saa veed jeg/ du est aldrig van
Med alle2 bort at vige/
Du lucker Øyet for mig til/
At det med større glæde vil/
Til mig engang fremkige/
Naar du
Seer nu
Jeg er rede
Kuld og Hede
At fordrage/
Faaer jeg Trøst igien at smage.
6. Saa skal da aldrig nogen Nød/
Ej selv engang den bittre Død
Mit Hierte fra dig bøye/
Jeg veed/ du har mig hierte-kiær/
Saa følger jeg dig uforfærd
Igiennem verdens Møye/
Skick mig
Som dig
Selv behager
Korsets Plager
Mig at krencke/
Du skalt dog vel paa mig tencke.
7. Og skal jeg ey din Himmel-Man/
Hvortil min arme Siel er Van/
I verden mere smage/
Dog trøster jeg mig vist dertil/
At mig min søde Jesus vil
I Himlen fafne-tage/
Saa frit/
Saa tit
Mig kun lyster/
Jeg dig Cryster
1. bære. 2. sønderjydsk: helt, for bestandig.
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Fri fra Smerte
Hefftig til mit Bryst og Hierte.
8. Min søde Brugdom/ Himmel-Prinds/
Jeg veed hvordan du est til Sinds/
Naar Tornene os støde/
Det hierte/ korset legger paa/
Det samme Jesu Hierte maae
Tilsidst af medynck bløde/
At mit
Kors lit
Har at sige
Mod den rige
Trøst jeg finder/
Naar du mig igien forbinder.
9. Med Balsom salver du min Aand/
At glæden tager overhaand/
Udi mit arme Hierte/
Jeg kiender korset nock/ fra hvem
Det er/ og hvad hand giver dem/
Som gierne lide Smerte/
Desto
Meer troe
Lad mig være/
Til at bære
Mine Plager/
At jeg aldrig dig forsager.
10. Min Tro den har en veldig Haand/
Og holder dig/ som sterke Baand/
Vil icke gaae tilbage.
I Troen kand dig ingen mig/
I Troen kand mig ingen/ dig/
Min Frelsermand/ betage/
Ved dig
Trøstig
Synden/ Plagen/
Døden/ Dragen/
Naar hand griner/
Jeg beleer og undertriner.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede
af H.A.B., 1734, Tunder«.
Brorsons oversættelse er ikke helt uden pletter;
hist og her synes han at ville overgaa originalen i
stærke udtryk, som bliver smagløse. Den er an
bragt i spidsen af afsnittet »Om Glæde i Gud«.
Den blev, bortset fra det ortografiske, optaget
uændret i Klenodiet og i P 374. Den gik ikke vi
dere til de kongerigske salmebøger, men blev i
Sønderjylland optaget i MB 419 med alle vers og
ret sparsomme ændringer, hvorimod N 381 ude
lod v. 5 og ændrede følgende:

1,1-6: Min Jesu, Sjælens søde Lyst,
Hvor jubler Hjertet i mit Bryst,
Sig selv og Verden glemmer,
Naar ret jeg hviler i din Favn
Og midt i Jordens Sorg og Savn
Din Kjærlighed fornemmer!
12: Sig paa
2,6

Sjælens Aand

7 -10: Af dig

kjærlig
Mig er givet
Lys og Livet
3»i

2
3
4
5

12:

Vel giver Verden sig det Skin,
Som om
Gav idel
den Skygge svandt!
for Tant
henflyder!

Hvo dig kun favner
Og vil du end
Din
6
For Følelsen
7- 1: Er dog
dit Aag
Godt at bære,
bringer Ære
Os og Glæde,

4.1
4
5

5 (6),4
5
7

1 :
12:

Jeg veed det jo, du elsker mig.
Saa følger jeg dig stadiglig
Før mig,
Mig vel krænke,
Men du vil jo paa mig tænke!

6(8),!--7: Du Sjælens Hyrde, Himlens Drot
At du mig elsker, veed jeg godt.
Om Tornene end støde.
Du, som mig Korset lægger paa,
Dit eget Hjerte, Jesu, maa
Tilsidst af Medynk bløde,
Saa mit
7(9)>2

Til Glæden

8(7),5:
At du mig, kjære Frelser, vil
7-12: Evig
hos dig
Jeg mig fryde
skal og nyde,
Fri for Smerte,
Hvilen ved min Jesu Hjerte.
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9(10),9-12: Synden, Nøden,
Satan, Døden
Jeg bekæmper,
Fjendens Magt jeg slaaer og dæmper.
N 381.
Det ses altsaa, at v. 7 er flyttet til næstsidste plads.
Strofen er i N opstillet i 10 linjer, men her anført
med 12 af hensyn til sammenligning med origina
len.
Salmen bevarede endnu sin plads i SS, men er
ikke optaget i D.
I Norge blev den 1840 af Wexels optaget i
»Christelige Psalmer«, bearbejdet og forkortet til
fire vers, 1, 2, 4, 6. Men den blev ikke optaget i
nogen af de autoriserede salmebøger.
(Koch IV,400. Fischer 11,77. BSS II, s. 109).
MIN MUND OG MIT HJERTE.
1. Min Mund og mit Hjerte
De gjorde en Pagt,
I Fryd og i Smerte,
Af al deres Magt,
Hinanden at følge,
Og aldrig fordølge,
Hvad i dem er levende lagt!
2. I Hjerter og Munde,
Paa Mark og paa Fjeld,
Er mest af det Onde,
Det mærker Man vel.
Og hver faaer det Hele,
Naar Alt de vil dele
Oprigtig fra Dagning til Kveld!
3. Men i vore Munde,
Med Tungen saa rød,
Har Han, som det kunde,
Har Faderen sød,
Lagt Bod for al Vaande,
Med Kiærligheds Aande,
Lagt Ordet, som frelser fra Død!
4. Thi frydes ved Pagten
Nu Hjerte og Mund,
Og mødes i Takten
Af Sang allen Stund,
Opmuntre hinanden
Til over Forstanden
At prise vor Saligheds Grund!
5. Guddommelig Ære,
Med Fader i Løn,
Af Hjertet da være
'24
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Guds eenbaarne Søn,
Og saa Hellig-Aanden,
Vor Trøster i Vaanden,
Vor Kraft og vort Liv og vor Løn!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, nr. 113.
I denne oprindelige skikkelse slog salmen ikke
igennem. Grundtvig forkortede og omarbejdede
den selv, da han 1854 vilde optage den i 6. opl. af
Fest-Psalmer, nr. 746. Her er v. 2 og 5 udeladt,
v. 1 er uændret, bortset fra at et komma er fjernet
i 1,4 efter »Magt«. V. 3 og 4 er ændret saaledes:
2. I Hjerter og Munde,
Med Ild-Tungen rød,
osv. som v. 3 ovenfor.
3. Thi frydes ved Pagten
Nu Hjerte og Mund,
Og mødes i Takten
Af Sang allenstund.
Om Evigheds-Livet,
Som Gud os har givet,
Og Ordet, vor Saligheds Grund.
Saaledes gik salmen ind i de grundtvigske salme
bøger, først ETR 862, siden nogle af de andre.
RT 1,706 ændrede heri 2,2: Ildtungens Glød.
Det er vel begrundet. Ganske vist er den oprinde
lige tekst let at forstaa: I sin kærlighed har Gud
Fader ved Helligaanden, »Ildtungen rød«, Ap. G.
2,3, lagt troens ord, som frelser fra døden, i vore
munde. Men idet »Ildtungen rød« kommer lige
efter »vore Munde«, kan man ikke undgaa at se
den røde tunge i munden.
Med denne nødvendige ændring gik salmen ind
i de officielle salmebøger, KH 341, SS 743 og D
355. Ogsaa nogle grundtvigske.
Til Sønderjylland kom den dog ikke først med
SS, men blev i vide kredse indsunget gennem FK,
som brugtes i frimenighederne.
Grundtvig var dog ikke dermed færdig med
den. En ny form blev 1864 optaget i ETF (4. opl.)
1121:
V. 1 som Sangv. 1837 v. 1.
V. 2 som Festsalmer 746, v. 2.
3. Med Fred og med Glæde
I Faderens Ord
Guds Aand tager Sæde
Og Hjertet iboer,
Guds-Røsten, som fryder,
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I Templet gjenlyder:
Kjød-Templet for Aanden paa Jord!
4. Da fødes Lovsangen
Af Hjerte og Mund,
Og himmelsk er Klangen
Paa Saligheds Grund;
Som ude, saa hjemme.
Guds Engle istemme
Vor Lovsang paa Kjærligheds Grund!
5. Til Faderens Ære,
I Lys og i Løn,
Høilovet da være
Guds eenbaarne Søn,
osv. som Sangv. 1837, v. 5.
Heller ikke herved blev Grundtvig dog staaende.
Da han fire aar senere paany udgav Sangv. I,
optog han deri de tre vers fra Festsalmer og til
føjede v. 5 fra første udgave af Sangværket, altsaa
4 vers.
Med de tre vers, som efter Festsalmer blev op
taget i de officielle salmebøger, hører denne salme
til den slags poesi, som synger sig selv. »Dansk
Poesi«, siger Hans Brix, »bærer ikke sit Ken
dingsmærke, naar ikke nu og da den uskolede,
men hjærtemilde Stemme løfter sine Lærkevinger
mod Himlen ... Hos Grundtvig hører man ofte
denne Tone; kan Ord være lettere og mildere end
i følgende Salmevers: Min Mund og mit Hjerte
...«.
Men der er tillige noget andet at sige om denne
bekendelsessalme. Den er en af de mest grundt
vigske salmer, der er skrevet, ikke just saaledes
forstaaet, at digteren i den har indlagt sine yndlingsdogmer; thi af dette er der saare lidt. Men
han har især i det første vers formet sin bekendelse
saadan, at den bliver det naturlige og forløsende
ord for en bestemt hjertevarm mennesketype, for
hvem sandhedspligt og bekendepligt gaar i eet, og
som dog helst vil nøjes med blufærdige udtryk, en
mennesketype, der føles som grundtvigsk og fak
tisk ogsaa er talrigt repræsenteret i grundtvigske
kredse. Det var saaledes meget træffende, naar
frimenighedspræsten Jens Jørgensen i Skærbæk
gik ud fra dette vers i sin tale over Andr. Thyssen
Hansen fra Randerup, den sønderjydske Skole
forenings mangeaarige formand, da en stor skare i
april 1914 fulgte ham til graven.
(Brix 64-65. StJ 11,46. »Haabets Mænd«, v. H.
Lausten Thomsen og Nicolai Svendsen, Køb. 1923,
s. 249).
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Der GUI. Psalm, Nu lob mein seele
den Herren. In gesangs weiss.
1. NVn lob, mein seele, den Herren
vnd was in mir ist den namen sein.
Sein wolthat thut er meren,
vergiss es nit, o hertze meyn.
Hat dir deyn stind vergeben
vnd heylet deyn schwacheyt gross,
erredt dein armes leben,
nimpt dich in seyne schoss,
Mit reichem trost beschiittet,
veriungt, dem Adler gleych,
Der konig schafft recht, behiitet
die leyden in seynem reych.
2. Er hat vns wissen lassen
sein herrlich recht vnd sein gericht,
Darzu sein gtite on massen,
es mangelt an seiner erbarmung nicht
Sein zorn lest er wol faren,
strafft nicht nach vnser schuld,
die gnad thut er nit sparen,
den bioden ist er hold.
Sein gtite ist hoch erhaben
ob den die forchten jn,
so fern der Ost vom Åbent
seind vnser stinden dahin.
3. Wie sich ein man erbarmet
vber seine jungen kindlein klein,
So thut der Herr vns armen,
so wir jn kindtlich fiirchten rein.
Er kennel das arme gemechte,
Got weiss, wir seind nur staub,
gleich wie das grass von rechte,
ein blum vnd fallendes laub:
Der wind nur dartiber wehet,
so ist es nymmer da:
also der mensch vergehet,
sein end das ist jme nah.
4. Die Gottis genad alleyne
stehet vest vnd bleybt in ewigkeyt
Bey seyner lieben gemeyne,
die stehet in seyner forchte bereyt,
Die seynen bund behal ten;
er herschet im himelreych:
jr starcken Engel walten
seyns lobs vnd dienen zugleich
Dem grossen Herrn zu ehren
vnd treyben sein heyliges wort:
meyn seele sol auch vermeren
sein lob an allem ort.
Johan Poliander, før 1540.
Her efter Wackernagel 111,968.
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Johann Poliander hed egentlig Gramann eller
Graumann. Han var født 1487 i Neustadt i Fran
ken, studerede i Leipzig, blev rektor ved Thomasskolen sammesteds, var Ecks medhjælper ved dis
putatsen med Luther 1519, men blev overbevist
af Luthers personlighed og stadige henvisning til
den hellige skrift. Han besluttede at vende paven
ryggen, var en tid i Wiirzburg, hvor hans refor
matoriske prædiken vakte modstand, derefter en
tid i Ntirnberg, hvor han med ringe held, som han
selv smilende sagde, prædikede for nonnerne i et
kloster. 1525 kaldte hertug Albrecht ham til Konigsberg for at hjælpe med ved reformationens
gennemførelse. Albrecht, der havde været stor
mester i den preussiske ordensstat, havde omdan
net denne til et verdsligt luthersk hertugdømme.
Poliander blev præst ved kirken i Altstadt, blev
lidt efter lidt Albrechts egentlige sjælesørger, og
som tidligere skolemand fik han den særlige op
gave at ordne det evangeliske skolevæsen i Preus
sen, hvorved han lagde grunden til det senere
universitet. For sine salmer og digte, som nu for
det meste er gaaet tabt, fik han navnet den
»preussiske Orfeus«.
Albrecht elskede den 103. Davidssalme og op
fordrede Poliander til at oversætte den til gode,
smukke tyske vers, »til en glad tenor«, som kunde
vække og opmuntre hjerterne. Det er blevet os
fortalt af Martin Chemnitz, som en tid var her
tugens bibliotekar. Han mente, at det maatte
være sket 1525. Den Riga’ske kirkeordning næv
ner den 1530. Begge disse udsagn er senere draget
i tvivl, og Skaar har maaske ret i, at det er lidet
sandsynligt, at en salme som denne ikke skulde
være kommet i salmebøgerne før 15 aar efter, at
den var skrevet. Der udkom mange salmebøger
dengang, og netop i Konigsberg kom der to i
1527, og der er den ikke med.
Kulp gætter paa, at salmen er blevet skrevet
henimod 1539, da hertugen havde besøg af en
udsending fra Augsburg, en af byens borgere Sil
vester Raid. Raid fortæller, at hertugen havde en
særlig kærlighed til den glade, hjertegribende og
velordnede musik, særlig naar den som lovpris
ning blev rettet til den almægtige himmelske
fader. Maaske har Raid, da han rejste tilbage,
faaet Polianders salme med sig for at lade den gaa
i trykken, og det kan maaske være det tryk fra
Nurnberg, som Wackernagel anser for det ældste,
og som er gengivet ovenfor. Det indeholder des
uden tre andre salmer, der dog ikke er af Polian
der. Snart derefter sendte hertugen til Raid en
samling aandelige sange, som hans »hoftrompeter
Johannes Kugelmann« havde udarbejdet tre
stemmige melodier til, med anmodning om at faa
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dem trykt. Det eneste trykkeri, som dengang fand
tes i Konigsberg, havde nemlig ingen nodetyper.
»News Gesang, etc. durch Joannem Kugelman
Gesetzt« eller som bogen ogsaa kaldes »Concentus novi trium vocum« blev da trykt i Augsburg
1540, men forinden havde derværende komponi
ster haft lejlighed til at give deres besyv med, saaledes at denne salme »Nun lob, mein Seel« fore
kommer fire gange i bogen, nemlig med tre, fire,
fem og otte stemmer, forresten ogsaa med forskel
lige afvigelser i teksten.
Særlig har man drøftet udtrykket »von rechte«
i 3,7, som Wackernagel forklarer saaledes, at vi er
med rette græsset lig, mens Culmann mener, at
»rechte« er en trykfejl for »nåchte« eller »nechte«,
saa det skulde betyde: vi er fra igaar.
Den førnævnte Chemnitz fortæller videre, at
han ofte med lyst og glæde tænker paa, at han
selv for 8 aar siden har hørt, at da den gamle
fromme hertug Albrecht laa paa sin sotteseng, saa
skulde denne salme, efter al anden musik, være
det sidste, og saa sang fyrsten selv med megen
andagt ordene med.1
1. Fomylig har dr. phil. Henrik Glahn fremdraget »En
ny kilde til belysning af det preussiske hofkapels reper
toire på hertug Albrechts tid«, offentliggjort i »Studier
tillagnade Carl-Allan Moberg«, Svensk tidsskrift for
musikforskning 1961, pag. 145-159. Det drejer sig om
fem stemmebøger i kasette, som nu findes paa det kgl.
bibliotek i Bruxelle (Ms. 11,3843), nedskrevet af Mel
chior Kugelmann til Albrechts hustru Dorothea, datter
af den danske konge Frederik I og dronning Sophia.
Bøgerne indeholder 25 femstemmige kompositioner
med den fuldstændige tekst opskrevet ved tenorstem
men. Her findes dels kendte, dels hidtil ukendte »sym
bola« for Albrecht, Dorothea og andre nærstaaende
fyrstelige personer. Blandt de øvrige tekster findes
ogsaa »Nun lob mein seel den herren«, hvorved der er
noteret »Johan:poliander:«. Da stemmebøgerne maa
dateres til aarene 1540-47, har vi ikke her noget bidrag
til datering af denne salme, som hidtil har været den
eneste kendte af Poliander. Men hvad der vel har endnu
større betydning er, at bøgerne indeholder endnu en
salme af ham, som føjer nye og væsentlige træk til hans
billede. Dr. Glahn citerer den første strofe af den hidtil
ukendte salme saaledes:
O Herr, behend mein ellend wend,
dein hulf mir sendt,
dass ich nit muss verzagen.
Mich nicht verlass und haldt das mass,
wdlch ich mug bas
erdulden und ertragen.
Du kennst mein grosse schwacheit wol,
die not mich hart betranget,
mein seel ist angst und triibsal vol
kaum ahn der hoffnung hanget.
Es zurn sunst wer vil zumen kan,
sei du mir nicht zuwider,
Herr Christ allein, mir armen man,
so lig ich nicht darnider.
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Under Trediveaarskrigen spillede salmen en
stor rolle ved flere lejligheder. Da Gustav Adolf
havde sejret ved Leipzig og besatte Augsburg, gik
han lige fra byporten til Annakirken, hvor han lod
afholde en luthersk festgudstjeneste. Ved denne
lejlighed lod han denne salme synge som et
Tedeum, og hans feltpræst Fabricius prædikede.
Dermed gav han den augsburgske trosbekendelse
dens anseelse tilbage. Ved meddelelsen om freds
slutningen i Osnabriick 1648 blæste man melo
dien i basuner fra Moritskirkens taarne, og folket
stemte i med salmen.
Videre fortæller Koch, at det tredie vers i sal
men blev den sidste trøst for to konger af Dan
mark. Da Christian III den 1. jan. 1559 kæmpede
med døden, skal han have raabt: Nu vil jeg synge,
og I maa synge med, for at man kan sige: Kongen
af Danmark har sunget sig selv til graven. Saa
sang de denne salme, og kongen døde, mens de
sang det tredie vers. Hans søn, Frederik II, befa
lede ogsaa paa sit dødsleje, at man skulde synge
denne salme for ham. Ved det tredie vers raabte
han højt: Det er sandt, det er sandt! Og straks
derpaa udaandede han.
Hvorfra Koch har dette, vides ikke. Men det er
i og for sig troligt nok, at salmen har været elsket i
det danske kongehus før noget andet sted her i
landet, ogsaa før den blev oversat. Hertug
Albrecht havde levet i et saare lykkeligt ægteskab
med Dorothea af Danmark, Christian Ill’s søster.
Der var livlig forbindelse mellem de to hoffer.
Den danske oversættelse fremkom 1569 hos
Hans Thomissøn:
Den GUI. Psalme/ Benedic anima
mea Domino.
1. Min Siel nu loflue Herren/
huad i mig er hans hellig naffh:
Sin godhed rundelig giffuer/
thi skalt du altid tacke ham.
Din Synd haffuer hand vdslettit/
oc lægt dine store Saar:
Dit arme leffhit husualit/
tager dig saa vdi forsuar.
Met veldig trøst beskermer/
som en Ørn sine Vnger giør:
Herren alle Christne vel trøster/
som trengis i Verden her.
2. Sin Low haffuer hand oss giffuit/
Sit hellige Ord oc sammelund:
Sin godhed de Christne indliffuit
Hans Barmhiertighed see wi alle stund.
Sin vrede lader hand vel fare/
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Løner icke som wi haffue tient:
Sin miskund hoss ingen vil spare/
Til de ydmyge haffuer hand sig vent.
Hans godhed er offuer dem alle/
Som gierne frycte hannem:
Vor Synd lader hand bortfalde/
Oc aldrig vil tencke dem.
3. Som sig en Fader forbarmer
Offuer sine vnge Børn oc smaa:
Saa giør oc Herren oss Arme/
Naar wi ret hannem frycte saa.
Hand veed vor Skabning er ringe/
Slet støff oc muld foruist:
Ret som noget Græss vdi Enge/
Oc en Vrt som blomstrit haffuer mist.
Naar Værit der hart paafalder
Da findis det icke meer:
Saa gaar det met vort Alder/
Vort endeligt er oss nær.
4. Herrens Miskund allene
Bliffuer nu/ och saa euindelig/
Alt hoss sin Brud den rene/
Som hannem frycter hiertelig/
Oc holder hans Bud oc villie.
Hand boer i Himmelen vist/
Hans Engle hannem der tiene/
Oc prise met høyer røst/
Den store Herre til ære/
Oc siunge hans hellige Ord/
Min Siel hans loff skal lære
Nu offuer den gantske lord.
1569, Th 293 (ved Thomas Knudsen?).
Oversættelsen er anonym. Vi ved blot med sikker
hed, at det ikke er Hans Thomissøn selv, som har
foretaget den; thi han har mærket baade sine
oversættelser og sine originale salmer i registret.
Imidlertid har Niels Møller fremsat den hypotese,
at det kunde være Thomas Knudsen, Hans Thomissøns fader, forfatter til »Herre, jeg er nu gam
mel og graa« og »Den kristne kirkes alderdom«,
fordi brugen af ordet »sin« i 4,3 tyder paa en syd
eller sønderjyde, og fordi vi ved fra Hans Thomissøns fortale, at hans fader var ham behjælpelig
med salmebogsarbejdet, og fordi han i 4,3 ind
føjer billedet af bruden om menigheden, et bil
lede, som han ogsaa bruger i den sidstnævnte af
hans salmer. Man kunde tilføje, at »tencke dem«
i 2,12 ogsaa klinger sønderjydsk. Hvis man ind
vender mod denne hypotese, at det er mærkeligt,
at hans Thomissøn saa ikke har nævnt sin endnu
levende fader som oversætter, naar han dog har
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mærket sine egne oversættelser, kan man svare, at
han ikke har mærket sine salmer af den positive
grund, at man skulde vide, at han var forfatteren,
men af den negative grund, at man ikke maa til
lægge ham andre. Naar Nutzhorn siger, at over
sættelsen rimeligvis er besørget af en af Hans
Thomissøns medhjælpere, bør man tilføje, at fade
ren er den eneste medhjælper, han nævner i for
talen. Mon der har været andre? Naturligvis
bortset fra de forfattere og oversættere, som har
arbejdet paa egen haand og givet ham deres sal
mer til optagelse i salmebogen. Dr. Niels Møllers
hypotese er ganske rimelig. Men det kan dog ikke
udelukkes, at oversættelsen stammer fra hof
kredse, da salmen findes (naturligvis paa tysk)
allerede 1541 i det kgl. danske Cantoris melodi
bøger, altsaa før den endnu var i brug i tyske
salmebøger.
Den blev optaget i K med følgende ændringer:
1,1:
4:
7:
8:
10:

lover
hannem,
legem husvaler,
saa vel i forsvar
Dig ung som ørnen giør;

2,10: gierne vil frygte
12: paa dem.
3,4: hannem ret
4,12: Nu og over
Saaledes gik den videre til P 444 og Gb 18.
Det var selvfølgeligt, at en saadan lovsang vilde
komme med i E, men det var lige saa selvfølgeligt,
at den vilde blive fuldstændig omdigtet. Det skal
ifølge Skaar være Ove Malling, som har gjort det,
men det er nok Abrahamson, der har lagt sidste
haand paa værket:
1. Min Siel skal Herren prise,
Ham prise Tanke og Begier,
Den Stærke, Gode, Vise.
Vee mig, om jeg ham glemte her,
Han vil, han vil tilgive
Mig al min Syndedaad,
Vil mig med Kraft oplive
Alt ved sit Naades-Raad.
I Sorg og Nød han fryder
Mit Hierte med sin Fred,
Og hist hos ham jeg nyder
Hans Himmels Salighed.
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2. Alherren lod forkynde
Den Frelse, som han os tilbød;
Han faderlig vil ynde
Enhver, som ikke Pagten brød.
Hos Gud er ikke Harme,
Han tugter som en Ven;
Gud vil sig helst forbarme,
Han reiser os igien.
Hvo paa Guds Veie bliver.
Med ham er Herrens Fred,
Ham trindt omkring omgiver
Gud Herrens Miskundhed.
3. Som mod sit Barn en Fader
Er kierlig, overbærende,
Saaledes Herren lader
Mod os sin fromme Skaansel see,
Han veed, vi ere faldne,
Han veed, vi ere Støv,
Til Dødens Magt hiemfaldne,
Et synkefærdigt Løv.
Som Løv for Hvirvelvinde
Henfarer Livet brat,
Vi Mennesker forsvinde
I Gravens tause Nat.
4. Gud Herrens Naade ene
Urokket staaer i Evighed!
Op I, som Herren tiene
I Hiertets sande Trofasthed!
I, som ved Aandens Styrke,
Gaae frem fra Dyd til Dyd!
O, kommer, Gud at dyrke
Med Tak og hellig Fryd!
Han og med Naade hører
Den, som i Støvet boer,
Engang han os henfører
Blandt Engles høie Chor.
5. Tilbedelse og Ære
Dig, Fader, Søn og Aand! bør skee;
Dit Navn høilovet være
Paa Jorden som i Himlene.
Tilbedelse og Ære
Dig, Gud! som var og er!
Lad tækkes dig, o Herre!
Den Tak, vi offre her!
Engang hist i det Høie
Vor Sang er Engles lig,
Naar med forklaret Øie
Vi evig skue dig.
E 29.
Det sidste vers er ikke tildigtet her af glæde over
denne salme, mens de fleste andre salmer i E blev
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forkortede. Det er en oversættelse af en paa tysk
tildigtet slutningsstrofe, som maaske kan føres til
bage til 1601. Kommissionen maa have arbejdet
med en tysk salmebog, hvori dette vers har været
optaget, formentlig »Neues Gesangbuch fur die
deutsche St. Petri Gemeine, Koppenhagen 1762«.
Denne bearbejdelse slog nok ikke an; den blev
ikke optaget i R, og salmen kom først ind i salme
bøgerne igen med RT 2,826 i en ny bearbejdelse,
som Brandt havde foretaget, først offentliggjort i
Dansk Kirketidende 11. marts 1888, derefter i
KHF 1888,501. Den lyder:
1.

Min Sjæl, du Herren love,
Hans Navn mit Hjærte frydes ved,
I Kor med Fugl i Skove
Lovsyng med Tak hans Miskundhed!
Han raaded paa din Vaande Bod
Og al din Skyld forlod;
Han til sin Barm dig drager,
Dit Banesaar er lægt,
Den Hvile, dér du smager,
Gjør ung, trods Alders Vægt,
Han skifter Ret, og tager
Fortrykte i sin Varetægt.

2.

Han os har aabenbaret
Sin Vilje og sit Sandheds-Ord,
Sin Søn han ikke spared,
Og sendte Fred med ham til Jord;
Hans Naade er saa rigt et Væld,
Som gav i Gry og Kvæld
De bange Sjæle Trøsten,
Der søgte ham i Nød;
Som Glæden er om Høsten,
Hans Fred er himmelsk sød,
Saa fjærnt som Vest fra Østen
Vor Synd er sænkt i Havets Skjød.

3.

En Fader vil forbarme
Sig over sine egne smaa,
Og Herren gav os arme
Sit Fadernavn at kalde paa;
Vor Skabning kjender han og véd,
At al vor Herlighed
Er Græsset lig paa Ager,
I Morgen er det Hø,
En Rose fin og fager.
Der dufter for at dø,
Et Løv, som Vinden jager,
Saa er vor Lod paa Verdens 0.

4.

Guds Miskundhed alene
Grundfæstet staar i Evighed,
Sin kaarne Brud den rene
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Fra Slægt til Slægt han holder ved;
Dem som bevaret har hans Pagt,
Hvem Kronen er tilsagt,
Hvor Englene i Kjæde
Om Himmeltronens Glans
Gud Herrens Pris udkvæde
For Livets Sejerskrans!
Min Sjæl, istem med Glæde:
Al Æren er og bliver hans!
Brandt i Dansk Kirketidende, 11. marts 1888.
Brandt har her ændret lidt ved den oprindelige
strofeform. Om denne siger Kulp, at de fire første
linjer virker som en mægtig optakt, fordi lin. 2 og
4 er en fod længere end de andre. Derefter kom
mer linje 5-12 regelmæssigt som den saakaldte
Nibelungenstrofe. Brandt har under indflydelse
af melodien føjet en stavelse til i lin. 5 og ladet
denne rime paa lin. 6, og rent lydligt virker de to
mandlige rim saaledes, at versets første halvdel
slutter her, hvorefter de 6 sidste linjer er knyttet
sammen ved tredobbelt rim. Endelig har den sid
ste linje faaet en fod mere. Det er af fortræffelig
virkning. I samme nummer af Dansk Kirketi
dende har Thomas Laub sp. 175-76 meddelt
melodien i dens oprindelige skikkelse, som den
findes første gang 1540 i Hans Kugelmanns før
nævnte samling.
Ved optagelsen i KHF 1888,501 ændredes 4,7:
Engle hist. Saaledes blev salmen optaget i
RT 2,826, KH 12 og D 24 og har igen sunget
sig ind i hjerterne.
I Sønderjylland var Ægidius utilfreds med den
gamle danske oversættelse og leverede en ny 1717,
»Min siæl nu lov din Herre«, Æ 277. Ogsaa her
er det tildigtede slutningsvers kommet med.
1844 bragte MB 491 ligeledes en ny oversæt
telse, »Min Sjæl! du love Herren«. Den er an
tagelig foretaget af den ene af udgiverne, C. V.
Meyer.
Endelig bragte N 467 en ny bearbejdelse eller
oversættelse, hvor det dog er tydeligt, at man har
laant stof fra Brandt. Naar man ikke helt ud har
taget Brandts tekst, er det antagelig fordi man
har villet bevare den gamle strofebygning. Denne
bearbejdelse lyder:
1. Min Sjæl, du Herren love
Og alt, hvad i mig er, hans Navn!
Din Vægter ei mon sove.
Han vendte Alt for dig til Gavn;
Han stilled hver en Klage
Og al din Skyld forlod,
Vil til sin Barm dig drage,
Paa Vaanden raade Bod;

I

MIN SJÆL ER FRELST FRA SYND OG DØD

Han vel dit Liv bevarer,
Gjør dig som Ørnen ung,
Fortrykte han forsvarer
Og letter Byrden tung.
2. Han lærte os af Naade
Sit Ord og Livets rette Vei,
Han god er overmaade.
Mild og langmodig; han vil ei
Bestandig gaae i Rette,
Ei evig være vred:
Vor Synd vil han udslette,
I Dybet sænke ned,
Han langt fra os den fjerner.
Som Vest er fjern fra Øst;
Saa høi som Himlens Stjerner,
Saa høi er Herrens Trøst!
3. En Fader vil forbarme
Sig over sine egne Smaa,
Og Herren gav os Arme
Sit Fadernavn at kalde paa;
Vor Skabning bedst han kjender,
Og han saa grandt det veed,
At Græsset lig, saa ender
Vor Pragt og Herlighed;
Den er som Rosen fager,
Der dufter for at døe,
Som Løvet, Vinden jager,
Som Skum paa vilden Sø.
4. Guds Miskundhed alene
Grundfæstet staaer i Evighed,
Til dem, som ham vil tjene,
Fra Slægt til Slægt den daler ned;
Sin Throne han bevarer.
Urokket staaer hans Pagt. I høie Engleskarer,
I Vældige i Magt,
Lovsynger Gud med Glæde
For Naaden mod vor Jord!
Min Sjæl, og du skal kvæde
Hans Lov i Englechor!
N467.

I Norge har Landstad foretaget en ny oversæt
telse i La 77, »Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren«,
hvor det øjensynligt har været hans hensigt at
komme den tyske original saa nær som muligt.
Den er gaaet videre til La rev 555. Hauge 76 har
en ny bearbejdeke, »Min Sjæl, du love Herren«,
og Nynorsk 464 bringer en oversættelse af Blix:
»Mitt hjarta, lova Herren«. Det ser dog ud, som
om Blix blot har oversat Landstads tekst.
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I Sverige blev en oversættelse, som muligvis er
foretaget af Laurentius Petri, optaget i salme
bogen af 1567, »Min siel skal loffua HERRan«.
Den gik videre til de nyere salmebøger, til den i
1816 blev bearbejdet af Wallin og i hans salme
bog af 1819 optaget som nr. 16. Det samme num
mer har den beholdt i den nye Sv. Psbk.
(Koch 1,359; VIII,3i6-20. Fischer 11,122-4. Kulp
243. Paul Gennrich: »Die ostpreussischen Kirchenliederdichter«, Welt des Gesangbuchs, Heft 19 (1938), s.
41. Skaar 1,226-230. Widding II, 122. Nutzhorn II,
245-249. Niels Møller SS II, 70).
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DØD.
Juulefæsten.
No. 8. - Et lidet Barn saa lystelig.
Min Siel er frekt fra Synd og Død,
Jeg løfter høyt min Stemme,
Mig er i Dag en Freker fød,
Det vil jeg aldrig glemme.
Nu har og jeg en Fader der,
Hvorfra jeg saae den Englehær,
Og JEsus er min Broder,
Og Himlen er mit Fødeland,
Men Livet er min Prøvestand,
Men Kirken er min Moder.
Johan Nordahl Brun:
»Evangeliske Sange«, Bergen 1786.
Dette gode og kraftige julevers er den fjerde og
sidste af Bruns salmer til julefesten. Det blev alle
rede optaget i E 141, men med denne salmebogs
afsky for det konkrete og malende og dens forkær
lighed for det abstrakte blev det ændret saaledes:
Saa frektes vi fra Synd og Død!
Med Jubel vi istemme:
Os er i Dag en Freker fød,
Det vil vi aldrig glemme.
Nu kom til Jorden Himlens Fred
Og Haab om salig Evighed;
Det Haab os Jesus bragte.
Vort Liv er kun en Prøvestand;
Nu Himlen er vort Fædreland.
O! didhen vil vi tragte.
E 141.
Denne tekst gik videre til R 160.
Grundtvig leverede 1837 en omdigtning, »lidt
anderledes«, skriver han, men det er i virkelig
heden meget anderledes: »Nu Bod vi fik for Synd
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og Død«, se Sangv. 1,189. Med nogle ændringer i
lin. 5 og 6 blev denne tekst optaget i TT 719. I Prøveheftet nr. 79 fremkom en ny omdigtning,
»Vor Sjæl er frelst fra Synd og Død«, som kan
efterses i Sangv. IV, 114. - En meget lempeligere
bearbejdelse fremkom i KHF 1885,97, hvor der
kun er ændret følgende:
6:

Hvorfra kom hid Guds Englehær
(det er Grundtvigs tekst fra Prøveheftet).

8-9: Hans Himmel er mit Fædreland,
Og Livet her
Derved undgaas det dobbelte »men«, som skæmmer de to sidste linjer hos Brun. - Saaledes blev
verset optaget i de senere salmebøger RT 2,868,
KH 141, og i Sønderjylland efter genforeningen i
SS 744. Det var nær ikke kommet med i D, men
blev dog optaget paany ved sidste gennemgang af
stoffet, D 97.
I Norge optog Wexels verset i »Christelige
Psalmer« 1840 i noget bearbejdet form, med laan
fra E og Grundtvig, men det kom mærkeligt nok
ikke med i nogen af de norske salmebøger.
(Ludwigs 111,32-34).
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5. Helia, wer erneret dich,
ob es so lange regnet nicht
inn so schwer thewrer zeyt?
Eine Widwe auss Sodomer landt,
zu welcher du von Gott warst gesandt.
6. Do er lag vnter dem Wacholder baum,
der Engel Gottes vom Himmel kam,
bracht jm Speiss vnde tranck;
Er gieng gar einen weiten gang,
bis zu dem berg, Horeb genandt.
7. Des Daniels Gott nicht vergass
da er vnter den Lowen sass:
sein Engel sandt er hin,
Vnd liess jm speise bringen gut
durch seinen diener Habacuck.
8. Joseph in Egypten verkaufft ward,
vom Konig Pharao gefangen hart
vmb seiner Gottsfiirchtigkeit:
Gott macht jhm zu eim grossen Herrn,
dass er kunt Vatter vnd Briider ernem.
9. Es verliss auch nicht der getrewe Gott
die drey Menner im Fewroffen rott:
sein Engel sandt er hin,
Bewart sie fur des fewres glut
vnnd halffjhn aus aller not.

1. WArumb betriibst du dich, mein hertz,
bekiimmerst dich vnd tregest schmertz
nur vmb dz zeitlich gut?
Vertraw du deinem Herren vnnd Gott,
der alle ding erschaffen hat.

10. Ach Gott, du bist noch heut so Reich
als du gewesen Ewigkleich!
mein trawen steht zu dir:
Mach mich an meiner Seelen reich,
so hab ich gnug hie vnd ewigkleich.

2. Er kan vnnd wil dich verlassen nicht,
er weyss gar wol was dir gebricht,
Himel vndt Erdt ist sein,
Mein Vater vnd mein Herre Gott,
der mir beisteht in aller not!

11. Der zeidichen ehr will ich gern entpem,
du wollest mich nur des ewigen gewem
das du erworben hast
Durch deinen herben bittern todt,
des bit ich dich, mein HERR vnd Gott.

3. Weil du mein Gott vnnd Vatter bist,
dein Kind wirst du verlassen nicht,
du Våtterliches hertz!
Ich bin ein armer erden Kloss,
auff Erden weiss ich keinen trost.
4. Der Reich veriest sich auff sein zeytliches
gut.
ich aber will dir vertrawen, mein Gott:
ob ich gleich werdt veracht.
So weiss ich vnd glaub vestiglich,
wer dir vertrawt, dem mangelt nicht!

12. Alles was ist auff diser Welt,
es sey Silber, Gold oder gelt,
Reichtumb vnnd zeitlich gut,
Das wert nur eine kleine zeit
vnd hilfft doch nichts zur seligkeyt.
13. Ich danck dir, Christ, o Gottes Son,
das du mich solchs hast erkennen Ion
durch dein Gdttliches Wort;
Verley mir auch bestendigkeyt
zu meiner seelen seligkeyt.
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14. Lob, ehr vnd preiss sey dir gesagt
fur alle dein erzeigte wolthat,
vnd bit dich demtitig:
Lass mich nicht von deim angesicht
verstossen werden ewigklich.
Georgius Aemilius Oemler(?), o. 1560.
Her efter Wackemagel IV, 190.
Wackernagel anfører denne tekst efter »Zwey
schone Newe Geistliche Lieder etc.«, som er trykt
i Niirnberg hos Valentin Newber o. 1560, men da
dette tryk mangler den 8. og 9. strofe, har han
indskudt disse efter Joh. Eichorns salmebog fra
1569. Han bringer tillige to plattyske tekster, nr.
191 efter »Enchiridion Geistliker leder vnd Psalmen«, Hamburg 1565, og nr. 192 efter »Vthsettinge Etliker Psalmen vnd Geistliker leder«,
Liibeck 1567. Men den findes allerede 1559 i en
polsk salmebog »Piesni chrzescianskie«, udgivet
af præsten Seklucyan i Konigsberg, hvor den be
gynder: »Czemu sie trossczyss«.
Gennem et par aarhundreder har det været
den almindelige mening, at mestersangeren Hans
Sachs i Niirnberg var forfatter til den. Wacker
nagel har selv været af den mening, idet han støt
tede sig paa forfatterangivelsen i Joh. Mich. Dilherrs salmebog: »Bei 1000 Alte vnd Neue Geist
liche Psalmen, Lieder vnd Gebete etc.«, Niirnberg 1654. Men senere opdagede han, at Dilherr,
skønt han var præst i Niirnberg og professor i
teologi og filosofi ved gymnasiet, var meget daarligt underrettet, endogsaa med hensyn til hjem
byens egne salmedigtere. Han anfører en lang
række af Dilherrs fejltagelser. Man har desuden
ikke kunnet finde denne salme i Hans Sachs’
skrifter, og endelig betoner han, at mestersan
gerne var meget nøje med tællingen af stavelserne,
mens linjerne her i salmen ofte er uregelmæssige,
se saaledes 2,1; 4,1-2; 6,1 osv. Hans grunde er
saa overbevisende, at det nu er almindeligt at fra
skrive Hans Sachs forfatterskabet. Derimod giver
han ikke nogen som helst grund for, at han i ste
det anbringer salmen under G. Æ. Oemlers navn.
Oemler var en svoger til Luther, født i Mansfeld 1517, død 1569 som superintendent i Stolberg
i Harzen.
Fischer refererer Wackernagel, aabenbart med
tilslutning, men gør dog opmærksom paa, at sal
men allerede 1633 angives at være af Hans Sachs.
Han slutter sin udredning med, at forfatteren er
ubekendt, og nævner ikke med et ord G. Æ.
Oemler. Koch føjer til, at de navnløse sange ikke
altid er de ringeste: »Er vor salme ikke af en me
stersanger, saa er den dog en mestersang«. Han
bringer derefter som sædvanlig en lang række
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eksempler paa, hvorledes den har været til velsig
nelse for store og smaa i trange tider. Det sidste af
hans eksempler har litteraturhistorisk betydning.
I forsommeren 1740 bestod Salomo Ranisch paa
udmærket maade sin afgangseksamen fra latin
skolen i Chemnitz. Et smukt eksamensbevis havde
han nu i lommen, men ingen penge til studierne,
og han var meget bedrøvet over sin fattigdom. Da
hørte han denne salme i kirken, og den greb ham
saa dybt, at han efterforskede forfatteren og fandt,
at det var Hans Sachs, som nu var ganske glemt.
Det foranledigede ham til ved skolens afslutnings
fest at holde en lovtale over den forglemte mester
sanger og skomager i Niirnberg, en tale, der vakte
saa megen opmærksomhed, at den gav anledning
til mange gaver og understøttelser til studierne.
Saa meget ivrigere studerede han i de følgende
aar alt, hvad han kunde finde om den i sin tid saa
berømte digter, og endelig i 1765 kunde han ud
give en levnedsbeskrivelse af Hans Sachs. Det var
begyndelsen til, at den gamle mestersanger paany
kom til ære og værdighed. 11 aar senere kom
Goethe til samme resultat.
Salmen var i ældre tid meget udbredt i Tysk
land, men der var nogle linjer i den, som gav an
ledning til mange spekulationer og ændringer,
saaledes 5,4 om enken i »Sodomer landt«; man
rettede det efter 1. Kong. 17,9 til »Sidonier land«
eller »Sarepta land«. »Sidonier« kan godt have
været det rigtige og »Sodomer« en trykfejl, da
man maa antage, at forfatteren har været mere
bibelkyndig end bogtrykkeren. Ligeledes har man
studset over »Guds tjener Habacuck« i 7,5. Da
verset hviler paa historien om dragen i Babylon,
som hører til de apokryfe, der efter Luthers me
ning ikke havde nogen sandsynlighed for sig, æn
drede man det til: »Hielt ihren rachen zu, Und
machte durch dess engels hand All seine feind zu
spott und schand«, saaledes f.eks. i Chr. v.
Stockens holstenske salmebog 1681. Schamelius
mente dog, at det var vanskeligt saaledes at ændre
den tilvante tekst; man maatte hellere lade den
staa, idet man ikke nødvendigvis skulde tænke
paa profeten Habakuk; Gud kunde jo have haft
en anden tjener af samme navn.
Ogsaa til Danmark kom salmen tidligt; den
blev optaget i »Geistliche lieder vnd Psalmen etc.,
Kopffenhagen 1571«, men da var den allerede
1569 oversat af Hans Thomissøn saaledes:
Trøst i liflfs fare/ oc sorrig for
dette liffs næring.
1. Mit hierte hui gremmer du dig/
bedrøffuer dig saa sørgelig/
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for Verdsens timelig gods/
din trøst set til din Herre Gud/
Der alting skabte met sit bud.
2. Hand vil eller kand dig ey forlade/
Hand veed din trang din nød oc skade/
Hans er Himmel oc lord.
Min Fader oc min Herre sød/
Som staar mig bi i all min nød.
3. Du est min Gud oc Fader sand/
Dit Barn du ey forlade kand/
Dit hierte er Faderligt.
Jeg er en lordklimp met stor brøst/
Paa lorden veed ieg ingen trøst.
4. Den Rige paa sit gods trøster sig/
Men ieg fortrøster mig paa dig/
Er ieg end her foract/
Saa veed ieg vel oc visselig tror/
At dine tienere din hielp faar.
5. Helia sige huo fødde dig/
Der Regnen forholtis vnderlig
I den suare dyre tid ?
I Zidons Land en Encke rund/
Til den Gud sende dig samme stund.
6. Oc at du ey skulde lide nød/
Der du drogst did som Gud dig bød/
Oc hans befalning giorde:
Dig førde Raffne kiød oc brød/
Aarie oc silde til din føde.
7. Du soffst vnder it Enebær træ/
Der Engelen kom/ oc loed sig see/
Hand førde dig Vand oc Brød.
Du gickst der effter en vey saa lang/
Til Horebs bierg vden hungers trang.
8. loseph bleff til Egypten sold/
Oc der i Fengsel kast met vold/
For sin Gudfryctighed/
Men Gud hialp hannem til Herre naffn/
Hans venner til stor ære oc gaffn.
9. Gud haffde Daniel ey forgæt/
Der hand blant Løuerne vaar nedset/
Sin Engel sende hand did/
Hand hannem Mad da føre loed/
Ved Abacuc sin tienere god.
10. Den trofaste Gud ey glemme vild/
De tre Mend som vaare kaste i Ild/
Sin Engel sende hand did/

Loed dem beuare for Ildens glød/
Oc hialp dem saa aff all deris nød.
11. lonas kunde Guds hielp ocsaa faa/
Der hand i Hualfiskens bug laa/
Tre dage oc nætter tre:
Gud met sit Ord det visslige giør/
At Fisken hannem paa landet før.
12. O Gud du est end nu saa rig/
Som du haffuer værit euindelig/
Til dig staar all mit haab.
Min Siel beuar/ oc giør hende rig/
Saa haffuer ieg nock euindelig.
13. Den timelig ære vil ieg ombære/
Den euig lad mig visse være/
Den du forhuærffuit mig/
Alt ved din bitter haarde Død/
Det beder ieg dig O Herre sød.
14. Alt det denne Verden er aff fuld/
Det være sig Penning Sølff eller Guld/
Rigdom oc timelig gods.
En liden stund det bliffuer ved/
Oc hielper ey til Salighed.
15. leg tacker dig Christ O Guds Søn/
At du gaffst mig denne kundskab skøn/
Ved dit Guddommeligt Ord/
Forlen mig oc bistandighed/
Min arme Siel til Salighed.
16. Loff ære oc priss skee dig allestund/
For dine velgierning mangelund.
Ieg beder dig inderlig/
Lad oss ey fra dit Ansict blid/
Forskiudis bort til euig tid.
Hans Thomissøn, Th 235.
Her er to vers mere end i den anførte tyske tekst,
nemlig v. 6 om ravnene og v. 11 om Jonas. Man
kunde meget vel tænke sig, at Hans Thomissøn
havde tildigtet dem, men det er næppe tilfældet.
Dels er han her en meget samvittighedsfuld over
sætter, dels har man et tysk vers, som aabenbart
svarer til v. 6, nemlig i en af de plattyske tekster
hos Wackernagel, IV, 192, som begynder: »Wat
bedrouestu dy, myn hert«:
6. Vnd vp dat du nicht lidest nodt
vnd vortruwest dinem leuen Godt
vnd richtest vth sin beuel,
Most dy de raue flesch vnd Brodt
stedes tho bringen fro vnd spad.
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Det er da naturligt at tænke sig, at den tekst, som
har foreligget for Hans Thomissøn, ogsaa har haft
et vers om Jonas og tillige har haft versene 8 og 9
i samme rækkefølge som Th. Denne antagelse
støttes af den svenske oversættelse fra 1572, som
endnu er optaget i salmebogen af 1695, »Mit
hjerta, hwi gråmer tu tig«, som mangler v.
11(13), men ellers har de samme vers og samme
rækkefølge som Th.
Salmen gik videre til K med følgende ændrin
ger:
1,4: og Gud,
4,1: fortrøster
6,5: fød’.
10,2: var kast
4: fra
11,1: ogsaa Guds hielp
4: visselig
5: til landet
13,1:
2:
3:
4:

undvære
evige
forhvervede
med din bittre og haarde

14,2: Penninge,
15,1: Christe,
2: den
4: bestandighed,

3Sl
2. Han er jo evig, viis og stor.
Han skabte Alting ved sit Ord;
Han veed vor Tarv og Trang;
Han kan velsigne rundelig,
han vil velsigne faderlig.
3. Hvo bad til ham og blev ei hørt?
Hvo blev ei af den Gode ført,
Som Barn ved Faders Haand?
Een gav han lidt, en Anden meer,
Hvad tienligst var, det fik Enhver.
4. O Gud! du est endnu saa rig,
Saa mægtig, saa miskundelig,
Som du det altid var;
Din Naade og din Varetægt
Er stedse ny fra Slægt til Slægt.
5. En Daare stoler paa sit Gods,
Han byder dog ei Døden Trods,
Og kiøber Himlen ei.
Vær du, o Fader! vær mig huld,
Da savner jeg ei Jordens Guld.
6. Thi den, du ynder, han har meer
End Gods og Guld: han er dig kier,
Og du velsigner ham.
Hans Rigdom er hans Nøisomhed;
Hans Haab er Haab om Salighed.
7. Tak skee dig, Jesu! for dit Ord,
Dit høie, vise Guddoms-Ord;
Det gav mig denne Trøst.
O! lad det og befæste mig
I Tro til Faderen og dig!
N. E. Balle (?) i E 92.

16,2: din

4: mig
Uden videre ændringer blev den optaget i P 164,
men derefter udeladt i Gb.
E elskede forsynssalmer, men afskyede bibel
historiske hentydninger.
Den blev derfor genoptaget i E i følgende stærkt
forkortede omdigtning, som maaske skyldes bi
skop Balle selv; se Fr. Nielsen s. 55 og Skaar i
Kirkehist. Saml. 4, V, s. 59. Den er dog »for
bedret« paa et senere møde i komiteen.
1. Min Siel! hvi vil du græmme dig?
Hvi frygter du saa ængstelig
For Mangel og for Trang?
O! sæt dit Haab til Godheds Gud,
Og mærk hans Veie, lyd hans Bud!

Denne bearbejdelse levede kun lige saa længe
som E. En ny fremkom i R og gik videre til KH
og er tillige optaget i Grundtvigs Sangværk, gi.
udg. III, 325, ny udg. IV, 235, hvor den er dateret
til 1852, idet man har taget den efter et tillæg til
Rørdams Mern-Festsalmer nr. 709 i den tro, at
Grundtvig maatte have leveret den til Rørdam.
Men saaledes forholder det sig næppe. Den frem
kom nemlig allerede i RF 1850,29. Det er da
sandsynligvis Hammerich, som har foretaget be
arbejdelsen efter den gamle og med en smule
støtte i E. Grundtvig har derimod foretaget en
anden bearbejdelse, »Hvi græmmer, Hjerte, du
dig saa«, gengivet efter haandskriftet i Sangv.
IV, 20 og noget usikkert dateret til 1843. De to
bearbejdelser er saa forskellige, at dette yder
ligere forøger tvivlen om, at Grundtvig skulde
være ophavsmand til RF 1850,29, som lyder:

382
1. Min Sjæl, hvi vil du græmme dig,
Hvi frygter du saa ængstelig
For Mangel og for Trang?
Sæt Haabet til den Herre Gud,
Som Alting skabte ved sit Bud.
2. Alt hvormed Verden her er fuld,
Det være Perler, Sølv og Guld,
Hvad heller jordiskt Gods;
En liden Stund det varer ved
Og hjælper ei til Salighed.
3. Men den, Gud ynder, han har meer
End jordisk Gods og gyldent Leer,
Thi ham velsigner Gud;
Hans Rigdom er hans Sjælefred,
Hans Arv er Haab om Salighed.
4. O Gud, du est min Fader sand,
Dit Barn du ei forlade kan.
Hvor mørkt det end seer ud;
Jeg troer og veed det visselig,
At Hjælp du vil tilskikke mig.
5. Elias siig, hvo føded dig,
Der Regn forholdtes underlig,
Og Hungeren blev svar ?
I Sidons Land, i Enkens Huus,
Gav Gud dig Brød og Oliekruus.
6. Til fremmed Land blev Joseph bragt,
I Lænker blev med Vold han lagt
For sin Gudfrygtighed;
Men Gud hjalp ham til Herrenavn,
Og det blev meget Folk til Gavn.
7. Min Gud, du er endnu saa rig,
Saa mægtig og miskundelig,
Som du det altid var;
Bevar min Sjæl og gjør den rig,
Saa har jeg nok evindelig!
Fr. Hammerich(?) 1850.
Heri ændrede komiteen to ord i RF 1852,26, nem
lig 2,3: Ærens Krands. Med denne ændring blev
den et par maaneder senere optaget hos Rørdam,
hvorfra den sikkert med urette gik i Sangværket
som en Grundtvig-salme.
Fra RT1852 gik den uændret til R 26 og derfra
til KH 18 med følgende ændringer:
3,2: jordisk Guld
5: evig Salighed.
V. 5 og 6 er ombyttet og ændret:
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5 (6) ,4: ham hjalp
6(5),2: Da Regn
S 87 har foretaget en ombytning af versene og
formet et nyt slutningsvers ud fra de to sidste hos
Hans Thomissøn. I denne skikkelse gik salmen
videre til GF 132 og MF 105 og blev optaget i
D38.
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny
oversættelse paa 14 vers, dog med nogen støtte i
den gamle. Men de senere sønderjydske salme
bøger, MB og N, har ikke optaget salmen, hver
ken efter Æ 299 eller P 164.
I Norge optog Wexels en forkortet ny oversæt
telse i »Christelige Psalmer« 1840. Hauge 508
holder sig nærmere til den gamle danske tekst i
de optagne 11 vers. Derimod findes den ikke hos
Landstad, i La rev eller Nynorsk.
(Wackemagel IV, s. 129. Koch VIII, 458-466. Fischer
11,321-4. Thuner 426. Nutzhorn II, 175-8. Niels Møl
ler SS II, 144-5. Widding II, 127. StJ III,92 f.).

MIN SJÆL OG AAND, OPMUNTRE DIG.
Aften-Sang:
Til Indgang:
Min Siæl og Aand opmuntre dig.
Siunges som:
Om Himmeriges Rige saa ville vi tale.
1. Min Siæl og Aand opmuntre dig.
At see hen ind i Himmerig,
Hvor JEsus hand opstiger,
Viis hannem hvad du mest attraar,
Og see du Troens Vinger faar.
Hvor med du efterfiger,
Og i dend Glæde kiger.
2. Dend Sky, der ham fra Øyne tog,
Dend følger Jeg, og tæncker dog,
Dend skal ham ey bedecke,
Jeg jo maa trænge til ham ind
I Troe, i Haab, i Siæl og Sind,
Hand skal mig Haanden recke
Min Andagt at opvecke.
3. I hvide-Klædde Vidner, som
Stod hos, der til sin Herredom
Min JEsus vild’ opfare,
I minder mig, Jeg op skal staa.
Og frem i hvide Klæder gaa,
Naar hand mig vil forklare
Blant Himlens Engle-skare.
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4. Til Himlen foer mit Hoved op,
Jeg som en Lem i JEsu Krop
Vil glad i Aanden være.
At jeg og engang komme kand
Til det forjætte Himlens Land,
Min Kron og Krands at bære
I ævig Fryd og Ære.
5. Jeg veed, og i mit Hierte troer,
At, som hand op til Himlen foer,
Hand saa igien skal komme:
O kom da, søde JEsu, kom
Og aabne Himlens Helligdom
For alle dine fromme!
O gid dend Tiid var omme!
6. O Verden, haf du gode Nat,
I Himlen er min Siæles Skat,
Jeg vil fra Jorden fige!
Din Lyst, dit Guld, din Høyhed ey
Skal hindre mig oppaa min Vey,
Far vel vil jeg dig sige,
Kom søde Himmerige.
Thomas Kingo.
»Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog«, 1699.
Her efter KSS V, 35.
Salmen er beregnet til indgangssalme ved aften
sang paa Kristi himmelfartsdag. Den fremkom
først i K og hører altsaa til de salmer, som Kingo
indsendte til den kommission, der endeligt udar
bejdede salmebogen. Den blev optaget i P 117,
blot med en lille ændring i 6,2: siele-skat. Gb 235
har yderligere ændret 3,2: da til sit.
Efter at den havde været udeladt i E, genoptog
Mynster den i ET 578 med udeladelse af v. 3 og
4, og med følgende ændringer i de øvrige:
1,2: Og see nu ind
4-7: Han være hvad du meest attraaer,
Og da du Troens Vinger faaer.
At efter ham du higer
Mod Himlens lyse Riger.
2,1: som ham
4: Jeg skal dog
5: med Siel
6-7: Han skal sin Haand udstrække,
Og giennem Sky mig række.
(Grundtvig)
3(5).?:

Ak> gid

4(6),1:
2:

hav du da god Nat!
mit Hiertes Skat,

3:
5:

hige.
Skal lægge Hindring paa min Vei;

Den samme tekst blev optaget i R 237.
Grundtvig bearbejdede salmen til Hagens »Hi
storiske Psalmer og Riim« 1832, nr. 39, hvor sid
ste vers er udeladt. Mere vidtgaaende omdigtning
af de samme fem vers optog han i Sangv. 1,317:
»Min Sjæl og Aand! opsving du dig«. Han nær
mede sig atter originalen 1845 i Prøveheftet nr.
98, og saaledes brugte han den i Vartov i pinsen
1846. Saaledes blev den ogsaa optaget i Fenger
nes Pinsehefte. I et særtryk til pinsen 1847 optog
han en ny bearbejdelse af v. 4: »Min Høvding
foer til Himlen hjem«, som 1850 blev optaget i
Festpsalmer nr. 643, se Sangv. IV, 169. De auto
riserede salmebøger har gjort enkelte laan i
Grundtvigs tekster, saaledes allerede Mynster.
P. Fenger optog ikke Grundtvigs bearbejdelse
i ETF 901; han var ikke blot Grundtvig-discipel,
men ogsaa Kingo-elsker. Hans lempelige bearbejdelse paavirkede forslaget i KHF 1885,333,
som blev optaget i RT 2,894 °g
videre til KH
256. Her er ændringerne i forhold til originalen:
1,2
4
6

at skue ind
Han være, hvad
efter higer

med Sjæl
2,5
6--7: Sin Haand vil han udstrække
Og gennem Sky mig række.
V. 3 udeladt.
3(4)>«--2: Til Himlen fo’r vort Hoved hjem,
Og jeg, som Jesu Legems Lem,
forjætted’
5
Min Sejerskrans at bære
6
4(5)

uændret.

5(6),i
2
3
5
6

hav du da Godnat!
Sjæleskat,
hige;
Skal lægge Hindring paa min Vej,
jeg vil

I Sønderjylland blev den optaget i MB 154 med
alle vers og lempelige ændringer; derefter lige
ledes med alle vers i N 167, hvor ændringerne i
forhold til Kingo er følgende:
1,6--7: At efter ham du higer
Mod Himlens lyse Riger!
<
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2>5 =

med Sjæl

3.«:

I to hvidklædte
sit
saa’s opfare,

2:
3=

4,1-2 : hjem,
Jeg af hans Legeme et Lem
5 = forjætted’
6: Min Seierskrands at bære
6,1:
2:
3=

hav du da Godnat,
Sjæleskat,
hige!

Efter genforeningen mente sønderjyderne at kun
ne undvære den, og dens nummer kom til at staa
blankt i SS.
I salmebogskommissionen var der stemning for
at optage den med to vers, nemlig Grundtvigs
bearbejdelse af v. 4, »Min Høvding for til Him
len hjem«, sammensat med Kingos v. 5, saaledes
som den var optaget i S 249 og ST 754. Med en
ubetydelig ændring blev disse to vers optaget i
Prøvesalmebogen 225, men paa grund af plads
mangel kom de ikke med i D.
I Norge blev den først optaget i Wexels »Christelige Psalmer« 1840, derefter i Christianiatillæget 590, La 416 og Hauge 236, overalt med alle
vers og smaa ændringer. La rev 415 har ogsaa alle
vers, men med lidt flere ændringer. Derimod er
den ikke oversat til Nynorsk og ikke optaget i
rigsmaaltillæget.
(Skaar 11,132. StJ 1,27; II,310; IV,47).

MIN SJÆL, OM DU VIL NOGEN TID.
Aften-Sang:
Til Indgang:
Min Siæl, om du vil nogen Tiid.
Siunges som:
Jeg veed et ævigt Himmerig.
1. Min Siæl, om du vil nogen Tiid
Din Gud i Sandhed Priise,
Da bør du af aid Magt og fliid
Ny Lydighed beviise.
2. Forgiæfves du til Kircke gaar,
Paa HErrens Ord at høre,
Om hiem igien du Glemsom gaar,
Vil ey der efter giøre.

3. Det hielper ey du kiender Gud,
Og veedst af ham at sige,
Naar fra hans Ord og rene Bud
Du vilt med Ondskab vige.
4. Om i hans Ord du Speyler dig,
Og skuer Syndsens Plette,
O skam dig, om du løselig
Din skiendsel vil forgiette.
5. Om du til Evangelium,
Guds Friheds Lof, indkiger,
Da est du meget Blind og Dum,
Om du derfra bortviger.
6. Blif ved Guds Bud, og lad din Troe
I Kierlig Gierning kiende,
Saa skal du i Guds Fred og Roe
Opnaa din Troes Ende.
7. Bær Sorg for Synden, frygt din Gud,
Din Tunge holt i Tømme,
At du dit heele Lefnet ud
Hans Navn maa ret berømme.
8. Holdt dig til alles Nød og trang
Med hielp og trøst at lindre,
Lad Verden aldrig nogen gang
Fra Kierlighed dig hindre.
9. O søde JEsu lad din Aand
Min Gierning hellig giøre,
Og ved din egen Almagts Haand
Min Afmagt hielp tilføre.
10. Saa skal min Gierning priselig
Ved dig allene blifve,
Og du af Naade Himmerig
Mig skiencke skal og gifve.
Thomas Kingo:
»Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog«, 1699.
Her efter KSS V,3i.
Ved lovens gerninger kan frelsen ikke vindes,
men kun af Guds naade; men naaden fritager
ikke for paa evangeliets grund at øve gode ger
ninger ; derom handler denne salme om »den nye
lydighed«.
Den er skrevet til aftensang paa 5. sønd. e.
paaske, altsaa til epistlen, Jak. 1,22 flg. Da den
hører til sommerhalvdelen af kirkeaaret, har
Kingo ikke selv offentliggjort den, men sendt den
til kommissionen, som endeligt udarbejdede K.
Derfra gik den videre til P 222 og Gb 229 uden
ændringer. Derimod blev den forkortet og meget

MIN SJÆL, OM DU VIL NOGEN TID

grundigt bearbejdet af Rahbek i E 254, hvor den
lyder:
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8 (10), 1:

Da

1. Gud! hvo er jeg, hvad er min Kraft?
Hvad kan jeg vel udrette ?
Du, Herre! giver ene Kraft
At ville og udrette.

Saaledes blev salmen ogsaa optaget i R 444, men
KHF 1885,327 førte atter teksten et skridt nær
mere til Kingo, udelod vel stadig v. 4 og 5, men
ændrede kun:

2. Min Siel er svag og skrøbelig
Og saare let at hilde;
Fra Veien, du anviste mig,
Den lod sig let forvilde.

5(7),!: Hav Sky for Synden,

3. Det Gode, som min Hu stod til,
Jeg altfor ofte glemmer;
Det onde, som jeg ikke vil.
Jeg altfor ofte fremmer.
4. O! led mig ved din Faderhaand,
Led mig ved Jesu Lære,
Og hielp mig ved din gode Aand,
Dig stedse tro at være!
5. Da skal min Gierning prise dig.
Mit Haab befæstet blive;
Og du mig da dit Himmerig
For Jesu Skyld vil give.
Rahbek, E 254.
I de fire første vers er der ingen som helst lighed
med Kingos salme; kun slutningsverset genken
des. Det kunde for saa vidt være en helt ny salme
med laan af et enkelt vers; men Skaar siger, at
det er den samme, og det maa man vel saa tro.
Men Mynster genoptog en tekst, der laa Kin
gos nærmere, i ET 588, hvor v. 4 og 5 er udeladt
og følgende ændret:
1,4:

Din

2,2:

For Herrens

4 (6),3:
4:

Da
en salig Ende.

5(7),!;
Hav Sky for Synd, din Gud tilbeed,
3-4: Hvo dømmer strengt, det Ord du
veed.
Ham vil og Herren dømme.
6(8),1:

Tænk paa din Næstes

7(9), 1:
2:
3:

O Herre
Mit Hierte helliggiøre,
Og selv du ved din

25

6(8),i: Tænk paa, din Næstes
Denne tekst blev optaget i KH 518
Grundtvig har bearbejdet den i aarene 185355, se Sangv. IV,410, »Guds Venner! vil til evig
Tid«. Denne tekst blev optaget i ETR 764; men
Sangv. VI, s. 362 giver oplysning om mange vari
anter. De to sidste vers ændrede Grundtvig igen
paa og optog dem i Festsalmernes 8. oplag nr.
889, »O, søde Jesus! lad din Aand«. I nyere tid
er disse to vers optaget i S 477 og ST 855.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 402 og
N 363 med alle vers; det sidste sted er ændrin
gerne følgende:
3,3: hans Mund
4,2: Syndens Pletter,
4: dog forgjetter!

5»«:

»

3: er
8,1: Glem ei din Næstes

D 599 har udeladt v. 4 og 5 og følger i de optagne
vers teksten i N, men ændrer dog yderligere
7(9),!: Herre

Kommissionen vilde egentlig have optaget alle
vers, jvf. Prøvesalmebogen 649, men da kommis
sionens arbejde var endt, slettede kirkeministeren
paa »Kredsens« opfordring v. 4 og 5, saa teksten
mere kom til at ligne KH.
I Norge blev den af Wexels optaget i »Christelige Psalmer« 1840 med udeladelse af v. 5; saale
des gik den videre til Christianiatillæget 626. Men
La 408 og Hauge 227 optog alle vers. La rev 403
har udeladt v. 3, 4, 5. Nynorsk har ikke optaget
den.
(Skaar II, 119. Kirkehist. Saml. 4, V,63).
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Min egen Krafit ey strekker
Til Himmel-høyt at gaa!
Saa drag mig effter Dig!
Du skalt ey bruge Svøbe,
Jeg villig nok vil løbe,
Naar du kun hielper mig.

Over Høyesangens I. Gap.
3. Vers.
under dend Melodic:
Jeg vil din Friis udsiunge, etc.
1. Min Sool, min Lyst, min glæde.
Min JEsu, hiertens Ven,
Hvor længes jeg at træde,
Og komme til dig hen!
Jeg har en Jule-sang
I Hiertet dig at yde,
Som skal med Tak udflyde,
Hielp selv min Troes gang.
2. Mens Ah! de Verdens Bomme
Og Bolte hindre mig,
Jeg ey saa rask kand komme
Til søde JEsu, Dig!
Her legges steen og stød
For Foden alle stæder,
I dig jeg mig dog glæder,
Og maa mig længes død.
3. Mand siger mig, Du ligger
I Krubbe, Høe og straa,
Kun liig en usel Tigger!
Jeg dig dog gierne saae!
Nu siger mand, hvad kand
En arm hos arme giøre?
Dog hviskes i mit Øre,
Du est aff anden Stand.
4. Mand siger, at Dig følger
Kun Korss og Kummer med,
Og at mand gaar i Bølger,
I dine Fode-fied!
Ja Død og Satan til,
Sampt Verdens mægtig skare
Vil sætte dem i Fare,
Som Dig opsøge vil.
5. Sligt mig vel meget hindrer
Og issner mig mit Blood,
Dog er der lit der lindrer
Mig ved min Hierte-Rood;
Jeg veed ey hvad det er!
Det er en Lyst og Længsel
At følge Dig, om Trængsel
Mig end til Døde skiær.
6. Du seer dog hvad mig brekker,
Jeg intet kand formaa.

7. Lad komme Korss og Klemmer,
Sverd, Øxe, Baal og Ild!
Lad Satan og hans Lemmer,
Og Verden blive vild!
Drag mig kun, JEsu, foort!
Det er jo dog en Glæde,
Til Livet at indtræde,
Igiennem Dødsens Poort.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 116 flg.
Denne salme er beregnet til 3. juledag, som den
gang var helligdag, men skrevet over en frit valgt
tekst, og maaske derfor saa helstøbt i sin tanke
gang. Teksten angives at være Højsangen 1,3,
men det skal nok være 1,4: »Drag mig efter dig,
saa løbe vi«, jvf. 6,5-8.
Noter:
2,1-2: Men ak, fangebom og bolt (i verdens fæng
sel) hindrer mig.
5:
Man lægger anstødsstene i vejen for den,
som vil til Jesus; og kan han ikke komme
der paa anden maade end ved at dø, saa
maa han længes efter døden. Han fyldes,
som Ludwigs siger, af en »anelsesfuld skæl
ven« ved tanken om, hvad Kristi efter
følgelse kan koste.
5:

Det er han slet ikke ufølsom for, men en
lindring og opmuntring, som ligger skjult
i dragelsen, opvejer frygten for trængs
lerne.

6,1:

brek: mangel, brøst. En anden vanskelig
hed ved at følge Jesus efter er hans egen
mangel paa evne. Og saa kommer det
hjertegribende: Drag mig derfor, du skal
ikke bruge svøbe, jeg er villig nok, naar du
vil give mig kraft.

7:

»Saa er det vel værd at se«, siger Raid,
»hvordan denne inderlige Salme i sit op
rindelige Slutningsvers svinger sig op til
sand Pathos uden at miste sit Inderlig
hedspræg«.
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Med henblik paa dette slutningsvers siger Rudelbach, at det lader sig »ikke miskjende, at Kingo
har hørt de dybe Toner af Paul Gerhards Psalmedigtning, og at han, om end ikke ligefrem efter
lignede dem, dog følte sig saa inderlig beslægtet
dermed, at de hist og her lade sig spore som For
billeder«. I en fodnote uddyber Rudelbach dette
ved at henvise til trediesidste vers af Gerhardts
»1st Gott fiir mich, so trete« (»Die Welt, die mag
zerbrechen ...«, se »Er Gud for mig, saa træde«).
Mon det dog ikke snarere forholder sig saadan, at
der er tale om en fælles kilde, nemlig Rom.

8,31-39Denne mestersalme, som vel er den bedste af
Kingos julesalmer og et forvarsel om Brorsons, og
som vil passe fortrinligt til vore tekster paa 2.
juledag, blev mærkeligt nok ikke optaget i K eller
de følgende salmebøger. Der er flere, som har
undret sig derover. Hans Ellekilde siger endda,
at vi heller ikke har turdet optage den i salme
bogen i dens oprindelige storladenhed og gru.
»Man sammenligne vort nuværende Vers 5 med
Kingos to originale Slutningsvers«, som han der
efter citerer.
Ejnar Thomsen rammer mod sædvane lidt ved
siden af, naar han siger, at der stadig er noget i
Kingo, som trækker ham hen mod verdens herlig
hed. »Han er haabløst tvesindet, halvt verdens
vendt, halvt himmelvendt. Skal det komme til at
gaa den rette Vej med ham, behøver han Guds
Hjælp. Men han frabeder sig, at den bliver for
kraftig igen«. Han citerer derefter 6,5-8 og fort
sætter: »Det er jo en meget forsigtig Bøn, sandt
at sige ikke imponerende. Men der er noget ind
tagende ærligt over den. Og vel netop fordi den i
sit spinkle Format virker saa tilforladeligt, tror
man paa den bratte Overgang til stærke Ord«,
nemlig i slutningsverset. Det er vel ofte rigtigt hos
Kingo, at verden drager ham, men her er det
ikke verdenslyst, men verdens/rygt, der vil afholde
ham fra Jesu efterfølgelse. Videre siger Ejnar
Thomsen: »Her er Talen ikke om at gaa ind til
den himmelske Salighed gennem den fysiske Død,
men det drejer sig om i levende Live at afdø fra
Verden, at forlige sig med Forsagelsens og Kor
sets Vej«. Mon man ikke skal sige »baade-og« i
stedet for »ikke-men«?
Grundtvig drog den frem og bearbejdede den
paa sin egen vis i Sangv. 1,180, ja føjede endog et
vers til. Selv om denne bearbejdelse ikke i sin hel
hed lod sig bruge, var man meget opmærksom
paa den, da man forberedte salmens optagelse i
R. RF 1850,149 og RF 1852,146 har optaget fem
vers med betydelige laan fra Grundtvig. Men R
152 er meget anderledes. Det ser ud til, at man
25*

har taget ved lære af Monrads forslag 1854, nr.
69, som holder sig meget nærmere til Kingos tekst.
Man holdt fast ved versudvalget, som baade RF
og Monrad var fælles om: 1, 3, 4, 5, 6a -f 7b, og
der kom kun følgende tekstændringer:
1,4:
7:

Med Lovsang
Den skal med Tak udbryde,

3 (4), 1-6: Man siger, hvo dig følger,
Dit Kors maa tage med
Og gaae som gjennem Bølger
I dine Fode-Fjed;
Nød, Spot og Død dertil
I Kamp mod Verdens Skare
4(5),!:

Slig Frygt min Gang vel
hindrer,
3-4: Eet, der lindrer
I Hjertets dybe Rod;

5(6a7b),i-5: Du seer nok, hvad mig
skrækker:
Jeg Intet selv formaaer,
Min Kraft sig vidt ei strækker,
Jeg himmelhøit ei gaaer.
Men, Jesu, drag mig fort!
KH 135 beholdt det samme versudvalg, men
søgte i teksten meget nærmere til Kingo. Her er
kun ændret:
1,7: udbryde,
5(6), 1-2: Du ser nok, hvad mig skrækker,
O, raad du Bod derpaa!
I Sønderjylland gik det paa samme maade: sal
men kom sent med. Den blev ikke optaget i MB,
ja, end ikke i N, skønt grev Schack var stemt for
dens optagelse, pastor Nic. Nielsen endog med
alle syv vers. Først efter genforeningen blev den
optaget i SS 745 med samme tekst som KH.
D 102 har ligeledes fulgt KH, men dog ændret
5,5: saa drag mig.
I Norge blev salmen fremdraget af Wexels i
»Christelige Psalmer«, væsentlig efter Grundtvigs
bearbejdelse, men dog forkortet til 6 vers. La 154
og Hauge 71 optog alle Kingos 7 vers, og med en
tekst, der laa ganske nær ved originalen. La rev
135 forkortede den ved at gaa over til det gængse
danske versudvalg, hvortil kom eii del overflødige
ændringer. I Nynorsk er den ikke optaget.
(Skaar 1,408. Ludwigs 111,27. Raid 104. Rudelbach
335. Ejnar Thomsen 153-154. Hans Ellekilde: »Vor
danske Jul gennem Tiderne«, Køb. 1943, s. 260).
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MIN STAND DET ER EN BONDES STAND
I

MIN STAND DET ER EN BONDES
STAND.
Mel. Jeg bedér dig, min Herre og Gud.
1. Min Stand det er en Bondes Stand,
Men, Gud skee Lov og Ære,
Jeg lærte, hvor mit Fædreland
I Evighed skal være;
Og, medens her paa Adams Viis,
I Sved min Jord jeg dyrker.
Et Blik mod Himlens Paradiis
Vidunderlig mig styrker.
2. Jeg veed, at ei evindelig
Jeg skal i Mulden grave.
En Arv har Jesus vundet mig
I Paradisets Have;
I Daaben tog mig Gud i Pagt,
Derved al Sorg maa svinde,
Der Salighedens Sæd blev lagt
I Hjertets Jord herinde.
3. Ak milde Jesu, du min Gud,
Vogt selv mit arme Hjerte,
At ikke Fjenden der strøer ud
Den Sæd, som volder Smerte;
Giv Solskin, Regn og Frugtbarhed,
At Alt maa staae i Grøde
Hos mig og hver, som troer og veed,
At os til Fred du døde!
4. Mit Neg Guds Engle da engang
Til Himlens Lader bære,
Med Jubelsang og Frydeklang
Jeg evig der skal være;
Ja, store Gud og Frelsermand,
Snart Prøvens Tid er omme,
Snart skal jeg see mit Fædreland,
Snart skal min Frelse komme!
Fr. Hammerich.
RF1850, nr. 121.
Den tanke har ofte været fremme, at der burde
være salmer i salmebogen for alle lejligheder og
alle stænder, i det mindste dog for præstestanden,
bondestanden og sømandsstanden. Den slags sal
mer plejer ikke at være gode; ovenstaaende er en
af de bedste. Der er gode bibelske tanker deri:
V.
V.
V.
V.

1:
2:
3:
4:

1. Mos. 3,17-19; Fil. 3,20.
1. Pet. 1,2-4.
Math. 13,25.
Math. 13,41-43; Ps. 126,6.

Men den bærer alligevel præg af, at det her er
salmebogskomitemedlemmet, som skal udfylde et
hul i salmebogen, og at det er præsten, som digter
om bondestanden.
Den fremkom i første forslag til R, 1850, blev
optaget uden ændringer i R 124, hvorfra den gik
videre til Sønderjylland og blev optaget i N 538,
der ogsaa ret stærkt gaar ind for den tanke om
salmer for de forskellige stænder. Den slog imid
lertid ikke særlig an, hvorfor den efter genfore
ningen blev udeladt af SS, der lod nummeret staa
blankt. I Kongeriget blev den ikke optaget i KH,
hvorimod D, der ellers ganske har forladt tanken
om de forskellige stænder, har fundet en betyde
lig bedre bondesalme (»Du gav mig, o Herre, en
lod af din jord«), der dog har et videre sigte.
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MIN STØRSTE HJERTENS GLÆDE.
Ein schoner Geistlicher vnd Christlicher newer
Berckreyen, Von dem Jiingsten tage, vnd ewigem
Leben, Auff die Melodey vnd weise, Hertzlich
thut mich erfrewen.
1. HErtzlich thut mich erfrewen
die liebe Sommer zeit,
Wann Gott wird schon vernewen
alles zur ewigkeit,
Den Himel vnd die Erden
wird Gott new schaffen gar,
all Creatur sol werden
gantz herrlich, hiibsch vnd klar.
2. Die Sonn wird new vnd reine,
der Mond, die sternen all
Gar vielmal heller scheinen,
das man sich wundern sol.
Das Firmament gemeine
wird Gott auch schmucken fein,
das wird er thun alleine
zur freud den kindern sein.
3. Also wird Gott new machen
alles so wonniglich,
Fur schonheit sols gar lachen
vnd alles frewen sich.
Von Gold vnd Edelsteine
die Welt wirt sein geschmuckt,
mit Perlen gros vnd kleine,
als wer es ausgestickt.
4. Kein zung kan nicht erreichen
die ewig zierheit gros,
Man kans mit nichts vergleichen,

i

MIN STØRSTE HJERTENS GLÆDE

die wort sind viel zu bios:
Drumb mussen wir solchs sparen
bis an den Jtingsten tag,
denn wollen wir erfaren
was Gott ist vnd vermag.
5. Denn Gott wird bald vns allen,
was je geboren ist,
Durch sein Posaun mit schallen
in seim Son Jhesu Christ
An vnserm fleisch erwecken
zu grosser herrligkeit
vnd klerlich vns entdecken
die ewig seligkeit.
6. Er wird vns vnser leben,
den Leib mit haut vnd har,
Gantz vollig wider geben,
das ist gewislich war,
Vns Leib vnd Seel verkieren
schon hell, gleich wie die Sonn,
nach lust, was wir begeren,
vns geben freud vnd wonn.
7. Sein Engel wird auch schicken
der HERR Christ, vnser trost,
Entgegen Jm zu ziicken
der vns aus Lieb erlost,
Wird vns gar schon empfangen
mit aller heiligen schar,
in seine Arm vmbfangen,
das wirt erfrewen zwar.
8. Da werden wir mit freuden
den Heiland schawen an,
Der durch sein Blut vnd Leiden
den Himel auffgethan,
Die lieben Patriarchen,
Propheten allzumal,
die Mertrer vnd Aposteln
bey jm ein grosse zal.
9. Die werden vns annemen
als jre Bruderlein,
Vnd vnser gar nicht schemen,
vns mengen mitten ein,
Wir werden alle tretten
zur rechten JHESU CHrist,
als vnsern Gott anbeten
der vnsers fleisches ist.
10. Er wird zur rechten seiten
vns freundlich sprechen zu:
»Kompt, jr gebenedeiten,
zu meiner Ehr vnnd Rhw,
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Jtzt sollet jr ererben
meins liebsten Vaters Reich,
welchs ich euch hab erworben,
drum seid jr Erben gleich.«
11. Als denn wird Gott recht richten
die Gottlos bose welt,
Das Hellische fewr sol schlichten
die Stind mit barem gelt,
Den TeufFel vnd sein Rotte
die Heuchler, Mammonsknecht,
wirt Gott zu schand vnd spotte
all vrteiln vngerecht.
12. Wird sich gantz zornig stellen
zu den zur Lincken hand,
Ein recht gleich vrteil fellen
mit worten so genant:
»Geht hin. Jr gantz verfluchten,
zum Hellischen Fewr erkandt,
jns Teuffels strick geflochten,
in ewigen Tod vnd Band.«
13. Also wird Gott erlosen
vns gar von aller not,
Vom Teuffel, allem bosen,
von triibsal, angst vnd spott,
Von trawren, weh vnd klagen,
von kranckheit, schmertz vnd leid,
von schwermut, sorg vnd zagen,
von aller bosen zeit.
14. Denn wirt der HErr CHRist furen
vns die wir Jm vertrawt
Mit grossem Jubiliren
zum Vater, seine Braut:
Der wird vns bald schon zieren
vnd freundlich lachen an,
mit edlem Balsam schmieren,
mit schmuck begaben schon.
15. Die Braut wird Gott new kleiden
von seinem eigen schmuck
In guiden Stiick vnd Seiden,
in einen bunden Rock,
Ein guiden Rinck anstecken,
der Lieb zum waren pfandt,
jr scham auch wol zudecken,
das sie nicht werd erkant.
16. Gott wird sich zu vns keren,
eim jeden setzen auff
Ein guiden Kron der Ehren,
vns hertzen freundlich drauff,
Wird vns an sein brust driicken
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aus Lieb gantz veterlich,
an Leib vnd Seel vns schmucken
mit gaben miltiglich.
17. Er wird vns frolich leiten
jns ewig Paradeis,
Die Hochzeit zu bereiten
zu seinem lob vnd preis.
Da wird sein freud vnd wonne
in rechter lieb vnd trew
aus Gottes schatz vnd brunne
vnd teglich werden new.
18. Da wird man horen klingen
die rechten Seitenspiel,
Die Music kunst wird bringen
In Gott der freuden viel,
Die Engel werden singen
all Heiligen Gottes gleich
mit Himelischen zungen
ewig in Gottes Reich.
19. Kein Ohr hat nie gehoret,
kein menschlich Aug gesehn
Die freud so den bescheret
so Gott Jm hat versehn:
Sie werden Gott anschawen
von hellem angesicht
leiblich mit jren augen
das ewig ware Liecht.
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vom brunn des Lebens flossen
trincken zugleich mit Gott.
23. All vnser lust vnnd willen,
was vnser hertz begert,
Was wir nur wiindschen wollen
soli alles sein gewert.
Des werden wir vns frewen,
Gott loben ewiglich,
von warer Lieb vnd trewen
vns lieben stetiglich.
24. Wir werden stets mit schalle
fiir Gottes stuel vnd Thron
Mit freuden singen alle
ein newes Lied gar schon:
Lob, ehr, preis, krafft vnd stercke
Gott Vater vnd dem Son,
des heilgen Geistes wercke
sey lob vnd danck gethan.
25. Solch freuden Lied mit jauchzen
wird sein der Lobgesang,
Aus freud vnd lust des hertzen
der Auserwelten danck,
Die freud wird ewig bleiben
vnd nimmermehr vergehn,
viel grosser denn wir gleuben
fiir Gott im wercke stehn.
Des Tichters Zugabe.

20. Gott werden sie erkennen,
die heilge Trinitat,
In Gottes liebe brennen,
sein wesen vnd sein Rhat
Wird Gott jrn augen gonnen
vnd was er ist vnd hat,
auch seine Kinder nennen
in Gottes krafft vnd that.
21. Also wird Gott erfullen
alles durch seine krafft,
Wird alles sein in allen
durch seinen Geist vnd safft,
Wird sich selbs gantz zu eigen
vns geben volliglich
vnd all sein gut vns zeigen
in Christo sichtiglich.
22. Mit Gott wir werden halten
das ewig Abendmal,
Die Speis wird nicht veralten
auff Gottes Tisch vnd Saal,
Wir werden friichte essen
vom bawm des Lebens stet,

26. Frolich ich pfleg zu singen,
wenn ich solch freud betracht,
Vnd gehn in vollen sprungen,
mein hertz fur freuden lacht,
Mein gmiit thut sich hoch schwingen
von dieser Welt mit macht,
sehn mich zu solehen dingen,
der Welt ich gar nicht acht.
27. Drumb wollen nicht verzagen
die jtzt in Triibsal sind
Vnnd die die Welt thut plagen
vnd jn ist spinnen feind:
Sie wollen jr Creutze tragen
im Friede mit gedult,
auff Gottes wort sich wagen,
sich trosten Gottes huld.
28. Wer Gottes reich vnd gaben
mit Gott ererben wil,
Der mus hie Triibsal haben,
verfolgung leiden viel.
Das sol jn aber laben:
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es wert ein kleine zeit,
der HELT wird bald her traben,
sein Hiilff ist gwis nicht weit.
29. In des die Welt mag heucheln,
Gott spotten jmmer hin,
Vmb gniesses willen schmeicheln,
sey king in jrem sinn,
Jr sachen listig beugen,
nach dem der wind her geht,
aus furcht die warheit schweigen,
wies jtzt am tage steht.
30. Man las die welt auch toben
vnd redlich lauffen an,
Es sitzt im Himel droben,
Gott lob, ein starcker man:
Er wird gar bald auffwachen,
der ewig straffen kan,
der Richter aller sachen,
er ist schon auff der bahn.
31. Der Breutgam wird bald ruffen
»kompt all, jr Hochzeit gest«.
Hilff Gott, das wir nicht schlaffen,
in Siinden schlummern fest,
Bald han in vnsern henden
die Lampen, Oel vnd Liecht,
vnd dvirffen vns nicht wenden
von deinem angesicht.
32. Der Konig wird bald komen,
die Hochzeit gest gesehn:
Wer fur Jm wird verstummen,
dem wirds sehr vbel gehn.
O Gott, hilff das ich håbe
das rechte Hochzeit kleid,
den Glauben, deine gabe,
zu geben recht bescheid.
33. Ah Herr, durch deine giite
fur mich auff rechte ban,
Her Christ, mich wol behiite,
sonst miicht ich jrre ghan.
Hald mich im glauben feste
in dieser bosen zeit,
hilff, das ich mich stets riiste
zur ewigen hochzeit freud.
34. Hiemit ich wil beschliessen
das frdlich Sommerlied,
Es wird gar bald ausspriessen
die ewig Sommer bliit.
Das ewig Jar her fliessen:
Got geb im selben Jar,

das wir der friicht geniessen.
AMEN, das werde war.
Johann Walther. 1552.
Her efter Wackernagel III, 219.
Wackernagel gengiver salmen efter »8 Blåtter«,
et særtryk fra Wittenberg 1552. I Marburg blev
den optrykt 1555. Begge disse tryk mangler vers
33, som først er kommet til i et tryk fra Dresden
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Digteren er Johann Walther, kantor hos kur
fyrst Frederik den vise af Sachsen ved dennes hof
i Torgau og Dresden, Luthers gode ven og musi
kalske medhjælper. Som det antydes i overskrif
ten, har han taget sit udgangspunkt fra en anden
sang, nemlig en majsang og kærlighedsvise, hvis
første vers lyder:
Herzlich thut mich erfreuen
die frohlich Sommerzeit,
All mein Gebliit vemeuen
der Mai viel Wollust geit;
Die Lerch thut sich erschwingen
mit ihrem hellen Schall,
lieblich die Voglin singen,
voraus die Nachtigall.1
Det ses heraf, at Walther slet ikke tænker paa at
give en kristelig bearbejdelse af majsangen, hvis
tekst han forlader allerede efter den anden linje.
Sangen er ogsaa kun paa 7 vers. En saadan kriste
lig bearbejdelse af sangen blev siden foretaget af
Henrich Knaust i hans bog »Gassenhawer, Reu
ter vnd Bergliedlin, Christlich moraliter vnd sittlich verendert«, Frankf.a.M. 1571. Walter har
haft en helt anden tanke. Han vil skildre det evige
livs sommer, idet han navnlig bygger paa Johan
nes Aabenbaring. Det er blevet til den egentlige
salme, nemlig vers 1-25. I den andel del, vers
26-34 anvender han dette paa den nærværende
tunge tid her i verden og maner til aarvaagenhed.
Han har egentlig ikke tænkt sig, at det skulde
være en kirkesalme; dertil er den blevet alt for
lang. Han har skrevet den »til trøst for sig selv og
alle kristne«. Noget andet er, at den alligevel blev
en kirkesalme, dels i den fulde længde, dels i for
skellige forkortninger. Saaledes har Melchior
Frank udvalgt vers 31, 8, 9, 16, 18, 17, 13 og der
ved dannet en salme om det himmelske bryllup,
i virkeligheden med en helt anden karakter. Man
troede derfor længe, det var Franks egen. Som
merbillederne var borte.
1. Visen findes første gang i »Bicinia gallica, latina et
germanica«, trykt hos Georg Rhau i Wittenberg 1544.
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Desuden har salmen givet stof til - eller i det
mindste inspiration til - nogle af de bedste tyske
salmer om genkomsten og det evige liv, saaledes
Nicolais »Wacket auf, ruft uns die Stimme« og
Meyfarts »Jerusalem, du hochgebaute Stadt«.
Pudsigt nok følger benævnelsen »bjergsang«
med over i dansk. Det var vel den oprindelige
dansevise, som kunde kaldes en »Bergreigen«,
men benævnelsen blev altsaa bibeholdt ved en
salme, der begynder i sangens stil. Paa dansk
giver det ikke megen mening. Det er heller ikke
Sthen selv, men de opbyggelsesboger og salme
bøger, som optager hans oversættelse, der stadig
kalder salmen en bjergsang. Sthens oversættelse
lyder:

En gantske Trøstelig/ Aandelig Sang oc Vise/ om
den yderste Dag/ oc om de Vdualdis Glæde/ oc
siungis met den thone/ Hertzlig thut mich erfrewen/ die liebe Sommer zeit/ etc.
1. HIertelig monne mig glæde/
Den deylige Sommers tid/
Gud skal forny oc berede
Alting/ met største flid/
Baade Himmel oc Jord met ære/
Fornyer Gud aa benbar/
Alle Creatur skal være
Gantske herlig/ høffuisk oc klar.
2. Solen bliflfuer ny oc reener/
Baade Maane oc Stemer all
Skal tusinde gange klarere skinne/
At mand sig forundre skal/
Det deylige Firmamente
Skal Gud oc smycke met flid/
All Glæde maa wi oss vente/
Guds Børn til euig tid.
3. Gud vil da nyt berede/
Altingest saa vnderlig/
For Skønhed skal sig glæde
Alting/ oc fryde sig/
Aflf Guld oc ædel Stene
Bliffuer verden smycket ret
Met Perler skøne oc rene
Som det vaar stucket oc set.
4. Ingen Tunge kand vdsige
Den Zirighed saa ret/
Mand kand oc ey tillige
Ved noget ligne det/
Thi maa wi saadant spare/
Indtil den yderste Dag/
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Da ville wi vist forfare/
Huad Gud kand i sin sag.
5. Gud vil nu snart oss alle
Som fødde ere foruist/
Ved sin Basun henkalle/
I sin Søn Jesu Christ/
Vort Kiød igen opuecke
Til største herlighed/
Oss siden skencke oc recke
Den euige Salighed.
6. Vort Legeme skal hand oss giffue
Igen/ met Hud oc Haar/
Som wi vaare vdi liffue/
Dog met andre vilkaar/
Vort Legeme oc siæl forklare/
Som Solen deylig oc huid/
Oss siden hoss sig beuare/
I lyst oc glæde altid.
7. Sine Engle vil hand vdskicke/
Christus vort Haab oc trøst
Oc oss met sig hiem rycke/
Som hand haffuer gienløst
Saa kierlige mod oss tage/
Met alle Helgens skare/
Om fauffhe oss saa fage/
Met sin Arm aabenbare.
8. Da skulle wi met glæde/
Beskue vor Frelsere god/
Oc Himmerige til rede/
Forhuærffuit met hans Blod
De fromme Patriarcker/
Propheter offuer all/
Apostle oc andre Martyrer/
Hoss Gud saa stort et tal.
9. De skulle oss saa anamme/
Som deris Brødre kier/
Sig icke ved oss skamme/
Men altid vere oss nær/
Wi skulle oc alle træde
Til Christi høyre Haand/
Hannem som vor Gud tilbede/
Oss frelste aflf Dieflfuelens Baand.
10. Hand skal til høyre side/
Oss venlige tale til/
Kommer hid i Benedidede/
Jeg eder ære vil/
I skulle nu alle arffue/
Min kiere Faders Rige/
Huilcket ieg monne eder forhuærflfue/
Mine arflfuing at bliflfue tillige.
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il. Ret Dom skal Gud da skaffe/
Denne Verden wgudelig/
Met Helffuedis Ild dem straffe/
Som leffuit haffuer syndelig/
Thi Dieffuelen oc hans skare/
Mammonister oc Hycklere met/
De skulle til Helffuede fare/
Oc pinis i Euighed.

17. Saa glædelig vil hand indlede
Oss alle i Paradis/
Strax Brylluppet berede/
Til sin Loff/ Ære oc Prijs/
Der bliffuer da Lyst oc Gammen/
I Tro oc Kierlighed/
Hos Guds Børn allesammen/
I euig Salighed.

la. Saa vred skal hand sig stille/
Mod dem ved Venstre Haand/
At effter hans Dom oc Villie
Siger hand til dem paa stand/
Gaar hen i Forbandede alle/
Til Helffuedis Ild oc pine/
I Sathan til Fod monne falde/
Oc foractede Budene mine.

18. Der skal mand høre klinge
Den rette Strengeleeg
It Hierte der aff maa springe/
Aff Musica glæde sig/
Guds Engle deylige siunger/
Oc alle Guds Helgen met/
Met skøne Himmelske Tunger/
Prise Gud i Euighed.

13. Forløse vil Gud da sine/
Fra Sorg/ fra Angest oc Nød/
Fra Dieffuelens oc alskens Pine
Fra drøffuelse/ spot oc død/
Fra gremmelse/ suck oc klage/
Fra Kranckhed oc Hiertens quid/
Fra Modgang/ vee oc Plage/
Fra all deris onde tid.

19. Intet Øre haffuer hørt til Pricke/
Intet Menniskis Øye seet/
Den Glæde Gud vil tilskicke
Dennem der til er forseet/
Da skulle de Gud beskue/
Ansict fra Ansict klar/
Det deylige Lius oc Lue/
Som hand er aabenbar.

14. Christus vil oss da føre/
Som hannem vel betroer/
Met største Jubileren/
Til Gud i Engle Chor/
Sin Brud vil hand da pryde/
Oc lee hende venlige adt/
All ære skal hun da nyde/
Oc bliffue euindelige glad.

20. Gud skal fuldkommelig giffue/
Oss alting ved sin Krafft/
Alting i alle bliffue/
Formedelst sin Aand oc Mact/
Sig selff met alt hand haffuer
Fuldkommelig giffue vil/
Oc alle Himmelske Gaffuer/
I Christo legge oss til.

15. Sin Brud skal Gud da smycke/
Oc klæde hende op aff ny/
Met Silcke oc Gyldenstycke/
Vil hand hende statelig fly/
En Guldring paa hende sætte/
Til Kierligheds visse pant/
Hendis blysel vel tiltecke/
Fordi hand hende vel andt.

21. Met Gud skulle wi da holde
Det euige Afftenmaal
Den Spise skal icke forolde/
Paa HErrens Disk oc sal/
Wi skulle aff Fructen æde/
Paa Liffsens Træ altid/
Oc dricke met Lyst oc glæde
Aff Liffsens Kilde met fryd.

16. Christus vor Gud oc HErre/
Skal strax da til oss gaa/
En Gylden Krone met ære/
Skal hand oss sætte paa/
Op til sit Bryst oss trycke/
Aff Kierlighed Broderlig/
Paa Liff oc Siæl oss smycke/
Met gaffuer mangfoldelig.

22. All Vellyst stadig oc stille/
Alt huad vor Hierte beger/
Huad wi mon ynske ville/
Det skal strax vere oss nær/
Der skulle wi oss glæde/
Oc loffue Gud allen tid/
Huer anden Kierlighed vede/
Oc Troskab met stor flid.
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23. Met deylig Røst oc stemme
Skulle wi for Christi trone
Hans velgierninger ey glemme/
Men siunge hannem Viser skøne/
Loff/ pris/ krafft/ styrcke oc ære/
Ske Gud Fader allen stund/
Hans Søn CHRistus vor HErre/
Den hellig Aand sammelund.

29. Brudgommen skal snarlige kalde/
Kommer hid i Bryllups Geste/
Gud hielpe oss Syndere alle/
Fra Syndsens søffn da best
At wi maa fatte i hende/
Vaare Lamper/ olie oc blus/
At wi oss ey taare vende/
Fra Guds Ansict oc Lius.

24. Denne Glædesang skal vare/
Hos de Vdualde altid/
All Hiertens Sorg bortfare/
Oc tacke Gud met flid/
Denne Fryd skal euig bliffue
Oc aldrig mere forgaa/
Meget større end nogen kand scriffue/
Eller nogen vdsige maa.

30. Naar Kongen da monne indkomme/
Sine Bryllups Gester at see/
Huo for hannem monne forstumme/
Hand faar den euige Vee/
O Gud Hielp at wi haffue
Vore Bryllups Klæder paa/
Oc Troen Guds gode gaffue/
Met huilcken wi kunde bestaa.

Beslutelse paa denne
Sang oc Diet.
25. SAA glædelige monne ieg quæde/
Naar ieg her tencker paa/
leg springer aff lyst oc kæde/
Mit Hierte fryder sig saa/
Mit Sind saa høyt monne suinge/
Fra denne Verden met mact
Oc lengis effter de tingest/
Paa Verden giffuer ieg ey act.
26. Thi skulle i icke forsage/
Som nu haffuer Sorgen stor/
Oc i der Verden plager/
Paa denne arme Jord/
Eders Kors met glæde drager
I Fred taalmaadelig/
Paa Guds Ord eder forlader/
Oc trøster eder mandelig.
27. Huo Christi Rige oc Gaffuer
Met Guds Søn arffue vil
Hand maa her Drøffuelse haffue/
Forfølgelse oc der til/
Sig trøste dog met de fromme/
Det varer en føye tid/
Thi HErren vil snarlig komme/
Giøre oss aff all sorge quit.
28. Lad du men Verden grøne/
O(c) løffue redelig an/
Hand sider i Himmelens Trone/
Gud loff en stercker mand/
Opuogne skal (hand) saa fage/
Der euig straffe kand/
En Dommere offuer alle Sager/
Offuer alle Riger oc land.

31.O HErre for din ære/
Før oss paa den rette Stj/
Beuar oss O JEsu kiere/
Ellers vildfare wi/
Holt oss i Troen trøste/
I denne ælendige Dal/
Hielp at wi oss vel ruste/
Til den euige Himmelske Sal.
Hans Christensen Sthen.
En liden nyttig Haandbog, 1578.
Her efter udgaven 1609.1
1. Allerede 1586 blev Sthens oversættelse optaget i LBenedichts udgave af Th, hvor teksten udviser følgende
forskelle:
1.3: vil.
5,1: met alle.
6,3: i liffue.
7,4: igenløst.
10,3: Benedide.
12,3: Alt.
18,3: der ved.
22,7: vide.
23,6: i allen.
27,8: sorrig.
28,2: Oc løbe.
31,7: røste.
Sthen har sprunget vers 20, 29 og 34 over i sin
oversættelse, men ellers fulgt originalens tekst og
tanker ret nøje. I sidste afdeling, »beslutelsen«,
har han i haandbogen numreret versene forfra

1-7I sin oversættelse af Basilius Førtsch »Geistliche
Wasserquelle« har Sthens efterfølger, Hans
Rauffn, benyttet sin forgængers oversættelse, men
han har tydeligt nok haft originalen for sig. Ikke
blot kalder han sangen »En skøn Christelig Bergsang om den yderste dag oc det ævige Liff«, men
dels retter han paa Sthens tekst, digter lidt om
hist og her, dels tilføjer han det udeladte slut
ningsvers :
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32. Her met vil ieg fuldende/
Den glædelige Sommersang/
Gud skal oss snarlig tilvende
Den ævige Sommers Klang/
Det ævige Aar vdspringe/
Maatte vdi dette Aar/
Oc deylig Fructer oss bringe/
Amen/ gifif det saa var.
Hans Ravns (Rauffns) glæde over denne sang
kommer allerede frem i forordet til »Aandelig
Vandkilde« 1620: »End findis her skønne oc
herlige Rim om den yderste Dommedag/ Sampt
den Christelige Bergregn/ saa Kaldet/ det er en
Kostelig Psalme om det ævige Liff huilcken ieg
holder for at være saadan ædele diet oc sang/ at
ingen dag burde billigen at gaa forbi/ at den
Psalme skulle jo alvorligen siungis/ at mand derudoffuer kunde faa oc bekomme en begyndelse oc
smag aff den Himmelske Glæde som er i Guds
Rige huor vor rette borgerskab oc omgængelse er
oc skal være«.
Sthens oversættelse blev dog ikke ene om at føre
denne glædens strøm fra Walthers kilde ind i de
kommende salmebøger. I Cassubes salmebog
1661, hvor ogsaa Sthens oversættelse var optaget,
fremkom en oversættelse paa 10 vers af biskop
Hans Poulsen Resen. Man har tidligere ment, at
Resen havde oversat udvalgte vers af Walthers
tekst, men saaledes forholder det sig ikke. Han
har som forlæg haft en salme af Gaspar Faber,
der først optager Walthers tre første vers, og der
efter digter videre pa Walthers grundlag. Fabers
salme lyder:
Vers 1-3 som Walthers 1-3.
4. Kein Zung nicht kan aussprechen
die grossen Herrligkeit,
Wenn sich der Herre wird rechen
vnd geben den bescheid:
Stind, Teufel, Todt vnd Helle
wird stixrtzen ab zu gleich
sampt allem vngefelle
in abgrund ewiglich.
5. Solche Herrlichkeit Gottes
sol vns erleuchten schon,
In auffhebung des Todtes
wird Gott im obersten thron
Bawen eine Stat gar reine,
darinnen wird leuchten klar
das Lamb, in der Gemeine
wird es sein gantz vnd gar.
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6. Darin kein Todt wird herschen,
keine Stinde vns fechten an,
Kein Teuffel sticht die Verschen,
kein Hell vns engstigen kan.
Das lebendige Wasser
das wird vns trencken all,
fliessen auff allen Gassen
in dieses Kbniges Saal.
7. Darin der Tempel reine
wird Gott sein ewiglich,
Die lebendige Steine
hat Gott bereitet durch sich.
Die werden leuchten alle
in diesem Himelreich,
werden loben mit Schalle
Gott Vater ewiglich.
8. Da wird das Gertlein schone
mit Beumelein wol geziert
Voll sein der Vogel gedohne,
die Schwalbe da Cyrren wird,
Die Nachtigal wird singen
die gantzen Sommerzeit,
das in dem Wald wird klingen
in alle ewigkeit.
9. Darumb so last vns trawen
auff Gottes Barmhertzigkeit,
So werden wir anschawen
Christum in Ewigkeit:
Sein Angesicht wird leuchten
in vns gantz hell vnd klar,
wenn er wird vberreichen
seinem Vater die Herrschafft gar.
10. Solch Reich last vns er barren
im Glauben festliglich,
Ob wir schon sind hie Narren,
es sol vns rewen nicht:
Das Erb ist vns bescheiden,
das wirs mit Christo gleich
sollen nach diesem leyden
besitzen ewiglich.
Gaspar Faber, 1562.
Einfeltige vnd kurtze Erinnerung etc. 1567.
Her efter Wackernagel IV, 1562.
Salmen har til overskrift »Ein Lied vom Ewigen
Jerusalem«, og der følger en forklaring med: »Die
letzten sieben Vers hat Gaspar Faber gedicht, die
ersten drey hat sonst ein fromer Christ zugericht.
Actum zum Gimtersberga, auff dem Hartz (hvor
Faber var præst), Sonabent nach Inuocavit, Anno
1562«. Salmen fremkom sammen med 14 andre,
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der som et tillæg var knyttet til forfatterens bog:
»Einfeltige vnd kurtze Erinnerung vom Sabbatheteuffel. Gasparis Fabri Farinopolitani«, som
udkom 1567; Wackernagel citerer 2. udg. fra
1572. Den første af disse salmer er en kraftig salme
om søndagens helligholdelse og viser os maaske,
hvoraf præsten har faaet det øgenavn, han selv
tager op.
Selv om H. P. Resen ikke er saa stor en digter
som Sthen, og selv om han forholder sig mere frit
overfor originalen, er det dog klart, at han vers
for vers følger denne og gengiver tanker og bille
der, som findes hos Faber, men ikke hos Walther.
Aandelig ny Sommer/
Siungis som:
Hiertelig monne mig
glæde/ den deylig/ etc.
D. loh. P. Res.
1. Min største Hiertens Glæde
Er mig ny Sommer bljd/
som Gud skal selff berede/
For sjne til Evig Tjd:
Baad’ Himmel oc Jord med Ære/
vil hand omskabe snart/
Huad der udi mon være/
At vorde reent og klart.
2. Soel/ Maane oc Stiemer alle/
skulle faa en anden Glantz:
oc lade Straaler falde/
fast offver Sind oc Sandtz:
Saa Himlen selff skal bliffve/
Flux skiøner tusind fold/
End for os her i Ljffve/
Med smycke saa skier oc bold.
3. Fornyet skal alting være/
End oc her neden til/
Guds Børn til Fryd oc Ære/
Med Englers Glæde oc Spil:
Som Guld oc ædele Steene/
skal Jorden siunis fij'n/
Med Perler rund oc reene/
Til Pryd som stickning fijn.
4. Her kand ey Tung’ udtale/
Den HErris Herlighed/
Naar hand vil redlig prale/
Sig heffne med Retvjsshed/
Paa Synd/ Diefl/ Død oc Pine/
oc styrte i Helfvedis Nød/
Dem Fienden kiender for sine/
Til evig Ild oc Død.

5. Da skal den samme HErre/
Vorde sine til største Bram/
der skulle med hannem være/
Foruden synd oc Skam/
At bo ret ved hans Throne/
I Stad saa fijn oc klar/
for Gud oc Lam med Sone/
Til Frelssning aabenbar.
6. Saa Død dem ey kand plage/
Dem aldrig timis Vee/
Oc Dieflen ey umage
Saadann med Spot oc Spec/
Huor Helfvedis Ild hin sorte/
Med abkens Wselhed/
Aldeelis blifver borte/
For Ljffsens Vand med Fred.
7. Der er Guds Tempel reene/
Huor Gud er midt udi/
Iblant de klariste Steene/
Med Ljff oc Lius saa frj/
Huor Gud fuld Loff med Glæde/
I ævig Himmerig/
Skal siungis stedtze tilrede/
Aff sine Evindelig.
8. Meden Paradisis Hafve/
Mon giffve Blomster der/
Med Fuglesangs Tilgaffve/
Saa liflig fiern oc nær:
At Nattergal skal høris/
Den ævig Sommer skiøn/
Oc Vellyst fuld henføris/
Til huer den Lund saa kiøn.
9. Saa lader os nu lide/
Paa Guds Barmhiertighed/
At vi maa see saa blide/
Vor HErre i Evighed
For Ansict hans at bliffve/
Oc da saa reent oc bart/
Som Riget skal offvergiffve/
for Gud oc Fader klart.
10. Ja lader os stedtze forvente/
Det Rige i Troen fast/
Dog nogle sligt ey meente/
Oc lagde os det til Last:
Det Arffskab er os giffvet/
At vi med Jesu Christ/
Skulle findis her i Liffvet/
Evindelig forvist/ Amen.
Hans Poulsen Resen.
Her efter Cassubes sbg. 1661, s. 759.
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Hverken Sthens eller Resens tekst blev optaget i
de kommende salmebøger, K, P, Gb eller E. Men
i nyere tid er forskellige bearbejdelser blevet for
søgt. W. A. Wexels optog 1840 i »Christelige
Psalmer« to vers »O glæd dig, glæd dig, Hjerte«,
som henter stoffet fra Sthen, især vers 19. I 2.
udg. 1844 optager Wexels desuden en større be
arbejdelse »Jeg hjertelig mig glæder« med 5 vers;
det første hviler især paa Sthens vers 1, det andet
paa vers 13, mens det tredie henter stoffet fra vers
9 og andetsteds, det fjerde fra v. 18, det femte fra
v. qi og andetsteds. Disse bearbejdelser synes
imidlertid ikke at have sat sig spor i de senere.
Ogsaa Landstad bliver ved Sthens tekst, om end
med Resens begyndelse. La 478, »Min største
Hjertens Glæde«, har udvalgt og restaureret vers
L 8, 9, 16, 18, 13, 19, 26 og 31, og tildigtet et nyt
vers 2. I La rev 494 er den dog forkortet til 7 vers.
Hauge og Nynorsk har den ikke.
I Danmark har der været et mærkeligt sam
menspil mellem de to grundtekster, to bearbej
dere og tre salmebøger.
Først bearbejdede Fr. Hammerich salmen med
henblik paa R. Hans bearbejdelse gennemgik et
par ændringer, inden R 570 bragte den endelige
tekst »Min største Hjertens-Glæde«. Vers 1 hen
ter stof fra Resen 1, v. 2 fra Resen 2 og 7, v. 3 fra
Sthen 13 og 18, v. 4 fra Sthen 4, meget frit be
handlet, v. 5 fra Resen 9 og 10. Resultatet blev
følgende:
1. Min største Hjertens-Glæde
Er mig ny Sommer blid,
Som Gud skal selv berede
For mig til evig Tid;
Naar Verden han med Ære
Omskaber let og snart,
Naar Alt, deri mon være,
Skal vorde puurt og klart.
2. Da Sol og Stjerner alle
Skal faae en Glands saa stor.
Og lade Straaler falde
Ned paa den nye Jord,
Ned paa det Tempels Stene,
Hvor Gud boer midt udi,
Paa Livsens Flod den rene,
Som flyder der forbi.
3. Da tier hver en Trængsel
Og hver en Klagerøst,
Al Skabningens Forlængsel
Forvandlet er til Lyst;
Men omkring Herrens Throne
Med evig Seiersklang

De gyldne Harper tone
Til alle Helgens Sang.
4. Hvad Øiet aldrig skued,
Hvad Tanken ei kan naae.
Af Guddomsgiands omluet
Skal for Guds Folk da staae;
Løst er hver Livets Gaade,
Thi han, som har os kaldt.
Gud Fader i sin Naade,
Han er i Alle Alt!
5. Saa lader os nu lide
Paa Guds Barmhjertighed,
At vi maae see med Blide
Vor Faders Herlighed!
Thi Arven er os givet,
Og vi med Jesu Christ
Skal fryde os ved Livet
Evindeligen hist!
Fr. Hammerich, 1850.
Her efter R 570.*
1
Denne bearbejdelse var i og for sig ganske god og
anvendelig, men man maa have ment, at den
kunde blive bedre. I hvert fald fremkom i
KHF 1885 en bearbejdelse af Brandt, som henter
sit stof paa følgende maade: v. 1 mest efter Sthen,
v. 2 bearbejdelse af Hammerich 2, v. 3 spænder
over Sthen 4-6, v. 4 væsentlig som Hammerich 3,
v. 5 efter Sthen 9, v. 6 gengiver Sthen 14-17, v. 7
Sthen 19, v. 8 Sthen 31. Resultatet deraf blev
følgende:
1. Mit Hjærte ret sig fryder
Alt til den Sommer blid,
Da Liv og Lys frembryder
Med Sejr til evig Tid,
Da Jord og Himmel baade
Fornyes aabenbar,
Hver Skabning af Guds Naade
Skal skinne ren og klar.
2. Da Sol og Stjærners Skare
Skal tusend Fold faa Glans,
Som Himmel-Perler klare
1. Hammerichs tekst lyder oprindelig saaledes i RF1850
og RF 1852:
1. Min største Hjertens-Glæde
Er Paradisets Vaar,
Hvor dine Børn, som græde,
Din Trøst, o Herre, faaer;
Naar Verden du med Ære
Forvandler let og snart, osv.
3,3: AI Kreaturets Længsel
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De straale skal i Krans
Ned paa det Tempels Stene,
Hvor Gud bor midt udi,
Og Livets Flod den rene,
som flyder der forbi.
3. Dog ret i Støvets Dale
Om Herligheden skær
Kan ingen Tunge tale.
Det lære først vi der,
Hvor selv vort Kjød forklaret
Skal dele Aandens Fred,
Og alt er aabenbaret,
Hvad Troen trøstes ved.
4. Der tier hver en Trængsel
Og hver en Klagerøst,
Al Skabningens Forlængsel
Forvandlet er til Lyst;
I Lys om Herrens Trone
Med evig Sejersklang
De gyldne Harper tone
Til alle Helgens Sang.
5. De skal os der annamme
Som deres Søskend smaa
Og ingenlunde skamme
Sig ved hos os at staa
Og prise højt med Glæde
Fuldkommenhedens Baand
I Helgen-Samfunds Kjæde
Ved Kristi højre Haand.
6. Fuldendt er Brudens Lykke,
Med Kronen, hun har paa,
Guds Søn vil hende smykke,
Nu Brylluppet skal staa;
Det store Brudefølge
I Lysets hvide Skrud
Med Palmegren, skal bølge
Om Templet ind og ud.
7. Hvad intet Øre nemmed,
Hvad intet Øje saa’,
Har Gud i Himmel-Hjemmet
Hengjemt til sine smaa;
Der, hvor hvert Slør vil falde,
Bli’r Livets Gaade løst,
Naar Gud er alt i alle,
Og Naaden fuldt udøst.
8. O Herre, for din Ære
Og for din Miskundhed,
Lad did vor Vandring bære,
Hvor aldrig Sol gaar ned!

Hold os i Troen faste
I denne Prøvens Dal,
Saa vi til Hjemmet haste
I Himlens Frydesal!
C. J. Brandt.
Her efter KHF1885, nr. 394.
Da nu disse to bearbejdelser forelaa, begyndte
salmebøgernes uenighed om, hvilken bearbej
delse eller hvilken blanding af bearbejdelser, der
skulde optages.
N 568 optog salmen med 8 vers, nemlig de seks
første af Brandts og de to sidste af Hammerichs.
RT 2,992 optog salmen med 6 vers, det første
som en blanding af Hammerich og Brandt »Min
største Hjertens Glæde«, de følgende som Brandt
2, 3, 4, 7 og 8. Saaledes gik salmen videre til
KH 632.
Nu maa der være sket det, at de præster, der
ved genforeningen drog ind i Sønderjylland nord
fra, har haft den kongerigske tekst saa kær, at de
ikke kunde nøjes med den sønderjydske. Følgen
blev, at SS 746 optog salmen som KH, skønt man
havde den i forvejen som nr. 568. Dette mistil
lidsvotum til den sønderjydske tekst er uberetti
get. Jeg har hver dag i flere maaneder sunget N
568 for en gammel kone, som længe laa syg, og
som vilde høre denne salme hver eneste dag, og
som for saa vidt fulgte Hans Ravns raad uden at
kende det. Jeg tør derfor sige, at denne tekst hol
der til dagligt slid.
S 531 har optaget salmen som KH. KHT 987
og TT 726 har optaget Brandts slutningsvers
alene. D 656 har optaget salmen som KH, men
dog udvidet den med Brandts vers 5.
(Koch 1,286; VIII,655. Fischer 1,290. Kulp, s. 341.
KulpBF 311. Skaar 11,243).

MIT HJERTE ALTID VANKER.
I skal finde et spædt Barn svøbt/ lig
gendes i Krybben Luc. 2. v. 12.
Mel. Jeg raaber fast O HErre.
1. Mit Hierte altid vancker
I JESU Føde-Ruhm/
Did samles mine Tancker
I deres Hovet-Sum/
Der er min Længsel hiemme/
Der har min Tro sin Skat/
Jeg kand dig aldrig glemme/
Du søde Jule-Nat.
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2. Du mørcke Stald skal være
Mit Hiertes Fryde-Slot/
Der kand jeg daglig lære/
At glemme Verdens Spot/
Der kand jeg best besinde/
Hvori min Roos bestaar/
Naar JESU Krybbes Minde
Mig ræt til Hiertet gaar/

8. Den Sag kand ey begribes/
At JEsus/ GUD og Mand/
Saa meget hart indknibes
I Verdens Jammer-Stand/
Hand/ som med Guddoms Vælde
Aid Verden dømme vil/
Ey har det/ Hand kand hælde
Sit arme Hoved til

3. Mens/ Ach! Hvad skal jeg sige/
Naar jeg vil tæncke paa/
At GUD af Himmerige
I Stalden ligge maa/
At Himlens Fryd og Ære/
GUds væsentlige Ord/
Skal saa foragted være
Paa denne slemme Jord.

9. En Spurre har sin Rede/
Og sikkre Hvile-Boe/
En Svale ey tør lede
Om Natte Lye og Roe/
En Løve veed sin Hule/
Hvor hand sin Roe kand faa/
Skal da min GUD sig skiule
I andres Stald og Straa?

4. En Pærle/ der forgiættes/
Saa nøye ledes op/
Den blancke Demant sættes
I gylden Krones Top:
Mand kaster ey en Drue
Blant tørre grene Need/
Skal jeg min GUd da skue
I saadan Uselhed.
5. Hvi skulde Herre Sale
Ey for dig pyndtet staa ?
(Du hafde at befale
I hvor du pegte paa/)
Hvi lood du dig ey svøbe
I Lyset som et Baand/
Og Jordens Konger løbe/
At kysse paa din Haand?

10. Ach! kom! jeg vil oplukke
Mit Hierte/ Siæl og Sind
Med tusind Længsels-Sukke/
Kom/JEsu/ dog derind!
Det er ey fremmed Bolig/
Du har det selv jo kiøbt/
Saa skal du blive trolig
Udi mit Hierte svøbt.
11. Jeg vil med Palme grene
Dit Hvile-Stæd bestrøe/
Min Brudgom/ Dig allene/
Jeg leve vil og døe.
Kom! lad min Siæl erlange
Sin rætte Qyæge-Stund;
At kysse tusind gange
Din søde Rosen-Mund.
H. A. Brorson:
»Nogle Jule-Psalmer«, Tundem 1732, III.

6. Hvi lod Du ey udspende
En Himmel til din Telt/
Og Stierne-Fakler brænde?
O store Himmel-Helt!
Hvi lod sig ey til syne
En mægtig Engle-Vagt/
Som dig i Silcke dyne
Saa prægtig burde lagt ?
7. Ney/JEsus faar sit Leye
I denne gode Jul/
Hvor Betlere de pleye
At ligge sig i Skiul/
Det var og ey hans eget/
Det Høe/ hvori Hand laa/
Hand hafde ey saa meget
Hand kunde ligge paa.

Dette er den tredie salme i Brorsons berømte jule
hefte. Den blev optaget i Klenodiet 1739 blot med
en enkelt ændring: 3,1: Men. Det er ikke sikkert,
at »Mens« er en trykfejl; det kan være en gammel
form. I det hele taget er ortografien i Klenodiet
moderniseret. I senere udgaver opstaar enkelte
andre ændringer:
2,5: befinde. Maaske er det dog en trykfejl, som
giver en lidt ringere mening end det oprin
delige »besinde«, tænke paa.
8: hierte
7,4: legge sig
8,3: haardt
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Det drivende personlige motiv i denne salme er
Jesuskaerligheden, som allerede i v. i fylder digte
ren med hellig andagt, faar sit fulde udtryk i v. 10
og i overensstemmelse med pietismens brug af
Højsangen munder ud i brudebilledet i v. 11.
Det er meget enkelt og i det hele meget alminde
ligt hos Brorson.
Derimod er det poetiske motiv baade indviklet
og usædvanligt. Billeder og udtryk er mangfoldige
gange tidligere brugt i salmesang, men trods store
ligheder med ældre salmer føles alt her alligevel
som nyt, fordi det er omsmeltet og paany person
ligt oplevet. Allerede Luther undrer sig flere ste
der over den fattigdom, som Himlens kongesøn er
steget ned til. Nærmere ved Brorsons tid skriver
U rbimontanus:

Hver Fugl jo har sin Rede,
Hver Dyr sin huled Vraa,
Som du ham vil tilstæde.
At hand kand Hvile faa,
Smaa Svaler dig betacker,
At de med Fryd og Roe
Udleggis i Sandbacker,
For rappen Høge-Kloe.
Og derefter kommer det sædvanlige spørgsmaal:
Hvi skal du self da fattes
Et ringe Hvile-Sted ...
(jfr. v. 5 og 6).
Og endelig slutter Naur paa samme maade:

Hviler du. Konge, i Vindel oc Klude,
Er det dit skinnende Purpur oc Pude?
(jvf. Brorson 6,7).
Har du i Baasen din Vugge udvald,
Dine Pallatze er kaaldiste Stald
(jvf. 2,1).
Og hans tanke foretager den samme vending til
slut:
Ach kom min Brudgom, oc leyre dig ind
Udi mit Hierte oc brændende Sind
(BH, 1,489, jvf. Brorson v. 10-11).
I Kingos salme til 1. juledag »Op, Hierte, op med
fyrig Troe« begynder v. 4:
O Himmel-Søn, hvi skal jeg Dig
Dog finde nu saa uselig.
Og Klude-svøbt at være ?
Du kunde dog, O stoore Helt,
Svøbt dig i Himlens Stierne-Telt
Og aid Guds Thrones Ære.
Jvf. 6,1-4, hvor Brorson ikke alene har samme
billede, men ogsaa samme rim. »Himmel-Helt«
har vi ogsaa i Kingos »Som den gyldne sol frem
bryder«. Gaar vi til Kingos salme til 2. juledag
»Alle Ting er underfulde« (se denne!), finder vi
v. 7:
Ræven i sin Lure-hule
Haver meere sikkerhed,
Ja paa Kvisten vilde Fugle,
End som du paa Jorden veed
(jfr. v. 9).
Endnu nærmere findes dette i Elias Naurs jule
salme »Jeg raaber af det Dybe« (BH 1,483):

Kom saa min Gud og Herre,
Kom i mit Bryst og Barm ...
Naar man nu ved, at Brorson allerede fra sit hjem
var vel kendt med Kingo, og at han andetsteds
ogsaa har laant billeder og versemaal fra Naur
ligesom her, kunde man meget vel kalde denne
salme uselvstændig; men det er dog ikke tilfældet;
det er snarere saadan, at alt det nævnte føles som
tilløb forud for springet, som udkast til det, der
først fik form under Brorsons hænder.
Lige saa afhængig og lige saa selvstændig er han
i selve stilen. Ernst Frandsen skriver: »Ordvalget,
de gentagne Spørgsmaal, som kan iagttages i
denne Strofe (v. 6), den retoriske Struktur, som er
synlig overalt i Salmen, viser hen til Barokken,
Billederne ligesaa .. . Men trods disse Mærker af
Skolen er der ikke Tale om Efterklang her .. .
Barokelementerne er smeltet ind i Brorsons egen
Stil, Sproget føjer sig saa let og ynderfuldt om
Tanken som nogensinde. Man har sammenlignet
Brorson med Chr. Winther, de ligner ingen Ste
der hinanden mere end her«.
I de ældre salmebøger er den ikke optaget.
Maaske havde man nok i Luthers og Kingos be
handling af de samme motiver. Det er uvist, om
det er Grundtvigs bearbejdelse, hvorom senere,
der har givet stødet til, at man baade i Sønder
jylland (MB 48) og i Roskilde konvent gav sig til
at arbejde med den. Det kan ogsaa være Wexels,
som 1840 drog salmen frem i Norge i »Christelige
Psalmer«.
R 145 optog v. 1, 3, 4, 5, 6, 8b-)- 7b, 9, 10,
ændret saaledes:
2 (3) ,6:
8:

Det levende Guds Ord,
onde
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4(5),!:
2:
4:

Kongesale
pryded
Hvad end du peged

5 (6) ,4: Du store
5-8: Hvi kom ei aabenbare,
Da du i Svøb blev lagt,
Den himmelske Hærskare
Til Tjeneste og Vagt ? (Grundtvig)
6

sammensat af 8,5-8 og 7,5-8, ellers
uændret.

7(9),!: En Spurv dog
3: maa ei
7-8: Skal sig min Frelser skjule
I fremmed Stald paa Straa?
8(10),4:
6:
7:
8:

kom herind!
Du har den dyrekjøbt,
Her skal
I Kjærligheden svøbt.

KH 138 byggede videre paa denne tekst, men tog
v. 7 uforandret som v. 6, i stedet for sammensæt
ningen af 8b og 7b. Man ændrede desuden:
4(5),!: Herresale
7 (9),3: tør ej
6: den
I Sønderjylland blev den som nævnt optaget i
MB 48 med udeladelse af v. 7 og 11. N 75 optog
v. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 b-|- 7 b, 9, 10, ændret saaledes:
3,6: Det levende Guds Ord,
5,2: prydet
4: Hvad end
7

sammensat som R 6.

8(9),!: En Spurv dog
6: den
9(10)

som R 8.

D 100 har optaget de samme vers som KH, men
slettet ændringerne i 2 (3),8; 5(6),5-8; 7(9),3.
Grundtvigs bearbejdelse, som fremkom i
Sangv. 1,183, »Hvad maa mit Hjerte sige«, om
fatter v. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Denne bearbejdelse blev
meget ændret i Prøveheftet 73 og fik bl.a. en ny
begyndelse: »Forunderligt at sige, Og sært at
26

tænke paa, At Kongen til Guds Rige i Stalden
fødes maa«. Herfra stammer ændringen i R 145,
v. 5,5-8, v. 7,7-8 og v. 8,8, samt tilsvarende i
KH. I denne skikkelse blev salmen optaget i Fen
gernes Julehefte 12, ETR 637 og ETF 683, hvor
fra den gik videre til de nyere grundtvigske sal
mebøger F 343, FK 93, FA 118 og FV 119 og
inspirerede Laub til en melodi, der gjorde den
endnu mere skattet. Der var stærke ønsker om at
faa ogsaa denne tekst optaget i D, men der var
ikke plads til parallelsalmer.
I Norge blev den som nævnt fremdraget af
Wexels 1840 i »Christelige Psalmer«; han optog
7 vers, meget nær ved Brorsons tekst. Derefter
optog La 143 salmen med 1 o vers, Hauge 64 med
alle vers, La rev 122 med 8 vers og ligesaa i Ny
norsk 736 (ikke oversat).
(Skaar 1,383. BSS I, s. 32. L. J. Koch 11,67, '57> 202>
207. »Brorsons Julesalmer ...« ved Ernst Frandsen,
Aarh. 1932, s. 19-21, 25. Uffe Hansen 1,47. P. Severinsen: »Brorsons Julesalmer« i Studenterhjemmets
Julebog 1912, s. 83-87).
MIT HJERTE GØRES MIG BANGE.
1. Mit Hierte giøris mig bange/
bespendt i Angist oc Nød/
O JEsu effter dig mig forlænger/
Hielp mig for din haarde Død.
Gud trøste oc naade/
Den som kommer i Vaade.1
2. O Jammer/ Vee oc Smerte/
Mit Hierte er saare beklemt/
Gud trøste mit bedrøffuede Hierte/
Du hafuer mig ey2 forglemt.
Gud trøste oc naade/ etc.
3. Raad oc Trøst allene/
Giff Herre Jesu Christ/
Din Hielp du mig tilsende/3
Vdi denne min Angist oc Brøst.
Gud trøste oc naade/
Den som etc.
4. Til dig mit Haab jeg setter/
I denne min Modgangstijd/
Du vilt mig ey2 forgiette/
Men være mig naadig oc blid.
Gud trøste etc.
5. En Synder vilt du ey forgiette/
Naar hand vil sig4 *omvende/
*7
Haandskriftet har 1. Alle dem som (eller: der).
2. ike. 3. til mig sende. 4. sig vill.
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Oc sky1 sit onde Forsætte/
Din Naade vil du hannem sende.
Gud trøste etc.
6. Nu flyer jeg til din Naade/
O JEsu CHriste mild/
Hielp mig udaff* min Vaade/
Min Jammer oc Banghed stil.
Gud trøste etc.
7. Bønhør mig kiere HErre/
Thi jeg er saare bange/
Riff mig ud/ giør3 mig til ære/
Oc hielp mig arme Fange.
Gud trøste etc.
8. Ach HErre tænck paa din Miskundhed/
Oc paa din Godhed from/
Som hafuer været aff Evighed/
Lad Naade være i din Dom.
Gud trøste etc.
9. Red mig aff mine Fienders Haand/
Oc hielp mig i denne min Nød/
Opløss mit Fengsel oc haarde baand/
for din Søns Pine oc Død.
Gud trøste etc.
10. Tænck1 icke paa min Vngdoms Synd/
Ey paa min Giernings Vansnild/
Men tænck paa mig efter din Miskund*
6/
For din Søns Godheds skyld.
Gud trøste oc naade/ etc.
11. En angerfuld Aand med Smerte/
Det Offer behager Gud vel/
Forsmaar ey it sorrigfult Hierte/
Men hielper til Lijff oc Siæl.
Gud trøste etc.
12. Ligesom Hiorten raaber/
Oc skriger effter ferske Vand/
Saa skriger min Siæl oc haaber/
Til dig min Frelsermand.
Gud trøste oc naade/ etc.
13. Saa tørster min Siæl O HErre/
Effter dig du leffuendis Søn/*
Indtil jeg kommer med ære/
At skue dit Ansict skiøn.
Gud trøste oc naade/ etc.
1. fly fra. Q. i. 3. oc giør. 4. Tænke. 5. Miskundhed.
6. Moltkes salmebog 1654: du lefvende Guds Søn.

14. En salig Stund O HErre/
Der til en Christelig Affskeed/
Forlene mig Frelser kiere/
for din Barmhiertighed.
GVd trøste oc naade/
Den som etc.
15. Naar jeg skal heden fare/
fra denne her grædelig Dal/
Min Siæl vilt du bevare/
Vdi din Himmelske Sal.
GVd trøste oc naade/
Den som kommer i Vaade.
Hans Chr. Sthen(?), før 1611.
»Mogens Bartelsen«(?).
Her efter Moltkes Aandelig Haandbog, 1639.
Salmens ældste findested er et gammelt haandskrift i Karen Brahes bibliotek (nr. 993, Vogel
sang 137). Det er skrevet af Anna Gyldenstierne
før 1611. Den næste ejer, Niels Nielsen, har note
ret sit navn m.m. dette aar. Netop paa det afgø
rende sted er haandskriftet beskadiget, idet et
stort hjørne af bladene er afrevet eller hensmuldret. Afskriften er derfor foretaget efter den ældste
trykte kilde, Moltkes »En Aandelig Haandbog«,
2. udg. 1639, men afvigelserne fra haandskriftet
er angivet i noterne, for saa vidt som de har kun
net fastslaas.
Thuner anfører efter BH 1,392, at forfatteren
maaske har indskrevet sit navn »Morten Bartei
sen« i versenes begyndelsesbogstaver. Man ken
der imidlertid ikke nogen Morten Barteisen. Da
salmen blev optaget i RT1, angav man Hans
Christensen Sthen som forfatter, ligeledes i KH.
Den findes dog ikke i Sthens Haandbog eller Vandrebog, men indre grunde taler for Sthens forfat
terskab. F.eks. er det sidste vers her næsten ordret
det samme som slutningen af »O Jesus, livsens
Herre«. Det karakteristiske, om folkevisen min
dende omkvæd taler ogsaa for Sthen.
Begyndelseslinjen findes ogsaa i salmen »O
Gud effter dig mig forlænger« (se: Gud, efter dig
jeg længes) 2,1: »Mit Hierte giøris mig ret bange«.
Og til gengæld har vi her i 1,3: »O JEsu effter dig
mig forlænger«. Der er da heller ikke noget i vejen
for, at Sthen kan have skrevet salmen til ære for,
eller snarere til trøst for en mand, som hed Mor
ten Barteisen, maaske en fange, jvf. 7,4 og 9,3.
Sthen skriver akrostika baade paa sit eget navn
og andres.
Salmen blev optaget i Moltkes og Cassubes
salmebøger, men ikke i K eller de følgende offi
cielle, før RT 1,782 optog en gennemgribende
bearbejdelse af v. 1, 7, 10, 12, 13, 15:
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1. Mit Hjerte gjøres mig bange,
Bespændt i Angst og Nød,
O Jesus, ei fra mig gange.
Hjælp mig for din haarde Død!
Gud trøste og raade
Den, som kommer i Vaade!
2. Bønhør mig, Herre kjære!
Mit Hjerte gruer saa,
O løs mig, til din Ære,
At jeg kan Frihed faae!
Gud trøste og raade
Den, som kommer i Vaade!
3. O glem min Ungdoms Brøde,
Og tryk ei Syndens Byld!
Husk, Herre, at du døde
Dog ogsaa for min Skyld!
Gud trøste og raade
Den, som kommer i Vaade!
4. Som Hjorten tørstig raaber
Og skriger efter Vand,
Saa længselsfuld jeg haaber
Til dig, min Frelsermand.
Gud trøste og raade
Den, som kommer i Vaade!
5. Did længes jeg at komme,
Du levende Guds Søn,
Hvor alle dine Fromme
Kan see dit Ansigt skjøn’!
Gud trøste og raade
Den, som kommer i Vaade!
6. Naar jeg skal heden fare
Fra denne Grædedal,
Min Sjæl vil du bevare
udi din Himmelsal.
Gud trøste og raade
Den, som kommer i Vaade.
RT 1,782.

Metret er gjort regelmæssigt undtagen i det første
vers. I omkvædet har man overalt skrevet »raade«
i stedet for »naade«; det er rimeligt, hvis man
finder det bedre. Man har taget det fra BH 1,392,
som her og andetsteds vilkaarlig har ændret den
tekst, som man foregiver at skrive af.
Saaledes gik salmen videre til KH 589.
I Sønderjylland blev den optaget i N 425, hvor
man brugte den samme tekst, men ændrede første
vers, saa det ogsaa blev regelmæssigt:
28*

4°3
1,1: Mig Hjertet gjøres bange,
3: O Christ,
4: Hjælp for din
I D er den paany udeladt.
(Karen Brahes haandskriftsamling. Riising A V,2).

MIT HJERTE RET SIG FRYDER.
Se: Min største hjertens glæde.

MIT HAAB, MIN TRØST OG AL TILLID.
Das dritte
Dieses jtzigen Hochloblichen Regierenden Konigs/
Konig Friderich/ Au fif sein
Symbolum.
Mein hoffnung zu Gott
allein.
1. MEIN HOFFNVNG trost vnd zuuersicht/
Zu Gott steht mein vertrawen :/:
Der HErr ist trew vnd lest mich nicht/
Auflf des Wort wil ich bawen.
Das er sein Son vom hochsten Thron/
fiir mich ans Creutz hat geben/
Der durch sein todt aus aller not/
Mich fiirt ins ewig leben.
2. ZV dir HERr Christ ich ruflf vnd schrey/
In diesen letzten zeiten :/:
Du woltest aus Genaden frey/
Fiir deine Kirche streiten.
Die ist vmbringt/ der Sathan dringt/
Sie hart an allen enden/
Ach HERR mein Hort/ dein tewres Wort/
Wolstu nicht von vns wenden.
3. GOTT ALLEIN sey Lob Preis vnd Ehr/
Ach HERr das du aus genaden :/:
Mich durch das Wort der reinen Lehr/
Hast in dein Reich geladen/
O heiliger Geist/ mir beystant leist/
In meinem letzten ende/
nimb HERr von mir/ mein Seel zu dir/
ewig in deine hende.
AMEN.
Rasmus Rerav(?).
Her efter »Geistliche lieder vnd Psalmen«,
Kopffenhagen 1571.
Jvf. Wackernagel IV, 1017.
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Den nævnte salmebog »Geistliche lieder vnd
Psalmen/ So in Kirchen vnd Heusern mogen
gesungen werden. Mit fleis Corrigirt/ vnd mit
schdnen Psalmen gebessert. Kopffenhagen 1571«
findes kun i eet ekspl., som opbevares i Såchsiche
Landesbibliothek i Dresden. Paa Det kgl. Bibi. i
København findes en fotografisk gengivelse af
bogen, hvorefter foranstaaende tekst er afskrevet.
Det synes af titlen at fremgaa, at der har eksiste
ret en tidligere udgave af bogen. Det er en særde
les smukt udstyret bog, der sandsynligvis har
været hofsalmebog ved Frederik Ils hof.
Hvis der har været en tidligere udgave, har
ovenstaaende nok ikke været med deri. Der synes
at være en afslutning bl. 35 og øverst paa bl. 36
en ny begyndelse. Denne side er et titelblad til
»Drey schone newe Geistliche Lieder«, de to før
ste over Christian Ills symbolum eller valgsprog
»Ach Gott schaflf dein willen«, og derefter følger
den her anførte overskrift, mens selve salmen først
kommer paa bl. 38 med overskriften »Das dritte
Lied. M.H.Z.G.A.«.
Den samme salme findes imidlertid paa dansk
allerede to aar tidligere, nemlig i Th 278:

Konning Frederichs den Andens/
Konnings i Danmarck Norge etc.
vor Naadige Herris
Symbolum.
MIT HAAB TIL GVD
ALLENE.
1. MIT haab oc trøst oc all tillid
til Gud staar/ met stor trygge/
Herren er trofast mild oc blid/
paa hans ord vil ieg bygge/
At hand sin Søn/ aff høyeste thron/
for mig loed Kaarssit bære/
der ved sin død/ aff alskens nød/
mig før til euig ære.
2. TIL dig Herre Christ raaber ieg met hast
I disse siste tide/
At du aff Naaden vilde fast
Selff for din Kircke stride:
Hun trengis hart aff Dieffuelens art/
Hun monne saare fortryckis.
O Herre min Skiold/ dit Ord saa bold
Lad ey fra oss vndryckis.
3. GVD ALLENE ske loff priss oc ære/
Som lodst dig det befalde/
Mig ved dit Ord oc rene Lære
Til Riget dit at kalde.

O hellig Aand giør mig bistand/
Hielp mig i min sidste ende:
Tag HERre fra mig min Siel til dig/
Euig i dine Hænder.
Hans Thomissøn(?), Th 278-9.
Hvilken af de to tekster er den originale? Rent
umiddelbart vilde man gætte paa den ældste,
altsaa den danske. Men man oversatte næppe
danske salmer til tysk dengang, selv om det i dette
tilfælde kunde være sket for at glæde kongen. Den
tyske er imidlertid sprogligt mere elegant end den
danske, og rimet i 1,5: »Son-Thron« er godt paa
tysk, men ikke paa dansk: »Søn-thron«. Der kan
næppe være tvivl om, at salmen oprindelig er skre
vet paa tysk. Hoffet var tysk. Og den maa altsaa
være digtet før 1569.
Hvem er forfatteren ? Skaar gætter paa Rasmus
Hanssøn Rerav, fordi han allerede fra 1562 havde
virket som salmedigter og oversætter fra tysk, og
fordi han paa flere maader havde vist kongehuset
sin opmærksomhed. Han udgav 1574 »Kong Fre
derik Ils og Dronning Sophias Kronings og Bryl
lups Historie, paa danske Rim beskreven«. Den
begivenhed havde han overværet i 1559. Endelig,
og det er vel det mest afgørende, har han skrevet
en salme paa tysk over dronning Sophias valg
sprog »Gott veriest die seinen nicht«: »Gott ist
mein Heil, gluck, hiilfT vnd trost«. Den findes i
»Geistliche Lieder«, Liibeck 1577, med Reravs
navn under. Den er ikke mindre elegant end
ovenstaaende. At Rambach 11,141 skriver »E. J.
Rerau« maa ikke forvirre; det kan tydes Erasmus
Johannsøn Rerav. Wackernagel IV, 1018 omtaler
ikke forfatteren.
Skaar nævner selv en indvending mod denne
gætning. Hans Thomissøn er i reglen nøjagtig
med sine forfatterangivelser, hvor det er muligt,
men han nævner ikke her Reravs navn; og de
var dog samtidige. Rerav var allerede kendt som
forfatter. Hvis salmen var af ham, maa Hans
Thomissøn antagelig have vidst det. Sagen er for
saa vidt mærkeligere endnu. Rerav var nemlig
svoger til Laurens Benedicht, som var Hans Thomissøns bogtrykker. Men ikke des mindre har
Hans Thomissøn uden forfatterangivelse optaget
»Ret salig er forvist den mand«, som bevisligt er
digtet af Rerav. Den er endda næsten signeret,
idet den er et akrostikon over forfatterens navn
RASMUS H(ansen) L(ollik).
Skønt der saaledes ikke skulde være noget i
vejen for at gætte paa Rerav som forfatteren, næv
ner Nutzhorn ham ikke i denne forbindelse, skønt
han ellers viser Rerav megen opmærksomhed.
Niels Møller rører ikke ved dette spørgsmaal, og
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Widding nøjes med at sige, at salmen antagelig
stammer fra det danske hof.
Der er ogsaa nogen tvivl om oversætteren.
Skaar mener efter BH, at salmen er oversat af
Hans Thomissøn, men opdager senere, at dette
ikke kan være tilfældet, fordi der i registret mang
ler den stjerne, hvormed Hans Thomissøn mær
kede de salmer, han havde oversat. Nutzhorn
gaar i den anledning haardt i rette med Skaar,
fordi der faktisk er en stjerne. Niels Møller og
Widding siger, at Hans Thomissøn har oversat
salmen, uden dog at tale om stjerner. Det hænger
saadan sammen: Herlufsholms-eksemplaret af
Th, som Lauritz Nielsen i »Dansk Bibliografi
1551-1600« anser for den egentlige originalud
gave fra 1569, og som er gengivet i faksimileud
gaven af 1933, har ikke nogen stjerne. Men de to
udgaver, som L.N. betegner ved 1427 (dateret
mellem 1570 og 1573) og 1428 (dateret mellem
1574 og 1578), har en stjerne ved salmen i regist
ret, og det er ikke stjernen ved den følgende sal
me, der har forskubbet sig, for den er der ogsaa.
Det er derfor muligt, at denne stjerne betegner en
rettelse til førsteudgaven. Men i og for sig var det
vel rimeligt at antage, at forfatteren selv kunde
have oversat sin salme (hvis det er Rerav).
Den tyske tekst fik ikke nogen blivende betyd
ning, men den danske gik videre til K og P 292
med et par smaa ændringer:
2,3: Naade
6: saa saare
Gb 63 ændrede yderligere:
1,7: aid slags Nød

Der ved sin Død
Af Syndens Nød
Mig fører ud til Ære.
2. Til Gud jeg raabe vil med Hast
I disse sidste Tide,
At han paa Nødens Dag vil fast
Selv for sin Kirke stride;
Den trænges svart,
Af Djævlens Art,
Af Fjenden hart den trykkes,
O Herre bold,
Dit Ord, vort Skjold,
Lad ei fra os undrykkes.
3. Alene dig for Naaden stor
Skee Lov og Priis tillige,
At du mig ved dit rene Ord
Har kaldet til dit Rige!
Din Helligaand
Gaae mig til Haand
Imod den sidste Fjende;
Tag du fra mig
Min Sjæl til dig,
Den gives dig i Hænde!
N456.
Fra N gik den videre til SS, men blev ikke optaget
i D.
I Norge blev den frit bearbejdet af Wexels og
optaget i hans »Christelige Psalmer« 1840. La
114 holdt sig nærmere til den gamle og Hauge 44
endnu nærmere. La rev har udeladt den, men en
oversættelse af Blix »Mi von og trøyst og tillit
stend« blev optaget i Nynorsk 69.
(Rambach 11,141. Skaar 1,312-15. Nutzhorn II, 137
ff., 225. Niels Møller SS, II, 162. Widding II, 122).

2,5: Den
6: Den
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Derefter blev salmen udeladt i de kongerigske
salmebøger.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 206
med en saa kraftig bearbejdelse, at det akrostikon,
som dannede kongens valgsprog, forsvandt. Det
blev genskabt paa en ny maade ved bearbejdel
sen i N, som lyder:
1. Mit Haab, min Trøst og al Tillid
Til Gud staaer med stor Trygge;
Han trofast er og mild og blid,
Paa hans Ord vil jeg bygge:
At han for mig
Miskundelig
Sin Søn lod Korset bære,

Samme Melodi.
1. Mit Lys i Mørke, Jesus sød!
Min Tilflugts-Havn i Liv og Død!
Jeg er paa Jord en fremmed Giæst,
Og Faders Huus mig huer bedst,
Men trang for mig paa mangen Viis
Er Reisen til Guds Paradis!
2. Det er mit rette Fædreland,
Men dyb og vild er Dødens Strand,
Min Sjæl er mat, mit Hjerte tungt,
Mit Blod, om gammelt eller ungt,
Dog isner i mit Bryst, saa snart
Jeg tænker paa min Hedenfart!
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3. Kun hvem du mætter, Herre! ei
Forsmægter paa den øde Vei;
Kun med dit Lys og med din Stav
Vi overspringe kan vor Grav,
Og Hjertet, som mod Død skal staae,
Kun med dit Blod kan rolig slaae!
4. O, vær da, hvad du dig har kaldt:
Min Mad, mit Lys, min Vei, mit Alt!
Ledsag og styrk og trøst min Sjæl!
Naar jeg er mød og træt, da dvæl!
Ja, favn mig fast, o Jesus sød!
Og bær mig til din Faders Skiød!
5. Luk med dit Ord mig Dørren op
Til Salen over Stjerne-Top!
Og naar din Røst fra Rosen-Sky
Opvækker Støv til Liv paany,
Ifør mig da, som du har sagt,
En Klædning lig din Kronings-Dragt!
6. Evindelig og aabenbart
Jeg skuer da dit Ansigt klart,
Og dig, mit Hjerte evig kiær,
Jeg priser med din Engle-Hær,
Og med din dyrekiøbte Hjord,
Som du gav meer end Engle-Kaar!
N. F. S. Grundtvig, 1844.
Her efter Sangv. IV, 57.

Det tredie ark, som Grundtvig havde forberedt
til »Trykte Salmeblade«, inden han lod tryknin
gen standse af hensyn til arbejdet i den køben
havnske salmebogskomite, indeholdt begravelses
salmer. Her havde han bl.a. bearbejdet Rasmus
Katholms oversættelse af Paul Ebers salme »Herr
Jesu Christ, wahr Mensch und Gott«, se Sangv.
IV, 56 »Vor Herre Jesus, Gud og Mand«, over
hvilken han havde anført melodien »Fader vor
udi Himmerig«. Men han har sikkert, som Uffe
Hansen siger, haft en følelse af, at han havde
været for bundet af den gamle tekst til at kunne
faa sagt, hvad han vilde. Han begyndte da en ny
salme paa samme ark og satte ovenover »samme
Melodi«. Som salmen ovenfor er anført, er den
beregnet til de trykte salmeblade 1844.
Der findes imidlertid fire opskrifter af salmen
fra omtrent samme tid, og det var ikke ovenstaaende, som først blev offentliggjort. Salmen saa
først lyset efter Grundtvigs død i Sangv. (gi. udg.)
111,296, hvor det sidste vers efter Grundtvigs
ønske blev udeladt. Her er desuden følgende for
skelle fra ovenstaaende tekst:

MIT LYS I MØRKE, JESUS SØD

1,2: Min Hjælp og Trøst
2,2: Men vild og grum
6: Jeg føler nær
3,3: Kun ved dit
(Endvidere er i v. 3 »du, dit, din, dit« spa
tieret)
4,1: vær du,
6: min Faders

5.3: Purpur-Sky
Efter Sangv. (gi. udg.) 111,296 blev salmen op
taget i KHF 1885,481 med endnu følgende æn
dringer:
1,4: Min Faders
4,2: Mit Brød, mit Lys
Saaledes gik den ind i salmebøgerne, N 557,
RT 2,968, KH 554 og D 610.
Uffe Hansen siger med rette, at den baade er
lødig af indhold og vægtig af form; det er en af de
bedste af vore gravsalmer, men ikke paaskønnet
efter fortjeneste. Der er lige saa tung en dødsal
vor i den som i »At sige verden ret farvel«. I slut
ningen af v. 2 skildres istaphaandens greb om
hjertet. 3,6 taler naturligvis ikke om blodtrans
fusion, men om nadveren. Kristi blod, som blev
udgydt paa korset, og som af den troende mod
tages i den hellige nadver, er det eneste, som kan
faa hjertet til at slaa roligt, naar døden nærmer
sig.
»Jeg ved intet om Tidspunktet for denne Sal
mes Tilblivelse og har forøvrigt liden Interesse i
at efterspore dette«, siger forfatteren Peter Vejrup. »Salmen selv fortæller nemlig, synes det mig,
tilstrækkeligt derom. Dens Indhold og Struktur
røber, at den maa være blevet til under eller dog
umiddelbart efter en af Grundtvigs Krise-Perio
der. Den maa være undfanget i en Stund, da Dig
teren saa at sige har set lige lukt igennem det jor
diske Livs Blændværk . .. Men han ser lykkeligvis
samtidig det - eller Den - som er mægtig til at
bære gennem det altsammen, raade Bod paa det
altsammen. Og dette stiller han i Salmen klart og
stærkt - ja skarpt som Lyn imod Mulm - op mod
hinanden . . . Der er i visse af Grundtvigs Salmer
mere romantisk Islæt end godt er. I den her om
talte Salme staar han med begge Ben støt og so
lidt plantet paa Jorden, men samtidig med Blik
ket (og Sjælen) lige saa støt og solidt fæstet paa
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Himlen - Guds Paradis ... Endvidere: Grundt
vig er i de fleste af sine Salmer udpræget Ft-Sanger. Og dette er vel nok en ikke uvæsentlig Grund
til, at hans Salmer er særligt yndede og særligt
benyttede som Menigheds Salmer. Kun sjældent
benytter han sig af Ordet: Jeg. I Salmen, som
her er fremdraget, er han for Alvor blevet JegMand. Hvad der mærkbart forøger dens Værdi.
Thi der tales nu engang mere personligt og ind
trængende med et »Jeg« end med et »Vi«.«
(Uffe Hansen II, 194-96. StJ 11,236. Fred. Nørgaard i
Højskolebladet 1944, sp. 416-418 (med faksimile af
manuskr.). Peter Vejrup i »Vestkysten« 9. jan. 1940).

MORGENRØDEN SIG UDSTRÆKKER.
Den 7. Morgen-suck.
1. Morgenrøden sig udstrecker,
Soolens Straale Hoved rekker
Over Skove, Mark og Eng,
Som i Aftis gik til Hvile,
Op, min Siæl, til GUd at ile,
Op fra Lyst og laden Seng!
2. Væd dit Øye, bank dit Hierte,
Og med Poenitentzis smerte
Hen i Morgenrøden gak
Til din JEsum, lad ham være
Aid din Lofsang, bær ham ære,
Bær ham Brystet fuldt af tak!
3. Søde Gud, min Lyst og Glæde,
Naadesoolens rette Sæde
Tak og Ære være dig,
At du dog i Nattens taage
Med dit Øye vilde vaage,
Lyvse Freden over mig!
4. Styrk mig, lær mig, lad mig blive
Taallig, trøstig her i Live,
Bedre mig hver Dag og Stund,
JEsus mig alt got tilføye,
Gid jeg har et varsomt Øye
Paa mit anbetrode Pund.
5. Lad din Kirkis Lyvsestage
Vare ved med Soolens Dage
Paa dend hvalte Himmel-Vold:
Vær vor Kongis Liv og Lykke,
Seyer, Ære, Lyst og Smykke,
Vær ham baade Sool og Skiold.
6. Høer dem alle som dig beder,
Trøst dem som i Angist sveder,
Glæd de bange, giør dem froe
Som er fast i Sorgens snare,
GUd os alle vel bevare
Fra Samvittigheds uroe!
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7. Tænk paa mig og alle mine,
Gid vi frem i Tiden trine
Med en Hiertens Synde-Bood!
Kom saa JEsu, kom at ende
Tidens Møye og Elende
Med en Time som er good!
Thomas Kingos
»Aandelige Siunge-koors Første Part«, 4. udg. 1684.
Her efter KSS 111,383 flg.
Kingos »Aandelige Siunge-koor« indeholdt op
rindelig kun de syv morgensalmer, syv aftensal
mer og Davids syv bodssalmer omdigtet paa vers.
I anden udgave 1677 blev der tilføjet tre korte
morgensuk og tre aftensuk. De sidste fire morgen
suk og fire aftensuk fremkom først i den fjerde
udgave 1684.
Ovenstaaende er det sidste morgensuk. Det er
som de øvrige skrevet ud i eet uden strofeindde
ling og altsaa kun beregnet til bøn, ikke til sang.
1 Sønderjylland i N og i Norge hos Landstad er
det i bønnebogen optaget som morgenbøn om
lørdagen, det første sted dog forkortet til fem
strofer.
Til sang er det først blevet brugt af P. A. Fen
ger, delt i 7 vers i hans »Morgen- og AftenSange« 1858, nr. 17. Derefter optog KHF 1885,
603 vers 3, 4, 6, 7, »Søde Gud, min Lyst og
Glæde«, med en enkelt ændring:
2 (4),6: det mig betro’de Pund.
De samme vers blev optaget i RT 2,845 med end
nu en ændring:
1 (3),4: At du og
Denne sidste ændring frafaldt KH 60, der optog
salmen som KHF 1885.
S 580 og ST 881 optog tillige v. 1 og 2 med et
par ændringer. D 691 har kun tilføjet v. 1, saa v.
2 og 5 stadig er udeladt. De samlede ændringer
findes her i 1,6; 2(3),!; 3(4),5 og 6.

MORGENSTUND HAR GULD I MUND,
FOR NATTEN ...
1.

Morgenstund
Har Guld i Mund,
For Natten Gud vi love,
Han lærde os i Jesu Navn,
Som Barnet i sin Moders Favn,
Vi alle sødt kan sove!
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2.

3.

4.

5.
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Morgenstund
Har Guld i Mund,
Vi til vort Arbeid ile;
Som Fuglen glad i Skov og Vang
Udflyver med sin Morgensang,
Gienfødt ved Nattehvile!

MÆGTIGSTE KRISTE, MENIGHEDENS
HERRE.

Morgenstund
Har Guld i Mund,
Og Guld betyder Glæde,
Og glædelig er hver en Dag,
Som leves til Guds Velbehag,
Om end vi maatte græde!

2. Streite doch selber fiir vns arme Kinder,
Wehre dem Teuffel, seine Macht verhinder.
Alles, was kåmpffet wider deine Glieder,
Stiirtze darnieder.

Gaae da frit
Enhver til sit,
Og stole paa Guds Naade!
Da faaer vi Lyst og Lykke til
At giøre Gavn, som Gud det vil,
Paa allerbedste Maade!
Soel opstaaer,
Og Soel nedgaaer,
Naar den har gjort sin Gierning,
Gud give os at skinne saa,
Som Himmellys, skiøndt af de smaa!
Da randt for os Guldterning.
N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 5. opl., 1853, nr. 732.
Her efter 6. opl., jvf. Sangv. IV, 260.

Formentlig har Grundtvig set, at Ingemanns 6.
morgensang, fredagssangen »Morgenstund har
Guld i Mund: Morgensol Guds Rigdoms Væld
oplukker« var meget svag og egentlig ikke sagde
andet end, at det var sundt at være ude i den
friske morgenluft. Den hævder sig kun ved Inge
manns rent lyriske glans. Grundtvig har haft lyst
til at gøre det bedre og gøre det mere i stil med
selve det gamle ordsprog, sangen er bygget over,
baade rytmisk og tankemæssigt. Der er ogsaa
kommet ordsproglig fynd over hans vers; det er,
som om hvert af dem kan staa alene.
Sangen fremkom 1853 i 5. opl. af Festsalmer
nr. 732 og blev uforandret optrykt i de følgende
oplag, indtil Grundtvig i det 10. ændrede 5,3: Og
god er Lysets Gjerning.
RT 1,585 og derefter N 606 optog denne æn
dring, mens KH 63, S 584 og D 698 blev ved det
oprindelige.
(Ludwigs 1,56).

1. CHriste, du Beystand deiner Creutz-Gemeine,
Eyle, mit Hiilff vnd Rettung vns erscheine;
Steure den Feinden, jhre Blutt-Getichte
Mache zu nichte.

3. Friede bey Kirch- vnd Schulen vns beschere,
Friede zugleich der Policey gewehre;
Friede dem Hertzen, Friede dem Gewissen
Gieb zu geniessen.
4. Also wird Zeitlich deine Giitt erhoben,
Also wird Ewig vnd ohn Ende loben
Dich, O du Wåchter deiner armen Heerde,
Himmel vnd Erde.
Matthaus Apelles von Lowenstern:
»Friielings-Mayen etc.«, 1644.
Her efter Tiimpel 1,389.
Denne salme, som fra digterens side er tænkt som
et nødraab til Kristus om hjælp i den elendighed,
som Trediveaarskrigen havde bragt over Tysk
land, er formet med overordentlig kunst. Mat
thaus Apelles von Lowenstern var nemlig ikke
blot minister i hertugdømmet Miinsterberg-Oels
og havde med kirke og skole at gøre (se 3,1), og
med andre statssager(3,2), men han var ogsaa en
æstetiker, der var betaget af de nye principper for
versekunsten, som Opitz havde ført frem. Han
efterlignede ivrigt de klassiske versemaal, men
han var ikke nogen blind efteraber. Idet han her
kaster sig ud i den vanskelige sapfiske strofe, om
danner han den og udnytter den efter sit behov.
Han sætter daktylen foran i hvert vers, og paa
dette sted anbringer han de ord, der skal have det
stærke eftertryk, vokativen Christe, imperativer
ne Eyle, Steure, Streite, Wehre, og i tredie strofe
det herskende ord Friede. Sætningerne er formet
saadan, at slutningslinjen kommer med megen
vægt, og i sidste strofe sammenfatter den alt:
Himmel und Erde! Dertil kommer nye orddan
nelser som Creutz-Gemeine, hvis betydning er
indlysende paa denne krigs baggrund, og et ord
som Blutt-Getichte, der betyder anslag, der sigter
paa blodsudgydelse. Dette er mere end kunst, det
er raffinement. Men han har ærligt og redeligt
tænkt sig, at et saadant raffinement skulde under
strege det angstskrig, der er salmens indhold, og
ikke paa nogen maade stjæle opmærksomheden.
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Salmen fremkom i »Friielings-Mayen. Von
dreyssig, in einem Haussgårtlein auffgewachsenen ... Blumen Zusammen gebunden, vnd ...
auff begehren dargestellet, durch Einen Liebhaber der Geistlichen Garten-gesellschafft ... gestellet durch M. A. v. L.« (1644). Blandt de 30 sal
mer, som findes i denne samling, er den nr. XVII
og har overskriften »Sapphische Ode. Vmb Geist
lichen vnd Leiblichen Friede«. Salmen findes
stadig i de tyske salmebøger.
Af en ukendt oversætter er den omplantet til
dansk og optaget i Pontoppidans salmebog 1740:
Christe, du Beystand etc.

4°9

1,1: O stærke Christe, Menighedens Herre,
3: kom dog
4: Og os bevare!
2,1: Striden for de
2: Tving
3: dig og Dine
3,4: Hos os du blive!
KH 261 vendte tilbage til originalen i v. 1,1 og 1,4,
men beholdt de øvrige ændringer og føjede dertil
2,4: Selv du

Mel. Vreden din afvend etc.
1. Mægtigste Christe, menighedens HErre,
Den du har tegnet med dit kors til ære,
Skynd dig, at hielpe os af fiendens snare,
Dit folk bevare.
2. Føer du selv striden, føer de børn saa svage,
Dæmp du vor fiende, driv hans magt tilbage,
Hvad sig mod dine lemmer vil ophøye,
Du selv nedbøye.
3. Fred udi kirken vi af dig begiere,
Fred udi landet du os og beskiere,
Fred udi hiertet du for alting give
Hos os at blive.
4. Saa skal din godhed udi tiden prises,
Og hisset evig meer endnu udvises,
Himmel og jord din godhed skal bekiende
Til de faae ende.
Ukendt oversætter 1740, P 467.

I Sønderjylland udelod MB 138 mærkeligt nok
v. 2 og ændrede v. 4.
N 241 optog alle vers og ændrede følgende:
3,3:

fremfor Alt du give

4,1-2: Saa skal vi her din Miskundhed
lovsjunge
Og hisset prise dig med Engletunge
(MB).
D 226 følger KH.
I Norge optog Wexels den i »Christelige Psalmer«, men først i 3. udg. 1859, og med udeladelse
af sidste vers. La 393, Hauge 216 og La rev 615
har bevaret alle vers. Nynorsk 486 har ligeledes
optaget alle vers i Støylens oversættelse: »Mektige Kristus, konge i Guds rike«.
(Koch 111,59. Kulp 101. Skaar II,96. Arthur Arnholtz: »Den sapfiske strofe i Danmark«, Køb. 1946,
s- 43)-

Oversættelsen er god; i v. 3 er den fuldt paa højde
med originalen. Teksten i P blev optaget i Gb
217, blot med en enkelt ændring: 4,2: endnu
meer. Men der skete en afsporing i 2,1, hvor ældre
udgaver af Gb har samme tekst som P. I senere
udgaver fremkom en trykfejl: »Før du selv Stri
den, for de Børn saa svage«. At det var en trykfejl,
vidnede det komma om, som blev staaende ogsaa
i de endnu senere udgaver af Gb. De følgende
kongerigske salmebøger, som optog salmen efter
Gb, slettede det nu meningsløse komma, og saa
var der skabt en ny og bedre tekst, som stemte
med den tyske original!
I E blev den ikke optaget.
R 298 udelod det sidste vers og ændrede begyn
delsen :

MÆT MIN SJÆL, O JESUS SØD.
Se: Du, som os af naade stor.
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1. Mørke overjorden ruger,
Aander gaae i Trællebaand,
Mangen Sjæl i Støvet knuger
Dødens Gru med tunge Haand.
Ak, i al den dybe Nød,
Hjertekval og Sjæledød
Er der ei et aabent Øie ?
Ei en Lysning fra det Høie ?

4io
2. Jo! et Fader-Øie skuer
Kjærlig ned til Jordens Nød.
Jo! et Lys fra Himlen luer
Klart med Livets Morgen rød.
Thi for alle Suk og Savn
Er der Bod i Jesu Navn:
Midt imellem Dødens Skygger
Jesus Livets Rige bygger.
3. Vil end Fj'enden Sjælen myrde,
Som forladt i Verden gaaer,
Jesus er den gode Hyrde,
Gav sit Liv for sine Faar,
Drog fra Død og Dom os ud,
Lever end for os hos Gud:
Tornekrandsen blev en Krone,
Korsets Træ en Kongethrone.
4. Alle Fjenders Vælde falder
For hans Kongespir i Gruus,
Hyrdens Milde Stemme kalder
Sandheds Venner til Hans Huus,
Til Hans Huus og til Hans Hjord,
Hvor med Livets gode Ord
Han dem føder og beskytter,
Giver Ly i Fredens Hytter.
5. Hvert et Hjertes dybe Længsel
Efter Himlen stiller Han,
Bryder gjerne Aanders Fængsel,
Fører dem til Friheds Land,
Sender trofast Frelsens Bud
Til hvert Folk paa Jorden ud,
Og hvor Tidens Fylde kommer,
Springer ud hans Naades Sommer.
6. Til Hans Favn og i Hans Arme
Komme hver en mødig Sjæl!
Jesus vil sig vist forbarme,
Han, som kjender Sine vel.
Lytter dog til Hyrdens Røst!
Griber dog Hans rige Trøst!
Jordens Æt, afkast din Byrde!
Følg i Tro den gode Hyrde!
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«. Den var beregnet til at synge
før prædiken ved gudstjenesten i Vartov kirke,
hvorj. Ferd. Fenger prædikede over Johs. 10,16.
Teksten maa i forvejen have været Oldenburg
bekendt, da alle hans fire salmer ved denne lejlig
hed hentyder til den gode hyrde. Samme fire sal
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mer er optaget i salmebøgerne, det er nok noget
af en rekord. Det bibelske udgangspunkt for
denne er iøvrigt Es. 60,2. Se endvidere under
»Dybe, stille«.
Den blev allerede 1844 optaget i 2. udgave af
Wexels’ »Christelige Psalmer« med følgende æn
dringer :
1,2: Aanden gaaer
7: aabnet
2,4: Morgenrød.
6,1: til hans Arme
Men den kom ikke senere ind i de autoriserede
norske salmebøger.
I Danmark blev den optaget i R 302 med ude
ladelse af v. 3 og 5 og med følgende ændringer:
1,1: Mørket
2,4: Morgenrød;
KH 323 fulgte R i versudvalget, men frafaldt æn
dringen i 1,1.
I Sønderjylland blev den optaget med alle vers
i N 253 og med ændringen 2,4: Morgenrød.
D 316 har optaget versene 1, 2, 3, 4a -|- 5b, og
har beholdt den gængse ændring i 2,4.
(Paul Oldenburg: »Theodor Wilhelm Oldenburg«,
Aalborg 1939 (trykt som ms.) s. 48, 49).
MØRKET SKJULER JORDERIGE.
Dend Anden Uge i Faste.
Om dend forraadde og fangne JEsu.
Under dend Melodie:
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.
1. Mørket skiuler Jorderige,
Natten dend er nu forhaand,
Mørket Soolen vil bekrige,
Legge JEsum hen i baand!
Slig en Nat vaar aldrig før!
Himlen haver lukt sin Dør!
JEsus aid vor Sool og Ære
Skal nu Nattens skiendsel bære.
2. Dend Forræder Judas tager
Mørkheds Vaaben villig paa,
Og i Aag med Satan drager,
Som udi hans hierte laa:
Hand en skare samlet faar
Udaff Skalk’ og skarn som gaar,
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Og hans Ondskab skal betienne,
Med de største Præsters Svenne.
3. Bluss og Lamper ere tendte
Udaff Satans Fyre-sted,
Spyd og stænger er’ alt hendte,
Som hand sig beruster med:
Dog ey Bluss, ey spyd og stang
Fanger JEsum denne gang,
Men en Kyss og kierlig Mine
Ham forraader til sin Pine.
4. Ene kand hans Ord og Tale
Kaste Fienden baglænds om,
Døden i hvert Ansigt male,
Binde dem i Bangheds Bom!
Fri skal hans Disciple gaa,
JEsus hand vil eene staa,
Byde frem sit Bryst og hierte
Mod dend største Dødsens smerte.
5. Kyssen har alt JEsus borte,
Kyssen haver ham forraad,
Kyssen vil hans Liv forkorte,
Under Kyssen Slangens Braad
Stak ham med en gifftig Piil;
Under Dekket aff en smiil
Blev vor JEsu Angist spunden,
Og hans reene Hænder bunden.
6. Vaar det kun om Sverd at giøre,
Og det kun om Magten galdt,
Ey alleene Malchi Øre
Blodigt hen paa Jorden faldt,
Men Guds Engle tusindfold
Skulde hevne denne Vold!
Men hand maa sig taallig skikke
Og Guds Vredes Kalk uddrikke.
7. See, Disciplene de lade
Dig i Sorgen eene staa!
Flyer, og lader dem dig hade
Giøre hvad de kand formaa!
Dend der kun en linned Lap
Har paa Kroppen, hand dig slap
Og løb nøgen bort med Glæde,
Fra din Pine langt at træde.
8. Hierte JEsu, kiære Broder,
Lyvsens HErre, hvorfor skal
Natten, Syndens mørke Moder,
Natten, Lasters skiul og Dal,
Dekke dig med Mulm og Mørk?
Hvorfor skal aff Helved-Ørk
Hine grumme Ulve springe,
Dig til Gravens Mørk at bringe ?

9. O min JEsu, O jeg mindes,
At jeg er et Mørkheds Barn,
Og paa deres Talstok findes,
Som i Lyders Natte-garn
Viklet var til ævig Død,
Derfor du dig villig bød
For min Siæles Lyvs at vaage
Udi Døds og Nattens Taage.
10. Du med Naadens søde Læber
Kyste mig paa Moders Bryst,
Skamme mig da, om Jeg dræber
Og har Dig med Falskhed Kryst:
Men om tiit min Mund for dig
Haver talet skuffelig,
Stryg dend Falskhed aff mit hierte
Med dit Blood og sure smerte.
11. Gid de Bluss, de Spyd og stenger,
Hvor med du antasted blev,
Stedse mig i Sindet henger,
Thi de mig en Frihed skrev,
At Guds Lyvs for mig gaar op,
Frelser baade Siæl og Krop,
Fra hvert Slag og synde-Plage,
Aff dend Helved-Ulv og Drage.
12. Est Du da en Fange bleven?
Vel! Jeg og en Fange var,
Dog ved dine Baand er reven
Fra de Lenker som jeg bar!
Jeg er bleven frj ved Dig,
Bind mig til Dig hiertelig,
Lad mig og, O store Fange,
Salighed i Dig erlange.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 317.

Noter:
Til salmen som helhed: Math. 26,47 flg.
4,2: Johs. 18,6.
4:
Fangebom.
5,1:

gjort det af med ham.
i

6,3: Johs. 18,10.
5-6: Math. 26,53.
7,5:
Mark. 14,51.
'

9,2:
3:

Rom. 13,12 flg.; Ef. 5,11.
I mindre by- eller landsbysamfund blev
medlemmernes forsyndelser eller bøder
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7:
12,5:

indsnittet paa »byens kæp« eller oldermandens taljestok eller talstok.
1. Jobs. 2,8.

5(i2).3-4: afreven
Er de Lænker,
7: Da skal jeg, o store Fange
Takke dig med Friheds-Sange!

Rom. 8,2; Gal. 5,1.13.

Saaledes gik den videre til KH 197.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 77 med
6, i senere udgaver med 8 vers, en del ændrede,
derefter i N 93 med syv vers: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12,
ændret saaledes:

Denne salme til den anden uge i fasten om mør
kets kamp mod lyset, Judas som mørkets barn og
Jesus som vor sol og ære, blev ændret et par steder
ved optagelsen i K:
3,5;

spyd, ej stang

5,1:

Kysset (flere steder)

10,2-6: Hafver mig alvorlig kyst,
Skamme mig da, om jeg stræber
Dig at jage af mit Bryst:
Skamme maa min Tunge sig,
Naar dend taler skuffelig.
Teksten fra K gik videre til P 78, som dog ændre
de 9,4: Lysters. Derefter blev salmen udeladt af
Gb og E.
R 193 genoptog den med tre vers: 1, 2a + 3b,
12, ændret saaledes:
1,4:

haardt i Baand;

2,2:
3-4:

Mørkets
Fjendeskaren han ledsager,
Viser dem, hvor de skal gaae!
Dog ei Sværd,
et Kys, en kjærlig

2,6-8: Selv i Spidsen for den gaaer,
Som skal Mørkets Raad udføre:
Jesum til en Fange gjøre.
3,2-4: At de Jesum gribe kan,
Spyd og Stænger ere vendte
Mod den værgeløse Mand;
ei
Stang
5
et Kys, en kjærlig
7
hans
8
4(6),7

Dog han vil

5 (8),8

Mørke bringe?

6 (9),2
3
4

Mørkets
Og i deres Antal
Lysters

7(12),7--8: som RT2 og KH.

2(3)>8:

hans Pine.

3(6)>7:

Dog han

D 160 har optaget versudvalg og tekst fra N, med
ganske smaa afvigelser i 5,4 og 6,4.
Nogle vers i slutningen af salmen kunde egne
sig til at staa alene. Saaledes har TT 730 optaget
v. 9 og 12 som en selvstændig salme, »O min
Jesus, o jeg mindes«, og SF 353 optog v. 8, 9, 12,
»Hjerte Jesus, kære Broder«, i sangdelen under
forudsætning af, at salmen som helhed var optaget
som læsesalme.
Grundtvig synes ikke at have behandlet den
særskilt, men i en sammenstykket salme »Over
Kedron Jesus træder«, Sangv. 111,254, har han
optaget v. 1 og 2 og tildigtet et nyt »Altid, Frel
ser! du med Kummer Kommer Judas-Kys ihu«.
I Norge har Wexels optaget fem vers i »Christelige Psalmer« 1840. La 319 har optaget otte
vers, Hauge 394 har ni, La rev 306 har kun beva
ret slutningsverset »Er du da en fange blevet«, og
Nynorsk ingenting.

4(9).3:

Og i deres Antal

(Skaar 1,737. Arne Møller: »Fra Psalmistens Værk
sted«, Køb. 1934, s. 24-27).

(3)>5:
(3),7 =

Men ved
3(I2),3:
6-8:: Bind til dig mig hjertelig,
Hvem du binder, store Fange,
Takker dig med Frihedssange!
Dette blev dog taget op til revision af KHF 1885,
242, som ogsaa optog v. 6. RT2,884 føjede dertil
v. 9. Ændringerne er nu følgende i forhold til
Vinterparten:

N
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De Compassione beatae Mariae.
1. Stabat mater dolorosa
luxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius;
Cuius animam gementem,
Contristantem et dolentem
Pertransivit gladius.
2. O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti!
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, dum videbat
Nati poenas incliti
3. Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio ?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem eum filio?
4. Pro peccatis suae gentis
Vidit lesum in tormentis
Et flagellis subditum;
Vidit suum dulcem natum
Morientem, desolatum,
Dum emisit spiritum.
5. Pia mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam;
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.
6. Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide,
Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

7. Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donee ego vixero;
luxta crucem tecum stare
Et me tibi sociare
In planctu desidero.
8. Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara,
Fac me tecum plangere,
Fac, ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem
Et plagas recolere.
9. Fac me plagis vulnerari,
Cruce fac inebriari
Et eruore filii;
Flammis ne urar succensus
Per te, virgo, sim defensus
In die iudicii.
10. Christe, eum sit hine exire.
Da per matrem me venire
Ad palmam victoriae;
Quando corpus morietur
Fac ut anima donetur
Paradisi gloriae.
Jacopone da Todi, o. 1300.
Her efter Dreves og Blume 1,392.

Denne sekvens er en af de mest berømte; med
navnet »sequentiarum regina« betegner man den
muligvis kun som nr. 2 og tænker sig, at »Dies
irae« kunde kaldes »rex«. Men er den mandige
og truende »Dies irae« mere beundret, saa er den
kvindelige og medfølende »Stabat mater« sikkert
den mest elskede, den mest efterlignede og den,
der har inspireret de fleste tonedigtere, man kan
blot nævne Nanini, Palestrina og Pergolesi. Op
rindelig var det slet ikke nogen sekvens, men blot
en andagt paa rim, et religiøst digt, men beun
dringsværdigt ved sin faste form, sine vokalklange
og sine tonende rim. »Der lyder Dødsklokker i de
dybe Rim »dolorosa-lacrymosa«, siger Peter
Schindler, og om digtet som helhed siger han, at
det er »paa Latin, men et saa blødt og uklassisk
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Middelalderlatin, at dets Strofer falder som Taarer, tørrede af Engle og Helgener«. Vilstrup synes
derimod, at sekvensen er »præget af senmiddel
alderligt begyndende Forfald, baade ved noget
sødligt i Indholdet og noget overmættet i Klan
gen«. Men oprindeligt var det altså ikke nogen
sekvens til gudstjenstligt brug. I begyndelsen fin
der man mest sangen i bønnebøgerne. Den blev
brugt af Albaterne og Flagellanterne under deres
bodsvandringer fra by til by. Men efterhaanden
fik den indpas i liturgien og blev fast knyttet til
»Festen for Marias syv smerter« paa fredagen før
Palmesøndag. Da Tridentinerkonciliet rensede
ud blandt sekvenserne og kun tillod fire, gik det i
første omgang ogsaa ud over denne, men ved et
senere dekret blev »Stabat mater« tilladt som den
femte.
Sangen optræder først anonymt og faar derfor
som adskillige andre den skæbne at blive tilskre
vet mange forskellige forfattere, Gregor den Store,
Bernhard af Clairveaux og Innocens III. Mone
har i »Lateinische Hymnen des Mittelalters« II,
s. 149 begrundet den antagelse, at Innocens III
havde forfattet de oprindeligste dele af den,
strofe 1, 4, 3, 5, 9, som derefter var blevet bear
bejdet og udvidet afJacopone da Todi. Dreves og
Blume nævner slet ikke dette, og Brochmann afvi
ser det energisk. Det er klart, at sangen hører
hjemme blandt Franciskanerne. Den er baaret af
samme aand som mesteren, der ved betragtning
af den korsfæstede selv fik saarmærkerne i hænder
og fødder. Den ældste franciskanske tradition næv
ner ganske vist ikke Jacopone. Baade denne og
nogle andre latinske sange findes i gamle haandskrevne samlinger af »Laude di fratre Jacopone
da Todi«, som ellers er skrevet paa det italienske
folkesprog. Da nu nogle af disse latinske sange
bevisligt ikke er af Jacopone, kunde man jo godt
tvivle om dem alle. Noget afgørende bevis for
Jacopones forfatterskab er ikke ført, men det er
nu almindeligt antaget, og der findes i hvert fald
ikke noget bedre forslag.
»Stabat mater« er blevet oversat til utallige
sprog utallige gange. Koch siger i 1866, at der
findes 83 tyske oversættelser, den første af Johan
nes af Salzburg 1390. Der er nok siden kommet
flere til. Ogsaa paa dansk findes der mange over
sættelser ; den ældste er fra Middelalderen:
Een bøn aff lomfrw maria, j hwilken bøn wor
herres ihesu christi død oc pynelssæ yhwffkommess och hennyss hwffsvalelssæ.
Hoss korssens tree,
mz sorg oc wee.

stood christi moder,
med graadzens floder,
hennes søn paa korssyt hengde.
Aff sywck oc graad,
som ffør war spaad,
mz stoor wffryd,
stack drøwelzens spyd,
hennes hierthe thz tha trengdhe.
Hwad sorg oc nød
aff christi død
gwdz modher mwnne ffa,
ther hwn thz ssaa,
syn søn tha pynthes sa såre.
Hun beeskelige greedh,
oc sorghede med,
hwn styrthe ned,
oc skaal tha wed,
ther han skwlle lyde then fare.
Ho ær soo haar,
han ffeller ey taar,
om han kwnde see,
mz hwor stor wee
Maria wed korssyth pynthes.
Hwn saa syn søn,
for menniskes køn,
wnder swøwe oc lyme,
mz stoor beswyme,
meed reff tyl støtthen bwndhen.
Dher han syn and
gaff ffader j hand,
oc sydhen wdrand,
bode blod oc wand,
tha wor hun nær forswndhen.
O Modher sødh,
ffor thyn søns død,
thw wnd nw megh
ath gredhe med tegh,
dyn sorgh med tegh ath beræ.
Gyff meg i synd
ath legghe paa wind
ath elske thyn søn,
ssaa thine bøn
hannwz teckelige mothe være.
Vdy myth brysth
thw nw yndkrysth
hans wndher ffem,
ath tenke paa them,
myn siel tyl stor hwffswale.
Lad meg oc sa
j hierthz ffa
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bode willie oc hw,
ath tiene hannem sa nw,
thi hand slig død [ville] tolie.
O myldhe rooss,
lad meg sta hooss
oc bere meth teg
aff drøffwelsse slig,
som tha tyth hierthe gesthe.
O iomffrw claar,
hanss korss oc ssaar,
hans død oc pyne,
mz stytthe oc lyme,
dw ynnen myth hierthe festhe.
leg wylle oc saa,
motthe thz sa gaa,
j hierthe oc brysth
fra hand oc toopp
hans saar oc hydstrygh bere.
leg bedher tegh nw
Aff hierthe oc hw,
paa strenghe dom
thw tyl megh kom,
myth forswar tha ath wære.
Fra dieffwelsens swigh
thw frelsth tha megh,
lad hannwm ey tha
macht meth megh ffaa,
for thyn myskwnd oc nadhe.
O myldhe mø,
naar jegh skal dø
gack for thyn søn
medh modherlig bøn,
oc frelss myn siel aff waadhe!
Af en bønnebog, Arne Magn. nr. 7^,8°.
Her efter BH I, nr. XV.
Den ukendte middelalderlige oversætter har for
ladt det latinske metrum, men har efterlignet tek
nikken med inderrimene, og han har iøvrigt været
dygtig i sit fag. Hans strofer har en større fasthed,
end det dengang var almindeligt, og hans rim er
heller ikke ilde.
Men hverken denne eller nogen senere over
sættelse fandt foreløbig vej til salmebøgerne, og
da dette endelig skete, var det med Pergolesis
musik som hjælper. En oversættelse af Johannes
Ewald var med til at bane vejen:
i.Korset som den strenge Fader
Vred og tordnende forlader,
Væder Mirjam med sin Graad Jorden spotter med hans Smerte -

4«5

Kun den ømme Moders Hierte
Sukker høit mod Slangens Braad. —
2. Alt dit Haab - din Søn berøvet! O hvor saaret! - hvor bedrøvet
Er du Høitvelsignede! Frelsens Moder! - dig, du Fromme,
Traf et Gienslag af de Domme,
Som nedslog den Herlige!
3. O, hvem er for haard til Taare —
Følesløs mod Slag, som saare
Et saa ømt, saa kierligt Bryst? Skiul Forjettelsernes Glæde,
Taare! - Jeg, og jeg vil græde
Ved Maries døde Lyst. 4. Ømme Moder, med dit Øje
Vil jeg forske, hvad den Høje
Taalte, mig til Salighed Jeg vil føle med dit Hierte
Hver en Strime, hver en Smerte,
Som min Synds Forsoner leed.
5. Men o Gud! - o Livets Kilde! Kan jeg ? - vil jeg ? kan jeg vilde ? Hvad formaaer jeg uden Dig ? Rens mit Bryst du Hav af Glæde! Knuus mig! - Styrk mig til at græde
Ved dens Grav, som frelste mig! 6. Helligste, din Naade prente,
Det han leed, og jeg fortiente,
Dybt i min forløste Siel! Lad mit taareblendte Øje,
See, hvor dyrt den Evig-Høje
Kiøbte Syndens usle Træl! 7. Mens jeg lever, lad mit Hierte
Smelte ved min Jesu Smerte,
Ved din Angst, Uskyldigste;
Da Du, under Almagts Torden,
Hængte til en Spot for Jorden,
Til et Maal for Helvede! 8. Lad mig blande Taare-Floder,
Men Din sønderknuste Moder! —
Lær mig Mirjams høje Skrig,
Byd, at jeg, og jeg forkynder,
Hvad Du leedst for Verdens Synder! Thi og jeg har Deel i Dig 9. Men, naar mine Taare rinde,
Lad mig drukne, døe, forsvinde
I dit Svælg af Kierlighed!

41 (S
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Frelst, og tryg for Hævnens Lue,
Lad min Siel væmodig skue
Den, hvis Død jeg frelstes ved! 10. Med Dit Kors betegn mit Hierte! Og med Graad, med salig Smerte,
Dan min Siel til Godheds Friis! Men den samme Naade byde
Taaren holde op at flyde,
I din Glædes Paradiis!
Amen.
Johannes Ewald, før 1775.
Her efter »Ordene til den Geistlige Concert etc.«,
1776.
Liebenberg oplyser i noterne til sin udgave af
Johannes Ewalds samtlige skrifter, at man ikke
har fundet de ældste særtryk af denne oversæt
telse, men da »Stabat mater« den 8. april 1775
blev opført i en »geistlig Concert« paa hofteatret
paa Christiansborg, har man sandsynligvis brugt
Ewalds tekst. Det var i hvert fald tilfældet aaret
efter, som det ses af ovenstaaende. Men man sang
den latinske tekst; den danske oversættelse var
blot trykt ved siden af den latinske tekst som en
støtte for tilhørerens forstaaelse. Da man imid
lertid i 1777 ønskede at synge paa dansk, fandt
kapelmester Niels Schiørring, at Ewalds tekst
ikke rigtigt egnede sig; den havde ikke været
bestemt til at synges; visse steder afveg den noget
»fra de Tanker, som Pergolesi efter al Rimelig
hed har havt med det Musikalske Udtryk«. Han
henvendte sig da til professor B. G. Sporon for at
faa en dansk tekst, der stemte overens med Pergolesis tanker og det musikalske udtryk; Sporon var
særdeles musikkyndig og skrev »med musikken i
haanden«, saa man ikke behøvede at gøre nogen
forandring i musikken, naar man skulde synge
hans danske tekst. Denne tekst blev altsaa brugt
første gang 1777. Man lægger mærke til, at ogsaa
ordet »geistlig« er blevet fordansket:
Ordene til den Aandelige Concert, som opføres
af den Kongelige Syngeskole paa Christiansborg.
'

777-

1. Naglet til et Kors paa Jorden
Hængde under Vredens Torden
Himlens Herre og Guds Søn:
Selv den eviggode Fader
Ham i Sorgens Qyal forlader,
Hører taus hans matte Bøn.
2. Ak hvor ængstet! hvor bedrøvet!
Indtil Døden høi bedrøvet
Er den ømme Frelsers Siel.

Vredens fulde Kalk uddrikke
Maa han - skal han - ellers ikke
Naaes hans Hensigt - og mit Vel.
3. Hvo kan tænke paa den Smerte,
Uden med et saaret Hierte
Om endog en Synder leed:
Men, her leed den Evighøie Smelt mit Hierte — græd mit Øie!
Ak! her leed selv Hellighed.
4. For al Verdens Syndebrøde
Maa tte Jesus piinlig bøde,
Taale Spot, og Saar, og Baand:
Og tilsidst al Lives Kilde
Maatte ogsaa døe - og vilde Segned: og udgav sin Aand.
5. Gode Frelser! kan jeg taale
Kraften af en Guddoms Straale,
O! saa send den oven ned:
Tænd mig: at jeg maa - jeg arme Fuld af Aand og hellig Varme
Føle al din Kierlighed.
6. O lad aldrig nogensinde
Korsets Træ mig gaae af Minde
Som dig Frelsens Fyrste bar:
Men lad Kors, og Død, og Smerte
Tale - raabe - i mit Hierte
Hvad min Frelse kostet har.
7. Hielp, at jeg min Synd begræder,
Og mig stedse varsom glæder
Ved min Fred og Salighed.
Kiøbt jeg blev - dit Navn skee Ære!
Dyre kiøbt - Ak lad det være
Varsel for mig ved hvert Fied.
8. Af din Naade giv mig Kræfter
At jeg stedse maa herefter
Det jeg lever, leve dig.
Dig som døde, lad mig leve
Leve dig, som bød mig leve
Ved den Død, du leed for mig.
9. Ja Forsoner! lad mig være
Ofret dig til Tak og Ære,
Helliget dit Velbehag,
Værdig da den Død du døde
Skal jeg dig frimodig møde
Paa hiin Dag - den store Dag.
10. Nu Forbarmer! jeg det haaber:
Jeg forløste stadig haaber:

NAGLET TIL ET KORS PAA JORDEN

O! befæst mig i din Troe.
Naar mit Legem dødt henfalder
Styrk min Siel i det du kalder
Den til Paradises Roe.
Amen.

4>7
6(7),6: Varsel paa ethvert mit Fied!
7(8).

B. G. Sporon, 1777.
Det er klart, at Sporon har haft Ewalds tekst i
øret; ikke blot enkelte udtryk, men ogsaa tanken
om den vrede Fader har han laant fra ham. Men
ellers ligger han nærmere ved rationalismens
sprog og form. Det alt overskyggende er dog, at
Sporon ikke har søgt at oversætte originalen, men
»kristeligt forvende« den for at bruge et udtryk
fra reformationstiden. Maria er helt renset ud.
Det er blevet en »Passions-Sang«, som det hedder
i koncertprogrammet, som aabenbart mere har
til hensigt at følge Pergolesis musik end Stabat
maters tekst, og som tillige har til hensigt at give
udtryk for moderne protestantisk fromhed, renset
for ethvert stænk af det katolske.
Denne tekst blev optaget i Gb 422; ud over det
ortografiske er der kun en lille ændring i 4,4:
Livets.
Skønt teksten i høj grad bar tidens præg, blev
den dog omarbejdet til E af Riber; ikke et vers
slap usaaret igennem.
1.

Paa sit Kors i Dødsens Smerte,
Hænger med vansmægtet Hierte
Frelseren, Guds egen Søn.
Selv den eviggode Fader
Ham til Døden overlader,
Hører taus hans Angestbøn.

2,2: Hver en Vennetrøst berøvet,
4: Lidelsernes Kalk
3,4: Men her lider han, den Høie
6: Ak! her lider Hellighed.
4.

Han for Verdens Synd maa lide
Al den Marter, al den Qyide,
Taale Spot og Saar og Baand.
Ak! han selv var Livets Kilde;
Men han døer, og døe han vilde;
Lydig han opgav sin Aand.

(9.

Af din Naade giv mig Kræfter,
At jeg stedse dig herefter
Maa bekiende redelig!
Du, som atter bød mig leve,
Dig til Ære lad mig leve,
Og i Døden prise dig!
udeladt)

8(io),3: Styrk du selv min svage Tro!
5: Da jeg veed, min Siel du kalder
6: Hen til Paradisets Ro!
Riber, E 144.
Denne tekst gik uændret videre til R 202.
Men da var der allerede fremkommet flere
oversættelser eller bearbejdelser, som fik indfly
delse paa den senere udvikling.
For det første foretog Grundtvig i Sangv. 1,277
en »sparsom ændring«, som han kalder det, af
teksten i Gb. Derved fremkom en blandingsform
i KH 206, som optog v. 1 efter E, med lidt ændret
begyndelse: »Paa sit Kors i Dødens Smerte«.
Derefter udelod man de følgende vers og tog som
v. 2 og 3 Guldbergs v. 6 og 7 uden Es ændringer.
Endelig tog man som v. 4 og 5 de to sidste vers af
Grundtvigs bearbejdelse (Gb 8 og 9), idet han
havde udeladt v. 10. De lyder:
8(4). Giv mig Hjertelag og Kræfter,
Saa jeg skikker mig derefter,
Elsker, følger, lever Dig!
Daglig hendøe Synder-Livet!
Voxe det, Du mig har givet:
Det som glad opoffrer sig!
9(5). Ja, Forsoner! lad mig være
Oflret Dig til Tak og Ære,
Leve Dig til Velbehag!
Da jeg smile skal ad Døden,
For jeg skuer Morgen-Røden
Af en evig høilys Dag!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk« 1837, No. 277.
KH har blot foretaget to ændringer heri:
8(4),3: lover dig!

(5.

udeladt)
9 (5) .5: Thi jeg

5(6).

27

O! lad aldrig nogensinde
Mig de Plager gaae af Minde,
Frelser! dem for mig du bar;
Men lad (osv. som Sporon og Gb)

I Sønderjylland blev salmen optaget i MB 83 med
8 vers. Med Guldbergs tekst som grundlag og
Grundtvigs som hjælpemiddel søgte man frem til

4i8
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en bedre form. N 121 optog 9 vers, og her lagde
man ligefrem teksten i Gb og Grundtvigs bear
bejdelse ved siden af hinanden og udvalgte de
bedste linjer eller ændrede selvstændigt paa det.
Betragter man Gb som grundlaget, blev ændrin
gerne i N følgende:
1,2-3: Hænger under Lovens Torden
Herren, Guds eenbaarne Søn;
5:
bittrest Kval
6: Tier til hans Angestbøn.
2,1-2: Ak, hvor ængstet, Trøst berøvet
Og til Døden dybt bedrøvet
6: Frelses kan min arme Sjæl.
3,6:

For os lider Hellighed.

4:

For al Verdens Feil og Brøde
Maatte Jesus grusomt bøde
Nagelfast med Fod og Haand;
Skille ad sig maatte, vilde
Livets Flod og Livets Kilde,
Og Guds Søn opgav sin Aand.
(Næsten helt Gr.)

5:

Kjære Frelser! lad mig kjende
Naaden din foruden Ende,
Send mig Lys fra Himlen ned;
Gjennemglød og smelt mig Barmen,
Saa jeg føler Guddomsvarmen,
Føler al din Kjærlighed!

6,3:
5:

Pinen din og Byrden svar,
Altid vidne for mit Hjerte,

7,6:

Mig til Varsel

8:

Giv mig Hjertelag og Kræfter,
Saa jeg skikker mig derefter,
Elsker, følger, lever dig!
Daglig dø’r da Syndelivet,
Voxer det, du mig har givet,
Det, som glad opoffrer sig.

9,4-6: Sonet ved den Død, du døde,
Skal jeg dig frimodig møde
Uden Frygt paa Dommens Dag.
10

udeladt.

Efter genforeningen blev ogsaa teksten fra KH
optaget i SS 767; danske præster har formentlig
savnet den. I hvert fald havde man nu den samme
salme i to former, der baade ved afstamning og
istandsættelse lignede hinanden meget.
Men foruden den hidtil nævnte har Grundtvig

endnu en bearbejdelse: »Under Korset stod med
Smerte«, Sangv. 1,231, som han ledsager med
fodnoten: »Af den berømte »Stabat mater dolo
rosa« efterlignet«. Her er intet hensyn taget til
Sporons tekst; her ligger originalen til grund;
men den er ikke oversat, den er »efterlignet«,
idet Grundtvig her lader Maria være et billede
paa Kirken.
Grundtvig har optaget uddrag af begge disse
bearbejdelser i Festsalmerne. Af Sangv. 1,277 har
han i F 687 optaget v. 6-9 med begyndelsen:
»Jesus! aldrig nogensinde«. Af Sangv. 1,231 har
han i 3.-4. oplag af F optaget v. 1-3,6, 8,9, hvoraf
han i 5. oplag udelod v. 2. Desuden blev et par
ændringer indføjet. Saaledes blev denne salme
optaget i ETF 836, ETR 971, hvorefter den blev
optaget i RT 1,637 som følger:
1.

Under Korset stod med Smerte,
Stod, med gjennemboret Hjerte,
Jesu Moder dødningbleg!
Solen sortned, da han daaned,
Sorte Hjerter ham forhaaned,
Pine hans var dem en Leg.

2(3). Kirken, med sit Moderhjerte,
Kjender bedst Marias Smerte,
Under Kors og Verdens Spot,
Men Eens Død for Alles Brøde
Galden nu dog kan forsøde,
Alting gjorde Jesus godt.
3(6). Brist da aldrig, Moderhjerte!
Drukne kan du al din Smerte
I din Frelsers Kjærlighed!
Hvad end Børnene maae lide,
Guds Eenbaarne ved din Side
Lyser over dem sin Fred.
4(8). Freden til sin Moders Hjerte
Jesus vandt ved Dødens Smerte,
Den er Kirkens Skat og Priis,
For den Fred hans Kæmper stride.
Med den Fred hans Vidner lide,
Gaae med den til Paradis!
5(9). Vær velsignet, Moderhjerte!
Vær velsignet, Modersmerte!
Vær velsignet, Kvindebryst!
I hos Gud har fundet Naade,
Vandt, ved Christi Korses Gaade,
Hvad I savned: evig Trøst!
N. F. S. Grundtvig,
af »Sang-Værk«, 1837, No. 231.
Her efter RT 1,637.
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Denne bearbejdelse blev ikke optaget i KH, men
den levede videre i nogle af de grundtvigske sal
mebøger og tillæg: FK 145b, FN 226, FV 177,
HT 718, BT 728 og S 198, det sidste sted med
udeladelse af slutningsverset.
FA 195 har derimod fra den katholske salme
bog optaget Johannes Jørgensens oversættelse
»Under Korset dybt nedbøjet«.
Det maa endelig nævnes, at I. M. L. Hjort har
oversat »Stabat mater« med samme begyndelse
som Grundtvig, iøvrigt sammen med andre latin
ske salmer og oplysende noter i 1849. Fra nyere
tid foreligger en oversættelse af Jens Aarsbo:
»Under Korset smertebøjet« i Studenterhjem
mets Julebog 1910. Endelig har i Norge J. H. N.
Brochmann udgivet »40 latinske Salmer« 1901
med en oversættelse, hvor han har laant de to
første vers fra Hjort.
Ved salmens optagelse i D 169 holdt man fast
paa linjen fra Sporon: Maria er udeladt, det er
blevet en ren Jesus-salme. Iøvrigt er teksten ble
vet til ved et sammenspil mellem den sønderjydske tradition og den kongerigske, som dog begge
er paavirket af Grundtvigs bearbejdelse i Sangv.

(3) . Lad Lyvset i din Kirke boo.
Lad Ordets Lyvs og Stylte
Ledsage os i Christi Troo,
Til vi til Himmel flytte:
(4) . Oplyvs du Kongens Hiert’ og Sind,
Hans Sverd, som Lyn-ild blive,
Giør hver hans Fiende synlig Blind;
En stadig Fred os give.
(5) . Lyvs og, O JEsu for min Food,
At jeg skal ikke falde,
Men at jeg varer Kiød og Blood
For Syndsens Sukkergalde.
(6) . Lad dine Engle mig ved Haand
Igiennem Verden lede,
Og udi Sygdoms haarde Baand
Et Plaster til mig rede,
(7) . Gid jeg saaledis leve maa
I hver en Tjd og Lykke,
Jeg kand mod Livsens Aften faae
Det ævig Lyvsis Smykke.

1.277-

Den anden udgave af Kingos »Aandelige SiungeKoor« har tilføjet nogle korte morgen- og aften
suk til de tre første dage i ugen. Sukkene til de
fire sidste ugedage blev først tilføjet i 4. udg. 1684.
Disse suk er ikke strofiske, men da de er saa enkelt
og regelmæssigt formede, har det været let for en
senere tid at inddele dem i strofer, saa de kunde
bruges som almindelig salmesang. Oprindelig var
de kun beregnet paa læsning ved den hjemlige,
private andagt. De blev optaget i »Den forord
nede Hus-Andagts Psalme-Bog« 1703 og siden
mange gange i salmebøgernes prosadel, saaledes
endnu i La og N, hvor ovenstaaende indleder
morgenbønnen om tirsdagen.
Som salme blev den først optaget i R 70, ind
delt i 7 vers som ovenfor, men med følgende æn
dringer :

I Norge optog Wexels Sporons bearbejdelse i
»Christelige Psalmer« 1840, dog med udeladelse
af v. 8 og 10. Landstad optog alle vers i La 332, dog
med en række ændringer. Hauge 177 gik samme
vej. La rev 315 har forkortet den til 8 vers. Den er
ikke oversat til nynorsk, men optaget i rigsmaaltillæget, Nynorsk 779, med 10 vers som Landstad.
(Dreves og Blume 1,390-392. Brochmann, 106-111;
218-222. Koch 1,132-3. Skaar 1,754-761. StJ 11,74,
84. J. M. L. Hjort: »Dies irae, Stabat mater etc.«,
Kjøb. 1849, s. 14-18; 52-62. Uffe Hansen 1,285.
P. Schindler: »Dage i Mellemitalien«, Kbh. 1957, s.
180. H. Vilstrup i Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1942,
s. 38. Søren Sørensen: »Kirkens liturgi«, Kbh. 1952,
s. 26. Elbek i Grundtvigstudier 1959, s. 61-62).

Thomas Kingo:
»Aandelige Siunge-Koor«, 2. udg., 1677.
Her efter KSS 111,325-6.

1,1: Søvn og Leie, far nu vel,
NAT, SØVN OG SLUM OG SENG FAR
VEL.
Dend 3. Morgen-suk.
(1) . Nat Søvn og Slum og Seng far vel,
Det dagis flux i Øster,
Til Bøn, til Bøn, min kiære Siæl,
Suk til dend GUd dig trøster:
(2) . O Lyvsens Fader, Livsens Sool
Med Søn og Aand tillige,
See fra din høye Himmel-Stool
Ned til vort Jorderige:
27*

3,4: Himlen
4,1: Sjæl og Sind,
4: Du stadig Fred
5.3: jeg vogter
4: Syndens Gift og Galde!
6,4: Mig Lægedom berede.
7,1: Giv, jeg
4: evig lyse
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KH 55 gik betydeligt nærmere til Kingo og
beholdt kun ændringerne i 3,4; 4,1; 6,4. - Saaledes gik den videre til SS 750. S 576 udelod v. 4
af let forstaaclige grunde, og det gav anledning
til forskellige redningsforsøg, saaledes biskop
Noacks i SF 86:
Oplys du Kongens Sind, og lad
hans Kraft og Visdom blive
et Retfærds Værn om Land og Stad;
en stadig Fred du give!
Men resultatet blev dog, at v. 4 ogsaa blev ude
ladt i D 687.
I Norge blev sukket som nævnt optaget af
Landstad i bønnebogen, hvorefter Hauge 606
optog det som salme i sangdelen, med udeladelse
af v. 4. Den er ikke optaget i La rev eller Nynorsk.

Jeg godt forstaaer,
De Fugleflokke sjunge!
4. I trange Svøb var Bladet svøbt.
Til Døden overgivet;
Med Skyens Vandbad blev det døbt,
Da sprang det ud til Livet.
Til Kraft og Haab
Jeg fik min Daab;
Guds Aand! du var tilstede.
O! lad min Tro
Med Løvet groe!
Bevar dens Sommerglæde!

(Pindsepsalme.)
Mel. O Hellig’ Aand, vor Bistand vær

5. Jeg seer, den grønne Ager staaer
Opstanden fra de Døde;
Jeg veed, min Frelser Aar for Aar
Vil ogsaa mig gjenføde!
Det gamle Frø
Dog maatte døe.
Før Marken fik sin Grøde;
Thi hjælp mig, du,
Guds Aand! min Hu
Til Verdens Lyst at døde!

1. Naturen holder Pindsefest
I blomstervirket Smykke,
Og Lunden, som den kan det bedst,
Fortæller om sin Lykke.
Nu Vaarens Vind
Har ringet ind
Dens Fest i Skovens Kroner.
Guds Aandes Magt
Har Livet vakt;
Ham prise tusind Toner.

6. Jeg seer det ringe Blomsterstraa
I Pryd ved Bøgens Stamme;
Guds Naade kan det Lave naae,
Og det blev ei tilskamme.
Min Arvedeel
Jeg tager heel
Ved Christus i Guds Rige!
I Himlens Vaar
De ringe Kaar
Til Herlighed skal stige!

2. Og Hjertet holder Pindsefest
Med Vang og Mark og Skove!
Den Hellig’ Aand, vor Himmelgjæst,
Vi hilse nu, og love.
Nu vift og vai,
Du grønne Mai!
Min Palmegreen jeg svinger!
Til Kirkeby,
Med Sang i Sky,
Hans Indtog Høitid bringer!

7. Af Haabets grønne Mai jeg vil
Min Pindse-Løvsal bygge
Mod Skylregn og mod Dagens Ild,
Med Hvile og med Skygge!
Om Kjærlighed
Bag Gravens Bred
Med reen og evig Lue,
Om Glæden hist
Hos Jesum Christ
Mig synger Skovens Due!

NATUREN HOLDER PINSEFEST.

3. Guds Kjærligheds Apostelhær
Udflagrer med sin Trille.
Naar Aanden med Guds Kraft er nær,
Kan jeg da tie stille ?
Om Jesu Christ,
Der lever hist,
Mig lægges Ord paa Tunge;
Om Livets Vaar,

C. J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange. Anden Samling«.
Kjøb. 1834, XLIV.

Denne salme er karakteristisk for Boye ved den
romantiske fornemmelse og de springende assosiationer, men samtidig er den ualmindelig, fordi
glæden i den er saa ublandet og næsten fri for den
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vemod, der ellers gaar gennem de fleste af hans
salmer.
Der er ret delte meninger om den. Aastrup
vilde have den udeladt, men »hvis den underlige
Sammenblanding af Pinsedag og Palmesøndag i
V. 2 fjernedes, kunde Salmen maaske bruges«.
Biskop Plum føler, at her har en kristen digter
helliget et stykke af fædrelandet. »Blomsterne,
Lunden, Foraarsvinden ringer Festen ind, den
»grønne Maj« »vifter og vajer«. Fuglene synger,
Skovduen kurrer - og i alt dette prises Gud.
Bladet, der nu sprænger sit Hylster, døbt af
»Skyens Vandbad«, Ageren, der nu staar »op
standen fra de døde«, - alt siger til den, der lever
i Naturen: »Se her i dit Fædrelands Sommer et
Billede paa Guds Kraft i Aanden«.«
Hans Brix minder om, at pinsefesten i den folke
lige bevidsthed først og fremmest er sammenknyt
tet med selve naturens udfoldelse. Det er det,
Boye her har givet udtryk. »Digtets Indhold er en
kristelig Udlægning af Foraarets Vidundere i Na
turen, med stadig Jævnførelse af de menneskelige
Forhold. I mere omfattende Skikkelse er noget
lignende ydet af Øhlenschlæger i hans Digtkreds
Jesus i Naturen. Det er ikke en allegorisk Udtyd
ning af Kristendommen; der er ingen Rationalis
me deri; tværtimod, i Overensstemmelse med den
romantiske Skoles Opfattelse er her skabt en For
bindelse mellem Natur og Menneske, og Naturen
vises at være sig dunkelt bevidst. En lignende
Tankegang ligger til Grund for Heibergs Prote
stantismen i Naturen«. Efter en nærmere omtale
af indholdet slutter han: »Digteren beder, at hans
Tro maa eje samme Frodighed: O lad min Tro
Med Løvet gro, Bevar dens Sommerglæde. Ud
trykket er smukt og følelsesfuldt. Digtet staar i
Karakter Øhlenschlægers: »Lær mig, o Skov, at
visne glad!« nær, og er maaske snarere en opbyg
gelig Sang end en egentlig Salme«.
Salmen blev optaget i R 277 med udeladelse af
v. 6 og med følgende ændringer:
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1. Nu bitten wyr den heyligen geyst
umb den rechten glauben aller meyst,
das er uns behute an unserm ende,
wenn wyr heym farn aus disem elende.1
Kyrioleys.
2. Du werdes liecht gib uns deynen scheyn,
lern uns Ihesum Christ kennen alleyn.
Das wyr an yhm bleyben dem trewen
Heyland,
der uns bracht hat zum rechten vaterland.
Kyrioleis.
3. Du susse lieb schenck uns deyne gunst,
las uns empfinden der liebe brunst,
Das wyr uns von hertzen eyn ander lieben
und ym fride auff eynem synn bleyben.
Kyrioleis.
4. Du hochster troster ynn aller not,
hilflf das wyr nicht furchten schand noch tod,
Das ynn uns die synnen nicht verzagen,
wenn der feynd wird das leben verklagen.2
Kyrioleis.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchlein«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 447-8.
Denne salme blev først offentliggjort i den kor
salmebog, som Luther og Walter udgav i fælles
skab 1524, og hvor teksterne er underlagt tenor
stemmen. Det første vers er dog ikke Luthers eget.
Det er et af de modersmaalsvers, som ved højti
derne havde faaet indpas i den latinske gudstje
neste, altsaa begyndelsen til en kirkesang paa
modersmaalet. Det stammer formodentlig fra 12.
aarh. Den bekendte prædikant, franciskanermun
ken Berthold af Regensburg, som døde 1272,
citerer nemlig verset som noget gammelkendt i en
af sine prædikener, »Von drin lagen«:

2,3: Helligaand,
3,1: Til Herrens Priis hans Fuglehær
6(7),7: hellig Lue,
Saaledes gik den videre til KH 45, der dog yder
ligere ændrede 6(7),!: friske Maj. Efter genfore
ningen blev den optaget i SS 751 med tekst som
KH. Saaledes også D 672. Men iøvrigt er disse
ændringer overflødige: »Guds Kjærligheds Apo
stelhær« er et dejligt og morsomt navn til fuglene.
(Aastrup: »Breve til Salmebogskommissionen« III,
Tidehverv 1946, Nr. 7, s. 84. N. M. Plum: »Danmark
i Psalmebogen«, Køb. 1942, s. 13. Brix 43-44).

Nu biten wir den heiligen geist,
umb den rechten glouben allermeist,
Das er uns behuete an unserm ende,
so wir heim suln varn uz disem ellende.
Kyrieleis.
(Wackernagel 11,43).
Og Berthold føjer til: »Det er en meget nyttig
sang; I skal synge den jo længere, des hellere, og
I skal med stor andagt og af inderste hjerte synge
og raabe den til Gud. Det var et godt fund og et
1. udlændighed. 2. anklager os til fortabelse aflivet.
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nyttigt fund, og det var en vis mand, som først
fandt denne sang«. Efterhaanden dukker verset
op gang paa gang, og i kirkerne blev det brugt
ved en bestemt pinseceremoni. Fra loftet sænkede
man en trædue ned i kirken som et billede paa
Helligaanden, eller man lod en levende due flyve
ned, mens menigheden sang dette vers.
I sit skrift »Formula missae« 1523 nævner
Luther verset som en af den katholske kirkes gode
sange og anfører, at man kan bruge det efter alter
gangen. Aaret efter, da han var i færd med at
udforme den første lutherske kirkesang og skabe
toner, der kunde ledsage kirkeaarets gang, altsaa
ved pinsetid 1524, tog Luther selv fat paa verset
og digtede tre strofer til, en bøn til lysets aand, til
kærlighedens og trøstens aand. Det første vers har
han taget næsten uændret, og han har truffet
tonen saa godt i de følgende vers, at hans salme
synes gjort ud af eet stykke, skønt der i v. 2 er
efterklang af »Veni creator spiritus«, og i v. 3 af
pinseantifonen »Veni sancte spiritus, reple«. Det
kan maaske overraske danske læsere, som er vant
til salmen i Grundtvigs festlige gendigtning, at
erfare, at Luther siden optog den blandt sine
begravelsessange 1542. Men det undrer ikke saa
meget, naar man fordyber sig i grundteksten.
Udlændighedsfølelsen findes i de to første vers,
og det sidste ender med et henblik paa dødens
mulige anfægtelse.
Det er muligt, at det oprindelige pinsevers
ogsaa er blevet brugt udenfor pinsetiden; Bertholds prædiken kunde tyde derpaa. Det er i hvert
fald sikkert, at med Luthers tildigtning fik det
en langt større betydning og udbredelse. Luthers
salme blev endog optaget i mange katolske salme
bøger, og i nogle af dem har man blot beholdt
meningen, men ændret ordene, og ikke til deres
fordel. I de lutherske kirker blev den snart meget
almindeligt brugt. I Strassburger-kirkeordningen
af 1525 blev det bestemt, at man paa de dage, da
man kun havde prædikegudstjeneste uden alter
gang, kunde synge, hvilken salme man vilde,
»eller den aandelige sang Nun bitten wir den
heylgen geist« forud for prædiken. Det er typisk
for dens brug lige fra begyndelsen.
Naar den er kommet til at staa i spidsen i
Luthers og Walters korsalmebog, er det dog nok
af en anden grund. Man kunde vente den anbragt
mellem pinsesalmerne, men man finder først den,
derefter en anden pinsesalme »Kom heyliger
geyst, herre Gott« og derefter »Mitten wyr ym
leben sind«, og i det hele falder de første fem sal
mer uden for den naturlige rækkefølge. Lucke
forklarer dette saaledes, at bogen allerede var
under trykning, da disse salmer blev digtet, og de
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er da blevet sat ind foran sammen med forordet,
som jo er skrevet sidst. Man faar derved en nær
mere bestemmelse af det tidspunkt, paa hvilket
disse salmer er digtet. Se nærmere herom under
»Midt i livet er vi stedt«. Naar den kom til at staa
i spidsen, var det altsaa nærmest held i uheld;
den egner sig godt til at staa i spidsen for hele den
lutherske salmesang.
Som pinsesalme og som Helligaandssalme for
ud for prædiken fik den vel størst betydning gen
nem tiderne, men den er ogsaa i Tyskland blevet
almindelig brugt ved præste- og bispevielser. Paa
særlig betydningsfuld maade blev den brugt den
13. marts 1736, da Jablonsky, der var biskop for
de måhriske brødre i Polen, indviede den første
biskop i den tyske Brødremenighed, måhreren
David Nitschmann. Zinzendorf sagde ofte: »Den
dag, da vi sang »Nun bitten wir den heiligen
Geist« er gaaet ind i kirkehistorien«. Siden da er
salmens melodi blevet en af de kæreste i Brødre
menigheden.
Endelig er den blevet meget brugt som forbe
redelse til døden eller som begravelsessalme. De
danske fiskere, som paa Peder Palladius’ tid var
i dødsfare paa Øresund, sang den i deres sidste
stund paa den drivende is, se nærmere under
»Med fred og fryd jeg farer hen«. Ja, i Leipzig og
flere andre steder er den endogsaa blevet sun
get ved misdæderes henrettelse. Man plejede at
bruge den saaledes, at naar forbryderens hoved
faldt, sang man det fjerde vers, hvorefter sangen
endte med et tusindstemmigt »Ach, Herr Jesus!«.
Derfor kaldte man fra gammel tid salmen for
»arme-synder-sangen«.
Den ældste danske oversættelse findes i Claus
Mortensens »Thet hellige Euangeliske Messe
embede« 1528. Maaske har han selv foretaget
oversættelsen, maaske har han haft den med hjem
til Malmø fra Haderslev, hvor han lige havde
opholdt sig paa præsteskolen i ni maaneder, og
hvor han allerede havde mødt dansk kirkesang.
Muligvis er oversættelsen sønderjydsk, men der
er ikke i dette tilfælde sproglige indicier derfor.
En laaffsang som syungis faare predicken met
huilcken christhen kirke
christi brudh paa kalier
then hellighands naadhe
syunghendis mz hiertens
begieringh
Cantus
1. Nw bede wy then helligandh/
alt om then christhelighe thro och reth
forstandh/
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thz oss gud beuare
och sin naade sende/
nar wy hæden fare/
aff thetthe ellendhe
kyrioleys
2. Thu verdighe lyuss giiff oss tiith skyn/
leer oss ath kiendhe christum Ihesum allen/
ath wy mz hannum bliffue
wor kiere frelsermandh/
som oss monne inglede/
til thz forietthe landh
kyri
3. Thw sødhe aand skienck oss for visth/
ath wy maa dricke aff tiith kierlighetz brysth/
ath wy vdaff hierthz
huer anden elske/
mz eth sindh in christo/
haffue baade frid och roo
kyrio
4. Thw yppersthe trøster y all wor nød/
hielp thz vy forsmaa werdsens spaath och
wsilhz/
ath wy bestandige bliffue/
paa vor siste ende/
naar wy mz dieffuelen kyffue/
om thetthe ellendhe
kyrioleys
Claus Mortensen/?) 1528.
»Thz cristelighe messze embedhe paa dansche«,
her efter Danske Messebøger.

Maaske gaar det første af disse vers tilbage til
tiden før reformationen. Det gamle tyske vers kan
have været oversat til dansk før Luthers tid.
Foruden denne oversættelse findes der i Malmøsalmebøgerne endnu to. Den ene kom til i 2.
udg. 1529 og skyldes sandsynligvis Arvid Peder
sen; dens første vers lyder:
Nw bede wy then Helliaand
om then Christelig tro oc rett forstand,
att wy Gud elske kunde,
oc hannwm kalle paa,
helst y dødzens stunde,
nar wy aff werden gaa,
Kyrio.
Arvid Pedersen 1529;
Bruun I,6i.

Denne tekst gik videre til Tv 41, men ikke til de
følgende salmebøger. - Den tredie oversættelse
findes i udgaven af 1533; den er kun paa tre vers,
idet de to sidste er sammenarbejdede. Man har
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ingen formodning om, hvem oversætteren er. Det
første vers lyder:
Nv bede wi den Helligand
vdi en ret tro at wi mue stande,
Ath wi oss forlade
til lesum Christum all ene,
Som vor hiemmelske Fader
for oss til iorden vdsende,
Kyrieleyss.
Dansk 1533.
Bruun 11,42.

Denne tekst, som synes at være jysk, er efter Widdings mening den ældste, og det ser ud, som om
Claus Mortensen har kendt den. Den blev op
taget i Tv 40, og gik heller ikke videre til de føl
gende salmebøger.
Det blev altsaa Claus Mortensens tekst, som
sejrede, maaske fordi den allerede var indsunget,
maaske fordi den trods visse ubehjælpsomheder
alligevel havde den største hjertevarme. Den
skulde som det fremgaar af overskriften synges før
prædiken, og den er formentlig blevet brugt paa
samme maade i Haderslev. Men ved visse lejlig
heder kom den ikke til at staa alene.
Hans Tavsen har digtet nogle »proser« til den,
formentlig i Viborg, maaske som indledning til
hans liturgiske bearbejdelse af »Salve regina«,
der er blevet »christelig forwent oc forbedret« til
»Salue Jesu Christe wor frelsermand« (Severinsen 67-69).
Item Proser til Nu bede wii then
Helliaand mellom hwert werss.
1. WI arme Adams børn alle,
wy ere saa dypt y synden falne.
Thi wille wy alle Gud paa kalle.
Nw bede wy then Helliaand,
alt om then Christe. etc.
2. Wor natur er bode mørck oc blindt,
mett all forstandt, skeel, siæl oc sind.
Thi wille wy alle til Gud falle ind.
Thu werdige liws.
3. Wy hade alt thet oss er y modt,
een wil ey wære then anden godt.
Thi giff tw oss ith bedre modt.
Thu søde aand skenk oss etc.
4. Hwer er gandske forfengelig,
ey vden kiød oc blodt mett falsk oc swig.
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Thi wille wy nw alle bede teg.
Tw ypperste trøster etc.
Hans Tavsen.
Her efter Bruun 1,177.

Disse proser blev naturligvis optaget i Hans Tav
sens egen salmebog, Tv 38, hvor de kaldes »En
Sequentz at paakalle den Helligaandz naade met/
Oc siungis disse fire effterfølgende Vers a ff samme
sequentz mellem huer Vers aff/ Nu bede wi den
Hellig Aand«. Salmeversene er her skrevet helt
ud efter sekvensens vers. Hans Thomissøn optager
ligeledes sekvensen, og det er ham, der nævner
»M. Hans Taussen« som forfatteren. Det næv
nes ikke nogen af disse steder, hvorledes sekvensen
med den indflettede salme har været brugt, men
det er vel sandsynligt, at den har været en veksel
sang, hvor proserne blev sunget af koret eller
liturgen, og menigheden svarede med salmever
sene. I Jespersøns Graduale fastsættes det, at
»denne sang« (man maa ikke tale for meget om
sekvens) skal synges paa søndagene i fastetiden og
ved aftensang paa landsbyerne 1. og 2. pinsedag.
Formentlig er det den gamle praksis, som han her
fæster til papiret; men nu er der ikke tale om
vekselsang; menigheden skal synge baade pro
serne og salmeversene.
Det maa ogsaa nævnes, at menigheden paa
pinsedag, naar præsten var kommet paa prædike
stolen, skulde synge det første vers af salmen tre
gange, og ligeledes efter prædiken.
Claus Mortensens tekst blev i de følgende sal
mebøger optaget uden væsentlige ændringer.
K optager salmen til froprædiken efter Tedeum
og kalder den »ordinær«, hvilket i sammenhæn
gen betyder, at den i almindelighed skal synges
før prædiken. Her er følgende ændringer:
2,2: JEsum Christum
3,2: kierlighedsens
5: udi
6: Og have
4,6: I dødsens elænde.
I K er Hans Tavsens sekvens ikke optaget.
P 121 har samme tekst som K.
Gb 2 følger ogsaa K, men ændrer yderligere:
3,1-2: Du søde Aand! Gyd i vort Bryst
Jesu Kierlighed og Ordets ædle Lyst,
4: Hverandre
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Til E 235 blev den ganske omdigtet af Ove Mal
ling, men Mallings tekst er maaske atter ændret:
1. Dig bede vi, o Hellig Aand!
At sammenknytte os ved Troens Baand.
Christi Navn vi bære,
Derfor du os give.
At vor christne Lære
Reen hos os maa blive!
Herre! hør vor Bøn!
2. O Lys fra Gud! opklar vor Siel,
At den hos Jesum søger alt sit Held,
At hans Bud vi lyde,
I hans Fodspor træde!
Derved kun vi nyde
Her og hisset Glæde.
Herre! hør vor Bøn!
3. Du Fredens Aand! giv, at vi maae
I uforstyrret Brodersamfund staae;
At i Lyst og Smerte
Haand i Haand vi vandre.
Og med villigt Hierte
Gavne maae hverandre!
Herre! hør vor Bøn!
4. O Kraft fra Gud! opfyld vort Bryst
I Dødens Time med din høie Trøst,
At vi ringeagte
Verdens Lyst og Hæder
Og kun eftertragte
Evighedens Glæder!
Herre! hør vor Bøn!
Ove Malling 1798. E 235.
Man kan ikke kalde dette troskab mod origina
len, men det var heller ikke hensigten; det var
hensigten at modernisere og omskrive alle gamle
og nyere salmer i tidens stil. Men ser man bort
derfra, maa man sige, at denne bearbejdelse er
fortræffelig. Her er elementer, som senere kunde
bruges, omkvædet og linje 1,2. Versene er blevet
gode, og det skinner igennem, at hensigten med
den salmebog, som vi nu kalder rationalistisk, var
ved modernisering at forsvare den gamle tro mod
en mere radikal rationalisme; se ordene om den
rene lære i 1,5-6. Men Malling var vel i det hele
den mest varmhjertede i Balles salmekomite og
den betydeligste digter efter Edvard Storm. Des
værre fik netop disse to fuldført saa lidt.
Derefter tog Grundtvig fat. Tårup gengiver
efter Grundtvigs manuskript en tekst, som skulde
stamme fra 1835-36, og som ikke tidligere havde
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været trykt. Den er senere trykt i Sangv. IV, 129,
hvor den er dateret til 1845. Da dette formentlig
er det rigtige, bliver den ældste kendte tekst fra
Grundtvigs haand den, der blev udgivet i Sang
værket 1837, eller nøjagtigere: i slutningen af det
første hefte, som udkom 1836. Den lyder:
1. Nu bede vi den Hellig-Aand,
Som Gud Faders Høire-Haand,
Kirken at bevare,
Vel til Verdens Ende,
I al Nød og Fare
Skaden at afvende!
Hjelpe os Gud!
2. O Livets Lys! opklar os saa,
At i sin Glands kan for os staac
Herren, vi tilbede,
Han, den Elskelige,
Som os vil indlede
I Gud Faders Rige!
Hjelpe os Gud!
3. O Kiærlighedens Kraft! indgyd
Os Helgen-Livets høie Fryd,
Saa vi glade vandre
Med vor Drot hin fine,
Elskende hverandre.
Som Han elsker Sine!
Hjelpe os Gud!
4. O Tals-Mand! lad os finde Trøst,
Som Barnet ved sin Moders Bryst,
I din søde Stemme,
Saa al vor Elende
Smilende vi glemme,
Over salig Ende!
Hjelpe os Gud!
5. Ja, Sandheds Aand! sværg du os paa,
At vi er af Gud Faders Smaa!
Da er Sorgen slukket,
Da er Perlen fundet,
Paradis oplukket,
Døden overvundet!
Hjelpe os Gud!
N. F. S. Grundtvig 1836.
Sang-Værk«, 1837, No. 30.

Til denne tekst knytter Grundtvig en fodnote:
»Omarbeidelsen af Luthers »Nun bitten wir den
Heil’gen Geist«.
Varianterne, ogsaa rettelserne i manuskriptet,
kan efterses i Sangværkets noteapparat.
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Tårup peger paa forbønnen for kirken i v. 1 og
minder i den forbindelse om, at Sangværkets før
ste hefte udkom den 30. okt. 1836, altsaa paa
300-aarsdagen for reformationens gennemførelse
i Danmark. I samklang dermed, siger han, har
Grundtvig i sit tredie manuskript (skal altsaa være
det andet) givet salmen overskriften »Kirken« og
formet omkvædet: »Kirken gaaer i Bøn!«. Det er
formentlig det samme manuskript, som i Sang
værkets noter betegnes som et »haandskrift i for
arbejdet til utrykte Psalmeblade«, og som efter
Tårups skøn ligger nær ved den næste trykte tekst,
som fremkom 1846 i Fengernes Pinsehefte, og
som er taget fra de utrykte »Psalme-Blade til
Kirke-Bod« i den endelige form, som var brød
rene Fenger bekendt. Denne tekst kan altsaa
dateres til 1843:
1. Nu bede vi den Hellig-Aand,
Vor Guds til os udstrakte Høirehaand,
Kirken at bevare
Vel til Verdens Ende,
I al Nød og Fare
Skaden at afvende!
Hør vort Hjertes Bøn!
2. Med Livets Lys opklar os saa,
At os for Øine Han kan malet staae,
Herren, vi tilbede,
Guds den Elskelige,
Som os vil indlede,
I sin Faders Rige!
Hør vort Hjertes Bøn!
3. Med Kjærlighedens Ild indgyd
Os Helgenlivets høie Fred og Fryd,
Saa vi glade vandre
Med vor Drot hin fine.
Elskende hverandre,
Som Han elsker Sine!
Hør vort Hjertes Bøn!
4. Hos Jesus lad os finde Trøst,
Som Barnet ved sin ømme Moders Bryst,
Hjertet saa Du fæste
Til vor Herres Tale,
At Han os kan gjæste
I de dybe Dale!
Hør vort Hjertes Bøn!
5. Som Sandheds Aand sværg Du os paa
At os Gud-Fader kalder sine Smaa!
Da er Sorgen slukket,
Da er Perlen fundet.
Paradis oplukket.
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Døden overvundet!
Hør vort Hjertes Bøn!
N. F. S. Grundtvig 1843.
Her efter »Psalmer til Himmelfartsfesten og
Pindsen« samlede af J. F. og R. Th. Fenger, 1846.
Denne tekst blev optaget i Rørdams Mern-Festsalmer 654 og ETR 715, og Grundtvig selv be
nyttede de tre første vers 1846 i et af de smaa
Vartov-blade, der var forløbere for Festsalmerne.
Paa dette punkt af udviklingen kommer de
officielle salmebøger ind i billedet, idet RF 1850
dannede den endelige tekst paa grundlag af de
hermed offentliggjorde tekster, hvorom senere.
Men Grundtvig standsede endnu ikke. Teksten
i Sangv. IV, 129, »Nu bede vi den Hellig-Aand
Om apostolisk Tro og ret Forstand« og med om
kvædet »Alt i Jesu Navn«, skulde altsaa stamme
fra 1845. 1851 optog Grundtvig den i 3. opl. af
Festsalmer 681, i det væsentlige som i Fengernes
Pinsehefte, dog med følgende ændring: 1,2: Som
Guds vor Faders egen Høirehaand. - Saaledes
blev den optaget i ETF 641. I 2. udg. af Sangvær
ket 1868 er der nye ændringer.
I RF 1850,261 fremkom følgende bearbejdelse af
de da foreliggende grundtvigske tekster; det er vel
J. F. Fenger og Fr. Hammerich, som har æren
for den:
1. Nu bede vi den Helligaand,
At sammenknytte os ved Troens Baand,
Og til Verdens Ende
Kirken at bevare,
Naadig at afvende
Al dens Nød og Fare!
Herre, hør vor Bøn!
2. Du Livets Lys, opklar os saa,
At i sin Herlighed kan for os staae
Herren osv. som 1846.
3. Du Kjærlighedens Aand, indgyd
I Herrens Samfund Kjærlighedens Fryd;
Saa vi glade vandre,
Jesu, mellem Dine,
Elskende hverandre,
Som Gud elsker Sine!
Herre, hør vor Bøn!
4. O Talsmand, lad os finde Trøst,
Som Barnet finder den ved Moders Bryst,
I din osv. som 1836.
5. Ja, Sandheds Aand, forvis os paa,
At ogsaa vi er af Gud Faders Smaa!
Da er osv. som 1836 og 1846.
RF 1850,261.
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Her har bearbejderne hentet 1,2 og omkvædet fra
Mallings tekst i E, netop de to ting, som Grundt
vig stadig lavede om, og hvor der spores nogen
usikkerhed. Han skrev saaledes til P. Fenger 4.
marts 1843: »Til »Nu bede vi den Helligaand«
vilde jeg gierne have »Klippen er Christus« til
Omkvæd istedenfor det gamle »Kyrie eleis« men
gaaer det slet ikke an, kan det da ikke forlænges
til »Klippen det er Christus«, som »Kyrie eleison?« Maa det imidlertid opgives, vil jeg sige
»Ja, i Jesu Navn« som maa slaae til«.
Endvidere har bearbejderne overalt ændret de
to første linjer i forhold til de grundtvigske tekster
og i reglen til det bedre. Hvad de iøvrigt har taget
af Grundtvig er ulasteligt, og deres ændringer i
v. 1 og 3 er gode. Vi har derved faaet en saare
skøn og festlig Helligaandssalme, men det kan jo
ikke nægtes, at vi har fjernet os betydeligt fra ud
gangspunktet. Ejnar Thomsen siger: »Gaar man
fra Klaus Mortensens Fordanskning af Luthers
Pinsesalme til Grundtvigs Gendigtning, er det,
som naar man fra et lidt fortrykt Smaakaarshjem
kommer ind i et velstaaende Hus, hvor der er
Raad til at tænke paa mere end Dagen og Vejen.
Men nu er det jo rigtignok saadan, at det for
kuede og angste taler stærkere til Medfølelsen end
det betryggede og glade. Der er vel ingen, som
vil frakende Grundtvigs Slutningsstrofe kunstne
risk Fasthed og Skønhed ... Men man bevæges
egentlig dybere af den Skælven for onde Menne
sker og for den Onde selv, som præger Udgangen
af Klaus Mortensens Salme«.
Teksten i RF 1850 gik uændret ind i R 268 og
videre til KH 277 med en ændring i 2,1: Du
Lysets Aand.
I Norge havde Landstad fornyet den gamle
tekst, eller vel rettere: oversat Luthers tekst
paany. Denne oversættelse fik nogen betydning
ogsaa i Danmark. KHT 942 og TT 685 optog
saaledes hans slutningsvers for sig selv:
Du Trøster bedst i al vor Nød,
Hjælp, vi frygte Djævel ei og Død!
At ei Modet brister
Og vor Sjæl forsager,
Naar den onde Frister
Alt vort Liv anklager!
Kyrie eleison!
Landstad 1869.
Dette vers blev foruden hovedsalmen vedtaget af
salmebogskommissionen og optaget i Prøvesalme
bogen 256, men paa grund af pladsmangel kom
det ikke med i D.
ST 691 optog Hans Tavsens proser eller kor-
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sang, som den til Ansgarfesten i 1926 var blevet
bearbejdet af Henry Larsen: »Vi arme Børn af
Adams Køn«.
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny
oversættelse af Luthers tekst, »Nu bede vi dend
hellig Aand«, Æ 96. MB 159 benyttede Grundt
vigs tekst i Sangv. 1,30 fra 1836, men ændrede
den noget, bl.a. omkvædet: »Forbarm dig Gud!«.
PV 121 bragte i 1876 en ny oversættelse efter
Luther: »Nu bede vi Gud, den Helligaand«. N 8
bragte atter en ny bearbejdelse med støtte i
Ægidius og Landstad og med et tillæg af Hans
Tavsens proser:
1. Nu bede vi den Helligaand
Først om den sande Tro og ret Forstand,
At han vil bevare
Os og Naade sende,
Naar vi heden fare
Skal fra vort Elende.
Kyrie eleis!
2. Du ædle Lys, opklar os saa,
At Jesum Christ vi ene kjende maae,
At i ham vi bliver,
Som os frelste trolig,
Hos sin Fader giver
Os vor rette Bolig.
Kyrie eleis!
3. Du Kjærlighedens Aand, kom ned
Og tænd i Hjerterne din Kjærlighed!
Hjælp, at vi hernede
Maae med eet Sind vandre
Uden Kiv og Vrede,
Elske ret hverandre.
Kyrie eleis!
4. Du Trøster bedst i al vor Nød,
Lad os ei frygte Skjændsel, Spot og Død,
At vort Mod ei brister
Og vor Sjæl forsager,
Naar den onde Frister
Alt vort Liv anklager.
Kyrie eleis!

Chorsang til samme Psalme.

Ch.:

Vi arme Børn af Adams Kjøn
Har syndet svart i Lys og Løn,
Thi komme vi til Gud med Bøn:
Men.: Nu bede vi den Helligaand osv.
(Vers 1.)
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Ch.:

Al vor Forstand, vor Sjæl, vort Sind
Er af Naturen mørk og blind,
Thi send dit klare Lys herind!
Men.: Du ædle Lys, opklar os saa osv.
(Vers 2.)
Ch.:

Vi hade den, os er imod,
Er ei af Hjertet Næsten god,
Thi bedre du vort Sind og Mod!
Men.: Du Kjærlighedens Aand, kom ned osv.
(Vers 3.)

Ch.:

Vor Idræt er forfængelig,
Vort Kjød og Blod saa fuldt af Svig,
Thi vil vi alle bede dig:
Men.: Du Trøster bedst i al vor Nød osv.
(Vers 4.)
1889, N 8.

Dermed har N gjort fyldest for det første overfor
Luther, for det andet overfor Hans Tavsen og den
gamle danske tradition, for det tredie overfor den
traditionelle gudstjenesteordning, idet teksten her
er et led af den samlede højmesse. Men dertil
kom, at N ogsaa gjorde fyldest med hensyn til
Grundtvig og den nyere danske udvikling ved
endnu engang at optage salmen, som Grundtvigs
tekst var bearbejdet i R, nemlig N 188. Nu gik det
her som i Kongeriget: Grundtvigs festlighed slog
det gamle ud. Efter genforeningen mente sønder
jyderne, at den gamle tekst kunde undværes, og i
SS kom nr. 8 til at staa blankt.
Da den sønderjydske tradition mødtes med den
kongerigske i salmebogskommissionen, var spørgsmaalet altsaa afklaret. Man maatte i D 246 op
tage teksten fra KH og gøre et forsøg paa at faa
lidt af den gamle tone med gennem Landstads
slutningsvers, men det sidste blev der ikke plads
til.
I Norge optog Wexels en ny bearbejdelse i sine
»Christelige Psalmer« 1840. Den hviler dels paa
Claus Mortensens tekst, dels paa Grundtvigs fra
1836, den sidste undertiden ændret saaledes, at
RF 1850 i Danmark har kunnet gøre smaa laan
til sin bearbejdelse, f.eks. 2,1-2. Der er kun de
fire gamle vers. Grundtvigs slutningsvers er ude
ladt. - Derefter har Landstad i »Martin Luthers
aandelige Sange« 1855 oversat ogsaa denne, men
atter til optagelse i salmebogen, La 3, givet en ny
oversættelse. Denne har som nævnt paavirket N 8,
og slutningsverset alene er ogsaa brugt i Dan
mark. Hauge 5 bragte Claus Mortensens tekst,
kun lempeligt affilet. La rev 3 har optaget Land
stads tekst, lidt ændret, og Nynorsk 7 har optaget
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en oversættelse af Støylen, »No bed me HeilagAnden god«.
(Koch VIII,89-92. Fischer 11,99-100. Kulp 76. Spitta
234-243. Weimarudg., s. 19, 23, 163-5. Severinsen 12,
13, 16, 67-69. Widding I, 103, 106, 110, 115,214, 235;
II, 26-27, 66. Niels Møller SS, 11,45-6, 99. Nutzhorn
1,57-62. Skaar 1,6-9. StJ 11,27-28. Ejnar Thomsen
195. Uffe Hansen 1,246. Tårup IV, 110-135. Grundt
vigs breve 11,360).
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1. Then blomster tid nu kommer
Med lust och fågring stor:
Nu nalkas Ijufwe sommar,
Tå grås och drter gror.
Then blida Sol upwårmer
Alt hwad har warit dodt:
Tå hon oss skrider nårmer,
Biir thet på nyo fodt.
2. The fagra blomsterångar
Och åkrens ådla sad,
The grdnskand’ orte-sångar,
Och alla grona tråd,
The skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
At wi Guds nåd besinna,
Som råcker året om.
3. Man horer foglar sjunga
Med mångahanda Ijud:
Skal icke tå wår tunga
Lofsåga HErran Gud?
Min sjal, uphbg Guds åra
Med lof och glådjesång,
Som frdgda wil och nåra
Oss med wålgerning mång.
4. Tu ådle JEsu Christe,
Wår glådje-sol och skin,
Blif hos oss i wårt siste,
Upwårm wårt kalia sinn:
Gif kårleks eld i hjerta,
Fornya sjål oc and’,
Wåndt bort all sorg och smårta,
Med tine milda hand.
5. Tu Sarons blomster skona,
Tu lilja i grdn dal,
Ack! wårdes sjålen krona
Med dygder til stort tal:
Tin nåd låt henne fukta,
Som dagg utaf Zion,
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At hon må Ijufligt lukta,
Som ros i Libanon.
6. Wålsigna årets groda,
Och watna tu wårt land:
Gif oss nodtorftig fbda,
Wålsigna sjo och strand.
Tin fotspor drype af fetma:
Bespisa med tit ord,
Och med thes Ijufwa sotma
Oss uppå thenna jord.
Israel Kolmodin, 1694.
Then Swenska Psalm-Boken 1695, nr. 317.
Her efter en udgave fra 1773.
Skønt Israel Kolmodin var Swedbergs medhjæl
per ved udarbejdelsen af den svenske salmebog
af 1695 nævner denne ikke, at Kolmodin skulde
være salmens forfatter, men dette er dog senere
blevet almindelig antaget. Kolmodin var profes
sor i Uppsala fra 1686 og biskop paa Gotland fra
1692.
Han holdt meget af sit præbendeembede, Lår
bro pastorat, som ligger paa den nordlige del af
øen. Et par km nordvest for Lårbro ligger nu
ruinerne af Ganns kirke, som tidligere var anneks
til Lårbro. En sommermorgen, da biskoppen var
kommet for tidligt fra Visby til Ganns kirke, hvor
han skulde prædike, benyttede han ventetiden til
en spadseretur til Hångers gamle offerkilde mel
lem de statelige ege- og elmetræer. Her satte han
sig, fortæller traditionen, paa en skyggefuld plads
og nød synet af de frugtbare agre og de blomster
smykkede enge, og det inspirerede ham til den
berømte midsommersalme. Er dette rigtigt, maa
salmen være digtet kort efter at Kolmodin er
kommet til Gotland, ellers havde den ikke kunnet
komme med i salmebogen af 1694.
Det er nok muligt, at han ikke har digtet uden
forbilleder. Man har fra gammel tid nævnt, og
Beckman og Liedgren nævner det ogsaa, at den
gamle svenske skolevise »Tempus adest floridum«
skulde have foresvævet digteren. Den findes i en
samling »Piæ Cantiones Ecclesiasticæ et Scholasticæ Veterum Episcoporum« fra 1582, hvori
samleren og udgiveren Theodoricus Petri siger,
at han har tilføjet nogle af yngre forfattere, og da
den nævnte sang er den sidste i samlingen, har
man ment, at den hørte til de nye og altsaa sand
synligvis hører hjemme i det 16. aarhundrede.
Denne sang, som er paa 4 vers, blev oversat til
svensk af præsten i Hernøsand Laurentius Jonæ
Gestritius, død 1597: »Then lustige tijdh nu år«;
men hverken originalen eller den svenske over
sættelse har dog nogen nævneværdig lighed med
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Kolmodins salme ud over, at de besynger samme
emne. Helt urimelig synes det at antage, at ind
holdet af det sidste vers, bønnen om et godt aar,
skulde have sine rødder i gamle kvad, der kan
føres helt tilbage til hedenold, blot at Kristus er
traadt i Frejrs, den gamle frugtbarhedsguds sted.
Her er ikke sagt andet, end hvad en luthersk
biskop, der forsager Frejr og alle hans gerninger
og søger sin opbyggelse i Davids salmer og Høj
sangen, meget vel kan sige.
Denne »Sommarwisa«, som blev det svenske
folk meget kær, blev af Wallin i 1807 omarbejdet
til en foraarssang »Den blida wår år inne«, men
han vendte alligevel 1816 tilbage til den gamle
tekst og gav den en lettere behandling og bibe
holdt dens karakter af sommersalme. Den blev
optaget i Wa 394 og i Sv. 474.
Den blev oversat til dansk og norsk utallige
gange, først vel af W. A. Wexels:

5. Du Sarons Blomst med Ynde!
Du Lilje i Guds Dal!
Lær mig din Friis forkynde,
Dit Billed i mig mal!
Din Naade paa mig falde,
Som Dug paa Libanon,
Og Hjertets Blomst fremkalde
I Kjærlighedens Aand!

1. Den lyse Tid nu kommer
Med Lyst og Glæde stor,
Den yndelige Sommer,
Da Græs og Grøde groer.
Guds Sol med frugtbar Varme
Velsigner Bondens Flid
Og qvæger nu de Arme,
Som frøs i Vintertid.

Denne oversættelse synes ikke at være brugt i
Norge, men blev i Danmark optaget i R 59 med
smaa ændringer:

2. De fagre Blomsterenge
Og Agrens ædle Sæd,
De rige Urte-Senge,
Og Skovens Træer med,
De skulle os paaminde
Om Miskundhedens Skat,
Som vi hos Herren finde
I Aarets Dag og Nat.

4,5-6: Opvarm vort kolde Hjerte,
Men udsluk

3. Vi høre Fugle sjunge
Med mangehaande Lyd:
Skal ikke da vor Tunge
Lovprise Gud med Fryd?
Min Sjel, ophøi Guds Ære,
Stem op en Frydesang
Til ham, som vil os nære
Og glæde paa vor Gang!
4. O Herre Jesu Christe,
Vor Glædes Sol saa mild!
Dit Lys lad os ei miste,
Tænd Kjærlighedens Ild
Udi vort kolde Hjerte,
Og dæmp kun Lystens Brand!
Opklar vor Sorg og Smerte
I Dunkelhedens Land.

6. Velsigne Aarets Grøde,
Og frugtbargjør vort Land!
Giv Næring os og Føde
Afjord og Søe og Strand!
Fra Himlen dryppe Fedme,
Ernærende vor Jord!
Til Sjelen Naadens Sødme
Udgaae af Livets Ord!
W. A. Wexels
i »Christelige Psalmer«, 1840, nr. 689.

1,2:

og Skjønhed

3,6:

med Frydesang
(saaledes ogsaa Wexels i senere udgaver)

6,1-3: Velsign, o Gud med Grøde
Og Frugtbarhed vort Land,
Giv os nødtørftig Føde
Derefter har Landstad foretaget en ny oversæt
telse i »Kirke-Salmebog. Et Udkast«, 1861, nr.
414, dog maaske med nogen benyttelse af Wexels:
1. Den Blomstertid nu kommer
Med Lyst og Glæde stor,
Den kjære, søde Sommer,
Da Græs og Grøde gror.
Nu varmer Sol i Lide
Alt, som har været dødt,
Med hver den Dag, mon skride,
Bli’r al Ting som gjenfødt.
2. De fagre Blomsterenge
Og Agre Rad paa Rad,
De grønne Urtesenge
Og Skov, som skyder Blad,
De skulle os paaminde,
Hvor Gud han dog er from,
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Som Naaden lader rinde
Og rekke Aaret om!
3. Vi høre Fugle sjunge
Med mangehaande Lyd,
Skal ikke da vor Tunge
Lovsynge Gud med Fryd ?
Min Sjæl, ophøi Guds Ære
Med Lov og Glædesang,
Han vil os naadig være
Nu, som saa mangen Gang!
4. Men, kjære Jesu Kriste,
Vor Glædesol og Skin,
Lad Hjerte-Isen briste
Og smelte i vort Sind!
Lad Kjærlighedens sæle
Og søde Aande gaa
Igjennem vore Sjæle
At kvæge Blomster smaa!
5. Du Sarons rene Lilje,
Guds Blomst i grønne Dal,
Du vende dig til Vilje
Mit Hjertes Attraa al;
Lad Dug af Zion komme,
At min fortørred Aand
Maa staa som Rosens Blomme
1 Lys paa Libanon!
6. Gud signe Aarets Grøde,
Og frugtbargjør vort Land!
Giv os nødtørftig Føde,
Velsigne Land og Strand!
Lad dine Budord følges,
Og fød os med dit Ord,
Lad Naadens Lys ei dølges
For os paa denne Jord.
M. B. Landstad 1861.
Her efter La 402.

Landstads oversættelse blev uændret optaget i
La 402 og gik videre til La rev 394. Nynorsk 307
bringer en oversættelse af Anders Hovden: »No
kjem den vene vaaren«.
I Danmark foretog C. J. Brandt en ny over
sættelse under hensyntagen til originalen, men
med nogen benyttelse af de tidligere anførte:
1. Nu Blomstertiden kommer
Med Lyst og Ynde stor,
Sig nærmer bliden Sommer,
Da Græs og Urter gror;
Nu varmer Sol i Lide,

Og hvad der laa som dødt,
Med hver den Dag, mon skride,
Staar op som atter født.
2. som Landstad 3, dog 7-8:
Han fryde vil og nære
Os paa vort Levneds Gang!
3. Du Herre Jesu Kriste!
Vor Glædes Sol og Skin,
Bliv hos os til vort sidste,
Opvarm vort kolde Sind!
Giv Kjærlighed vort Hjærte,
Forny vor Sjæl og Aand,
Vend bort al Sorg og Smerte
Alt med din milde Haand!
4. Du Sarons Blomst, vor Lykke,
Du Lilje i Guds Dal,
Min Sjæl du naadig smykke
Med Dyder uden Tal!
Lad Dug af Sion komme,
At læsket af din Haand
Den som en Rosensblomme
Maa staa paa Libanon!
5. Velsign du Aarets Grøde,
Og frugtbargjør vort Land,
Giv os nødtørftig Føde,
Velsigne Sø og Strand!
Fra Himlen dryppe Fedme,
Bespis os med dit Ord,
Og med dets Naades Sødme
Velsigne du vor Jord!
C. J. Brandt i KHF 1885,625.

Denne oversættelse blev i KHF 1888,641 udfyldt
med Landstads v. 2, ændret saaledes:
2:
4:
6:
7:

Agrene paa Rad
Og Skovens friske Blad,
Gud er rig og from,
Der lader Naaden

Saaledes blev salmen optaget i RT2,841 og gik
videre til KH 46, skønt der i v. 5 findes en lapsus
fra Brandts side: Sjælen skal ikke staa paa Libanon
som en rosensblomme, men staa som en rosen
blomme paa Libanon.
I Sønderjylland har N 614 benyttet de anførte
tekster af Wexels og Brandt og derigennem ogsaa
Landstad; man har brugt, hvad man fandt bedst,
og rettet paa det, som ikke var godt, eller som lød
for norsk:
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1.1-4: som Brandt.
5-8: Den blide Sol opvækker,
Hvad før har været dødt,
Saa langt dens Varme rækker,
Staaer Alt som atter født.
2.1-4: som Wexels.
5-8: Saa lifligt os paaminder
Om Naaden fra vor Gud,
Der varm i Hjertet skinner
Og bliver Aaret ud.
3:

som Brandt 2 og delvis Landstad og
Wexels 3.

4:

som Brandt 3.

5.1-4: som Brandt 4,1-4.
5-8: Som Dug af Zion signe
Din Naades Væld min Aand
Til Roserne at ligne,
Der staaer paa Libanon.
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til alle Folk paa Jord,
lad rinde Naadens Kilde
med Livets rige Ord.
Der findes desuden oversættelser af N. A. Jensen,
forhen Møgeltønder (ogsaa blevet til i oven
nævnte anledning, tilsendt det sønderjydske
salmebogsudvalg), Rudolph Glarman (Præsteforeningens Blad 2. juli 1943, s. 554) og L. Brøndum (tilsendt salmebogskommissionen) og for
mentlig adskilligt flere.
(Beckman 789. Lovgren 1,131-2. Skaar II, 109. E.
Liedgren: »Svensk Psalm och andlig Visa«, Upps.
1926, s. 423-4. Dick Helander: »Svensk psalmhistoria«, Stockh. 1946, s. 62. H. Hansen: »Sommersange«
i »Kirke og Folk«, 5. aarg. 1929, s. 152-4).

NU BØR EJ SYNDEN MERE.
Siette Søndag efter Trefoldigheds:
Aften-Sang:

6.1-7: Som Brandt 5,1-7.
8: Velsign den ganske Jord!

Til Indgang:
Nu bør ey Synden meere.

D 671 har benyttet de fire første vers af KH 46,
det femte vers af N 614, men har til v. 6 benyttet
en ny oversættelse af sognepræst Anker Jensen,
Egtved. Den har en morsom oprindelse. Kriste
ligt Dagblad gengav 25. juni 1942 salmens sven
ske tekst og opfordrede sine læsere til at prøve
paa at skabe en dansk oversættelse. En daarlig
oversættelse havde været optaget i R, men var
udeladt i KH(!). »Kolmodins herlige Sommer
salme burde imidlertid atter finde sin Plads i vor
danske Salmesang«. Nogle gav sig til at digte,
andre skrev til bladet, at vi havde salmen i en fuld
god oversættelse, og atter andre mente, at vi dog
trængte til en ny oversættelse paa ret nutidsdansk.
Til den sidste gruppe hørte pastor Jensen, som
fik sin nye oversættelse retur fra Kristeligt Dag
blad med mange undskyldninger for fejltagelsen,
men fik den optaget i Menighedsbladet 26. juli
1942. Oversættelsen er fin og poetisk og kunde
meget vel have været brugt i sin helhed, om KH
og N ikke havde haft traditionen for sig. Det be
nyttede slutningsvers, som er lidt ændret i D,
lyder i Menighedsbladet:

Siunges som:
Jeg vil din Priis udsiunge.

6. Velsign da Aarets Grøde,
giv Regn det hele Land,
giv daglig du os Føde,
velsign vor Sø og Strand.
Send Himlens Gaver milde

'

I
1. NU bør ey Synden meere,
Med Magt og HErredom,
Udi mit Kiød regnere,
Men Daglig kastes om.
Thi jeg i Daaben er
Af Gud til Naade taget,
Har i dend Pagt forsaget
Slet Satans Gierninger.
2. Vil jeg af Daaben bramme
Og af min JEsu Død,
O hvor maa jeg mig skamme,
Om jeg, som er gienfød,
Ey kaster Bolt og Baand
Paa Synden, naar dend fødes,
At dend maa Daglig dødes
Ved HErrens kraftig Aand.
3. Hvad Trøst kand det mig gifve,
At JEsus hand opstood,
Om jeg vil stedtze blifve,
Foruden Bøn og Bood,
Forhærded i min Synd,
Og altiid mig ind-elte
I Vellyst, og mig velte
Af et i andet Dynd.
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4. Ney, Ney, Jeg bør at lade
I Lif og Gierning see,
At jeg vil Synden hade,
Og mig saaledes tee,
At Daglig jeg opstaar,
Og med aid hiertens Glæde
Vil Synden undertræde
Ved Ham, som alt formaar.
5. O hielp at Jeg Korsfaster
Dend gamle Adam saa,
At hand ey blifver Mester,
O hielp mig at jeg maa
I Lifve være Død
Fra Synd, fra Skam og Laster,
Som mig i Døden kaster,
Hielp JEsu af dend Nød.
6. Thi naar jeg ret har smaget
Din Døds og Piines Fynd,
Paa Dør er Satan jaget
Med aid Regierings Synd.
Jeg lefver Synden ey!
Men tragter kun at triine,
Ved JEsu Død og Piine,
Paa Lifsens rette Vey.
Thomas Kingo.
»Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog«, 1699.
Her efter KSS V.G?.
Man undres maaske over det betonede »bør«,
som forekommer flere steder i denne salme, især
fordi det er i omtalen af daaben, som er det stær
keste udtryk for Guds virken. Men saadan er
netop Kingos daabssyn. Han siger i sin ligprædi
ken over Jacob Birkerod: »I Daaben gaar vi
PAGT ind med GUD, hand gior os en EED om
Syndernes Forladelse og Børnenes Udkaarelse;
Vi giøre GUd igien en EED om ny Lydighed og
Troskab, og dend ere vi hannem pligtige, siden
vi ere døbte, til vor Døds Stund«. Ortodoksien er
her ikke saa langt fra pietismen.
Som det fremgaar af overskriften, er salmen
skrevet til aftensang paa 6. sønd. e. trin., dvs. til
epistlen, Rom. 6,3-11. Den hører altsaa til de sal
mer, som Kingo indsendte til den kommission,
som endelig udarbejdede salmebogen, efter at
hans og Søren Jonæsøns forsøg var strandede.
Den gik fra K uændret videre til P 226, mens Gb
23 ændrede 3,5: Forhærdet i mit Sind.
Den blev videre optaget i E 247, vistnok i Ove
Mallings bearbejdelse:
1. Nu bør ei Synden mere
I Trældom holde mig.
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Gud! du skal mig regiere,
Thi jeg tilhører dig.
Ved Daaben jeg jo er
I Pagt med dig optaget,
Og der har jeg forsaget
De onde Gierninger.
2. Ja, stedse jeg herefter
Vil love dig, min Gud!
Jeg vil af alle Kræfter
Adlyde dine Bud;
Ak! Villien du seer,
Men Evnen er saa ringe;
Jeg kan ei Synden tvinge.
Hvis det ved dig ei skeer.
3. Thi vil jeg alle Dage
Om Hielp anraabe dig.
Selv styrker du den Svage,
Naar han er redelig.
Ræk mig da og din Haand,
Naar jeg mod Synden kæmper.
At jeg dens Vælde dæmper
Ved Naadens gode Aand!
4. Jeg da ei overvindes
Af Verdens Fristelser;
Og da mit Hierte bindes
Til dig alt meer og meer.
Da skal jeg, stærk ved dig,
Staae fast og Synden hade,
Og siden aldrig lade
Dens Glæder lokke mig.
Ove Malling (?) i E 247. 1798.
Helt ilde er det ikke, selv om det vilde være en
overdrivelse at sige, at bearbejdelsen hører til
»Mallings store og gode handlinger«, men ovenstaaende tekst nød den ære af Wallin at blive
oversat til svensk i hans salmebogsforslag af 1816
og optaget i Wa 209 »Nu skall ej synden mera«
som den eneste af Kingos salmer. Den er gaaet
videre til den nye Sv. Sbk. 294, men har nu faaet
følgeskab af »Hører til, I høje Himle« (73:
»Lyssna, hor, du hbga himmel«) og »Sorrig og
glæde de vandre tilhobe« (365: »Sorgen och
glådjen de vandra tillsamman«).
I Danmark forlod R 321 ovenstaaende tekst og
søgte nærmere tilbage til Kingo, men optog dog
kun de fire første vers, ændret saaledes:
1,3:
I Sind og Sands regjere,
4: styrtes
7-8: Har Djævelen forsaget
Med samt hans Gjerninger.
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2,8:

stærke Aand.

3,2: At Jesus Christ
5-8: Og haane Herrens Bud
Saa Fjenden ved sin Rænke
Kan stedse meer mig lænke
Og holde fra min Gud ?
(Denne ændring stammer fra Monrads
forslag 1854. RF1850 og RF1852 har
tænkt paa at optage v. 1,2, 4, 5. Det gør
Monrad ogsaa, men indskyder v. 3 med
denne ændring).
4,1:
4:
7:
8:

O, maatte jeg dog lade
Hjælp, Jesu, lad det skee,
Maa
Ved dig,

Dette blev revideret i RT2,9i6, som optog v. 1,
2, 3a + 4 b, 5, ændret saaledes i forhold til grund
teksten :
1.3: regere.
7-8 som R.
2,8:
3,2:
(4)>5;
4=

stærke Aand.
Jesus Krist.
Om ej jeg selv opstaar

Angaaende Grundtvigs bearbejdelse »Nu Syn
den aldrig mere«, Sangv. IV, 404, henvises til
»Vor Frelser, du, som døde«.
Om den gamle salme fortæller Skaar følgende
efter A. C. Bang: » Hans Hauge og hans Sam
tid«, 1874, s. 266 flg. »Paa sine Reiser gjennem
Hallingdal blev H. TV. Hauge arresteret og ført
til Lensmandsgaarden Sundre. Lensmanden
havde bestemt sig til at have Moro med sin Arre
stant og samlet en hel Del Gutter og Gjenter til
Dans. Spillemanden spillede op en Slaat, og
Dansen gik lystig i Arresten. Nu kommer Lens
mandskonen og tager Hauge i Haanden under
almindelig Jubel og beder om at faa danse med
ham. »Ja, det skal du faa, siger Hauge, naar blot
Spillemanden vil spille den Slaat, jeg ønsker«.
Idet han nu vender sig til Spillemanden og siger:
»Spil nu efter, saaledes som jeg begynder«,
istemte han Verset: »Nu bør ei Synden mere
Med Magt og Herredom Udi mit Kjød regjere,
Men daglig kastes om.« Det var, som et elektrisk
Stød for gjennem Forsamlingen; Lensmands
konen slap Hauges Haand, alle var aandelig lamslaaede. Men nu tog Hauge til Orde og talte til
de forsamlede, saa det gik gjennem Marv og Ben,
og idet de gik ud, ytrede nogle sin Beklagelse over
den Maade, hvorpaa man havde behandlet ham,
medens andre græd og ønskede, de var som han«.
(Skaar 11,267. KSS V, 151).

som K 5, dog lin. 4: Og

Saaledes gik den videre til KH 353.
S 432 optog den sidste halvdel af teksten i KH
og begynder: »Hvad Trøst kan det mig give«.
I Sønderjylland har MB 263 optaget teksten
fra K. N 278 optog ligeledes alle vers, men med
følgende ændringer:
1: som KH.
2:
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som KH.

3,5: Forhærdet i mit Sind
4,7: Maa
6,4: Med al min Last og Synd;
D 523 optog salmen omtrent som KH, men nær
mede sig til Kingo i 1,7-8 og 3,5.
I Norge blev den med alle vers optaget i La 488
og Hauge 288, mens La rev 511 forkortede til v.
1, 3, 5. Til Nynorsk er den ikke oversat, men op
taget i tillæget 829 med alle vers.
28

NU DA TIL LYKKE.
Mel. Paa GUd allene etc.
1. Nu da til Lykke.
Mandhaftig Christen-Siæl!
Lad dig ej trykke,
Her er Immanuel!
Gak fri i Sinde,
Din JEsus med dig gaaer,
Fat Mood at vinde,
Det alt paa Troen staaer,
Lad Satan finde
Hvad Christi Kraft formaaer.
2. Hvad hand har vunden
I Adams svare Fald,
Det er forsvunden
Ved JEsu Naadens Kald,
Det maa hand vide:
De Folk/ det Støv og Jord,
Som her i Tide
Omvender sig og troor,
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Slaaer ham til Side,
Var hand end nok saa stoor.
3. Vel er han listig
At føre ud sit Verk,
Forvoven-dristig
Forfærdelig og sterk,
Hvo ej vil fegte
Og gaae ham sterk imod,
Sig selv fornegte.
Og staa, som Træ ved Roed,
Den maa forsmegte
Og daane for hans Fod.
4. Men de, som hede
Og ere Christne, de
Som allerede
GUd her i Troen see,
Den Flok har andet
I deres Hue og Agt,
End saa forbandet
At svige Naadens Pagt,
Den gaaer bemandet
Mod alle Sortes Magt.
5. Est du vansmægtig,
At Hiertet i dig slaaer ?
See! hand er mægtig,
Som for i Spidsen gaaer,
Følg ham kun efter,
Saa har det ingen Nød,
Naar Sielen hefter
Sig fast ved JEsu Død,
Saa faaer hun Krefter
Mod alle Satans Stød.
6. Op! op! og spender
GUds Sandheds Bel te fast
Om eders Lender
Mod Fiendens haarde Kast,
Sank dine Sandser
I JEsu blodig Sveed,
Tag til dit Pandser
GUds Søns Retfærdighed,
Og Satans Skandser
Skal revne for dig ned.1
7. Din Storme-Hue2
Skal være Skriftens Trøst,
Dit Sverd og Bue
Er Bønnens sterke Røst,
I det du beder,
Og ikke bliver tret,
Hvad JEsus heder
1. Jvf. til dette og følgende vers Ef. 6,11-18.
2. stormhat, hjelm.

For alting uforgiet,1
Og, om du sveder,
Da er det Krigens Ret.
8. Op kun at tage
GUds fulde Harnisk paa,
Gaae kun du Svage,
GUds Søn vil med os gaae;
Lær kun at føre
Det sterke Troens Skiold,
Det er at giøre
Sin JEsum til sin Vold,
Hvem vil dig røre ?
Du est i god behold.
g. GUd lad os prøve
Og giøre Alvor af
Den Striid at øve
Frimodig til vor Grav,
Den lunkne Vane
Kand ikke taale Stød,
GUds Kiempers Bane
For os med Blodet flød,
Op blodig Fane!
Og viis os JEsu Død
10. Her skal du være
I daglig Kamp og Striid,
Der skal du bære
Din Krands til ævig Tiid,
Den Sag er rigtig.
Og skal det have Klem,
Fa(a)er mand forsigtig
Og mandig at gaae frem,
Saa gaaer mand rigtig
Til GUd i Himlen hiem.
11. Nu da til Lykke
Mandhaftig Christen Siæl,
Lad dig ej trykke
Her er Immanuel,
Gak fri i Sinde,
Din JEsus med dig gaaer,
Fat Mood at vinde,
Det alt paa Troen staaer,
Lad Satan finde,
Hvad Christi Kraft formaaer.
Hans Adolph Brorson.
»Nogle Psalmer om Troens Kamp og Sejr,
forferdigede af H.A.B., Tønder, 1735.
Salmen findes i afsnittet »Om Bestandighed og
Fremvext i Troen«. Den blev optaget i Klenodiet
med ændring i 2,4: naades kald. I senere udgaver
1. glem endelig ikke, hvad Jesu navn betyder.
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er desuden ændret 10,5: Den sag er vigtig. Maaske er »rigtig« en trykfejl.
Den kom først ind i de norske salmebøger, idet
La 552, Hauge 344, La rev 605 og Nynorsk 848
alle optog v. 1,6, 7, 8, 9, 10. Herhjemme kom den
1895 ind i »Hjemlandstoner« nr. 310 med v. 1,
5, 8, 10. De samme vers blev optaget i IMS 531,
DuS 153 og Jessen 717. KHT 963 optog v. 9
»Gud, lad os prøve« som gradualvers, mens ST
837 optog to vers: 8, toa+iib, »Op, op at
tage«, hvilket er en meget daarlig begyndelse,
især i betragtning af, at den originale begyndelse
er saa storartet.
Først med D 567 kom salmen ind i de danske
salmebøger. Her er optaget v. 1,8, 10 med et par
smaa ændringer. Prøvesalmebogen 613 havde
ogsaa optaget v. 2 og 5, men de blev atter ude
ladt, da kritikken i almindelighed fandt, at sal
merne i Prøvesalmebogen var for lange. Den nye
Hjemlandstoner har optaget de samme vers som
D.
(Skaar 11,430. BSS II, s. 244).
NU ER OS GUD MISKUNDELIG.
Se: Nu vilde Gud miskundelig.

NU FALMER SKOVEN TRINDT OM
LAND.
1. Nu falmer Skoven trindt om Land,
Og Fuglestemmen daler,
Nu Storken flyver over Strand,
Ham følge muntre Svaler.
2. Hvor Marken bølged nys som Guld
Med Ax og Vipper bolde.
Der seer man nu kun sorten Muld
Og Stubbene de golde.
3. Men i vor Lade, paa vor Lo,
Der har vi nu Guds Gaver,
Der Virksomhed og Velstand groe
I Tøndemaal af Traver.
4. Og han, som voxe lod paa Jord
Med Skoven Ax og Vipper,
Han bliver hos os med sit Ord,
Det Ord, som aldrig glipper.
5. Ham takke alle vi med Sang
For Alt, hvad han har givet:
For hvad han voxe lod i Vang,
For Ordet og for Livet.
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6. Da over os, det hele Aar,
Sin Fred han lyser gjerne;
Og efter Vinter kommer Vaar
Med Sommer, Korn og Kjerne.
7. Og naar engang, paa Herrens Bud,
Vort Timeglas udrinder,
En evig Sommer hos vor Gud
I Paradiis vi finder.
8. Da høste vi, som Fugle nu,
Der ikke saae og pløie;
Da komme aldrig meer ihu
Vi Jordens Strid og Møie.
9. For Høsten her og Høsten hist,
Vor Gud skee Lov og Ære,
Som, ved vor Herre Jesum Christ,
Vor Fader vilde være!
10. Hans Aand, som Alting kan og veed,
I disse korte Dage,
Med Tro og Haab og Kjærlighed
Til Himlen os ledsage!
N. F. S. Grundtvig, 7. sept. 1844.
Her efter »Psalmebog. Samlet og udgivet
af Roskilde-Konvents Psalmekomite«. 1850
(RF1850, nr. 65).
Den 16. aug. 1844 takker Peter Rørdam i et brev
Grundtvig for salmen »Sov sødt, Barnlille« og til
føjer: »Ellers vil jeg bede Dem, naar De nu skri
ver en Psalme, da, om muligt, at lade den komme
til at gaae efter »Lover den Herre, den mægtige
Konge«, for det er en rigtig Psalmetone .. . Har
Baronessen bedt Dem skrive en Høstpsalme til
os ? det vilde ret fornøie os, om De i dette yndige
Høstveir - der ude ved Stranden - kunde sætte
os en sammen; for den jeg fik fra Ingemann ifjor1
— jeg synes ei om at bruge den igjen«. Med
»baronessen« sigter Rørdam til baronesse Stampe
paa Nysø, hvis sønner i sin tid havde været i huset
hos Grundtvig. »Der ude ved Stranden« hentyder
til Lille Tuborg, hvor Grundtvig boede den som
mer. Otte dage efter, den 24. aug., sender Grundt
vig salmen »Gud, du fra dine de herlige højelofts
sale« og tilføjer: »Her kiære Rørdam! seer De,
hvordan jeg har prøvet paa, baade at skrive en
Høst-Psalme og at lade den første Psalme, jeg
skrev, gaae paa den opgivne Tone. Mig huer den
for Resten ikke synderlig; thi Tonen maa være
saa smuk, som den vil, saa kræver den et Versemaal, som paa Dansk falder stivt, og hvori jeg
ikke kan røre mig frit. Vil De opgive mig et let
1. »Det lufter mildt i Høst fra Velsignelsernes Hjem«,
R. 60.
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Versemaal til en Høst-Psalme, skal jeg gjærne
prøve Lykken paany«. Rørdam svarer den i.
sept.: ». .. Tak for Psalmen; imorgen kommer
F. Fenger her, saa skal vi synge den sammen.
Sagen er, mig synes, den er noget trøv . ..«. Og
i et senere brev af 6. sept. føjer han til: »Baade
F.F. og jeg finder Psalmen stiv, hvorfor jeg beder
om en ny, efter: »Der stander et Slot i Østerrig«.
Rørdam nævner ogsaa andre melodier. Herpaa
svarer Grundtvig allerede den 7. sept.: »... At
Høstpsalmen var stiv, sagde jeg Dem selv; det er
ikke den, jeg nu har gjort i en Hast, som »Der
stander et Slot«; men om den ellers kan tækkes
Dem, kommer an paa en Prøve. Jeg faar idag ei
Tid til meer end at skrive den op«. Derefter
følger saa i brevet salmen »Nu falmer skoven«,
som Rørdam blev glad for, selv om han var længe
om at takke. Først den 1. nov. skriver han: ». ..
Høstsangen har jeg ei takket Dem for før; den
behagede meget, og er bleven udbredt vidt om
kring, da den ogsaa blev brugt baade i Præstøe og
Skibbinge«.
Naar det tidligere har været antaget efter
Sangv. (gl.udg.) 111,338, at den først er blevet
skrevet 1848 til Maj bølle menighed, beror dette
saaledes paa ufuldstændige oplysninger. Der er
bevaret særtryk fra aarene 1844, 1845, 1846, 1847
og 1848, og om salmens oprindelse giver brev
vekslingen utvetydig besked. Endogsaa salmens
fødselsdag staar fast.
Den anførte tekst er den oprindelige, som Rør
dam optog i sine Mern-Festsalmer 1851 og senere
i ETR 799. Men RF 1850,65 er antagelig det før
ste tryk, som er beregnet paa en almindelig kirke
salmebog. Her maa salmen være optaget efter et
af de nævnte særtryk, som F. Fenger antagelig har
faaet af Rørdam. I den endelige udgave af R 63
er foretaget følgende ændringer:
1,3: Alt flygted Storken
4: Ham fulgte
3,4: og Traver.
De første ændringer er naturhistorisk begrundet
og har som den sidste ingen hjemmel hos Grundt
vig. Storken er borte, naar man holder høstprædi
ken, men da det er mere tvivlsomt med svalerne,
har KH 50 kun bibeholdt den første ændring.
Derimod har Grundtvig selv foretaget følgende
ændringer, da salmen 1864 blev optaget i 8. udg.
af Festsalmerne: Vers 3, 5 og 8 er udeladt. Des
uden :
1,4: viltre

3 (4),!: Men Han,
2: De gyldne Ax
4(6),!: Og over
5(7),!: Og naar tilsidst
6(9),2: skee Tak
7(10),2: Os i de korte
4: Til Paradis
Ved optagelsen i N 504 blev v. 3 udeladt, og
Grundtvigs ændringer blev fulgt i v. 4, ellers er
teksten som R. I SS 504 blev v. 3 genoptaget, men
v. 4 blev ikke rettet i overensstemmelse dermed.
D 677 følger KH, men har optaget Grundtvigs
ændringer i 1,4 og 4,2.
Rektor Chr. N. Brodersen mener, at Kampmanns salme
See, Marken taber nu sin Pragt,
See, Skoven har sit Smykke lagt,
Sin stolte grønne Krone.
Den muntre Fugl
Nu søger Skiul
Og glemmer Glædens Tone.
(E. 467).
og tillige Boyes »Dybt hælder aaret« er forudsæt
ninger for Grundtvigs, selv om den er bedre end
sine forlæg. I den første paastand faar han med
hold af Ejnar Thomsen, som siger, at nogle linjer
af Kampmanns salme »senere har spøget et Sted
i en mere benaadet Sangers Bevidsthed og for saa
vidt inspireret den ypperste Høstsalme, vi ejer«.
Videre siger Ejnar Thomsen i sit Radioforedrag
om »Danske Høstsalmer: »Rent kunstnerisk naar
Grundtvig Højdepunktet straks i det vemodige
Anslag med de jævne, inderlige Udtryk for Som
merfyldens gradvise, men uhjælpelige Forsvin
den. Og egentlig ligger Efteraarsvemodet bag
hele Salmen; i sidste Strofe kommer det igen
direkte frem i det stilfærdige, men megetsigende
»disse korte Dage« - en dobbeltbundet Vending,
der baade dækker de aftagende Sensommerdages
og Menneskelivets Korthed. Det synes, som Sal
men er skrevet efter Høsten, ikke under den; fra et
agrarisk Synspunkt savner man en Streng af Sam
tidighed og af Arbejdsglæde, ja Paradislivets Ud
maling paa Baggrund af »Jordens Strid og Møje«
rummer formelig en Underkendelse af den Slid
dets Fest, som Poesien ellers til alle Tider har haft
for Skik at forbinde med Høsten - og her næppe i
Strid med Virkeligheden. Men Grundtvig har
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været afhængig af Bjergprædikenens Ord om de
sorgløse Fugle, der hverken saar eller høster; dog
har han behandlet Bibelsproget suverænt: hos
ham høster Fuglene uden at saa og pløje, - det
ligger unægtelig Naturhistorien nærmere, end
Bjergprædikenen gør«. Grundtvig tyr ikke til na
turen for at støtte sit udødelighedshaab. »Ganske
vist siger han: »Og efter Vinter kommer Vaar« men han siger det, vel at mærke, først, efter at han
uden om al Natur har indført det rent religiøse
Begreb Ordet og det lige saa rent religiøse Begreb
Livet; at Ordet betyder det lille Guds Ord, Tros
bekendelsen, og at Livet betyder Livet ved Daa
ben, det er en selvfølgelig grundtvigsk Underforstaaelse. Alligevel — Bruddet med en naturbe
stemt Opfattelse er ikke absolut. Paa en vis Maade
er Strofe 4 den centrale i hele Salmen ... I hvert
Fald rent digterisk (men jo ikke religiøst) opfattes
her Guds Gaver i Naturen som en formelig Ga
ranti for, at han heller ikke aandeligt vil svigte os.
Det vil sige, at det verdslige Element i Salmen —
den uforfalskede Bondeglæde over en rig sjæl
landsk eller lollandsk Fløst - kunstnerisk er ind
smeltet i det religiøse; netop i Kraft af Strofe 4
hænger Digtet sammen; uden den vilde det være
knækket over paa Midten«.
(Peter Rørdam 11,14-19. Grundtvigs breve 11,413.
Uffe Hansen 11,174-177. Ejnar Thomsen 211-214.
Poulsen V,97-101. Chr. N. Brodersen i Vendsyssel
Tidende 26. aug. 1956. Kaj Munk, Mindeudgaven,
En Digters Vej, 232).
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1. Nu frewt euch lieben Christen gmeyn
und last uns frolich springen,
Das wyr getrost und all ynn eyn
Mit lust und liebe singen.
Was Gott an uns gewendet hat
Und seyne susse wunder that,
Gar thewr hatt ers erworben.
2. Dem teuffel ich gefangen lag,
Im tod war ich verloren,
Meyn sund mich quelet nacht und tag,
Darynn ich war geporen.
Ich fiel auch ymer tieffer dreyn,
Es war keyn gutts am leben meyn,
Die sund hat mich besessen.
3. Meyn gutte werck die golten nicht,
Es war mit yhn verdorben,
Der frey will hasset Gotts gericht,
Er war zum gutt erstorben.
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Die angst mich zuuerzweyfeln treyb,
Das nichts den sterben bey mir bleyb,
Zur hellen must ich sincken.
4. Da iamert Gott ynn ewigkeyt
Meyn ellend uber massen,
Er dacht an seyn barmhertzigkeyt,
Er wolt mir helffen lassen.
Er wand zu myr das vater hertz,
Es war bey yhm furwar keyn schertz,
Er lies sein bestes kosten.
5. Er sprach zu seynem lieben son,
Die zeyt ist hie zurbarmen.
Far hyn meyns hertzen werde kron
Und sey das heyl dem armen,
Und hilff yhm aus der sunden not,
Erwurg fur yhn den bittern tod
Und las yhn mit dyr leben.
6. Der son dem vater ghorsam ward,
Er kam zu myr auff erden
Von eyner iungkfraw reyn und zart,
Er solt meyn bruder werden,
Gar heymlich furt er seyn gewalt,
Er gieng ynn meyner armen gstalt,
Den teuffel wollt er fangen.
7. Er sprach zu myr, halt dich an mich,
Es soli dyr itzt gelingen,
Ich geb mich selber gantz fur dich,
Da will ich fur dich ringen,
Denn ich byn deyn und du bist meyn,
Und wo ich bleyb da soltu seyn,
Uns soli der feind nicht scheyden.
8. Vergiessen wird er myr meyn blut,
Dazu meyn leben rauben,
Das leyd ich alles dyr zu gut,
Das hallt mit festem glauben.
Den tod verschlingt das leben meyn,
Meyn unschuld tregt die sunde deyn,
Da bistu selig worden.
9. Gen hymel zu dem vater meyn
Far ich von disem leben,
Da will ich seyn der meyster deyn,
Den geyst will ich dyr geben,
Der dich ym trubnis trosten sol
Und lernen mich erkennen wol
und ynn der warheyt leytten.
10. Was ich gethan hab und gelert,
Das solitu thun und leren,
Damit das reych Gotts werd gemert
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Zu lob und seynen ehren.
Und hutt dich fur der menschen satz,
Dauon verdirbt der edle schatz.
Das las ich dyr zu letze.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, Wittemberg 1524.
Her efter Weimarudg., s. 422.

De fleste forskere er enige om at betragte denne
salme som en slags poetisk bekendelse fra Luthers
side. Den afspejler hans indre udvikling fra hans
indtræden i klosteret, til han havde fundet fred ved
retfærdiggørelsen af troen. Derfor siger han »jeg«.
Spitta gaar endda saa vidt, at han mener, at det
første vers oprindelig maa have begyndt omtrent
saaledes:
Nun freu dich, liebes Herze mein,
und geh in eitel Springen.
Det skulde saa være blevet ændret, da dette per
sonlige digt skulde lægges til rette til menigheds
sang. Han sætter derfor affattelsestiden til 1515
eller 1516, det tidspunkt, da Luther var kommet
til hvile i troen, og støtter dette ved at henvise til
prædikener og breve fra den tid, der taler om ret
færdiggørelse ved troen, f.eks. 8. april 1516 til
Spenlein: ». .. lær at holde dig til Kristus og ham
korsfæstet, lær at synge for ham og, idet du mis
tvivler om dig selv, at sige til ham: Du, Herre
Jesus, er min retfærdighed, men jeg er din synd:
du har taget mit paa dig og givet mig dit ...«.
Dette er baade løst og dristigt. Det er mere
rimeligt at antage en forbindelse mellem denne
personlige salme og det eneste Lutherdigt, man
med sikkerhed kan datere, nemlig sangen om de
to lutherske martyrer i Antwerpen.
Luthers prædiken havde fundet villigt øre
indenfor hans egen munkeorden. Allerede 1519
forkyndte man evangeliet fra Augustinerklostret
i Antwerpen, og det med saa stort resultat, at
kejseren i 1521 maatte udstede et edikt mod kæt
teriet. Men da munkene fortsatte med deres
lutherske prædiken, blev klosteret jævnet med
jorden 1523 og alle munkene spærret inde og
truet med baalet. Saa faldt de fleste til føje, kun
Heinrich Vos og Johann von den Eschen var
standhaftige til det sidste og blev brændt paa tor
vet i Bryssel 1. juli 1523. Paa baalet fremsagde de
den apostoliske trosbekendelse og sang Tedeum.
Luther hørte om deres død med gru og med
glæde. Han var ofte selv blevet truet med baalet.
Nu havde den sandhed, han troede paa, vist sig
saa stærk ogsaa hos andre, at de vilde gaa i døden
for den. Den lutherske tro var blevet bekræftet

gennem martyriet. Det gjorde ham til digter. I
ægte folketene skrev han sin første lovsang: »Ein
neues Lied wir heben an«, hvor han i ballade
agtig form genfortæller begivenheden. Sangen
udkom som særtryk 1523 og har naturligvis ikke
været beregnet til menighedssang, selv om den
aaret efter blev optaget i salmebogen.
I tilslutning hertil opfordrer Luther hele kri
stenheden til at glæde sig over genopdagelsen af
evangeliet, og det er naturligt, at hans egne ople
velser nu passerer forbi hans øje, og at han i andet
vers begynder at sige »jeg«. Det kan dog godt
forstaas som et »menighedsjeg«, idet Luther be
tragter sine oplevelser som almene og identificerer
sig med menigheden. Stilen er den samme: folke
lig fortællekunst, balladeagtig form.
Men Luthers oplevelser gaar dybere end de
fleste andres, og det bærer salmen præg af. V. 2-3
skildrer fortvivlelsen i klosteret, angeren over syn
den, de fortvivlede bestræbelser for at »gøre nok«,
saa Gud kunde være ham naadig, og helvedang
sten, da dette ikke lykkedes. Han fattede et had
til ordet »Guds retfærdighed«, fordi han derved
forstod det sind, hvormed Gud straffer synderen.
1518 skildrer han i Resolutiones til de 95 theser
den sjælenød, han tidligere har oplevet: »Jeg ken
der et menneske, som ved med sig selv, at han ofte
har lidt saadanne straffe, som ganske vist kun var
kortvarige, men saa store og saa djævelske, at
ingen tunge kan sige det, ingen pen beskrive det,
ingen uerfaren kan tro det, saa hvis straffetiden
var løbet til ende eller havde varet blot en halv
time, ja, en tiendedel time, saa havde det været
ude med ham, og alle hans ben var brændt til
aske«.
Forløsningen kom, da Luther forstod ordet i
Rom 1,17, at den retfærdige skal leve af tro.
Tankerne i salmens slutning har Luther udfør
ligere fremsat i skriftet »Om et kristenmenneskes
frihed«.
Ligheden i form og slægtskabet i indhold gør
det naturligt at lade denne salme følge umiddel
bart efter sangen om martyrerne. Forbindelsen og
samtidigheden støttes af, at denne salme sandsyn
ligvis ogsaa er fremkommet som et særtryk, stadig
uden henblik paa menighedssang, og som et
minde om dette særtryk er den dateret 1523 i den
saakaldte »Achtliederbuch«, en af de fire salme
samlinger, der udkom 1524. Den er maaske
Luthers første egentlige salme, og den er egentlig
den lutherske reformations hovedsalme, selv om
kamp- og sejrssalmen »Vor Gud han er saa fast
en borg« baade er mere berømt og større som
digterværk.
I den nævnte Achtliederbuch har den over-
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skriften »Ein Christenlichs lied Doctoris Martini
Luthers, die vnaussprechliche gnaden Gottes vnd
des rechten Glaubens begreyffendt«.
Den gjorde et dybt indtryk paa samtiden. Tilemann Hesshusius skrev 1565 i en fortale, at han
ikke tvivlede om, at mange hundrede kristne ved
denne ene salme var kommet til troen, mange,
som aldrig havde hørt Luthers navn før. Paa den
anden side rasede katolikkerne. Jesuitten Konzenius skal have sagt, at Luthers salmer har dræbt
flere sjæle end hans skrifter og taler.
V. 5-6 har grebet Paul Gerhardt. Han har
videreført tanken i sin passionssalme »Ein Låmmlein geht und tragt die Schuld«, se: »Her ser jeg
da et lam at gaa«.
10,5: »satz« betyder her i sammenhængen
»læresætning«. 10,7: »zu letze«, til afsked.
I salmebøger fra 1525 og 1526 foreskrives, at
denne salme skal synges før prædiken. Ofte er den
blevet brugt som adventssalme.
Man kan ikke forlade denne salme uden at
bøje sig dybt for Luther som salmedigter. Sam
menligner man ham med hans forgængere, hans
samtidige og hans egne disciple, maa man undre
sig over hans mesterskab. Hans disposition er
klar, og han følger den med fasthed. Verset føjer
sig under hans haand, som om dette var hans
naturlige taleform. Han faar sagt nøjagtigt, hvad
han vil, uden at bruge et eneste overflødigt ord.
Hans fremstilling er saa anskuelig, at den jævne
ste kan følge ham, og hans ord er saa enfoldige
som hos den, der i sandhed er overlegen, men har
aflført sig hele sin lærdom og kunst. Hans tanker
er klarede i hans teologi, men derefter er det ikke
teologen, som taler, men et menneske, der har et
hjerteligt anliggende, der gælder liv og død. Hvis
dette er hans første salme, maa man tifold beun
dre ham. Som Brorson aabenbarer han sig plud
selig som den store digter. Naturligvis maa der
være gaaet noget forud. Som han har gennemgaaet en kristelig udvikling, før han kunde for
kynde salmens evangelium, har han gennemgaaet
en poetisk skole; det hørte til den akademiske
uddannelse, men vi kender ikke det forudgangne
og har ikke rigtig mod til med Spitta at flytte en
saadan mestersalme længere frem i hans ungdom,
hvorved den psykologiske gaade kun bliver større.
Det er en selvfølge, at den hurtigt blev oversat
til dansk, endda flere gange. Saa vidt vi kan
skønne, har der for Claus Mortensen foreligget
tre forskellige oversættelser, og det er vel sandsyn
ligt, at han ikke selv har foretaget nogen af dem,
naar han havde to andre for sig. Disse tre over
sættelser har han blandet sammen, saa han i sal
mebogen af 1528 har faaet en salme paa 14 vers,

439
hvori han har bevaret to begyndelsesvers; nogle
kendte den ene begyndelse, andre den anden, og
begge parter skulde kende salmen igen. Vi havde
næppe kunnet udrede forholdet mellem dem, hvis
ikke Ludv. Dietz fra en nu ukendt kilde havde
optaget en af de tre originaler i sit tillæg »Nogle
nye Psalmer oc Lofsange« 1536. Den lyder saaledes:
Een Christelige wiise om menniskens
wselhed oc fordømmelse, ther hun ikommen
er for Adams wlydelse skyldt. Item aff hen
nes oprettelse oc salighed, ther hun faar for
Christi fortiæneste skyldt, Thi skal hun priise
hannom, bliffue hart widt hans ord, oc ta
ge seg ware for menniskens lærdom som er
forgenlig, Men Guds ord bliffuer ewindelig, Oc gaar mett the noder som
Nu fryder eder alle Christene syungis mett.
1. VEr glad oc fro all Christenhed,
och lader oss alle qwede.
Aff Jesu Christ saa inderlig,
thi han er all wor glæde.
Aff hiertens grundt wy prise hannom alle,
handt haffuer oss løøst aff Adams fald,
Sit liiff lod han thet koste.
2. I diæffuelsens woldt ieg fangen laa,
ieg wor fordømpt til døde.
Myn synd meg qualde nath och dag,
ieg hadde stoor angest och møde.
Oc altydt sanck ieg dybere nedt,
ieg wiste ey raadt ey salighed,
Saa hadde meg synden offuerwundit.
3. Myne gode gerninger ere alle wrene,
for Gud som hiertit besinner.
Myn natur er baade fuul oc slem,
Som ieg thet sielff fornymmer.
Att wilien haffuer løst til all ondtskaff,
oc kand ey giøre thet Gud oss bad,
Thi maa ieg till helwede siuncke.
4. Tha ynckede Gud y Himmerig,
myn elende offuer maade.
Han tenete paa syn barmhiertighed,
hand wilde oss hielpe lade
Sith faderlige hierte wende hand till meg,
handt kostit ther paa foruden swig,
Thet kiæriste ther hand hadde.
5. Hand talede til syn kiære søn,
thet er nw tydt att forbarme.
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Thu skalt thet giøre alt for myn bøn,
far hen oc frels the arme.
Oc hielp thennom vdt aff syndtzens nød,
oc slaa ihiel then horde død,
Oc ladt thennom mett teg leffue.
6. Guds Søn syn fader lydig wor,
handt kom til meg paa iorden.
Aff en lomffru bode reen och klaar,
handt wilde myn broder worde.
Sin Konglig macht førde handt y løn,
alt vnder then wsle menniskens køn,
Handt wilde diæffuelen fange.
7. Handt bad oss alle komme til seg,
om wy wilde salige wære.
Handt gaff seg selff modt døden y strydt,
sith liiff will handt ey spare.
Handt tede ther mett syn kiærlighed,
wy skulde bliffue hans ewindelig,
Oc aldri fraa hannom skillies.

Til afftensang.
Nu frygder eder, med twende
begyndelse.
Then første.
1. NW frygder eder alle Christne mend,
oc lader oss frylig springe,
att wy ere trøstit alle paa een
med løst saa wille wy siunge,
Hwad Gud mod oss haffuer beteed,
aff syn store barmhiertighed,
forløøst haffuer han oss dyre.
Then anden begyndelse med
samme noder.
1. GVd fader oc Søn oc then Helliaand,
hannwm bør oss pryse oc ære,
han giør miskund y alle land,
som wy maa daglige høre,
Han haffuer bewyst stor kierlighed,
mod menniskens køn saa mangeleed,
som wy wille faa att høre.

8. Mitt blodt thet flødt paa iorden nedt,
ieg baar thet kors mett møde.
leg leedt for teg then haarde dødt,
troo thet, och lad teg døbe.
Mitt liiff offuerwinder all dødsens macht,
all werdsens synd wor paa meg lagd
Thi æst thu salig worden.

2. som A 2, dog
3: qwalde bode natt
5: alle tyd
6: ther wor ey raad
7: ieg wor y synden vndfangen.

9. Til Himmels igen til fader myn,
faar ieg fraa thette ælende.
Ther will ieg wære meglere thin,
then Helliaand teg vdsende.
Han teg y angest trøste skall,
handt schal teg lære sandhed all,
Oc wiise teg rette weyn.

3. Myne gode gierning the hiolpe meg ey,
the kunde ey døden offuerwinde,
then stercke dieffuel han sagde ney,
han wilde icke lade seg binde,
Aff meg eller nogit creatur,
ieg wor y hans wald aff myn natur,
fordømdt til ewige pyne.

10. Thu skalt predicke then Christelige tro,
ther ieg befalde att lære.
Oc ælske hwer anden aff hierte oc hw,
thet skall mitt bud nw wære.
For menniskens lærdom wochte teg,
thi hand forderffuer all sandhed,
Guds ord thet bliffuer ewindelig.
Dansk før 1528.
Her efter Bruun 1,171.

Foruden denne tekst, som kan kaldes A, har Claus
Mortensen endnu haft B, som begynder »NW
frygder eder alle Christne mend«, og C, som be
gynder »GVd fader oc Søn oc then Helliaand«.
Den saaledes sammensatte salme vilde han bruge
til indledning til aftensangen. Den kom til at lyde:

4. Ther wor oc ingen y werden till,
ther meg forløse kunde,
ieg weed ret aldrig hwort ieg wil,
ieg maa til heluedis grunde,
Guds wrede ther offuer meg er,
oc syndzens byrde ther ieg nw bær,
fortapt tha maa ieg bliffue.
5. som A 4, dog
1: y ewighed,
4: meg
5: faderlig
7: kiærist
6. som A 5, dog
1: talde
3: giøre for
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4: far haeden
5: Oc løøss
7. som A 6, dog
1:
lydactig war,
5-7: Saa lønlig førde han syn stads,
leed alskens nød oc møgen plads,
for han wilde dieffuelen fange.
8. Guds søn han sagde kom hyd til meg
jeg wil meg offuer teg forbarme,
ieg tolde then bittre død for teg,
ther med tw himmerig skalt ærffue,
Nw er ieg thyn oc tw aest myn,
oc hwor ieg er ther skal tw wære,
then fiend skall os ey atskillie.
9. Hwem haffuer hørd større kierlighed,
en død for vwenner att lyde ?
thet haffuer ieg eene giord fore teg,
att tw skulle med meg bliffue,
leg er then eene ther hielpe kand,
thy kommer til meg bode qwinne oc mand,
oss skall rett ingen atskillie.
10. som A 8, dog
1: flyder paa iorden wd,
2: ieg bær
3: lyder
4: tag tro oc
5: then død med macht,
6: synder wore
11. som A 9, dog
2: thenne
3: Mester thyn,
4: teg att sende,
5: Som teg y angiste
6: oc teg vnderwyse oc lære wel,
7: y sandheds wæy att wandre.
12. Hwad ieg haffuer giord vnderwyst oc lærd,
thet skaltw giøre oc lære,
ther med mit ryge opfylt wort,
meg sielff til loff oc ære,
Forware teg wel for menniskens sætt,
som oss forwender then Christelig rætt,
thet giffuer ieg teg til kende.
13. som A 10, dog
2: som ieg befaler
3: Elsker hwer ander bode silde oc froo,
4: mit budord wære,
5: For dieffuelsens lærdom forwochte teg,
6: thy han er falsk oc skadelig.
Claus Mortensens bearbejdelse 1528.
Her efter Bruun 1,15 flg.
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Vi faar her et indblik i Claus Mortensens arbejdsmaade. Han har ikke blot udvalgt de vers, han
vilde bruge, men ogsaa bearbejdet teksten. Da
han flere steder har optaget parallelle vers, kan vi
ogsaa skimte noget af de to oversættelser, som vi
ikke har bevaret i deres helhed.
Til B har hørt det første begyndelsesvers og
muligvis v. 3, slutningen af v. 7 (orig. 6), v. 8 (7),
12(10). Til C har hørt det andet begyndelsesvers
og muligvis v. 4(3) og 9(7). Severinsen, som har
udredet dette forhold, tilføjer naturligvis, at det
er umuligt at tale med afgjorthed om fordelingen
af versene mellem B og C. C synes at have været
en ret fri gengivelse, men den har haft andre vær
dier, som har været værd at bevare.
Det er muligt, at Niels Møller har ret i, at A
ikke er en oprindelig, men en bearbejdet over
sættelse, idet den er afhængig af stof fra B eller C.
Tv 42 har optaget Claus Mortensens sammen
arbejdede tekst, men kun med det andet begyn
delsesvers: »GVd Fader Søn och Helligaand«,
altsaa paa 13 vers. Men desuden er optaget A paa
blad 88.
Hans Thomissøn udelader A, men optager
Claus Mortensens tekst med begge begyndelser;
han synes at tro, at det skal være saadan. Th 51
har følgende overskrift: »En Tacksigelse for Guds
høymectige Velgierninger, som hand oss beuist
haffuer i sin Søn Jesu Christo. Denne Loffsang er
dictet met tuende Begyndelser«.
I det første begyndelsesvers er ændret:
1,3-4: At wi kunde alle huer oc en
met lyst oc kierlighed siunge.
Desuden i de øvrige vers:
1,1:
3.4:

Fader Søn oc hellig Aand
ey

4,5:
7:

For Guds vrede
Fortabit maa

5,7:

kieriste

6,1:
3:
5:
7:

talede
mig (trykfejl for min)
dem
dem

7,5:

lønlige ... stat,

10,6:

er paa

12,3:

opfylt bliffuer,
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13,5:

vocte dig,

Derefter findes hos Hans Thomissøn et nyt tildig
tet slutningsvers:
14. Thi ville wi prise i enighed/
Oc loffue foruden all ende/
Gud Faders store barmhiertighed/
Som oss den naade sende/
Oc nederslog i Christi død/
Helffuede Synd oc dødens nød/
Huo kand oss nu fordærffue.
Th 51.
Hans Thomissøns tekst gik videre til K med føl
gende ændringer: Det første begyndelsesvers er
udeladt. Salmen begynder »Gud Fader og Søn
og Helligaand«. Endvidere:
1,2: at prise
3,1: gierninger hiulpe
6,3: Det skal nu skee efter din bøn,
7,5: sin magt,
6: Havde alskens nøød og liden pragt
9,4: med mig leve:
Fra K gik salmen videre til P 246 med en enkelt
ændring:
4,6: den jeg paa mig bær,
Derefter blev salmen udeladt i Gb, E og R.
I Sangv. 1,257 gav Grundtvig en ny oversæt
telse paa 10 vers: »Nu fryde sig hver Christen
Mand«, hvori han følger originalen ret trofast,
men dog taler sit eget djærve nutidssprog. Han
ændrede denne oversættelse noget til 9. udg. af
Festsalmer, F 930, navnlig ændrede han Luthers
»jeg« til et menigheds-»vi«. Saaledes blev den
optaget i S 365. Allerede KHT 786 havde dog
optaget den i lidt forkortet skikkelse, nemlig sam
menarbejdet v. 7 og 8, samt udeladt v. 9. Angaaende teksten henvises til Sangværket.
En anden oversættelse, hvori han har taget
noget hensyn til den gamle tekst, stammer fra
1845; den kendetegner sig dog som en oversæt
telse, idet Grundtvig i sit haandskrift har anført
originalens begyndelse: »Nun freuet euch liebe
Christen gmein«. Den begynder »Frisk op, du
Christen-Menighed«, Sangv. IV, 66. Noget senere
tog han paany fat og begyndte ligesom den gamle:

»Gud-Fader og Søn og Hellig-Aand«, Sangv. IV,
205. Disse to oversættelser har han dog ikke selv
offentliggjort. De fremkom først i Sangv. (gi. udg.)
III,7o og 69. Den første af dem har faaet betyd
ning ved at danne grundlag for salmens optagelse
i N 225, hvorfor den skal gengives her:
1. Frisk op, du Christen-Menighed
Med Fryderaab paa Tunge,
Og lad nu om Guds Kiærlighed
Med Liv og Lyst os sjunge!
Et Underværk fuldskiønt og stort
Den kiære Gud for os har gjort,
Betalt i dyre Domme!
2. Paa Helveds Rand vi laae som Vrag,
Der var ei Bod for Bane,
Vor Synd os pinde Nat og Dag,
Den var vor gamle Vane,
Forgiæves kun arbeided vi,
Sank dybere hver Dag deri,
Med Død og Dom for Øie!
3. Der var og Ingen i Verden til
Som os forløse kunde,
Saa Fienden havde vundet Spil,
Vi maatte gaae tilgrunde,
Fortvivlelse med Dødens Brodd
Med Frygt og Angest var vor Lodd,
Fortabelsen ivente.
4. Da ynkedes af Evighed
Vor Skaber overmaade,
Han grunded paa Barmhjertighed,
Lod fare al Unaade
Han skaffed Raad saa faderlig,
Og kosted derpaa uden Svig
Det Kiæreste, Han havde!
5. Han sagde til sin kiære Søn:
Høi Tid sig at forbarme,
Opfyldes skal din Midler-Bøn,
Far ned og frels de Arme!
Gienløs du dem fra Synd og Nød
Og slaae ihjel den haarde Død
Og lad med dig dem leve!
6. Guds Søn sig da fornedred brat
Til Broderskab med Støvet,
Laae kvindefødt i Julenat,
Som En af os i Svøbet,
Han lønlig bar sin Guddoms-Magt,
Gik ydmyg om i Tjener-Dragt,
Han vilde Ræven fange.
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7. Til Synder hver han sagde: kom!
Staae trofast paa min Side!
Jeg gaaer for dig til Død og Dom,
Min Kæmpe-Arm skal stride,
Og er du min, saa er jeg din
Og evig du er Vennen min,
Trods Fiende-Vold og Rænker!

2. I Arvefjendens Vold jeg laa
Og saae min Død imøde,
Og Nat og Dag jeg tænkte paa
Og piintes af min Brøde;
Bestandig sank jeg dybere,
Hos mig var Intet Godt at see.
Jeg laa i Synden fangen.

8. Mit Blod udøser Fienden vel
Og skiller mig ved Livet,
Men troe kun fast, til varigt Held,
Jeg er for dig hengivet,
Jeg giver mig i Dødens Vold,
Dermed betalt er Syndens Sold,
Din Salighed forhvervet!

3. Min bedste Gjerning Intet gjaldt,
Ved Synden Alt var ødet;
Min Id og Villie var til alt
Det Gode ret som dødet;
Angst til Fortvivlelse mig drev,
Døe, var Alt, hvad mig levnet blev,
Og synke ned til Helved.

9. Tilhimmels vel, til Fader min,
Jeg skal tilbage vende,
Men dog som Lære-Mester din,
Min Aand jeg dig vil sende,
Han være skal din Trøstermand,
Paa mig dig give ret Forstand,
Til Sandhed al ledsage!

4. Da ynkedes af Evighed
Gud over min Elende,
Ihukom sin Barmhjertighed
Og vilde Hjælp udsende;
For mig han Faderomhu bar,
Og at det hermed Alvor var,
Saaes af, hvad det ham kosted.

10. Hvad jeg har sagt, hvad jeg har gjort.
Det du skal efterligne,
Da aaben staaer dig Himlens Port,
Dit Værk skal Gud velsigne;
Men vogt dig vel for Paafund nye!
Sæt til mit røde Guld ei Bly!
Det er min sidste Vilje!

5. Han talte til sin kjære Søn:
Nu vil jeg mig forbarme!
Drag ud mit Hjertes Krone skjøn,
Vær Frelser for den Arme;
Gaa, hjælp ham ud af Syndens Nød,
Og dræb for ham den bittre Død,
Og lad ham med dig leve!

11. O hør ham! hør Guds egen Søn,
Og troe hvert Ord, han taler!
Og tak ham til i Lys og Løn,
Og giør hvad han befaler,
Som frelser os af al vor Nød,
Er Soel og Skjold i Liv og Død!
Hvo kan os nu fordærve!

6. Og lydig var Guds Søn, han kom
Herned til mig paa Jorden;
Født af en Jomfru reen og from
Er han min Broder vorden;
Han vandred i min ringe Dragt,
Heel hemmelig var her hans Magt,
Han vilde Djæv’len fange.

N. F. S. Grundtvig 1845.
Her efter Sangv. IV, 66.

I 1862 udgav F. L. Mynster, biskoppens broder
søn, »Luthers Salmer«, et oversættelsesarbejde,
som har faaet en del betydning i salmehistorien.
Heri er følgende:
1. Nu fryd dig, christne Menighed,
Nu ingen Sorg dig tynge,
At vi med Lyst og Kjærlighed
Kan Alle trøstig synge:
Om Alt, hvad Gud for os har gjort,
Og om det Underværk heel stort,
Hvormed han dyrt os kjøbte.

7. Kom, sagde han, hold dig til mig,
Nu lykkes det omsider;
Jeg giver heelt mig hen for dig,
Og selv jeg for dig strider;
Thi min er du, og din er jeg,
Og skille skal os Fjenden ei,
Hvor jeg er, skal du være.
8. Men han udøse vil mit Blod,
Og jeg skal Døden lide;
Det Alt jeg lider dig til Bod,
At du kan frelst dig vide;
Din Skyld min Uskyld bærer jo.
Hold stadig fast ved denne Tro,
Da skal du salig blive.
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9. Jeg drager hjem til Fader min.
Na ar her min Gjerning ender;
Da vil jeg være Mester din,
Da jeg den Aand dig sender,
Som skal i Sorgen trøste dig,
Ret lære dig at kjende mig
Og dig til Sandhed lede.
10. Og mig du efterfølge maa
I Levnet og i Lære;
Da skal Guds Rige Fremvæxt faae
Til hans Lov, Friis og Ære.
For Menneskehud luk Hjertet til,
De kun din Skat fordærve vil,
Det læg dig sidst paa Sinde!
F. L. Mynster: »Luthers Psalmer«, 1862, s. 1.

Da man atter kom i tanker om at genoptage
denne salme i de kongerigske salmebøger, det var
først med K.HF 1888,375, brugte man dog hver
ken Grundtvigs eller Mynsters oversættelser, men
foretog en forkortning og en bearbejdelse af den
gamle tekst. Kun begyndelsen har man laant fra
Grundtvig i Sangv. 1,257. Maaske er det Brandt,
som har foretaget bearbejdelsen. Den lyder:
1. Nu fryde sig hver kristen Mand
Og springe højt af Glæde,
Ja lad os alle trindt om Land
Med Hjærtens Lyst nu kvæde;
Gud har bevist stor Kjærlighed
Mod Adams Kjøn saa mangeled,
Sit Navn til Pris og Ære.
2. I Djævlens Fængsel var jeg sat,
Jeg var fordømt til Døde,
Min Synd mig knuged Dag og Nat
Med megen Angst og Møde;
Jeg altid dybere sank ned,
Der var ej Raad, ej Salighed,
I Synd var jeg undfangen.
3. Min Dyd og Gjerning hjalp mig ej,
Den Død at overvinde,
Den stærke Djævel sagde Nej,
Han lod sig ikke binde;
Jeg givet var i Fjendens Vold,
Han trued mig med Syndens Sold
Og Dom til evig Pine.
4. Da ynked Gud i Evighed
Min Jammer og Elende,
Han tænkte paa Barmhjærtighed
Og vilde Hjælp mig sende;

Sit Hjærte vendte han til mig,
Og kosted derpaa faderlig
Det kjæreste, han havde.
5. Han taled til sin kjære Søn:
Nu maa vi os forbarme,
Du gjøre det alt paa min Bøn,
Far did og frels de arme!
Ja, løs dem ud af Syndens Nød,
Slaa du ihjel den haarde Død,
Og lad med dig dem leve.
6. Guds Søn sin Fader lydig var,
Han kom til os paa Jorden,
Født af en Jomfru, ren og klar,
Han er min Broder vorden;
Saa lønlig førte han sin Magt,
Bar alskens Nød og liden Pragt,
For Djævelen at fange.
7. Nu siger han: kom hid til mig,
Tag evigt Liv til Gave!
Jeg led den bitre Død for dig,
At du den Arv skal have;
Nu er jeg din, og du er min,
Min Bolig skal og være din,
Os skal ej Fjenden skille.
KHF1888,375Saaledes blev salmen optaget i RT2,937, hvorfra
den gik videre til KH 325, der dog udelod v. 5.
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny
oversættelse efter originalen: »Nu glæd dig, Christi meenighed«, Æ 241; men den er ikke frem
ragende. I MB blev salmen ikke optaget; hverken
den gamle eller Ægidius kunde bruges, og
Grundtvig turde man ikke binde an med. Det
skete derimod med N 225, da Sangværket havde
bragt den anførte, lidt mere stilfærdige oversæt
telse fra 1845. Dog turde man ikke helt gaa over
til Grundtvigs tekst, men jævnede den med nogle
af Mynsters vers. Resultatet blev:
1. som G 1.
2. som G 2.
3. som M 3, dog
»vor« og »os« for »min« og »mig«.
4. som G 4.
5. som M 5, dog
7: med dig ham
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6. som G 6, dog
7: Djævlen
7. som G 7, dog
2: Hold dig kun ved min Side!
8. som G 8.
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Mel.: Liebster JEsu, wir sind hier etc.
1. NUn Gottlob, es ist vollbracht
Singen, Beten, Horen, Lehren:
GOtt hat alles wohl gemacht,
Drum lasst uns sein Lob vermehren.
Unser Gott sey hoch gepreiset,
Weil er uns so herrlich speiset.

9. som M 9.
10. som M 10, dog
5-7: For Mandevid luk Hjertet til,
Som kun din Skat fordærve vil,
Det jeg tilsidst dig byder.
D 435 har optaget de 7 vers fra KHF 1888 og
RT 2, dvs. genoptaget v. 5, som KH havde ude
ladt; desuden er der sket et par ændringer i tek
sten. V. 1 er nu helt Grundtvigs, de seks første
linjer fra 1837, den sidste fra 1845. Desuden har
man fra N overtaget v. 5 i Mynsters tekst. Resten
er KHFs bearbejdelse af den gamle; dog er der
en lille udglatning i 2,6.
I Norge har Wexels i »Christelige Psalmer«
1840 givet en oversættelse paa 6 vers; den begyn
der som Ægidius hos os, »Nu glæd dig, Christi
Menighed«, men er ganske uafhængig af de tid
ligere oversættelser og bearbejdelser. Derefter har
Landstad i La 9 givet en bearbejdelse af den
gamle danske tekst, »Nu kjære menige Kristen
hed«, paa 12 vers, som han hist og her har gjort
mere gammeldags og knudrede end før. Alligevel
er det denne bearbejdelse, som gik videre til La
rev 42, blot forkortet til 10 vers. Hauge 369
bragte ogsaa en bearbejdelse af den gamle tekst
med begyndelsen »Gud Fader og Søn og Helligaand«, ligeledes paa 12 vers, men kun med de
lempeligste ændringer. Nynorsk 19 bringer en
oversættelse »No møte aalment, kristenfolk«, paa
12 vers »etter Luther ved Blix«, men det er efter
Landstad.
(Weimarudg. 133-5. Spitta 219-226. Koch 1,242;
VIII,3-7. Fischer II, 106. Kulp 148. Kulp: Luther
12-17. Skaar 1,13-20. Severinsen 35-41. Nutzhorn
1,83-92. Widding 11,37-40. Niels Møller SS, II, III113. Ludwigs 11,17-18. Poulsen 111,49-53).

NU GUD SKE LOV, AT STUNDEN.
Se: Gud ene tiden deler.
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Ein Gesånglein,
wann der GOttesdienst zu Ende ist.

2. Weil der Gottesdienst ist aus
Und uns mitgetheilt der Seegen,
So gehn wir mit Freud nach Hauss,
Wandeln fein auf GOttcs Wegen.
GOttes Geist uns ferner leite
Und uns alle vollbereite.
3. Unsern Ausgang seegne GOtt,
Unsern Eingang gleicher massen,
Seegne unser tåglichs Gut1,
Seegne unser Thun und Lassen,
Seegne uns mit seelgem Sterben
Und mach uns zum Himmels-Erben.
Hartmann Schenck.
Rebenleinsches Gesangbuch, Hamburg 1674.
Her efter Tiimpel IV, 323.
Koch siger, at denne salme først fremkom i
Schencks andagtsbog »Giildene Betkunst«, Niirnberg 1677, og at andet oplag af bogen udkom
1680. Fischer bemærker dertil, at der ikke synes
at eksistere nogen udgave af denne bog fra 1677,
og at oplaget fra 1680 har et forord, som er date
ret paasken 1680, og endelig bemærker han, at
salmen slet ikke findes deri. Tumpel giver ham
ret, idet han citerer salmen efter en anden samti
dig bog af Schenck: »Hoher Fiirstlicher, Gråflicher.. .Und anderer.. .Tugend-Hertzen... kdstlichster und schonster Seelen-Schmuck«, Niirnberg 1680. Fyrsterne, der her er tale om, er maaske herrerne til Ostheim ved Rhon, hvor Schenck
i sine sidste aar var præst. Imidlertid er de nyere
tyske hymnologer enige om, at salmen allerede
findes i Rebenleinsches Gesangbuch, som udkom
i Hamburg 1674. Den er altsaa ældre, end man
hidtil har vidst.
Enkelte tyske salmebøger har i ældre tid sat
Tobias Clausnitzers navn under salmen. Hans
kendte indgangssalme »Liebster Jesu, wir sind
hier« (se under »Herre Jesus, vi er her«) kunde
jo passende efterfølges af en slutningssalme paa
samme melodi. Saadan er den sikkert ogsaa ment
fra Schencks side. Om hans forfatterskab er der
dog ikke mere tvivl. Senere skrev Schmolck to
1. »Gut« er nok en trykfejl for »Brot«, som der ellers
staar i salmebøgerne; det rimer ogsaa bedre.
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daabssalmer med samme begyndelser som de
nævnte, »Liebster Jesu« og »Nun Gottlob«, se
nærmere under »Herre Jesus, som du bød«. De
udgør en hel lille familie af smaa yndede guds
tjenestesalmer, alle paa samme melodi..
Man skulde ikke tro, at Schencks lille salme
kunde vække strid eller modstand. Dog er det
blevet sagt spottende: »Nun gottlob! es ist vollbracht - der Gottesdienst ist aus!« Alvorligere
tog pietisterne det, naar de mente om 2,1-2, at
disse linjer bestyrkede folk i, at de havde gjort
deres kristenpligt, naar de havde overværet guds
tjenesten og faaet velsignelsen. Freylinghausen
ændrede derfor 2,1 til »Nun der Kirchen-Dienst
ist aus«. Men salmen har bevist sin livskraft. Selv
om enkelte salmebøger i nyere tid har ladet sig
nøje med det sidste vers, er den dog nu i sin hel
hed optaget i den nye tyske salmebog.
Den blev oversat til dansk flere gange. Ægidius
begyndte 1717: »GUD skee lof/ fuldkommen er
Bøn/ sang/ hørelse og lære«, Æ 363. Lucoppidan
begyndte 1738 i »Gudelig Længsel« saaledes:
»Gud skee Lof! det fuldbragt er, med at bede,
høre, lære«. Det var ogsaa uheldigt, om end paa
anden maade. Rostgaard oversatte salmen 1742
i »Dansk Oversættelse af Een og Fyrretive Udvalde Tydske Psalmer«, ogsaa med en uheldig
begyndelse: »Nu er det da vel fuldbyyrdt«. Det
var mærkeligt nok. En meget bedre oversættelse
end de nævnte var allerede optaget i P 1740;
Rostgaard maa have foretaget sin oversættelse
mellem 1738 (da den ikke er med i denne udgave
af hans salmer) og 1740, og derefter har han
ment, at hans oversættelse dog var saa god, at
den skulde trykkes. Desværre ved vi ikke, hvem
der har oversat teksten i P:
1. Nu Gud være lovet, som
Vore siele vilde mætte
I sit huus og helligdom,
Og et himmel-bord anrette,
HErren være evig priset,
Som saa vel os har bespiset.
2. Da Guds tienisten er endt,
Og velsignelsen vi eye.
Er vort sind til hiemmet vendt,
Der vil vi paa HErrens veye
Efterleve, hvad vi lære
HErrens navn til lof og ære.
3. Følg selv med os ud og ind,
Hierte-fromme Gud og Fader,
Driv os ved din naade-vind,
At vi aldrig dig forlader,

'
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Og naar vi fra verden skilles,
Lad vor tørst i himlen stilles.
P 194, ukendt oversætter.
Denne oversættelse blev ikke optaget i de senere
kongerigske salmebøger, men i Sønderjylland gik
den videre til MB 16 med en ændring i 3,3:
Ved din Aand regjer vort Sind.
Saaledes blev den ogsaa optaget i N 28, men
den blev udeladt i D.
I Norge blev den gendigtet af Wexels 1840 i
»Christelige Psalmer« paa grundlag af oversæt
telsen i P: »Lovet være Herren from«. Landstad
foretog dog en ny oversættelse: »Ordets Lærdom,
Bøn og Sang«, La 86. Ingen af disse synes at være
optaget i Hauge, La rev eller Nynorsk.
(Koch 111,428; V 632; VIII, 154. Fischer II, 108.
KulpBF 141. Skaar 1,246).

NU HAR JEG FUNDET DET, JEG
GRUNDER.
1. ICh håbe nun den grund gefunden,
der meinen ancker ewig halt;
wo anders als in JEsu wunden?
da lag er vor der zeit der welt:
den grund, der unbeweglich steht,
wenn erd’ und himmel untergeht.
2. Es ist das ewige erbarmen,
das alles dencken iibersteigt:
es sind die offhen liebes-armen
dess, der sich zu dem sunder neigt,
dem allemahl das hertze bricht,
wir kommen oder kommen nicht.
3. Wir sollen nicht verlohren werden,
GOtt will, uns soli geholfen seyn:
deswegen kam der Sohn auf erden
und nahm hernach den himmel ein;
deswegen klopf’t er fiir und fiir
so starck an unsers hertzens-thur.
4. O abgrund! welcher alle siinden
durch Christi tod verschlungen hat!
das heiss’t, die wunde recht verbinden;
da findet kein verdammen stat,
weil Christi blut bestandig schreyt:
barmhertzigkeit! barmhertzigkeit!
5. Darin will ich mich glåubig sencken,
dem will ich mich getrost vertraun;
und wenn mich meine siinden kråncken,
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nur bald nach Gottes hertze schaun:
da findet sich zu aller zeit
unendliche barmhertzigkeit.
6. Wird alles andre weggerissen,
was seel’ und leib erquicken kan,
darf ich von keinem troste wissen
und scheine vollig ausgethan;
ist die errettung noch so weit;
mir bleibet die barmhertzigkeit.
7. Beginnt das irrdische zu driicken,
ja håuft sich kummer und verdruss,
dass ich mich noch in vielen stiicken
mit eiteln dingen miihen muss,
und werde ziemlich sehr zerstreut;
so hoff’ ich auf barmhertzigkeit.
8. Muss ich an meinen besten wercken,
darinnen ich gewesen bin,
viel unvollkommenheit bemercken,
so falk wohl alles rtihmen hin;
doch ist auch dieser trost bereit;
so hoff’ ich auf barmhertzigkeit.
9. Es gehe nun nach dessen willen,
bey dem so viel erbarmen ist;
er wolle selbst mein hertze stillen,
damit es das nur nicht vergiss’t:
so stehet es in lieb und leyd
in, durch und auf barmhertzigkeit.
10. Bey diesem grunde will ich bleiben,
so lange mich die erde tragt;
dass will ich dencken, thun und treiben,
so lange sich ein glied bewegt:
so sing ich einstens hochst erfreut:
o abgrund der barmhertzigkeit.
Johann Andreas Rothe.
Berthelsdorfer Gsb., 2. udg., 1726-27.
Her efter Schrader, nr. 598.
Johann Andreas Rothe blev født 1688 i Lissa ved
Gdrlitz, studerede teologi i Leipzig og blev der
efter huslærer hos Christoph von Schweinitz i
Leuba, til hvis ære han i 1722 digtede denne sal
me, vistnok som en fødselsdagsgave. Den er altsaa
ikke digtet til Zinzendorf. Billedet af ankergrun
den i begyndelsen og slutningen af salmen kan
være hentet i Hebr. 6,19, men kan maaske ogsaa
stamme fra en prædiken af Tauler, hvori han
siger, at mennesket skal grunde sin indgang i den
evige Gud ved en fast tillid til hans godhed og
barmhjertighed. »Han skal gøre som de folk, der
er i stor havsnød og er lige ved at drukne. Naar de
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ser dette, kaster de ankeret til havets bund; der
ved redder de sig fra døden. Ligervis naar det
sker, at den onde aand angriber mennesket med
sine onde og svære plager, det være sig indvendig
eller udvendig, saa skal mennesket lade alle ting
være og mandigt gribe ankeret og kaste det i naadens guddommelige grund«.
Maaske ligger der ogsaa bag salmen en gam
melkirkelig udlægning af Ps. 42,8: »Dyb raaber
til dyb ved dine vandfalds brusen«. Maaske sigter
det til ekkoet af Jordans vandfald ved Hermons
bjerg. I Vulgata hedder det: »Abyssus abyssum
invocat«, afgrund raaber til afgrund. Det ud
lagde man allegorisk saaledes: den menneskelige
synds afgrund raaber til den guddommelige
barmhjertigheds afgrund. Vers 1, 4 og 5 bliver
ved denne forstaaelse ganske klare.
Mens Rothe var huslærer hos v. Schweinitz
prædikede han ofte i omegnens kirker som vikar
for præsterne. Ved en saadan vikarprædiken i
Gross-Hennersdorf traf han grev Zinzendorf, som
paa sin bedstemoders vegne søgte en præst til
Berthelsdorf, hvor hun havde patronatsretten. De
to mænd sluttede straks et varmt venskab, og
allerede 12. maj 1722 digtede greven en salme til
Rothe: »Christum uber alles lieben«, hvori det
hedder:
Christi Liebe, Einfalt, Wahrheit
und der Bruderliebe Band,
die bestehn in Kraft und Klarheit
hier und dort im Vaterland.
Lieber Freund, wie wiinsch ich dir
diese ungemeine Zier,
diese Krone aller Gaben,
Christum Jesum liebzuhaben.
Samme aar blev Rothe sognepræst i Berthelsdorf,
hvor Brødremenighedens koloni Herrnhut nu
blev grundlagt. Rothe var ikke medlem af brodersamfundet, men stod i det bedste forhold til
det, indtil han 1737 forlod Berthelsdorf paa grund
af en spænding mellem ham og greven angaaende
forholdet til kirken. De to mænd agtede dog sta
dig hinanden højt. Zinzendorf sagde om Rothe
fem aar senere: »Luther, Spener, Francke og
Schwedler var med alle deres gaver samlede i
hans person; ingen bonde fandt ham for dunkel,
og ingen filosof fandt ham overfladisk«.
Den saakaldte Berthelsdorf-salmebog, »Sammlung Geistlicher und lieblicher Lieder«, udkom
1725. Et aars tid efter, 1726 eller 1727, kom der
en ny udgave med et tillæg, og her blev Rothes
salme først offentliggjort. Den banede sig dog ikke
særlig hurtigt vej til de almindelige salmebøger,
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fordi man troede, den var af Zinzendorf. Denne
havde som nævnt skrevet salme til Rothe 1722,
og Rothe havde skrevet salme til grevens fødsels
dag 1724 »Von oben gezeugt«, og atter 1728
»Mein Herze wallt«. Denne udveksling af salmer
og dertil fremkomsten i Brødremenighedens sal
mebog gjorde Rothes ægte lutherske kernesalme
noget fordægtig; men det hjalp noget, da Rothe
vedkendte sig forfatterskabet. Wetzel skriver let
tet i Anal. hymn. II, 760, at saa maa denne salme
være enhver sandhedselskende salmeven kær.
»Man har ellers holdt grev Zinzendorf for for
fatter til den, fordi man først har truffet den i den
herrnhuttiske salmebog. Men nu kan denne salme
være saa meget kærere for et gudfrygtigt sind, naar
man ved, at greven, som er meget fordægtig paa
grund af sin heterodoksi, ikke har nogen andel i
dens fremkomst«. Efterhaanden blev salmen op
taget i næsten alle lutherske salmebøger i Tysk
land, og den blev heller ikke glemt i Brødreme
nigheden, som 1836 fornyede Rothes ligsten,
smykkede den med et anker og satte salmens
begyndelseslinjer underneden.
Efter Schrader har Brorson oversat den til
dansk:
Mel. Hvo kun vor GUD vil lade raade.
1. NU har jeg funden det mig grunder
Mit Salighedens Anker paa,
Den Grund er JEsu Død og Vunder
Hvor hun for Verdens Grundvold laae,
Det er en Grund, der evig staaer,
Naar Jord og Himlen selv forgaaer.
2. Det er GUds Naades Lye og Varme
Som overstiger aid Forstand,
Det er hans Naades aabne Arme,
Som alle hielpe vil og kand,
Hans Længsel efter alle staaer,
Skiønt mangen aldrig til ham gaaer.
3. Vi skulde ej fordømte blive,
Derfor GUds Søn til Verden kom,
Os Saligheds Forstand at give,
Og bære selv GUds Vredes Dom,
Og vækker os ved Livsens-Ord
At sandse ret paa denne Jord.
4. O Afgrund! hvilken alle Synder
Har slugt og dræbt ved JEsu Død,
Og os kun alt til Bedring skynder,
Saa skal vi finde Naaden sød,
Her raaber JEsu blodig Sveed:
Barmhiertighed, Barmhiertighed.
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5. Deri jeg mig vil trolig senke,
Og drukne aid min Nød og Vee,
Og naar mig mine Synder krenke,
Kun aldtiid til GUds Hierte see,
Der seer jeg i en Afgrund ned
Af idel Guds Barmhiertighed.
6. Skal jeg paa alting Skade lide,
Som Liv og Siæl fornøje kand,
Skal jeg af ingen Glæde vide
udi mit Korsets Jammer-Stand,
Og her slet ingen Redning veed,
Dog har jeg GUds Barmhiertighed.
7. Om det paa alle Sider trykker,
Og ingen vil tilhaande gaae,
At derfor i saa mange Stykker1
Med Jordens Ting mig plage maae
GUd har en dyb, en lang, en breed
Og Himmel-høj Barmhiertighed.
8. Er alt det beste, jeg udretter,
Kun fuld af Ufuldkommenhed,
Og derfor dybere mig setter
I daglig Bedrings-Aske ned,
Dog veed jeg: GUd er ikke vred,
Men øver kun Barmhiertighed.
9. Saa lad det gaae, som ham behager,
Den af Forbandelse2 er fuld,
Jeg veed, hand giver eller tager,
Saa er hand naadig, troe og huld,
Lad ham mig føre op og ned,
Hans Vej er alt Barmhiertighed.
10. Ved denne Grund jeg fast vil blive
Saa længe jeg paa Jorden gaaer,
Det vil jeg tænke, tale, drive,
Saa længe mig en Aare slaaer,
Hist siunger jeg i Engle-Koor,
Barmhiertighed! hvad est du stoor.
»Nogle Psalmcr om Troens Grund. (Den anden
Deel.) Lidgivne af H.A.B., Tønder, 1735, s. 63.
I Klenodiet 1739 blev denne salme optaget med
ganske smaa ændringer:
1,1: fundet
3,5: livets ord,
6,4: korses
1. At jeg derfor. Brorson udelader undertiden det sub
jektive pronomen. 2. Skal være »Der af Forbarmelse«.
Denne forfærdelige trykfejl er i mit eksemplar delvis
rettet, vistnok paa trykkeriet, ved at klæbe to trykte
bogstaver »rm« ovenpaa »nd«.
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P 299 ændrede:
1,1: sig grunder
2,1: lys og varme,
6:mange
3,5: vække
6,4: korses
7,3: Og jeg udi saa
9,2: Af viisdom er hans øye fuld,
(P har paa grund af trykfejlen ikke kunnet
gætte sig til Brorsons tekst)
4: Saa er hans hierte troe og huld,
10,5: synger
Gb 153 ændrede yderligere:
1,4: den før
5,1: Deri vil jeg min Siel nedsænke,
I E blev salmen udeladt, men R 12 genoptog den
med 7 vers: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, ændret saaledes:
1.1:
4:

jeg grunder
den før

3 (6) ,4 =
5‘-

Korses
Om her jeg

4(7)>3:
5=

Og jeg udi
en dyb, en verdensbred

5(8),3-4 : dybere kun sætter
I daglig Bedringssorg mig ned,
6 (9),6:

er kun

7(IO)>5:

synger

KH 477 udelod yderligere v. 8, og ændrede
optagne:
1,1:
4=

jeg
den før

2.3 =

Guds Naades

3 (6) ,4 =

Korses

4(7)>3:

Saa derfor jeg i

6(10),5:
29

synger
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Professor, senere biskop, V. Ammundsen bekla
gede meget, at v. 8 her var udeladt. Han citerede
det ofte for sine studenter: »Er alt det bedste, jeg
udretter, kun fuldt af ufuldkommenhed, - tænk,
alt det bedste!«

I Sønderjylland blev salmen optaget i MB 323
med samme tekst som P. N 322 optager ogsaa alle
vers, hvori følgende er ændret:
G«: jeg
4: den før
3,5: vække
4,3: Og os til Bod og Bedring
6,4: Korses
5: Om jeg slet
7.3: Og jeg udi
9,6: kun
10,5: synger
Prøvesalmebogen optog v. 1, 2, 3, 6, 7, 5, 8, 9,
men heraf udelod D 459 v. 3 og 5 paa grund af
indvendinger mod lange salmer.
I Norge blev den 1840 optaget af Wexels i
»Christelige Psalmer« med alle vers. Christianiatillæget 622 forkortede den til 5. La 448 og Hauge
306 optog alle vers med meget smaa ændringer.
La rev 455 udelod v. 3 og 9. Nynorsk 350 optog
alle vers i Hovdens oversættelse: »No hev eg
funne ankergrunnen«.
Den tyske hymnolog E. E. Koch fortæller efter
Burks »Pastoraltheologie«, at denne salme, som
hurtigt var blevet oversat til dansk, dannede slut
ningen paa den senere kong Christian VI Is be
mærkelsesværdige konfirmationsfest d. 31. marts
1756. Biskop Harboe havde i to timer eksamine
ret prinsen i alle troens lærdomme, og den unge
havde »med klar aand og glad mund« aflagt sit
regnskab og kraftigt bekendt, at det var hans
hjertens mening. Der var almindelig bevægelse i
kirken, saavel over frimodigheden hos biskoppen,
der eksaminerede og konfirmerede, som over prin
sens trosbekendelse, og man kunde ikke have fun
det nogen mere passende slutning end verset: »Nu
har jeg fundet det, sig grunder mit salighedens
anker paa«. Med Christian VI Is senere skæbne
som baggrund er det mærkeligt at læse.
Dr. Niels Møller, som har megen sans for det
»lille psykologiske træk« i Brorsons salmer, hvor
denne følger originalens tankegang, men indsky
der individualiserende enkeltheder, peger her paa
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v. 7,2 »og ingen vil tilhaande gaa«. »Man skulde
jo tro, Brorson levede i vor tid, hvor det er saa
vanskeligt at faa hjælp!«
L. J. Koch peger paa en dybere uoverensstem
melse mellem originalen og oversættelsen, nemlig
i v. 8, hvor Brorson har ændret tanken til det
langt skarpere, at »hans bedste gerninger lige
frem staar som en anklage, der daglig fører ham
ned i den dybeste bod . .. Naar han - den ellers
smidige oversætter har foretaget denne omdan
nelse, er det uden tvivl, fordi han har villet det.
Han har ud fra sin egen syndserkendelse følt, at
dette skulde siges med langt større alvor . . . Det
danske vers har herved faaet en vægtfylde, der
sætter det i en helt anden rangklasse end det
tyske«. - De brave præster i Haderslev konvent,
som 1833 nedsatte en komite til at modernisere
Pontoppidans salmebog, havde en helt anden me
ning om dette vers og moderniserede det saadan:
Thi Alt, hvad jeg med Fliid udretter,
Er fuldt af Ufuldkommenhed;
Paa egen Daad jeg Priis ei sætter,
Den feilfuld er, det grant jeg veed.
Har Brorson taget et skridt til den ene side i for
hold til originalen, saa har man her til gengæld
taget et skridt til den anden side.
Det er en salme, som er til at leve paa, naar
man først har tilegnet sig den. Jeg besøgte i nogle
aar en gammel, stilfærdig, lidt forbeholden kone.
Naar jeg skulde holde en lille andagt for hende og
tog salmebogen frem og spurgte, hvad vi skulde
synge, gav hun det sædvanlige høflige svar: »Det
maa De bestemm, di æ aal goj!«. Jeg havde svært
ved at finde ud af, hvad der boede i hende. Men
en dag, da jeg stillede mit sædvanlige spørgsmaal,
svarede hun uden betænkning: »Nummer 322«.
Hun kendte altsaa numret udenad og røbede,
hvad hun levede paa. Hun havde lært salmen til
sin konfirmation for 70 aar siden. Det lønner sig
at lade konfirmander lære kernesalmer.
(Koch V,247; VIII,253. Fischer 1,335. J. Th- Muller
24,152. Kulp 151. KulpBF 269. Skaar II, 182. Arlaud
120. Thuner nr. 456, supl. Niels Møller: »Salmesang
fra Ribe Stift« i »Ribe Bispesæde 948-1948«, s. 229.
L. J. Koch: »Salmedigteren Brorson«, Køb. 1931, s.
177-8. Protokol i Haderslev bispearkiv: »Dånische
Kirchenlieder«. BSS I, s. 356).

NU HAR JEG VUNDEN.
Mel. Paa Gud allene
1. Nu! jeg har vunden
Og striidt den gode striid,

Og afskeeds-stunden
Er kommen sød og bliid,
Gak til din hvile.
Min siel, af verden keed,
Leg, dine pile
Og skiold og bue ned,
Kom nu at ile
Til evig herlighed.
2. Af mine mange
Med taarer, ach og vee
Opfyldte gange
Jeg kand den sidste see,
Har jeg maat rende,
Hvor man kand neppe gaae,
Men foden brænde,
Om man vil stille staae.
Nu har det ende,
Nu kand jeg kronen naae.
3. Her har jeg skioldet.
Nu kampens tiid gaaer ud,
Jeg har beholdet
Den sande troe til Gud,
Hvor er der tvistet
Om denne dyre skat,
Hvor har hand vristet
Paa- troen dag og nat,
Som mig har fristet,
Men selv er bleven mat.
4. Derfor er kronen
Til mig i himlen giemt.
Guds Søn paa thronen
Har ærens krands bestemt,
Ey mig allene,
Men ogsaa hver i sær
Af dem, som tiene
Den milde Frelser her,
Og findes rene
I lammets høytids-færd.
5. Nu da, jeg takker
Al verden hermed af,
Fornøyet pakker
Nu sammen til min grav,
Lad jorden segne
Udi sin aske ind,
I jammers egne
Mit længe vante sind
Skal intet regne
Den sidste lille vind.
6. Al priis og ære,
Ja i al evighed.
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Skal lammet være,
Som for os døden leed,
Hans blod og vunder,
Som hialp saa ofte, at
Je8 ey gik under,
Dem er det jeg har fat.
Og trøstig blunder
I JEsu saar: god nat.
H. A. Brorson:
»Troens Rare Klenodie«, 2. udg. 1742.
Her efter udg. 1752.
Ludwigs skriver: »Det er forunderlig dristigt:
»Gak til din Hvile« - »Kom nu at ile!« Der er en
Iver og Fryd over dette, som kan gøre én ganske
varm om Hjærtet: den dødtrætte kaster Skjold og
Bue og springer i sin Faders Favn. Da han hviler
der, ser han tilbage over sine »mange med Taarer, Ak og Vé opfyldte Gange«, men kommer saa
i Tanker om, at hans Fader skal se, at han endnu
har Troens Skjold, og han løfter det atter: »Her
har jeg Skjoldet . . .«.
5,5-10: Lad jorden gaa under! mit sind, som
længe har været vant til at færdes i jammers egne,
skal ikke regne den sidste lille blæst for noget
(hvad enten der hermed menes de sidste trængsler
for menigheden eller den personlige dødskamp,
eller den sidste ses under billede af de første).
Salmen naaede ikke at komme med i P og blev
derfor heller ikke optaget i de følgende salme
bøger før R 560, som udvalgte v. 1,3, 6, ændret
saaledes:
1,1:
3:
8:

2 (3) ,4:
10:

Nu har jeg
Nu
Sværd og Bue
(for ikke at komme i strid med 2(3),!)

Dette blev dog revideret i RT 2,989, som ud
valgte v. 1,3, 4, og ændrede:
1,1:

2(3),!:

Nu har

End har

Saaledes gik den videre til KH 642.
1 Sønderjylland blev den først optaget i N 529
med fire vers: 1, 3, 4, 6, ændret saaledes:
1,8:
2 (3), 1:

Sværd
End

4(6),2:
Nu og i
8-10: De er og nu min Skat,
Jeg trøstig blunder I Jesu Navn Godnat!
D 629 har optaget samme tekst som KH og blot
tilføjet et forklarende kolon efter 2,2: nemlig
troen.
I Norge blev salmen med alle vers optaget i
La 626 og Hauge 560. Landstad har en ændring
i 5,5-6: Lad Kroppen segne udi sin Aske ind.
Muligt er det den rette fortolkning af disse linjer.
La rev 733 har udeladt v. 5. Nynorsk har ikke
oversat den, men optaget den i tillæget 877 som
La rev.
(BSS II, s. 396. Skaar 11,543. Ludwigs 1,49).
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Abendlied.
1.

NVn ruhen alle Wålder,
Vieh, Menschen, Stadt und Felder,
Es schlåft die gantze Welt:
Ihr aber, meine Sinnen,
Auf, auf, jhr solit beginnen,
Was ewrem Schbpffer wolgefallt.

2.

Wo bistu, Sonne, blieben?
Die Nacht hat dich vertrieben,
Die Nacht, des Tages Feind.
Fahr hin; Ein ander Sonne,
Mein JEsus, meine Wonne,
Gar hell in meinem Hertzen scheint.

3.

Der Tag ist nun vergangen,
Die giildnen Sternen prangen
Am blawen Himmels Saal.
Also werd ich auch stehen,
Wenn mich wird heyssen gehen
Mein GOTT auss diesem Jammerthai.

paa Gud
Men nu

3(6),3-10: Vor Fader være,
Som saae i Naade ned,
Og Jesu milde,
Som led den bittre Død,
Guds Aand, som vilde
Os trøste i vor Nød!
Ak, det er silde,
Kom, Livets Morgenrød!
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4.

Der Leib eylt nun zur Ruhe,
Legt ab das Kleid und Schuhe,
Das Bild der Sterbligkeit,
Die ich zieh auss; Dagegen
Wird Christus mir anlegen
Den Rock der Ehr und Herrligkeit.

5.

Das Håupt, die Fiiss und Hånde
Sind fro, dass nun zum Ende
Die Arbeit kommen sey.
Hertz, frew dich, du solt werden
Vom Elend dieser Erden
Und von der Siinden Arbeit frey.

6.

Nun geht, jhr matten Glieder,
Geht hin und legt euch nieder,
Der Betten jhr begehrt.
Es kommen Stund und Zeiten,
Da man euch wird bereiten
Zur Ruh ein Bettlein in der Erd.

7.

Mein Augen stehn verdrossen,
Im huy sind sie geschlossen:
Wo bleibt denn Leib und Seel ?
Nim sie zu deinen Gnaden,
Sey gut fiir allem Schaden,
Du Aug und Wåchter Israel.

8.

Breit auss die Fliigel beyde,
O JEsu, meine Frewde,
Vnd nim dein Kughlein eyn.
Wil Sathan mich verschlingen,
So lass die Englein singen:
Diss Kind soli unverletzet seyn.

9.

Auch euch, jhr meine Lieben,
Soli heinte1 nicht betriiben
Ein Vnfall noch Gefahr.
Gott lass euch selig schlaffen,
Stell euch die giildne Waffen
Vmbs Bett und seiner Engel Schaar.
Paul Gerhardt.
»Praxis pietatis melica«, 1647.
Her efter Tiimpel 111,381.

Man har ment, at Paul Gerhardt var blevet inspi
reret til denne aftensalme, mens han var provst i
Mittenwalde, fordi det der var skik, at man paa
to trompeter blæste melodien »O Welt, ich muss
dich lasse« (der igen stammer fra »Innsbruck, ich
muss dich lassen«) fra taarnet om aftenen. Men
Paul Gerhardt blev først provst i Mittenwalde
1651, og salmen blev allerede trykt 1647 i
1. denne (forestaaende) nat.
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Criigers »Praxis«. Den hører til Paul Gerhardts
tidligste salmer.
Den er i sin art et mesterværk. Det er vel ikke
ualmindeligt, som det sker her, at en digters tanke
saaledes stadig drager paralleller fra det timelige
til det aandelige, men det er her gennemført med
en hjertevarme og barnlig enfoldighed, som gør
et dybt indtryk paa ethvert følsomt gemyt. Ty
skerne har sat denne salme overordentlig højt.
En digter som Schiller elskede den; hans moder
havde opdraget ham med den. Meget hurtigt
vandt den indgang overalt i landet.
Hvis sindet imidlertid mere er præget af ratio,
maaske tilsat fransk esprit, end af tysk gemiit, kan
dommen over denne salme falde ganske ander
ledes ud. I striden om en ny prøjsisk salmebog,
»Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gebrauch
in den Kbniglich Preussischen Landen, Berlin
1780«, udgik der 18. jan. 1781 en skrivelse til
visse berlinske menigheder, hvortil Frederik den
Store med egen haand tilføjede: »Enhver kan for
mig tro, hvad han vil, naar han kun er ærlig;
hvad salmebøgerne angaar, saa staar det enhver
frit for at synge »Nun ruhen alle Wålder« eller
lignende taabeligt og dumt tøjeri, men præsterne
maa ikke glemme tolerancen, thi det bliver dem
ikke tilladt at forfølge nogen. Friederich«. Fischer
citerer med tilslutning Richter i »Biograph.
Lexikon der Liederdichter, Leipzig 1804«, s. 93:
»Man kan hævde, at Frederik enten i dette til
fælde har dømt urigtigt, eller at Virgil var et
dummerhoved, siden han i den fjerde bog af
»Æneiden« siger noget, som er næsten ordret
oversat i denne udskregne salme:

»Nox erat, et placidum carpebant fessa
soporem
Corpora per terras, silvaeque et saeva
quierant
Aequora; quum medio volvuntur sidera
lapsu,
Quum tacet omnis ager, pecudes, pictaeque
volucres,
Quaeque lacus late liquidos, quaeque aspera
dumis
Rura tenent, somno positae sub nocte silenti:
Lenibant curas et corda oblita laborum.«
(Natten er kommen, og hen overjorden en
fredelig Slummer
Favner de mødige Lemmer, og Floder og
oprørte Bølger
Have begyndt deres Ro, mens Stjernerne
glide paa Banens
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Midte, og Markerne hvile i Stilhed, og
Kvæget og alle
Brogede Fugle og alt, hvad der lever i
Søernes klare
Udbredte Vand eller rundt paa de kratklædte
Agre, sig henlagt
Have til Søvn i den rolige Nat.
Ove Kiærs oversættelse).
Som argument for poetisk værd betyder denne
henvisning til Virgil vel ikke saa meget i vore
dage, som da den blev fremsat, men har Koch
ret i, at Paul Gerhardt ligefrem har dette sted hos
Virgil for øje, staar vi overfor den ejendommelig
hed, at en luthersk salme fra den ortodokse tid er
inspireret af en hedensk latinsk digter.
For at vende tilbage til Frederik den Store, saa
gav han den nedsættende bedømmelse frit løb for
spottende bemærkninger fra dem, der var ud
rustet med tidens filistrøse dannelse og oplysning.
Man rynkede paa næsen af kvæget i 1,2 og af
skoene i 4,2 og lignende simple udtryk, og de
mest skarpsindige fandt ud af, at v. 1 var det rene
vrøvl. Thi man kan ikke synge, at »hele verden
sover«, naar man ved, at vore antipoder staar op,
naar vi lægger os til ro. Det er i det højeste »den
halve verden«, som sover, og i den er der endda
mange som vaager, f.eks. vagthavende soldater
eller syge, der lider af søvnløshed.
Faktisk blev salmen mange gange omdigtet paa
forskellig maade for at blive bragt i overensstem
melse med en bedre poetisk smag og en sandere
naturerkendelse, saaledes i den nye Berliner sal
mebog 1829; man kan undre sig over, at Schleiermacher, og endnu mere over, at Claus Harms var
med til at bekæmpe den. Det afgørende forsvar
blev leveret af Josias v. Bunsen, der sagde, at sal
men var en bøn af et Guds barn, der trofast har
baaret dagens byrde og hede, og nu overgiver sig
til nattens stilhed og hvilen, idet han vender tan
kerne fra det synlige til det evige og lægger sig
selv og sine kære i den beskyttende Frelsers hæn
der. Siden den er kommet frem, er den blevet en
af de mest kendte og kære aftenandagter for det
tyske folk. Den er skabt af en barnlig, folkelig
aand, som formaar at udtrykke ophøjede tanker
i ukunstlede ord og forener dyb kristelig erfaring
med henrivende poesi.
En af salmens modstandere, J. P. Lange, gør
morsomt nok opmærksom paa, at den omtalte
omdigtning, der begynder
Nun ruhet in den Wåldern,
In Stadien und auf Feldern
Sanft schlummernd, was da lebt . ..
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var endnu mere urigtig end originalen, thi i sko
ven vaager uglen, i byerne natvægteren og paa
marken markmusen.
Man maa sige, at denne enfoldige salme har
mobiliseret megen spidsfindighed.
Den blev oversat til dansk af Peder Møller
1682:
1. Nu hviler mark oc enge/
Hver gaar til deris senge/
Nu sover alle Mand:
Men du/ min siæl oc tunge/
Op/ op/ i skal udsiunge/
Hvad eders GUD behage kand.
2. Hvor est du soel afbleven?
Dig natten har bortdreven/
Den blide Dags uven:
Far hen/ mig JESUS fryder/
Som med sit skin mig pryder/
Oc giør mit hierte glad igien.
3. See/ dagen er forsvunden/
Oc stierners hær oprunden/
Paa Himlens firmament:
Saa skal jeg ocsaa smykkis/
Naar jeg herfra bortrykkis/
Oc liv oc sorg sig haver end.
4. Min krop til hvile trænger/
Oc skoe oc klæder slenger/
Som dødeligheds speil:
Mig derfor JEsus glæder/
Med Himmels ære-klæder/
Som aldrig nogen tid slaar feil.
5. Mit hoved/ fod/ oc hænder/
Nu glædis at sig ender/
Mit Arbejds byrde-bly:
Siæl/ fryd dig! verdens møje/
Skal GUD med roe fornøje
Oc fra synds arbejd dig befrie.
6. Nu gaar i trætte lemmer/
Oc eders hvjle fremmer/
Jer tiener sengen best:
Den tid skal snart frembryde/
At i een seng skal nyde/
I jorden oc den være nest.
7. Min øjne søvnen bukker/
Oc i en hast tillukker/
Hvor skal da liv oc siæl ?
Tag dem udi din naade/
Vær god for al min vaade/
Du/ som bevaager Israel.

454

8. Udbred din naadis fliger/
O JEsu til dig higer/
Din Kylling fuld af nød:
Vil Satan mig opsluge/
Lad Englen ordet bruge:
Sit barn har GUD giemt i sit skiød.
g. I mine slegt oc venner/
Fra eder HErren gienner/
Alt det som fare har:
Gud eders søvn forlette/
Oc gyldene vaaben sætte/
Om sengen med sin engle-skar.
Peder Møller 1682.
»Alle Bønners Kierne«, 1683.
BH 1)587 og Skaar 11,521 siger, at oversætteren
er ubekendt, og de anfører begge Cassubes salme
bog 1681 som kilde til deres tekst. Der findes sal
men imidlertid ikke, men først i et senere tillæg.
Oversætteren er heller ikke længere ubekendt.
Severinsen har i 1927 paavist, at det er Peder
Møller, en dygtig og særdeles flittig oversætter.
Han var født 1642 paa Kongsberg Sølvværk i
Norge, maaske af tysk slægt; han kom i hvert
fald til at gaa i skole i Liineburg, studerede i
Wittenberg og senere i København. 1669 kom
han med Ulrik Frederik Gyldenløve til England
som gesandtskabspræst, og efter hjemkomsten
blev han tysk præst ved kirken paa Christanshavn
og dansk præst ved den nye hollænderby paa
Amager. Fra dette dobbeltembede flyttede han
til St. Mikkels kirke i Slagelse og døde der 1697.
Severinsen fik 1926 foræret et eksemplar af
Caspar Neumanns »Alle Bønners Kierne«, over
sat af Peder Møller, 4. oplag, København 1684
hos Daniel Paulli. Inde i denne berømte bønne
bog er der i dette oplag anbragt en »Tilgift«, som
bl.a. indeholder oversættelsen af »Nu hviler mark
og enge«, som Peder Møller udtrykkelig har sat
sit navn ved. Dette oplag findes ikke paa bibliote
kerne.
Det kgl. Bibi. har derimod 3. oplag fra 1683
(»... i denne liden Form tredie gang tryckt.
Efter begiering fordansket af P. Møller ... hos
Dan. Paulli, trykt hos Johan Philip Bockenhoffer«), og i denne udgave findes salmen ikke. Det
er i det hele et daarligt tryk, dertil baade sjusket
og tankeløst. Bl.a. anføres der billedtekster til
billeder, der ikke er optaget.
Et helt anderledes fint eksemplar saa samme
aar lyset i »En Ny Haandbog med Fiorten
Bøger etc. Oc nu anden gang med grofvere stijl
bekosted aff Christian Cassube oc Christian
Geertzen 1683« (trykt hos Joachim Schmedtgen).
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Her findes ogsaa »Alle Bønners Kierne« i samme
smukke udstyr som de andre dele af bogen og med
de stik, som de føromtalte versificerede billed
tekster hentyder til. Titelbladet til denne bog er
uden aarstal, og der staar ikke, at oversættelsen
skyldes Peder Møller, men heri findes den tekst,
som ovenfor er anført, og som formentlig er den
ældste eksisterende.
Det kunde se ud som et usikkerhedsmoment, at
man i Paullis udgave har oversætteren uden sal
men og hos Cassube salmen uden oversætterens
navn, men sagen er dog ganske klar ved Severinsens omtale af Paullis udgave 1684.
Der har været en overordentlig kappestrid hos
de to boghandlere om at faa »Alle Bønners
Kierne« udgivet først. Cassube har faaet impri
matur af Jens Birkerod 24. aug. 1682 og Paulli
har opnaaet det samme hos Christian Nold to
dage senere. Man kan deraf datere Peder Møllers
oversættelse til 1682.
Ægidius har vel næppe kendt denne gode over
sættelse, siden han i Æ 20 fremkommer med en
ny og ringere, af hvilken det vil være nok at an
føre første vers:
Nu hvile mark oc steder/
Hvad fæ oc fugle heder/
Nu sove Mennisker/
Men i o! mine sinde/
Op/ op! det at begynde/
Hvad eders skaber tækligt er.
Det blev den ældre oversættelse, som gik videre,
dog ikke ved optagelse i K, men først i P 531, der
foretog følgende ændringer:
4,4:
5:

eengang
himlens

7,1:

Mit øye

8,4-5: Vil satan mig bekrige,
Lad Englen mod ham sige:
9,4:

stærke

Gb 397 optog teksten fra P og ændrede heri kun
8,5:

til ham

E optog ikke salmen, men i Sønderjylland blev
den optaget af MB 696 med ikke faa ændringer.
En ny bearbejdelse, paa sine steder en fortrin
lig omdigtning blev foretaget af W. A. Wexels
1840 i »Christelige Psalmer«. Med støtte heri
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arbejdede Fr. Hammerich videre og forkortede
salmen til 5 vers i R 81 og blev i registret nævnt
som dens bearbejder. Resultatet blev:
1. Nu hviler Mark og Enge,
Nu Alle gaae til Senge,
Nu slumrer By og Land;
Men I, min Sjæl og Tunge,
Skal nu til Afsked sjunge,
Hvad Eders Skaber tækkes kan!
2. See, Dagen gik til Ende,
I Himlens Sal sig tænde
De gyldne Stjerner smaa!
Som dem skal Gud mig smykke,
Naar han mig vil undrykke,
Hjem til hans Paradis at gaae.

3:

See, Dagen gik til Ende,
De gyldne Stjerner tænde
Sig nu i Himlens Sal;
Saa skal jeg ogsaa prange
I Lys, naar jeg skal gange
Til Gud fra denne Jammerdal.

4.

Til Sengen nu jegtræder,
Aflægger Sko og Klæder,
Saa skeer ved Døden sidst:
Jeg kaster Klæder mine,
Min Jesus for sin Pine
Mig skjenker Ærens Klæde hist.

5.
5:
6:

Saa gaaer, I trætte Lemmer,
I Jesu Navn fornemmer,
Hvor Hvilen den er sød!
Der kommer Tid og Stunder,
Man ogsaa Eder under
En liden Seng i Jordens Skjød.

7:

Naar mine Øienlaage
Ei længer kunne vaage,
Hvor bliver Liv og Sjæl ?
Beskjerm dem i din Naade
osv. som R 4.

8:
5:

som R 5, dog lin.
Lad dine Engle synge:

9:

I Kjære allevegne.
Om Eder Herren hegne
Mod Fare een og hver;
Gud Eders Slummer lette.
Med gyldne Vaaben sætte
Om Eders Seng sin Englehær.

3. Som mine trætte Hænder,
Naar Dagens Gjerning ender,
Til Hvilen glæde sig:
Saa glæd dig og, mit Hjerte
Til, efter Strid og Smerte,
At vinde Fred i Himmerig!
4. Træt er jeg af at vaage,
Lukjer, I Øienlaage!
Men over Liv og Sjæl
Vaag du i al din Naade,
Og vogt dem vel fra Vaade,
Du Øie over Israel!
5. O Jesu, du min Glæde,
Du dine Vinger brede
Og sænke om mig ned!
Vil Slangen mig omslynge,
Saa lad din Engel synge:
Det Barn er gjemt i Herrens Fred!
R 81, Fr. Hammerich.

Saaledes gik salmen videre til KH 67.
I Sønderjylland blev den optaget i N 489 med
alle vers i en ny bearbejdelse. Man lagde den
gamle tekst til grund og bødede paa dens svag
heder, tildels med stof fra Wexels og Hammerich:
1,1-3: som R.
5: du skal
6: Det, som din Skaber tækkes kan.
2,1:
2:
6:

Hvor er, o Sol, du bleven?
fordreven,
Han gjør

som R 3, dog lin.
Synd og Smerte

D 703 har optaget teksten fra R og KH, men har
som næstsidste vers indskudt slutningsverset fra N.
Ogsaa i Danmark har denne salme faaet stor
betydning som aftensang og er blevet elsket af
mange. V. 8 er ofte blevet brugt som aftenbøn
for børn.
Der kan drages en lang linie fra fortid til nutid
ved at tænke paa to mecklenborgske prinsesser,
der begge blev gift i det fremmede. Den ene var
hertuginde Henriette af Orleans, som holdt
meget af denne salme. Da hun engang var paa
rejse med sin gemal og maatte forlade sin første
fødte, skrev hun til sin moder, storhertuginde
Auguste af Mecklenborg: »Naar bare der ikke
sker noget med den lille! Det holder stadig mit

456

NU HVILER MARK OG ENGE

hjerte i uro, og jeg kan kun berolige det ved at
bede:
Breit aus die Fliigel beide,
o Jesu, meine Freude,
und nimm dein Kichlein ein!
Will Satan es verschlingen,
so lass die Engel singen:
dies Kind soli unverletzet sein!
Og det vil du nok bede sammen med mig, ikke
sandt, dyrebare Mama?«
Maaske er det en familiearv, at ogsaa vor egen
dronning Alexandrine havde denne salme saa
kær, at den blev sunget ved sørgehøjtiden over
hende i Christiansborg Slotskirke søndag den 4.
jan. 1953, og sandsynligvis blev den sunget
samme dag i næsten alle landets kirker, hvor
mindegudstjenester afholdtes.
I Norge benyttede man ikke Wexels bearbej
delse. Landstad offentliggjorde en ny oversæt
telse »Nu tier alle Skove« i tidsskriftet »Nor«
1843. Det var dog ikke den, han optog i La 614,
men en bearbejdelse, der laa meget nærmere ved
den gamle. Ogsaa Hauge 626 optog alle vers i en
bearbejdelse, der hvilede paa den gamle tekst.
La rev 827 forkortede til 7 vers. Nynorsk 659 har
optaget en oversættelse af Støylen: »No kviler
skog og lundar«.
Skaar noterer følgende bibelhenvisninger:
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Mal. 4,2.
Dan. 12,3.
Es. 61,10.
Aab. 14,13.
Es. 57,2.
Ps. 121,4.
Math. 23,37.
Ps. 91,10 flg.

(Koch IIL316; VIII, 192-200. Fischer 11,125-7.
Skaar 11,519. P. Severinsen i Præsteforeningens Blad
1927, s. 414-18).

NU KOM DER BUD FRA ENGLEKOR.
En anden over Evangelium,
Under dend Melodie.
Maria hun er en Jomfru reen, etc.
1. NU kom her Bud fra Engle-Koor,
At Gud vil nederstige,
Hans Søn, som i det høye boor,
Og eyer Ærens Rige,
Vil tage sig vort Kiød oppaa,

Og Mandom faa,
Det Nyt er uden Lige.
2. Maria nu et Budskab faar
Fra Gud som Engle byder,
Og i sit Ærinde formaar
At de hans Bud adlyder!
Dend Gud-velyndte Jomfru-Siæl,
Ved Gabriel,
Guds Huld og Helsen nyder.
3. Liffsaligste blant Qyinde-Kiøn,
Gud vil dig høyt begave,
Thi Guds Enbaarne kiere Søn
Skal Vaaning i dig have,
Og i dit Lives Jomfru-skriin,
En sted for sin
Undfangelse vil lave.
4. Guds Krafft Dig overskygge skal,
Dit Liv en Søn skal bære,
Med Guddoms Fylde uden Tal,
Hand og dit Kiød skal ære!
Ja JEsus er hans søde Navn,
Som i din Favn
Skal fød og fostret være.
5. Hand er Guds Søn saa stoor og sterk,
Som Satan skal bekrige;
Guds Engle i det Under-Verk
Begierer ind at kige!
Ved ham skal Jacobs Huus bestaa,
Thi hand skal faa
Et ævigt Kongerige.
6. Saa har da Gud sit Folk besøgt,
Og Jomfru-Livet giested.
Hvor ved vor Glæde er forøgt,
Og alt vort Haab befæsted,
At hand for os betaler aff
Dend skyld og Krav,
Hvor med vi alle rested.
7. Det Jomfru-Liv velsignet er
Med Livsens reene Drue,
Guds Søn hun under Hiertet bær,
Som hendes Bryst skal sue!
Der ligger Gud, et lidet Noor
Og sagte groor!
Det Under er at skue!
8. O søde JEsu, lad din Aand
Mig krafftig overskygge,
Bereed mit Hierte ved din Haand,
At Du der i kand bygge.
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At Jeg kand ogsaa Aandelig
Undfange Dig,
Og aldrig fra dig rygge.
9. Saa skal din Himmel i mig her
Ved din Aands Krafft begynde,
Mit Hierte, Siæl og aid Begiær
Dig op til Gud skal skynde,
Indtil Jeg bliver Engle-liig
I Himmerig,
Og aldrig meer skal synde.
Thomas Kingo:
»Vinterparten«, 1689.
Her efter KSS IV, 438.
Til Mariæ bebudelsesdag skrev Kingo i »Vinter
parten« først »Alt hvad Fornufften overgaar«
over lektien, Es. 7,10-15, derefter prædikestolsalmen »HØr Nyt og Got Ved HErrens Engle-bud«
over evangeliet, samt endelig ovenstaaende, som
derfor har overskriften »en anden over evange
lium«, Luk. 1, 26-38. Det er en af Kingos mest
yndefulde salmer, baade med hensyn til versemaalet, stilen og de vidunderlige madonnabille
der. Himmel-gesandten i v. 2 omtales i den mest
udsøgte hofstil, madonnabillederne i v. 3 og især
v. 7 er med ord malet saa skønt som en Rafael
kunde gøre det med pensel og farver, arveenevolds-kongen er tegnet i v. 1, v. 5 og v. 6 med
al den kraft og klarhed, som barokken kunde
præstere, og hjertesukket i de to slutningsvers er
ikke blot hjerteligt, som det plejer at være hos
Kingo, men tillige paa een gang enfoldigt og
dybsindigt. - Men det kan jo ikke nægtes, at nogle
af billederne er saa dristige, at allerede samtiden
forsøgte at retouchere dem, og senere tider slet
ikke turde bruge dem.
Salmen blev optaget i K med følgende ændrin
ger:
3,2: højt benaade,
3: evig Søn
4-7: Som alting har at raade,
Udi dit Lifves Jomfru-Sal
Undfanges skal
Til alle Slægters baade.
7,5:

Der ligger hand det lille

9,4:

Sig op

Teksten i K blev optaget uændret i P 47.
Den blev derimod ikke optaget i Gb og E.
Allerede paa Guldborgs tid indvendte man mod
Kingos salmer, at de var »historiske«, og man
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fandt mange af udtrykkene »uædle«. Man kan
derfor ikke undre sig over, at just denne salme
faldt igennem. I Gb, som er ordnet efter kirkeaaret og derfor naturligvis maa anføre særlige sal
mer til Mariæ Bebudelsesdag, nævnes Marias
navn ikke i nogen af salmerne, endsige hendes
»lives jomfru-skrin«, og i E nævnes end ikke
denne dag.
Grundtvig, som netop mente, at en salme burde
være »historisk«, tog derfor fat paa denne og om
arbejdede den i Sangv. 1,175; v. 2 af denne bear
bejdelse fik betydning for de senere salmebøger.
Det var derimod ganske overflødigt, at han ogsaa
omdigtede de to sidste vers. En ny bearbejdelse
forsøgte han i de utrykte »Psalme-Blade til KirkeBod«, som han senere optog i 5. opl. af Festsal
mer. Den gik med smaa ændringer videre til nogle
af de grundtvigske salmebøger, ETF 788, FK 85,
FN 135 og FV 94. I Norge optog Wexels en bear
bejdelse i »Christelige Psalmer« 1840, paavirket
af Grundtvigs tekst i Sangværket.
Denne tekst fik ogsaa betydning for de officielle
salmebøger, naar man fandt det nødvendigt at
lempe paa Kingos tekst. »Ogsaa her maa Kingo
lide den Tort at blive forsødet med Grundtvigia
nisme«, siger Ellekilde. RF 1850,135 optog 5 vers,
hvoraf v. 2 var Grundtvigs (med en lille ændring
i lin. 1). RF 1852,133 har optaget 6 vers, i det
store og hele med den tekst, som endelig blev
optaget i R 138. Den lyder i forhold til originalen:
1,1: der
2: At Gud herned vil stige;
5-6: Vil vor Natur sig tage paa
Og blandt os gaae;
2:

Til Nazareth det Budskab gaaer,
Som Gud sin Engel byder,
En Jomfru der en Hilsen faaer.
Vidunderlig den lyder;
Som Lyn indtræder Gabriel
Med et Hilsæl,
Som skrækker, skjøndt det fryder
(Grundtvig).

3:

Livsaligste blandt Evas Kjøn,
Gud saae til dig i Naade;
Du føde skal Guds egen Søn,
Som haver Alt at raade,
Som strækker ud sin Kongestav
Fra Hav til Hav,
Til alle Slægters Baade
(ændringer fra K, Grundtvig, samt nye).

4:

Guds Kraft dig overskygge skal,
Og Aanden fra det Høie
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Med Naade, uden Maal og Tal
Sig over dig skal bøie;
Og Jesus er hans søde Navn,
Som du i Favn
Skal see med Moderøie
(RF1852).
V. 5, 6 og 7 udeladt.
5 (8), 1:
5:

O Herre Jesu,
At ogsaa jeg

6(9),2:
4:

Ved Aandens Kraft
Sig

Teksten i R dannede nu grundlaget for de føl
gende danske salmebøger, men blev dog ændret
lidt. KH 118 saaledes:
1,5: Han sig vort Kød vil tage paa
2,3: Maria der
I Sønderjylland blev salmen ikke i første omgang
optaget i MB, først i et senere tillæg, nr. 718, med
8 vers, idet kun v. 6 er udeladt. Men det har
medført baade nye ændringer og flittigt brug af
Grundtvigs. I modsætning hertil optog N 52 de
førnævnte 6 vers fra R, men førte teksten lidt
nærmere til Kingos:
1,5-6: Han sig vort Kjød vil tage paa
Og Manddom faae;
2,3:

Maria der

4:
4:

som Kingo, dog lin.
Og stor i Magt og Ære;

5:

somKingo v. 8.

6:

som K v. 9.

D 63 har optaget teksten fra KH uden ændringer.
Men det er nok lidt for meget at sidestille nav
nene Kingo og Grundtvig i forfatterangivelsen.
Grundtvigs indflydelse er ret væsentlig i v. 2 og
spores svagt i v. 3. En senere haand (Hammerichs ?) spores i v. 3 og 4. Men man maa dog sige
trods alt, at salmen er Kingos, og dette havde i
højere grad været tilfældet, om man havde turdet
optage teksten fra N.
I Norge har Wexels som nævnt bearbejdet sal
men i sine »Christelige Psalmer« 1840 med brug
af Grundtvigs tekst i Sangværket, men denne vej

blev atter forladt. Landstad 294 gik ud fra origi
nalen og udelod de sensuelle v. 3 og 7 og ændrede
lidt paa det øvrige, hvorved teksten blev fattigere
end de danske bearbejdelser og heller ikke saa
festlig som Kingos. Hauge 157 udelod kun v. 7
og ændrede ikke saa meget. La rev 279 fulgte
Landstads tekst: »Nu kommer bud fra englekor«.
Blix har oversat den i »Nokre Salmar«: »No kjem
det Bod fraa Englekor«. Han har samme versudvalg som Landstad; det ser i det hele ud, som om
han har oversat efter Landstad i stedet for origi
nalen. Denne oversættelse er optaget i Nynorsk
219.
(H. Ellekilde: »Vor danske Jul«, Køb. 1943, s. 264).

NU LADER OS FREMTRÆDE.
Neujahrslied.
Mel.: Wach auf, mein herz, und singe.
1. NVn lasst uns gehn und treten
Mit singen und mit båten
Zum Herrn, der unserm leben
Bis hieher krafft gegeben.
2. Wir gehn dahin und wandern
Von einem jahr zum andern,
Wir leben und gedeyen
Vom alten bis zum netten,
3. Durch so viel angst und plagen,
Durch zittern und durch zagen,
Durch krieg und grosse schrecken,
Die alle welt bedecken.
4. Dann wie von treuen muttern
In schweren ungewittern
Die kindlein hier auf erden
Mit fleiss bewahret werden:
5. Also auch und nichts minder
Lasst Gott jhm seine kinder,
Wann noth und triibsal blitzen,
In seinem schoosse sitzen.
6. Ach Hu ter unsers lebens!
Fiirwar, es ist vergebens
Mit unserm thun und machen,
Wo nicht dein augen wachen.
7. Gelobt sey deine treue,
Die alle morgen neue;
Lob sey den starcken hånden,
Die alles hertzleid wenden.
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8. Lass ferner dich erbitten,
O Vater, Vnd bleib mitten
In unserm creutz und leyden
Ein brunnen unsrer freuden.
9. Gib mir und allen denen,
Die sich von hertzen sehnen
Nach dir und deiner hulde,
Ein hertz, das sich gedulde.
10. Schleuss zu die Jammerpforten
Vnd lass an allen orten
Auf so viel blutvergiessen
Die freudenstrome fliessen.
11. Sprich deinen milden segen
Zu allen unsern wegen,
Lass grossen und auch kleinen
Die gnadensonne scheinen.
12. Sey der verlassnen Vater,
Der irrenden berather,
Der unversorgten gabe,
Der armen gut und håbe.
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Johann Sebastian Bach trøstede sig med denne
salme nytaarsdag 1750. Han var i sin alderdom
blevet blind og havde en anelse om, at dette aar
blev hans sidste. Han fik op ad dagen besøg af sin
ven, pastor Deyling, som spurgte, hvordan det
gik. Bach svarede: »Jeg har med Guds hjælp
begyndt det nye aar ganske godt; men det bliver
vel mit sidste. Da jeg i morges sammen med min
familie sang Paul Gerhardts salme »Nun lasst
uns gehn und treten« og vi kom til det vers »Sey
der verlassnen Vater, der irrenden berather . . .«,
kom pludselig den tanke frem i min sjæl: Det skal
dine børn snart bede alene! Uophørlig klang det
i min sjæl: Vær de forladtes fader! Men jeg ved jo,
at Gud ogsaa vil være en fader for mine børn og
en raadgiver for min hustru«. Deyling trøstede
ham med, at Gud maaske gennem lægers hjælp
kunde gengive ham synet, men Bach døde i slut
ningen af juli.
Paa dansk har salmen ikke faaet en tilsvarende
betydning; den blev oversat af Ægidius:
Nun last uns gehn und treten.
Mel. Nu lader os vor HErre etc.

13. Hilf gnådig allen krancken.
Gib froliche gedancken
Den hochbetrixbten seelen,
Die sich mit schwermut quålen.
14. Vnd endlich, was das meiste,
Full uns mit deinem Geiste,
Der uns hier herrlich ziere
Vnd dort zum himmel fiihre.
15. Das alles wollst du geben,
O meines lebens leben,
Mir und der Christen schaare
Zum selgen neuen jahre.
Paul Gerhardt.
»Praxis pietatis melica«, 1648.
Her efter Tiimpel 111,407.

Tiimpel citerer her 5. udg. af Criigers »Praxis
pietatis melica« fra 1653, men KulpBF gør op
mærksom paa, at den allerede findes i udgaven
fra 1648, som Tiimpel ikke har kendt. Det er
ogsaa tydeligt af v. 3 og 10, at denne nytaarsbøn
er digtet inden Trediveaarskrigens afslutning,
mens Paul Gerhardt endnu var huslærer i Berlin.
Den er meget klart disponeret, første halvdel er
taksigelse, sidste halvdel bøn. Den er blevet meget
anset i Tyskland, og især har v. 4-5 grebet hjer
terne.

1. NU lader os fremtræde/
At siunge og at bede
For HErren/ som har livet
Hidindtil kraften givet.
2. Vi gaa nu frem/ og vandre
Fra aar til aar med andre/
Vi lever/ og steds diier/
Mens aaret sig fornyer.
3. Igiennem megen plage/
Igiennem angst og klage/
Igiennem krig/ som skrekker/
Ogjordens kreds betekker.
4. Thi som en trofast moder
I storm/ regn og vands floder
De smaa børn fra aid fare
Med stor flid vil bevare.
5. Saa giør GUd ligemaade/
Hand sine børn af naade
Vil fra aid nød og plage
Udi sit skiød optage.
6. O! vægter i det høje/
Forgievis er vor møje/
Med alle vore sager/
Om ej dit øje vaager.
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7. Din troskab/ GUd/ vi priser/
Som du hver dag beviser/
Lof skee og dine hånder/
Som hierte-sorg afvender.
8. Fremdelis lad dig bede/
Med hielp at staa tilrede/
Naar vi her lide ilde/
Bliv da vor naadis kilde.
9. Giv mig og dem/ som traengis/
Af hiertet dog forlaengis
Efter dig med stor smerte/
Et ret taalmodigt hierte.
10. Luk til aid jammers dørre/
Og der mand vilde førre
Saa meget blod udgyde/
Lad glaedsens strømme flyde.
11. Din gunst til os nedbøje/
Velsigne vore veje/
Lad for os mand og qvinde
Din naade-soel oprinde.
12. Vær de forlattes fader/
Vildfarendes beraader/
De uforsørg’des gave/
De armes gods og have.
13. De syge hielp og redde/
Giv naade trøst og glæde
De sorrigfulde siæle/
Som sig med angest qvæle.
14. Og hvad som er det bedste/
Lad din aand os rodfæste/
Som os kand herlig giøre/
Og ind i himlen føre.
15. Det vilde du alt give/
O! GUd/ Mit liv i live/
Mig og dend Christen skare
Til et saligt nyt aare.
B. C. Ægidius:
»En Nye Psalme-Bog«, Flensborg 1717, nr. 65.
Der er et dybt fald fra originalen til denne over
sættelse, hvis sprog undertiden er tyskagtigt,
15,3-4, Ja næsten uforstaaeligt, hvis man ikke
kender den tyske original, se saaledes 2,3 og 12,4.
Til Ægidius’s undskyldning tjener ikke blot, at
hans salmebog var et pionerarbejde, men ogsaa
den skik, at man i visse menigheder i Slesvig sang
paa tysk og dansk samtidig, og saa skulde den
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danske tekst formes saaledes, at man kunde følges
ad. Men det er ikke mærkeligt, at salmen ikke
banede sig vej til de kongerigske salmebøger.
Heller ikke i P og MB blev den optaget, men dog
i N 494, hvor den blev saa fuldstændig omarbej
det, at det næsten maa kaldes en ny oversættelse:
1. Nu lader os fremtræde
Med Bøn og trøstig kvæde
For Herren, som til Livet
Os hidtil Kraft har givet!
2. Vi gange med hverandre
Fra Aar til Aar, vi vandre
Og frem mod Maalet vinder
Med hvert et Aar, som svinder, 3. Igjennem mange Klager,
Igjennem Angst og Plager,
Trods Krig og Oprørs Luer,
Hvorfor al Verden gruer.
4. Thi som en trofast Moder
Ei glemmer sine Poder,
Men dem i Nød og Farer
Med største Flid bevarer, 5. Saa Gud i lige Maade
Og sine Børn af Naade
Befrier fra Angst og Plager
Og dem paa Skjødet tager.
6. O Vægter i det Høie,
Forgjeves er vor Møie,
I hvad vi foretager,
Om du ei Alting mager!
7. Din Trofasthed vi priser,
Som daglig du os viser;
Lov skee de stærke Hænder,
Som hver en Sorg afvender!
8. Fremdeles lad dig bede:
Vær med din Hjælp tilrede;
Naar vi skal lide ilde,
Lædsk os af Naadens Kilde!
9. Giv mig og dem, som trænges,
Som efter dig forlænges
Og al din Naadegave,
Taalmodighed at have!
10. Stæng for al Jammers Porte,
Hold Krig og Ufred borte;
Hvor Blod og Taarer flyde
Du Naadens Strøm udgyde!
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11. Velsignelse ledsage
Os alle vore Dage,
Og lad for Mand og Kvinde
Din Naades Sol oprinde!
12. Vær Gjest i Enkers Hytter,
Forladte Børns Beskytter,
Et Lys paa trange Veie,
De Usles Arv og Eie!
13. Borttag de Syges Smerter,
Opfyld du deres Hjerter,
Der om i Tungsind vanker,
Med frydefulde Tanker!
14. Giv os det Allerbedste:
Din Aand i os rodfaste,
Som os kan helliggjøre
Og ind i Himlen føre!
15. Det vilde du os give,
O du vort Liv i Live,
At alt dit Folk maa have
En salig Nytaarsgave!
N 494Det hjalp lidt paa det, men ikke nok til, at salmen
rigtigt kunde slaa an; den kom ikke meget i brug
og blev ikke optaget i SS, hvor dens nummer kom
til at staa blankt. I D var der naturligvis ikke tale
om at optage den.
I Norge blev den ikke optaget hos Landstad,
men Hauge 575 har optaget 10 vers af den, der er
saa forskellige fra teksten hos Ægidius, at det
ligeledes maa kaldes en ny oversættelse. Men
heller ikke denne tekst gik videre til La rev og
Nynorsk.
(Koch 111,317; VIII, 175-6. Fischer II, 120. Kulp 24.
KulpBF 42).

NU LEDET ER MIN LILLE.
Lagid: Dagur 1 austri øllum.
1. Nii ertii leidd, min Ijiifa!
lysti-gard Drottins i,
par åttii hvlld ad hafa,
hørmunga’ og rauna fri;
vid Gud bd mått nu mæla,
miklu fegri enn s61,
unan og eillf sæla,
er bin hjå lambsins st61.
2. Jeg ann bér svoddan sælu,
ad sjå bitt gledi-vin,

hédan dr eymda pælu,
eg kém bar senn til bin;
o hvad sætir samfundir,
sedja bå ockar géd,
um eillfar æfistundir,
ad Ilfa Drottni med!
3. Déttir 1 dyrdar hendi,
Drottins min! sofdd vært,
hann, sem bér huggun sendi,
hann elskar big svo kjært,
bd lifdir gådum Gudi,
1 Gudi sofnadir bd;
1 eillfum andar fridi,
ætid sæl lifdu mi!
Hallgrimur Pétursson, o. 1650.
Her efter »Andlegir Psålmar og Qyædi«, 7. Utg.,
Videyar Klaustri 1828.
Hallgrimur Pétursson var gift med Guflriåur
Simonardåttir, som havde været taget til fange
af sørøvere fra Algier. Han havde truffet hende
i København 1636, hvor han gik i Vor Frue skole
og var blevet sat til at være religionslærer for en
flok løskøbte algierske fanger. De rejste sammen
til Island 1637, hvor de først levede i stor nød;
men efter at de var blevet gift, fik Hallgrimur et
fattigt præstekald i Hvalsness. Her havde de den
store sorg at miste deres lille datter Steinun, som
kun var 3V2 aar gammel. Til minde om det
yndige og elskede barn digtede Hallgrimur to
salmer. Den ene »Sælar b®r sålir eru« er paa 10
vers, som danner et akrostikon: »STEINUN
Min Litla Hvllist mi« (min lille Steinun hviler
sig nu). Den er maaske af digteren selv betragtet
som hovedsalmen og derfor kunstfærdigt udar
bejdet. Omstændigt skildrer han de saliges glæde,
før han trøster sig selv med at se sin lille pige i
deres flok. Den lille efterfølgende salme, som
ovenfor er anført, er ikke mindre hjertegribende
i sin umiddelbarhed. Faderen havde hædret
Steinun ved at lægge en sten paa hendes grav;
det plejede man ikke dengang, især ikke naar det
gjaldt et barn. Men med disse to salmer har han
rejst et aandeligt mindesmærke, som har gjort
Steinuns navn uforglemmeligt gennem mere end
300 aar.
Arne Møller har i den forbindelse mindet om
Egil Skallagrlmssons berømte digt »Sønnetabet«
og har peget paa forskellen mellem den vilde
hedenske fadersorg og den kristne sorg, som vi
møder hos Hallgrimur Pétursson. Denne sorg var
med til at give hans digtersind dybde, og det er
utvivlsomt ogsaa den, der klinger med i hans
store, endnu mere berømte dødssalme »Allt eins
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og blomstriå eina«, hvor det nok er Steinun, han
ser i blomsten, der fældes af høstmandens le.
Den store dødssalme »Allt eins« blev oversat
til dansk af C. J. Brandt i Dansk Kirketidende
1854 (se nærmere under »Se, døden alle dage«),
og i tilslutning dertil skrev Brandt en artikel om
Hallgrimur Pétursson, hvori han ogsaa oversatte
den lille salme om Steinun saaledes:

3. Der visner aldrig Løvet
I Edens Rosenvaar,
Hvad sygt her sank i Støvet,
Med Sundheds-Smil opstaar;
Der skal os intet skille,
Der se vi Livets Drot,
Som hjem dig hente vilde
Til Bolig paa sit Slot.

1. Nu ledet er min Lille
I Herrens Lystgaard ind,
Der hvile dig du vilde
For Verdens Kastevind.
Nu kan for Gud du kvæde,
I Klarhed som i Sol,
Hvor Lyst og Livets Glæde
Er din for Lammets Stol!

4. Ja, dyrebare lille,
I Herrens Haand sov sødt!
Han gjør min Sorrig stille,
Nu har ham selv du mødt.
Har selv nu hørt ham sige:
Kom hid til mig, I smaa!
Just eders er mit Rige,
Som end saa lidt forstaa!

2. Jeg under Dig den Lykke,
Og kommer der engang,
Hvor ingen Torne trykke,
At trøstes ved din Sang.
Det bli’r et saligt Møde,
Der mættes skal vi godt,
Hvor aldrig Nogen døde,
Af Livet med vor Drot!
3. Ja, dyre Daatterlille,
I Drottens Haand sov sødt!
Han gjør mig Sorgen stille,
Nu har Ham selv du mødt,
Nys med Hans Lilie-Blommer,
Du leged her med Lyst,
Nu har i evig Sommer
Hans Engle-Børn dig kyst!
C. J. Brandt.
Dansk Kirketidende 1854, sp. 704-5.
Under arbejdet med KHF 1885 maa Brandt have
indset, at der var nogle svage punkter i denne
oversættelse, og den blev derfor fuldstændig om
arbejdet og udvidet til 4 vers. De første 6 linjer
forblev uændrede; derefter hedder det:
Hvor alt er Lys og Glæde
Om Lammets Kongestol!
2. Jeg under dig den Lykke
Og stunder did i Tro,
Hvor ingen Sorger trykke
Og ingen Torne gro;
Det bli’r et saligt Møde,
Naar vi skal kjendes grandt,
Hvor aldrig nogen døde,
Hvor alt er rent og sandt.

C. J. Brandt, KHF 1885,586.
Derved er oversættelsen blevet ret fri, men for
men er betydeligt finere. Den blev uændret op
taget i RT2,928 og KH 455.
I Sønderjylland blev Brandts oversættelse op
taget i N 530, men med et par ændringer:
1,3-4: Der kan du hvile stille
Trods Verdens Kastevind;
4,5-8: Har selv nu hørt ham sige
Til dem, end Lidt forstaae:
Just Eders er mit Rige,
Kom hid til mig, I Smaae!
Disse sønderjydske ændringer blev optaget i
D 634 med en forbedring i 4,6, som stammer fra
GF 695.
(Arne Møller: »Hallgrimur Péturssons Passionssal
mer«, 1922, s. 58-60. Samme: »Islands Lovsang gen
nem tusind Aar«, 1923, s. 89-90; 94-95. »Hallgrimur
Pjeturssons Passionssalmer«, Ovs. og Indl. ved Thordur
Tomasson«, 1930, 12. »Hallgrlmskver«, 14. utg., Reyk
javik 1952).

NU LUKKER SIG MIT ØJE.
Linas Aftenbøn.
Nu lukker sig mit Øie.
O Fader i det Høie!
I Varetægt mig tag!
Fra Synd, fra Sorg og Fare
Din Engel mig bevare,
Som ledet har min Fod i Dag!
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Linas Morgenbøn.

Se! Natten er forsvunden,
Og Morg’nen er oprunden;
Høit straaler den paa Himlens Blaa.
Fra Bjerg, fra Dal, fra Vangen,
Opstiger Frydesangen
Til Dig, som lod din Sol opgaae! Hvor end idag jeg stedes,
Jeg mindes vil og glædes:
At du, o Fader! grant mig seer!
Hvad Fare kan mig true,
Hvad Nød kan mig vel kue,
Naar mig min Gud og Ven er nær?
Peter Thun Foersom.
Læsebog for Døttreskoler. Udg. af P. Foersom,
Kgl. Skuespiller. Første Deel, for nederste Klasse.
Kjøb. 1813, s. ta.

Peter Foersom var præstesøn, født i Østerlinnet i
Sønderjylland 1777, vokset op i Hjortlund ved
Ribe. Hans begejstring for den dramatiske kunst,
i forbindelse med utrolig flid og selvkritik hjalp
ham til at overvinde medfødte mangler, en utyde
lig stemme og en kejtet skikkelse, saa han blev en
af vore store skuespillere. Men han blev tillige en
banebryder paa flere omraader. Han indførte
Shakespeare i Danmark, dels ved at oversætte
hans skuespil, dels ved selv at spille Hamlet i
1813. Han var den første herhjemme, der optraadte som oplæser; derved brød han vej for et
kulturliv, der har blomstret i forsamlingshusene
og nu fortsættes i radioen. Tillige var han pæda
gog, ikke blot indenfor teaterverdenen, men ogsaa
med et videre sigte, idet han udgav den oven
nævnte »Læsebog for Døttreskoler«, naturligvis
uden at ane, at hans døtre skulde oprette en pige
skole, der blev grundlaget for frk. Zahles institut.
Sammen med sin hustru, skuespillerinden Johan
ne Cathrine Ebbesen, byggede han et lykkeligt
kristent hjem, hvori der voksede seks børn op.
Maaske er ovenstaaende bønner skrevet for
hans egne børn, hvoraf der dog ikke var nogen,
som hed Lina. Han har ved offentliggørelsen brugt
et fingeret navn. Fra læsebogen, som nu kan ses
paa Teatermuseet i København, kom disse bønner,
især aftenbønnen paa alles læber, saavel i Dan
mark som Norge. Det var foreløbig ikke alminde
lig kendt, at Foersom var forfatteren, da hans
navn ikke stod under dem; der var i det hele taget
ikke forfatterangivelser i bogen. Senere blev de
optaget under fællestitlen »Linas Aften- og Mor
genbøn« i Foersoms »Digte«, som efter hans tid

lige død blev udgivet 1818 af hans ungdomsven,
den senere biskop N. E. Øllgaard.
Thuner nævner efter R og KH, at disse bønner
skulde have et tysk forbillede, men tilføjer dog,
at forbilledet er ukendt. I Foersoms digte siges der
ikke noget om, at bønnerne skulde være oversæt
telser eller bearbejdelser fra tysk, skønt dette
ellers anføres ved andre digte.
Aftenbønnen blev optaget i R 88 med en lille
ændring i lin. 4: og Sorg. KH 93 forlod denne
ændring, men ændrede i stedet lin. 2: Gud
Fader. Saaledes gik den efter genforeningen
videre til SS 752 (den havde ikke været optaget
i N). D 732 har optaget begge ændringer.
Morgenbønnen er mindre kendt. Den blev
ikke optaget i de autoriserede salmebøger. I
Nutzhorns udgave af Højskolesangbogen ændrede
man 1,2: Og Morgenen oprunden. Desuden blev
v. 2 omdigtet saaledes:
Gid og min sang da stige,
og mørket fra mig vige!
stem tonen ret, Gud Helligånd!
Da ske dig tak og ære,
som hos mig vilde være
og føre mig i ledebånd!
I den senere udgave vendte man tilbage til
Foersoms tekst, men i den nyeste udgave er hele
morgenbønnen udeladt. FA 518, DT 706 og SF
96 har optaget den med lidt forskellige varianter.
I Norge er aftenbønnen optaget hos Wexels og
i La rev 837, men har næppe spillet den samme
rolle som i Danmark.
Bortset fra Sønderjylland, hvor man mere
bruger »Jeg er træt og gaar til Ro«, der stod i
N 611, er »Nu lukker sig mit øje« vel den almin
deligste barne-aftenbøn i Danmark, ja vel i det
hele taget danske børns første møde med bøn.
Utallige kan fortælle barndomsminder derom,
eller forældre kan fortælle om oplevelser med
deres børn. Red. Sven Sabroe har fortalt om sin
far, den socialdemokratiske agitator og samfunds
reformator, der i sin kamp mod uret og især mod
børnemishandling ofte paadrog sig injuriesager,
ja endog fængselsstraf. »Jeg var vel 4-5 Aar den
gang, han maatte vandre i Fængsel. Han sagde
Farvel til Familien, men jeg var allerede puttet i
Seng. Saa kom denne frygtede Socialist ind til
mig, foldede mine Hænder og lærte mig: »Nu
lukker sig mit Øje .. .« (»Hilsen fra Diakonisse
huset Sankt Lukas Stiftelsen«, nov. 1955).
To smaa piger var en morgen kommet op i
sengene hos deres forældre, der blev vidne til
følgende: Den største forsvandt et øjeblik ned
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under dynen, og da hun igen dukkede op,
spurgte den mindste: »Hvad gjorde du?« »Jeg bedt morgenbøn!« — »Morgenbøn«, sagde
den lille forbavset, »det skal man da ikke!« »Jo«, sagde den store, »saa laver man ikke saa
mange gale sager!« Overbevist af dette argument
forsvandt den lille under dynen og bad: »Nu
lukker sig mit øje«. Mange forældre kan fortælle
noget lignende. Linas aftenbøn er for danske
børn blevet selve bønnen, begrebet bøn, som man
griber til, naar der skal bedes.
(P. C. B. Bondesen: »Skuespilleren Peter Foersom«,
1907. Thuner 461. Kristeligt Dagblad, 25., 27., 29. juli
1948. Poulsen 111,113-119).

NU NÆRMER SIG VOR PINSEFEST.
Siette Søndag efter Paaske:
Høymesse:
For Prædicken:
Nu nærmer sig vor Pintze-Fest.
Siunges som:
JEsu søde Hukommelse.
1. NU nærmer sig vor Pintze-Fest,
Gud Hellig Aand vær du vor Giest,
Som fuld af Ævighedens Aar
Fra Gud Fader og Søn udgaar.
2. O Helligste Tre-Enighed,
Mit Arme Hierte du bereed,
At det dit Tempel være maa,
Der for dig kunde aabet staa.
3. Kom, Hellig Aand, og Vidne gif
I mig, at JEsus er mit Lif,
Og at jeg intet andet veed
End hannem mig til Salighed.
4. Kom, Sandheds Aand, og lede mig
Paa Sandheds Veye rettelig,
At aldrig jeg fra Troens Grund
Et Haarbret viger nogen stund.
5. Om Jeg i Tryghed slummer hen,
O Veck mig snarlig op igien,
Din kraftig Naade staa mig bj,
Og lede mig paa Sandheds Stj.

7. I Kors og Kummer, Trang og Nød,
I Fare, Fængsel og i Død,
Du mig en Trøster gifven est,
Min Tarv du kiender ogsaa best.
8. Om derfor Jeg med Korset paa
Skal giennem Verdens Torne gaa
Til Himmelen og Lifsens Land,
Dog est du med, min Trøstermand.
9. Du viiser og hvor Kronen mig
Opbier udi Himmerig,
Hvor ævig Glæde Jeg skal faa.
Og stedse for Guds Ansigt staa.
10. O Hellig Aand, O søde Gud,
Styrck mig, at Jeg kand holde ud!
Opvarm mig med din Naades Glød,
Og giør mig trøstig i min Død.
Thomas Kingo.
Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog, 1699.
Her efter KSS V,37.

»En god Pinsesalme har Kingo skrevet«, siger
Hans Brix; »dens Indhold har imidlertid ikke
noget med Pinseevangeliet at gøre, men behand
ler udelukkende Helligaandens Betydning og
Forhold til Menneskene«. Den er jo da heller
ikke skrevet til pinsedagen, men til 6. sønd. e.
paaske, Johs. 15,26-16,1-4. Som forberedelse til
pinsen kunde man vel næppe tænke sig nogen
bedre end den.
Den fremkom først i K og hører altsaa til de
salmer, som Kingo indsendte til salmebogskom
missionen, da hans eget arbejde, Vinterparten,
var kasseret.

Fra K gik den uændret videre til P 127, hvori
mod Gb 237 ændrede:
1,3-4: Du som en evig, mægtig Gud
Fra Gud Fader og Søn gaaer ud!
Den blev udeladt i E, men af Mynster genoptaget
i ET 581 med 8 vers, ændret saaledes:
1,1: Nu rinder op
3: Du som, en evig mægtig Gud,
4: Fra Fader og fra Søn gaaer ud.
2

6. Jeg uden dig ey kiende kand
Min Gud og søde Frelsermand,
Lad derfor dine Straaler mig
I Hiertet falde idelig.

udeladt.

2 (3),4: End Jesum
3(4),!: led du mig
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4(5),!: slumrer
3: Din Naade kraftig

4,1: led du

5 (6),2: og store

5,1: slumrer
3: Naade kraftig

6(7),2: I Fare, Fristelse og Død,
4: Thi du min Tarv jo kiender bedst.

9,1: Du viser Kronen, som for mig
2: er henlagt

7(8),3: Jeg vinder dog til Himlens Land,
4: Thi du er med, min Trøstermand.
9
8(10),1:

udeladt.
o

milde Gud,

Denne tekst gik videre til R 270, blot med endnu
en lille ændring i 6,2: Fristelser.
En revision fandt sted i RT2,902, hvor v. 2
blev genoptaget. I forhold til originalen blev her
ændret følgende:
1,3: Du, som almægtig, evig Gud,
4: Fra Fader og fra Søn gaar ud.
2,4: aabent
3,4: End ham, min Sjæl
4,1: og led du mig
3: Saa aldrig
5,1: slumrer
3: Naade kraftig
7,2: Fristelse og Død
8,3: Paa Vejen frem til Livets Land,
4: Du est dog
9

D 238 har ogsaa optaget alle vers med kun faa
ændringer.
I Norge blev den af Wexels optaget i hans
»Psalmebog« 1849 med 7 vers, hvorfra den 1853
gik til Christianiatillæget 594, der udvidede den
til 8 vers. La 421 og Hauge 241 optog alle vers.
La rev 419 udelod v. 2, 6, 7 og bearbejdede de
øvrige. Blix oversatte den i »Nokre Salmar«,
hvorefter den med alle vers er optaget i Nynorsk
323, »No lid det nær til kvitsunnfest«.
Grundtvigs arbejde med denne salme er et
kapitel for sig. Han begyndte 1826 og var vel
egentlig først færdig 1868. Se nærmere herom
under »Du, som den store pinsedag« og »Kom,
Sandheds Aand, og vidne giv«, hvor der ogsaa er
gjort opmærksom paa en vis forskel mellem Kingos og Grundtvigs indstilling i v. 4, foraarsaget af
den mellemliggende rationalisme. Det er ogsaa
det, Ejnar Thomsen har i tankerne, naar han om
nærværende salme skriver, at »den rummer maaske det myndigste og knappeste poetiske Udtryk,
som den lutherske Rettroenhed nogen Sinde har
faaet paa Dansk«. Han citerer derefter Kingos
v. 3 og 4 og fortsætter: »Den ortodokse Rejsning
her er betagende, der er et absolut Lighedstegn
mellem Sandhed og Tro. Denne mægtige Virk
ning er egentlig blevet ødelagt i Grundtvigs
bundærlige Omdigtning, hvor vi finder en mo
derne Tvivlerbevidsthed i den antydede Mod
sætning mellem Klarhed og Tro:
Kom, Lysets Aand! og led os saa.
At vi paa Klarheds Veje gaa,

udeladt.

Men aldrig dog fra Troens Grund

9(10),!: almægtig Gud!
Saaledes blev den ogsaa optaget i KH 276.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 167 med
alle vers, med begyndelsen: »Nu rinder op«, og
ellers kun faa ændringer. Alle vers er ogsaa op
taget i N 189, hvor ændringer er følgende:

Et Haarsbred vige nogen Stund!«
(Brix 45. Ejnar Thomsen 198).
NU OPRANDT MORGENSTJERNEN
SKÆR.
Se: Nu sol i øst oprinder mild.

1,4: Fra Fader og fra

NU RINDER SOLEN OP.
DIN KIRKE, GODE GUD.

2,4: aabent

Dend siette Morgen-sang.
1.

3,4: End Jesum
30

Nu rinder Solen op
Af Øster-lide,
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Sin gode Hellig Aand
Mit Kald at drive!
Velsigne mig, o Gud, udaf det høye!
Gid jeg hver dag og tiid
I Gud og i min Fliid
Mig lader nøye.

Forgylder Klippens Top
Og Biergets side.
Vær glad, min Siæl, og lad din stemme
klinge,
Stiig op fra Jordens Boo,
Og med din Tak og Troo
Til Himlen svinge.
2.

Vtallig saa som Sand,
Og uden maade,
Som Hafsens dybe Vand
Er HERrens Naade,
Som hand mit Hoved daglig overgyder:
Hver Morgen i min skaal
En Naade uden Maal
Til mig nedflyder.

3.

En Orm er jeg oc svag,
Ja fød til Møye,
Dog har min Gud behag,
At hand sit Øye
Til Vare-tægt vil paa mig Arme sette,
At jeg hver Morgen skal
Udi hans Naadis Val
Min Troo oprette.

4.

5.

6.

7.

Hand har i denne Nat
Med Engle-skare
Mit Huus og Hiem omsat,
At ingen Fare
Har rammet mig og min’ i nogen maade:
Men jeg er frelst og fri
Fra dødsens mørke sti,
Og Siæle-vaade.
Jeg har min Førlighed,
Og mine Lemmer
Af ingen smerte veed
Som dennem klemmer,
Og HErrens Aand i mig sit vidne giver
At jeg Guds kiere Søn,
Formedelst Christi Bøn,
Fremdelis bliver.
Min Siæl, vær frisk og glad
Lad sorgen fare,
Dit Legems Blomster-blad
Skal Gud bevare:
Hand skal i Dag mig give Kraft og styrke
Jeg i mit Kald og stand
Min Gud og Fader kand
Tilbørlig dyrke.
Gud legge Haand i Haand
Med mig, og give

8.

Lad Synden mig i dag
Ey slet forblinde,
At jeg min Guds behag
Kand ræt besinde:
Men om min Food gaar vild og sig mon
støde
Da vend, O Gud, mig om,
Og gak ey strax til Dom
For svagheds Brøde.

9.

Du best min Tarv og Trang
O HErre kiender,
Til med er Lykkens gang
I dine Hænder,
Og hvad mig tiener best i alle maade
Du det tilforne seer!
Min Siæl hvad viltu meer?
Lad Gud kun raade.

10.

For mine Børn og sæd
Om jeg vil sørge,
Om ieg hver Tjme græd,
Og vilde spørge:
Hvor skulde de sit Brød og Lykke tage ?
Gud lever jo endnu!
Hand kommer dem ihu,
De skal ey klage.

11.

Skal jeg paa Jord og Land
For Brødet svede:
Skal jeg paa vilden Strand
Mit Brød oplede:
Skal jeg mit Sverd for Gud og Brød
omspende:
Dog er jeg vis oppaa
Min Gud skal med mig gaa,
Min Tarv at sende.

12.

Gud lad mig denne dag
I Dyd opstige,
Lad Siælen faa en smag
Paa Himmerige:
Lad mig min Hu til Verden aldrig bøye,
Men i min dybe suk
Og knæfald ydmyg Buk
Til Gud ophøye.

,
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13.

O Gud bær Omhu for
Din Kirkis goode,
Giv hende glade Koor,
Sæt dend paa foode:
Lad Anti-Christen dog med aid omstødis
Og hans skinhellig Pak
Med deris falske snak,
I grund forødis.

14.

Lad KONGEN glæde sig
I Gud allene.
Og hvad hand beder dig
Du ey formeene:
Giv KONGENS Huus mangfoldig Ær’ og
Lykke,
Og sæt ham paa din Haand,
Med kierlighedsens Baand,
Som gylden smykke.

15.

Lad Landet deyligt staa
Af Frugt og Grøde,
Lad Sandhed fremgang faa
Og Rætten møde:
Gud give mig min deel med alle andre,
Indtil jeg hos min Grav
Nedlegge skal min stav
Og heden vandre.

16.

Saa skal jeg gode Nat
Med Glæde sige,
Min Gud mig tager fat,
Naar jeg skal stige
Ned udi Dødsens Dal og Gravens giemme
Da faar jeg trøst og raad:
Da endis suk og Graad
Med Engle-stemme.
Thomas Kingo:
»Aandelige Siunge-Koor«, 1674.
Her efter KSS 111,83.

Kingos berømte sjette morgensang er kendt og
elsket af hvert barn i Danmark, ligesom den er
genstand for æstetikernes beundring og de lærdes
forskninger. Ludwigs’ gennemgang af den (III,
55-78) er god og oplysende, ikke mindst med
henblik paa salmens bibelske forudsætninger.
Den er inspireret af den lille »andægtige bønne
bog«, der i reglen var føjet til salmebøgerne, især
de daglige morgen- og aftenbønner af Avenarius.
Tankerne fra morgensignelsen om fredagen gen
finder man her. Strofen, som i grunden er femlinjet, selv om den opskrives ottelinjet, og melo
dien, har han derimod ikke hentet fra et forbille
de, men fra et modbillede, nemlig Søren Terkildsens »Astree Siunge-Choer«. Som tidligere Sthen
so*
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lægger han evighedens tanker under døgnets
melodier.
Salmens »jeg« er ikke identisk med Kingo selv.
Han synger saadan, som han mener, at enhver
kristen husfader i Danmark og Norge maa kunne
synge. Han skriver sine morgen- og aftensange
for »begge riger«. Naar han her nævner klippens
top og bjergets side, er det ikke blot gængse poeti
ske billeder, men en hentydning til det Norge,
som delte konge og skæbne med Danmark.
Selve billedet »forgylder klippens top« har han
fra sin norskfødte hustru Sille Balchenborg, som
har fortalt ham sine barndomsminder fra Sun
dalen, hvor hendes far var præst. I Kingos digt til
hende, »Chrysillis, du mit verdens guld«, finder
man det samme billede.
Der er et andet udtryk i salmen, der har sat
mange penne i sving: »Dit Legems Blomster
blad« i 6,3. Vilh. Andersen spørger, om Kingo
virkelig ikke saa andet i sine føre lemmer end en
»sæk til ormeføde«? »Eller havde ogsaa han,
Digter og Skønhedsdyrker, som han ogsaa var, en
Aandsfrænde af Rembrandt og af Shakespeare,
noget af sin Tids Opdagelsesglæde over den
menneskelige Skabning? . . . Eller kendte han i
al Fald det ganske enfoldige og usammensatte
Velbehag ved at være til, som Mennesket deler
med Dyret og Planten? Saaledes var det vel; det
er vel dette Planteliv, han betegner med Udtryk
ket »dit Legems Blomsterblad«. Jeg kender denne
Følelse og forstaar dette Ord en sjælden Gang,
naar jeg en Nat sov rigtig sundt. Den anden
Følelse, for Herligheden i Menneskeskikkelsen,
findes nutildags hos mange Mennesker .. .«.
Den første af de følelser, Vilh. Andersen her
taler om, kan man maaske finde noget af i det
foregaaende vers, 5,1 -4, hvor han ligesom »over
tager sit legeme efter hvilen«. Den anden følelse,
glæden over menneskelegemets herlighed og
skønhed, ligger nok ikke i disse vers. Hans Brix
siger, at disse linjer »først i en senere Tid har
vundet den henrivende Ynde, de ejer for os, idet
Ordet Blomsterblad nu har en anden Farvning
og Lyd end dengang«. Det er nok rigtigt. Kingo
tænker her mere paa, at legemet er skrøbeligt
som et blomsterblad, end at det er skønt som en
blomst. »Se Morgen-blomsteret, hvor det er fai
nted nu«, siger han i den fjerde aftensang. »Jeg
seer mit Kontrafey i Blomster og i Høe, Dag og
Nat mig lærer brat, at jeg engang skal døe«.
Salmen blev ikke optaget i K, men derimod i
P 521 med alle vers og uden ændringer. Da var
den imidlertid allerede blevet dybt tilegnet i vide
kredse. Brødrene Brorsons fader, præsten Broder
Brorson i Randerup, som døde allerede 1704,
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trøstede sig paa dødslejet med v. 10: »For mine
Børn og sæd«, da han skulde efterlade sin hustru
og deres tre sønner i trange kaar. Paa dødslejet
trøster man sig næppe ved at finde et passende
vers i en bog, men kun ved det, der allerede er
sunket dybt ned i sindet.
I Gb blev salmen udeladt; smagen var skiftet.
Men E havde i høj grad brug for en saadan hverdagssalme, naar den blot blev bearbejdet i tidens
stil. Det besørgede Rahbek saaledes; maaske har
dog andre hænder hjulpet til:
1.

2.

Nu rinder Solen op
Med Straaler blide,
Forgylder Skovens Top
Og Biergets Side.
Flæv dig, min rørte Siel! til Lysets Fader!
Din Takkesang istem!
Bær Morgenoffer frem
For Lysets Fader!
Jeg sov saa tryggelig,
Saa fri for Fare.
O Gud! jeg takker dig,
Du togst mig vare!
Dig, Kraftens Gud! som skaber Lys af
Mørke,
Min Lid jeg sætter til:
Du og idag mig vil
Med Bistand styrke.

3.

O! led mig ved din Haand,
At jeg ei synder!
Styr ved din gode Aand,
Hvad jeg begynder!
Velsign du selv min Flid med Held og
Naade!
Min Gieming i dit Navn
Til mit og Andres Gavn
Lad vel geraade!

4.

Du bedst min Tarv og Trang,
O Herre! kiender;
Du har min Lykkes Gang
I dine Hænder.
Beleiligst Tid, beqvemmest Hielpemaade
Du klarlig forudseer;
Hvad vil, hvad vil jeg meer?
Gud Herren raade!

5.

Velsign, o Gud! vort Land
Med Frugt og Grøde,
At ingen stræbsom Mand
Maa savne Føde!
Vor Konge med dit Raad du selv regiere!

Lad ham og al hans Slægt,
Gud! i din Varetægt
Befalet være!
6.

Bevar fra Vold og Svig
Din Christenkirke!
Lad Troen idelig
Til Dyder virke!
Udbred alt meer og meer din Viisdoms
Lære,
At du kan vorde kiendt,
Og han, som du har sendt,
Din Søn, vor Herre!

7.

O Gud! giør Dagen god
For mig og Alle!
Men og i Nød mit Mod
Skal ikke falde.
Med denne Trøst jeg da mit Hierte styrker:
En Dag skal hisset grye,
Hvor ingen Sorrigs Sky
Min Siel formørker.
Rahbek i E 477.

Grundtvigs bearbejdelse af salmen blev skelsæt
tende for den kommende tid. Uffe Hansen (1,187)
mener, at bearbejdelsen er foretaget o. 1833 til
Mariboes skole, hvorfor den blev delt i to dele, saa
det kristelige begynder med anden del, mens før
ste del kunde bruges i skolen som en almenreli
giøs sang af hensyn til skolens jødiske børn. Den
blev offentliggjort i P. Hjorts »Gamle og Nye
Psalmer«, 1840, nr. 272 (v. 1, 3, 4, 6, 9 samt et
nyt slutningsvers) og nr. 256 »Din Kirke, gode
Gud!«, v. 13, 14, 15 og 16. Samlet til een salme
kan disse bearbejdelser ses i Sangv. III, 195. Den
første af disse salmer fik næppe større betydning,
men den sidste, der lyder som følger, gik ind i de
kommende salmebøger:
1. Din Kirke, gode Gud!
Hvor Ordet lyder.
Det store Julebud,
Som Hjertet fryder.
Ophold Du den hos os til Verdens Ende,
Og mag det naadig saa,
At vi til Jesus gaae,
Dit Raad at kjende!
2. Lad Kongen glæde sig
Ved Godt at mægte!
Hvad saa han ønsker sig,
Du ej ham nægte!
Lad voxe med hans Aar hans Held og Lykke!
Befæst med Almagts Haand,
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Med Kjærlighedens Baand
Hans Gyldensmykke!
3. Lad Marken yndig staae
I Flor og Grøde!
Lad Retten Fremgang faae
Og Naaden møde!
Lad Livets Sol opgaae i Morgenrøde,
Lad klart os see derved!
Lad for den sande Fred
Vort Hjerte gløde!
4. Naar vore Dage brat
Sig fra os snige,
Lad Verden os God Nat
Med Glæde sige,
Som den, der ved, vi har i Himlen hjemme!
Trods Dødens Skræk og Braad
Giv Du, for Suk og Graad,
Os Englestemme!
Grundtvig hos P. Hjort 1840, nr. 256.
Denne sidste salme blev optaget i R 480, blot
med en enkelt forskel i 4,5: Som de. Men det er
nok Grundtvigs egen tekst, som staar i Hagens
»Historiske Psalmer og Riim«, 3. opl. fra 1840.
Saaledes gik salmen videre til KH 83, mens D
749 paa forslag af GF 800 førte teksten nærmere
til Kingos.
Hovedsalmen, »Nu rinder solen op«, blev op
taget i R 72 med seks vers: 1, 2, 4, 6, 8a+ 7b, 9,
ændret saaledes:
1,7: Du dig med
2,5: Med den hver Dag min Sjæl han
overgyder,
3 (4) ,5: Har mig og Mine ramt
7: Dødens
4(6),4: Vil
5: vil
5(8),!:
2:
(7),5:
7:

Lad Synden ei idag
Min Sjæl forblinde,
Velsign mig, Herre Gud
I dig

6(9),5: i hver en Maade,
6: tilforn jo
Saaledes gik den videre til KH 58
I Sønderjylland fortsatte MB 680 linjen fra P,
men forkortede dog salmen til 11 vers. N 480 tog
derimod R til forbillede og fulgte dennes tekst i
de fire første vers, men optog derefter:

5,1-4 som Kingo 7,1-4.
5-8 ændret som R.
6 (8):

Lad Synden ei idag
Min Sjæl forblinde, (R)
At jeg min Guds Behag
Har ret i Minde;
Men om min Fod gaaer vild og sig
mon støde,
Da lad mig vende om,
Gak ei med mig i Dom,
Tilgiv min Brøde!

7(g),5:
6:

i hver en Maade,
Det alt forud du seer!

D 690 har ligeledes optaget salmen med disse 7
vers, men har i teksten flere steder søgt at komme
Kingo nærmere.
I Norge optog Wexels den 1840 i »Christelige
Psalmer« med 10 vers. Hauge 613 optog 12.
La 607, La rev 810 og Nynorsk 896 optog de
samme syv vers som N og D. De har altsaa ikke
slutningsversene med, som vi har i en særlig
salme.
(Ludwigs 1,6; 111,55-78. Brix 112-113. Uffe Hansen
1,187-188. StJ 1,285. John Hansen 5. Vilh. Andersen:
»Knud Sjællandsfars Tide-Bog. Aaret og Dagen. 2.
opl. Køb. 1912, s. QO-21. Holstein Rathlou: »Om
Thomas Kingo«, Køb. 1917, s. 155).

NU RINGER ALLE KLOKKER MOD
SKY.
1. Nu ringer alle Klokker mod Sky;
Det kimer i fjerne Riger.
Hver Søndag Morgen høit paany
Stor Glæde mod Himlen stiger.
2. Det toner med Lov og Priis og Bøn
Fra Jord mod Paradiishaven:
Det var en Søndag Morgen skjøn
Vor Frelser stod op af Graven.
3. For os han vandred i Gruben ned;
Han gik til de Dødes Rige.
Til Livet med stor Herlighed
Han vilde for os opstige.
4. Al Verdens Glæde begravet laae;
Nu frydes vi alle Dage:
Den Glæde, Søndagssolen saae,
Den har i Verden ei Mage.
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5. Der sad en Engel paa Gravens Steen
Blandt Lillier i Urtehaven;
Han peged med sin Palmegreen
Hvor Jesus stod op af Graven.
6. Og der blev Glæde paa Jorderig,
Liig Glæden i Engles Himmel:
Livskongen løfter op med sig
Til Livet sin Børnevrimmel.
7. Guds Børn skal holde med Engle Bøn
Med Jubel i Paradiishaven:
Det var en Søndag Morgen skjøn
Vor Frelser stod op af Graven.
B. S. Ingemann:
»Morgensange for Børn«, Kjøb. 1837, nr. 1.

Ingemanns »Morgensange for Børn« blev skrevet
i foraaret 1837, og Ludwigs gætter paa, at ovenstaaende søndagssang, der indleder det lille hefte,
er blevet undfanget en søndag morgen mellem
paaske og pinse (nemlig i kimetiden, jvf. 1,2),
mens Ingemann var paa vej ud til Lynge for at
høre Ferdinand Fenger og endnu med klangen
af førsteringningen i Sorø dirrende i sine øren
blev hilst i afstand af andenringningen i Lynge.
Da Weyse aaret efter satte melodi til disse mor
gensange, blev de hurtigt udbredt (se nærmere
under »Bliv hos os, naar dagen hælder«), og nu
er de, som N. J. Raid siger »paa sin Vis en natio
nal Institution, men da de ogsaa ganske afgjort
gror paa Menighedens Ager, hvor der vokser
baade Roser og Kærminder, er der ikke noget
urimeligt i, at de finder deres Plads i en Salme
bog . ..«. Grundtvig var dog i sin tid betænkelig;
han skrev 4. marts 1843 til P. Fenger, mens han
arbejdede paa »Salmeblade til Kirkebod«:
»Hvad de Ingemannske Psalmer angaaer, da
maa jeg spørge: er de prøvede hos Folket og har
fundet særdeles Yndest? thi ellers tør jeg ikke
vælge dem til Kirke-Psalmer, da de sjelden gaae
dybt i det Christelige, men har tit smaa Anstøds
stene baade i Ord og Tanker, som han ikke hol
der af, man vil rette«. I den anledning oplyste
broderen Ferdinand Fenger Grundtvig om, at
de af Ingemanns salmer, der var kommet ud
blandt folk, f.eks. »Nu ringer alle klokker mod
sky«, blev sunget overalt paa egnen. Denne salme
blev da ogsaa optaget paa Grundtvigs liste.
Den blev optaget i R 358 med en ændring, som
allerede findes i RF 1850,347, men som Ingemann
maa have billiget, selv om han ikke optog den i
sine egne senere optryk af sangen:
3,1: For os han i Gravens Dyb steg ned,

NU RINGER ALLE KLOKKER MOD SKY

Desuden har R overalt skrevet Søndagmorgen i
eet ord og indføjet et par manglende kommaer.
- Saaledes gik den videre til N 33 og KH 400,
mens S 7 søger at gaa Ingemann nærmere i 3,1:
For os han vandred i Graven ned.
D 374 har optaget den gængse ændring.
I Norge optog Wexels den 1859 i 3. udgave af
»Christelige Psalmer«, men den kom ikke ind i
salmebøgerne. Derimod synger man den paa
engelsk i Amerika og Australien og andre steder,
hvor man bruger »Hymnal for Church and
Home«, nemlig i P. C. Paulsens oversættelse:
»Now bells are ringing far and wide«.
Ingemann selv har brugt en genklang af den i
in paaskelørdagssang »Dag til hvile«.
(Ludwigs 1,51-55; II, 145-8. Grundtvigs Breve 11,359.
F. Elle Jensen: »Ferdinand Fenger. En Levnedsteg
ning«, Kjøb. 1935, s. 110).

NU SKAL DU, MIN SJÆL, DIG SMYKKE.
Se: Jesus, livets sol og glæde.
NU SKRIDER DAGEN UNDER.
Originalen: se Vægterversene.
1. Nu skrider Dagen under,
Og Natten vælder ud:
Forlad for Jesu Vunder
Vor Synd, o milde Gud!
2. Gud Fader os bevare,
De Store med de Smaa!
Hans hellig’ Engleskare
En Skandse om os slaae!
3. Naar Mørket Jorden blinder.
Og Dagen tager af.
Den Tid os da paaminder
Om Dødens mørke Grav!
4. Ved hvert et Fjed vi træde,
Lys for os, Jesu sød!
Fyld Hjertet med din Glæde
Og giv en salig Død!
W. A. Wexels:
»Christelige Psalmer«, 1840, nr. 666.
Denne lille aftensalme har Wexels dannet af de
gamle danske vægtervers, v. 1 af første halvdel af
verset til kl. 9, uændret, v. 2 af første halvdel af
verset til kl. 11. uændret, v. 3 af første halvdel af
verset til kl. 8, uændret, v. 4. af sidste halvdel af
samme vers, let ændret og metrisk udbygget.
I anden udgave af »Christelige Psalmer« 1844,
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samlede Wexels disse fire vers til to ottelinjede og
anførte som melodi: »Hjertelig mig nu længes«;
samtidig ændrede han:
I>5(2>1)' Du, Fader!
'.7(2,3): Din hellig’
Disse to ændringer blev atter fjernet ved optagelse
i R 78. Fra R gik salmen uændret videre til KH
69, SS 753 og D 714.
I Norge blev den optaget i La 611 og La rev
832 med en lille ændring i 3,3 (2,3): Det Tidemaal. Hauge 624 optog uændret Wexels ændrede
tekst fra 1844, og Nynorsk 665 optog Hovdens
oversættelse: »Den Ijose dagen glader«.
Dette var begyndelsen til, at vægterversene fik
nyt liv som salmesang, før de gik helt ud af brug
som vægterens timesang.
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Hymnus ad Primam.
1 lam lucis orto sidere
Deum precemur supplices,
Ut in diurnis actibus
Nos servet a nocentibus.
2. Linguam refrenans temperet
Ne litis horror insonet,
Visum fovendo contegat
Ne vanitates hauriat.
3. Sint pura cordis intima
Absistat et vecordia,
Carnis terat superbiam
Potus cibique parcitas.
4. Ut cum dies abscesserit
Noctemque sors reduxerit,
Mundi per abstinentiam
Ipsi canamus gloriam.
»Ambrosiansk«, 5. aarh.
Her efter Daniel 1,56.
Til denne morgensang plejede man at tilføje en
af de gængse doksologier:
5. Deo patri sit gloria,
eiusque soli filio,
Cum spiritu paraclito,
et nunc et in perpetuum.
Wackernagel I, s. 9.

Hymnen er »ambrosiansk«, dvs. ikke af Ambro
sius, som man engang har ment, men i hans stil,
af en af hans efterfølgere; man daterer den til det
5. aarh.
Den blev mange gange oversat til tysk. Koch
nævner »Aufgangen ist der Morgenstern« (se
senere), »Die Nacht ist hin, der Tag bricht an«
af Wolfg. Capito 1533, »Steht auf, ihr lieben
Kinderlein« af Erasmus Albero. 1550, »Die helle
Sonn’ leucht’t jetzt herfiir« af Nic. Herman 1560
og »Du Konig und Gott der Wahrheit« af Lobwasser 1578.
Nic. Hermans oversættelse lyder:
Der morgen segen.
1. Die helle Sonn leucht jtzt herfur,
frolich vom schlaff auffstehen wir,
Gott lob, der vns heint diese nacht
behiit hat fur des Teuffels macht.
2. HErr Christ, den tag vns auch behiit
fiir sund vnd schand durch deine giit.
Las deine lieben Engelein
vnser hiiter vnd wechter sein.
3. Das vnser hertz in ghorsam leb,
deim wort vnd wiln nicht widerstreb,
Das wir dich stets fur augen han
in allem das wir heben an.
4. Las vnser werck geraten wol,
was ein jeder ausrichten sol,
Das vnser arbeit, miih vnd vieis
gereich zu deim lob, ehr vnd preis.
Nic. Herman: »Die Sontags Euangelia«, 1560.
Her efter Wackernagel HI, 1384.
Denne oversættelse skyldes kantoren i Joachimstal Nicolaus Herman; den fremkom i hans be
rømte bog »Die Sontags Euangelia vber das
gantze Jar, In Gesenge verfasset, Fiir die Kinder
vnd Christlichen Haussveter«. Den smager ikke
ret meget af den latinske original. Derimod er det
ganske tydeligt, at det er denne tyske tekst, som
er blevet oversat af Hans Thomissøn:
1. DEn klare Soel nu skinner fri/
Gladelig aff søffn opstande wi/
Gud ske loff som oss i denne nat
Beskermede fra all Dieffuelens mact.
2. I dag beuar oss Jesu Christ/
Fra synd oc skam oc Sathans list/
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Lad dine hellige Englers skare/
Vore vectere være oc oss beuare.
3. At dig vort hierte lyde kand/
Dit ord oc villie ey giøre modstand/
For øyen at wi dig haffue maa
Vdi alt det som wi slaar paa.
4. Lad fremmis vel vor gierning all
Som huer aff oss vdrette skal/
Saa at vort arbeid møye oc flid
Til loff oc priss dig skeer altid.
Hans Thomissøn 1569, Th. 319-20.
Saaledes blev salmen optaget i de kommende
boghandlersalmebøger indtil »Tusindogti« i
1709, men ikke i K og de senere autoriserede
salmebøger.
En anden oversættelse blev foretaget af Rasmus
Rerav i hans fordanskning af Poul Rehbuhn:
»Om Huusfred« 1575. Den blev optaget i L.
Benedichts udgave af Th 1586, hvor den lyder:
Ambrosij Hymne. lam lucis orto sydere.
At siunge om Morgenen. Aff Latinen
vdset paa Danske.
Oc siungis met de Noder/ som/ Christ du
est baade Liuss oc dag.
1. DEn klare dag oprunden er/
Wi bede dig O Fader kier/
Beuar oss vor Beskermer mand/
Fra alt det oss i dag skade kand.
2. Vor Mund oc Tunge regære saa/
At den ey dig fortørne maa/
Beskerm ocsaa vor Siun til met/
At hun ey seer Forfengelighed.
3. Vor Hierte induortis rense du/
Driff bort all ondskab aff vor hu/
All Kiødsens vellyst nedertræd/
Fri oss fra all Offuerflødighed.
4. Naar Dagen er forløben hen/
Oc Natten vil nu komme igen/
Wi dig da tacke oc prise maa/
Der oss naadelige hielper saa.
5. Gud Fader/ Søn/ oc hellig Aand/
Den prise wi nu alle mand/
Som oss beuarit i denne Nat/
Hannem skee derfor euig tack.
Rasmus Rerav 1575, Th. 1586, s. 202.
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Ogsaa denne blev flittigt optaget i boghandler
salmebøgerne indtil »Tusindogti«, men den blev
heller ikke optaget i K eller de senere autorise
rede bøger.
En tredie oversættelse fremkom hos Cassube
1661; den synes dog ikke at være oversat efter den
latinske tekst, men efter den førstnævnte tyske, for
hvilken man ikke kan angive forfatter eller aarstal.
Wackernagel aftrykker den efter en bønnebog,
som er trykt i Dresden 1595:
Ein Morgensegen.
1. AVffgangen ist der Morgenstern:
mit demut bitten wir den HErrn,
Das er behiiten wolte heut
fiir stind vnd gfahr vns arme Leut.
2. HErr, halt recht vnser Zung im zwang,
das wir nicht stifften zorn vnd zanck,
Erhalt vnd regier das Gesicht,
das vns die Augen ergern nicht.
3. Schaff das das Hertz sey rein vnd fein,
das kein siindlich thorheit kom drein,
Vnd rechte mas in Tranck vnd Speiss,
die hoffart dempff in vnserm Fleisch.
4. Auf das, wenn sich der Tag nun end
vnd geht darauff die Nacht behend,
Wir haben gemieden Weltlich ding
vnd ein jeder Gott recht lob sing.
5. Dir, Gott Vater ins Himmelsthron,
vnd Jesu Christ, deim einigen Sohn,
Dem heiligen Geist troster zugleich,
sey lob hie vnd im ewigen Reich.
Wackernagel V,385.
Den danske oversættelse, som ogsaa er anonym,
lyder:
1. MOrgenstiern opgangen er/
Thi beder jeg dig HErre kier/
At du mig vilt bevare vel/
Fra all fare til Liff oc Siel.
2. Min Tunge oc den naade gif/
At hun ey stiffter vred’ oc Kjf/
Siunen regier oc naadelig/
At Øynen ey forarge mig.
3. Giff at Hiertet er smuct oc reent
Oc all syndig daarskab bortvend/
At bruge ret det daglig Brød
All Stolthed demp udj vor Kiød.

473

NU STAAR JEG OP I HERRENS NAVN

4. Paa det naar sig Dagen hafver endt/
Oc Natten sig haffv’r til os vendt/
Jeg kand saa haffve skicket mig/
Da rettelig at loffve dig.

2. Vor Tunge staa han naadig bi,
Den sky al Løgn og Tvist,
Vort Øje frelse han og fri
Fra Fjendens Argelist!

5. Dig Gud Fader i himlens Thron/
Oc JEsu Christ din kiere Søn/
Den hellig Aand/ vor Trøster bljd/
Skee LofT nu oc til ævig tjd.
AMEN.
Cassube 1661, s. 550.

3. Han rense ud vort Hjerte godt
I hver en lønlig Vraa,
At Kjødets Lyst i stort og smaat
Ej Magt skal med os faa!

Den gik ogsaa videre til de følgende private sal
mebøger indtil »Tusindogti«, i reglen dog med
en ændring i begyndelsen: Vor morgenstiern.
Men her skete tillige det i Sønderjylland, at den
blev »opdaget« og optaget i N i en nænsomt
bearbejdet form:
1. Nu oprandt Morgenstjernen skjær,
Thi beder jeg dig, Herre kjær,
At du mig vil bevare vel
For alt, som skader Liv og Sjæl!
2. Min Tunge du den Naade giv,
At den ei stifter Nid og Kiv;
Mit Syn regjer og naadelig,
Saa Øiet ei forarger mig!
3. Lad Sjælen være kysk og reen
Og til al syndig Daarskab seen,
Saa Kjødets Lyst jeg træder ned
Ved Maadehold og Ædruhed, 4. Paa det, naar Dagen vel er endt,
Og Natten har sig til os vendt,
Ei Verden da har Magt i mig,
Men at jeg ret kan love dig!
5. Gud Fader være Lov og Priis,
Hans Søn og Aanden ligerviis,
Den hellige Treenighed
Skee Lov og Priis i Evighed!
N 479Det blev dog ikke denne bearbejdelse, som slog
bedst an. I 1874, paa palmesøndag den 29. marts,
offentliggjorde C. J. Brandt i Dansk Kirke
tidende en hel række oversættelser af ambrosianske Hymner, bl.a. til de forskellige »Dag-Tider«,
hvor følgende er ansat til kl. 6:
1. Nu Sol i Øst oprandt saa mild,
Min Sjæl, til Gud dig skynd,
Bed, han idag dig vogte vil
For Skade, Skam og Synd!

4. Saa vi, naar Dagen svinder hen
For Nattens Vinge bred,
Maa synge glad Guds Pris igen
Og hvile i hans Fred!
C. J. Brandt, Dansk Kirketidende 1874, nr. 13.
Brandt synes ikke her at have taget nævneværdigt
hensyn til de tidligere oversættelser; han oversæt
ter ganske frit fra latinen.
Han maa straks have foretaget ændringer i
denne tekst, idet den samme aar blev optaget i
E. Triers »Sange for den kristelige folke-skole«
med de forandringer, som ogsaa findes ved dens
optagelse i KHF 1885,609, nemlig:
1, t: oprinder mild,
3-4: frelse vil
Fra
2,2:

Den fly fra

4,2:
4:

Nattens Skygge
Og tage mod

Saaledes blev den optaget i RT2,846, KH 65 og
D 681.
(Koch 1,51-52. Nutzhorn II,286).

NU STAAR JEG OP I HERRENS NAVN.
Den 1. Morgen-Suk.
(1) Nu staar jeg op i HERrens Navn,
Min Frelsers JESU kierlig Favn
Med Naade mig omarme:
O Hellig Aand i Hiertet mød,
Og med din kraftig Naadis Glød
Mig til alt Got opvarme!
(2) Lad Ordet læris reent og ræt,
Lad alle Satans Smuge-sæt,
Som Avn og Sky bortdrive:
Giv Kongen Lykke, Raad og Mood,
Lad hver en Achitophels Blood
Forbandet ævig blive.
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(3) Giv disse Riger Fryd og Fred,
Lad Ræt og Skiæl alt blive ved,
Og daglig Blomster bære:
Lad mig O Gud! I denne Dag
I Tanker, Ord og aid min Sag,
Dig Flierte-knyttet være.
(4) Tag mig og mine vel i agt,
Tving Kiødsens baade List og Magt,
Som er mig fast om Borde;
Saa frygter jeg ey noget Stød,
Og ey hvor snart i Liv og Død
Det end vil Aften vorde.
Thomas Kingo:
»Aandelige Siunge-koors Første Part«,
2. udg. 1677.
Her efter KSS 111,295.
Den anden udgave af Sjungekorets første part
1677 blev forøget med morgen- og aftensuk til de
tre første dage i ugen. 1684 kom sukkene med til
de fire sidste dage. De kom ikke med i K, men i
den forordnede Hus-salmebog af 1703. Fra o. 1720
blev de dog optaget i prosadelen i visse udgaver
af K som indledning til de daglige morgen- og
aftenbønner. I Norge brugte Landstad dem paa
samme maade, men foretog visse tekstændringer.
Hans eksempel blev fulgt i Sønderjylland, hvor N
optog hjertesukkene i prosadelen, og i nærvæ
rende tilfælde med Landstads ændringer.
Baade dette og de følgende hjertesuk lader sig
let inddele i strofer, som det er antydet ved de i
parentes tilføjede versnumre. Med ovenstaaende
suk skete dette først i KHF 1885,597, hvor v. 2 er
udeladt og følgende ændret:
2(3),!: Giv Danmarks Rige
4: paa denne Dag
3 (4),2: Kjødets
Saaledes blev den lille salme optaget i RT 2,844
og gik videre til KH 54 og D 685.
(Skaar II, 564).

NU STAAR SJÆLEN OP AF DØDE.
1. Jesus! hvor er Du dog henne?
Hjertet søger Dig omsonst,
Selv hvor Dig Apostel-Penne
Tegned af med himmelsk Konst,
Som Du gik og stod hernede,
Nem at finde, god at bede.
Trofast Ven og Taler sød,
Herre over Liv og Død!
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2. Alle Dage, har Du lovet.
Være vil med dine Du,
Paa dit Ord jeg Alt har vovet,
Ak, men hvor er Du da nu ?
Lød det ude, lød det inde:
Leder kun, saa skal I finde!
Du, som høit i Himlen boer!
Ak, jeg fandt dog kun dit Spor!
3. Naar jeg lydt dit Navn bekiender,
Guddoms-Navnet, paa dit Bud,
Verden spodsk mig Ryggen vender,
Spørger: hvor er nu din Gud ?
Har du Ham i Guddoms-Fylden ?
Staaer Han i din Bog paa Hylden ?
Taler der Han himmelsk sødt?
Blæser der Han Liv i Dødt?
4. Hørt jeg har af Kvinder fromme,
Fabel var det sikkert ei,
At til dem Du pleied komme
Tit paa deres Kirke-Vei,
Tit, hvor ikkun Hjertet flammer,
I det dunkle Bede-Kammer,
Selv jeg mindes dunkel sødt,
Mig som Lille Du har mødt!
5. Ja, der gaaer en deilig Sage
Om dit Møde trindt paa Jord,
Som i hine Mellem-Dage,
Før til Himmels Du opfoer,
Da, ei mindre eller større,
Du gik gjennem lukte Dørre,
Lydt Guds Fred i Kredsen bød,
Kjendtes, naar Du Brødet brød!
6. Ak! men som en Fabel klinger
Selv for mig den Sage nu,
Sværmer-Flok paa Flue-Vinger
Kommer brat min Sjæl ihu.
Og vil jeg paa Bogstav bygge,
Jeg omfavner kun din Skygge,
Soleklar og englefrom,
Men for Hjertet taus og tom!
7. Engel ved min høire Side!
Hvorfor skiænder Du saa smaat ?
Hvad er det, jeg selv maa vide,
Naar jeg tro’r paa Kirkens Drot ?
Hvad var det, Han selv mig sagde,
Da Han mig i Vuggen lagde?
Hvad er det, jeg selv har sagt,
Da med Ham jeg gik i Pagt ?
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8. Pagt! ja Pagt med Hjertens Glæde,
Nu et Lys for mig opgaaer,
Jesus! Du var selv tilstæde,
Nu jeg veed det hvor og naar,
Haand Du paa mit Hoved lagde.
Grandt jeg veed nu hvad Du sagde,
Hvor jeg døbdes med dit Ord,
Hvor Du bød mig til dit Bord!

De to første af disse varianter er dog overstregede.
Grundtvig har i en prædiken til 24. sønd.e. trin.
1836 citeret v. 1, 2, 4, 6 af denne salme (»Prædi
kener af N. F. S. Grundtvig i Frederiks-Kirken
1832-39 ... Et Udvalg ved C. J. Brandt«,
Kjøb. 1875, s. 365-6). Her er følgende afvigelser
fra den anførte tekst:
1,7:

9. Ja, med Ordet, som os døber,
Og bespiser ved dit Bord,
Naar for Alt vi Perlen kiøber,
Dig vi har: Gud Faders Ord,
Og med dig din Aand og Tale,
Plads og i din Faders Sale,
Døden da har tabt sin Brodd,
Evigt Liv er Ordets Lodd!
10. Lyd er Legem, Skrift er Skygge,
Ei i Bøger Aanden boer,
Det var Børns og Kvinders Lykke,
Naar de tog Dig paa dit Ord,
Det var vores Skam og Skade:
For din Mund vi trykde Blade,
Horde ei din Guddoms-Røst,
Savned derfor Liv og Trøst!
11. Nu staaer Sjælen op af Døde,
For os lyser Christus nu,
Daglig kan vi Herren møde,
Kommende Hans Røst ihu,
Og naar Klokken ringer sammen,
Dybt vi føle da med Gammen:
Jesus er, hvor To og Tre
Troe hvad kun Guds Engle see!
12. Jesus! ja, nu har jeg vundet,
Du er min og jeg er din!
Nu jeg har din Bolig fundet
Mellem os saa faur og fiin;
Du er med os alle Dage,
Naar vi Dig paa Ordet tage,
Som det lever, Død til Trods,
Som det lyder, sagt til os!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 35.
Ifølge Sangv. VI, s. 16 udviser haandskriftet
følgende forskelle fra den trykte tekst:
4,4: Tit velmødt paa.
5,3: Som i hine Løbe-Dage.
8,6: veed det hvad.

og Trøster

2,2: hos
3: det Ord
4: dog nu?
6-7: finde
Ham, som
4,4:

Tit velmødt paa

6,2:
7:

den Tale
Guddomsklar og barnefrom

I 2. udg. af Sangv. I, 1868, har Grundtvig kun
gjort følgende ændringer:
7,6:
7:

Da Han Hænder paa mig lagde ?
Han selv
(er »jeg selv« en trykfejl ?)

9,7:
8:

har da
Troens Lodd!

Denne salme er en af Grundtvigs hovedsalmer,
en nøgle til forstaaelsen af hans tale om »det
levende ord«. I kampen mod rationalismen har
han følt, at dens angreb paa bibelen fik grunden
til at ryste under ham. Gennem den »mageløse
opdagelse« finder han da et nyt staasted: Jesus
er, hvor menigheden forsamles i hans navn og
bekender troen paa ham; det har han lovet, og
det har menigheden erfaret gennem tusind aar.
Han, som selv er »ordet«, kan høres og mødes i
menigheden. Thi den er hans legeme; og et
legeme skal der til (10,1), for at ordet kan blive
lyd, blive levende. I skriften har vi da kun Jesu
spor (2,8) eller hans skygge (6,6). Men bekendel
sen paa menighedens læber er et »levende ord«,
som vi især møder ved daab (v. 7-8) og nadver
(5,8; 8,8; 9,2); det gælder naturligvis ogsaa
skriftens ord, naar de tages paa menighedens
læber som udtryk for tro og bekendelse.
Hvis denne salme nu kun var en personlig
bekendelsessalme, vilde der ikke være noget be
tænkeligt deri; det er den nemlig ogsaa, jvf. 2,8;
4,7-8; 6,3-4. De to sidste steder staar i en skjult
forbindelse med hinanden. Grundtvig mindes
dunkelt fra sin barndom personlige møder med
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Kristus i bønnen, men kirkehistorisk læsning har
vist ham, at saadanne oplevelser beraaber alle
sværmere sig paa. Her maa vægten altsaa ikke
lægges.
Men salmen er andet og mere end en person
lig bekendelse, nemlig en læresalme; det er ikke
bare »mit hjerte«, som søger Jesus omsonst i
bibelen; Grundtvig gør sin oplevelse almentgyldig: »Skrift er Skygge, ei i Bøger Aanden boer«.
Herved bliver salmen betænkelig for kristne af
en anden farve. Grundtvig har selv følt, at den i
hvert fald var for polemisk; det er utvivlsomt
grunden til de betydelige ændringer, han foretog,
naar han vilde anvende den til menighedssang.
Den første omarbejdelse foretog han til de
utrykte Psalme-Blade til Kirke-Bod. Her er den
forkortet til syv vers: i, 2, 4, 6, 7, 8, 12. Det første
vers er uændret, de øvrige kun uvæsentligt æn
drede med undtagelse af v. 6, hvor han har ude
ladt hele sidste halvdel og i stedet nærmere udført
tanken om sværmerne:
Høit det for mit Øre ringer:
Kom dog Sværmerne ihu,
Ogsaa de, i deres Drømme,
Immer sig deraf berømme,
At i Mørke og i Løn
Ofte de har mødt Guds Søn!
Denne tekst kan ses i sin helhed i Sangv. 111,253.
Den næste omarbejdelse foretog han 1850 til
2. udg. af Festsalmer 658. Den er meget dybtgaaende og omfatter ogsaa metret. Den lyder:
Mel. Tag det sorte Kors fra Graven.
1. Jesus! Hvor er Du dog henne!
Hjertet søger Dig omsonst,
Selv hvor Dig Apostel-Penne
Tegned af med himmelsk Konst,
Som en Hjelper af al Nød,
Herre over Liv og Død;
Som Du gik og stod hernede,
Nem at finde, god at bede!
2. Alle Dage, har Du lovet,
Være vil med dine Du,
Paa dit Ord jeg alt har vovet,
Ak, men hvor er Du da nu?
Du, som høit i Himlen boer,
Er der vel en Plet afjord,
Hvor man ude eller inde,
Dig lyslevende kan finde!

3. Ordet er dit Kiendemærke,
Er vel og dit Klædebon,
Men hvor findes Ord saa stærke
Som Gud-Faders Liv og Aand,
Mindre kan dog ei forslaae
Til for Dig paa Jord at gaae,
Mindre Kraft ei nogensinde,
Synd og Død kan overvinde!
4. Kunde end med Nød og neppe
Findes her dit Guddoms-Ord,
Satte Du da under Skieppe
Selv dit Lys paa denne Jord?
Livets Lys fra Himlens Sal
Her i Dødens Skyggedal
I dit Huus jo paa Guldstage
Skinne klart maa alle Dage!
5. Seier! Glæde over Glæde!
Nu det store Lys opgaaer,
Jesus, du var selv tilstæde,
Nu jeg seer det, hvor og naar.
Selv du spurgde: troer du?
Sagde selv: kom mig ihu!
Du os døber, lædsker, mætter
Med det Ord, som alt udretter!
6. Med det »Troens Ord« i Barmen
I dit Bad gienfødes vi,
Ved dit Bord er Hjerte-Varmen
Fra din Faders Bryst deri,
Af det Ord, som alle veed,
Fødes Haab og Kiærlighed,
Med det Ord, fuldnemt at finde,
Synd og Død vi overvinde!
7. Jesus! ja, Du er tilstæde,
Hvor vi knæle i dit Navn,
De Umyndige og Spæde
Kiærlig tager Du i Favn,
Med dit Ord, som, Død til Trods,
Lever, lyder end til os,
I dit Ord, med Støv fortrolig
Ydmyg Du hos os giør Bolig.
8. Gud skee Lov for al den Glæde!
Frelser! Tak for Livets Ord
Ved vor Daab til dine Spæde,
Til de Voxne ved dit Bord!
Alle har vi nu som een
Med Dig fælles Kiød og Been,
Længes alle selv i Eden
Efter Himmel-Herligheden!
2. udg. af Festsalmer, 658.
Her efter Sangv. IV, 191.
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Denne tekst blev optaget i Rørdams Mern-Festsalmer 684 og senere i ETR 802, men sidstnævnte
sted er v. 7 og 8 udeladt. I 6. opl. af Festsalmer
ændrede Grundtvig 5,8: Med dit. I 7. opl. 3,2:
Aandelig dit Klædebon.
1864 blev salmen optaget i ETF 4. opl. nr.
1120 med fem vers, der svarer til den anførte form
fra Festsalmer, v. 1,2, 3, 5, 6, de to første og det
sidste vers med mindre ændringer, mens slut
ningen af v. 3 og begyndelsen af det næste vers
har hentet sit stof fra Sangværkets v. 7 og 8.
Samme aar foretog Grundtvig en ny omdigt
ning til 8. opl. af Festsalmer. Den lyder:
1 som 1 i tidligere oplag.
2. Alle Dage, har Du lovet,
Være vil med Dine Du,
Paa dit Ord jeg alt har vovet,
Men hvor findes Du da nu?
Er med Ordet i vor Mund
Du os nær i Hjertens-Grund,
I hvad Ord har da saalænge
Du fra Mund til Mund havt Gænge?
3. Dine Fodspor blev ei kiendte,
Soleklart det er dog, hvor
Munds-Ord dit Du alle sendte
Med dit Bad og med dit Bord,
Svarer Hjertet dertil Ja,
Liv og Lys Du er os da,
Med Guds Børn, som dine Eige,
Æde Brød vi i Guds Rige.
4. Ja, i Jesus-Christus-Navnet
Er din Aand, som skrevet staaer,
Med dit Ord paa Hjerte-Savnet
Raades Bod i Gylden-Aar,
Hvor kun findes Hjerterum
For dit Evangelium,
Med dit Lys, din Fred og Glæde,
Aandelig Du er tilstæde.
5. I dit Navn Du saa har vandret
Som en Soel fra Øst til Vest,
Døbt paa Troen uforandret,
Bedt tilbords og budt tilgiæst,
I dit Navn med Aand og Ord
Favnes Du i Høienord,
Om dit Navn, af Idræts-Glandsen,
Tider slynge Straalekrandsen.
6. Frelser! Tak for al den Glæde!
Tak for Naade-Livets Ord
Ved vor Daab til dine Spæde,

Til vort Samfund ved dit Bord!
Med dit Ord, som, Død til Trods,
Lever, lyder end til os,
I dit Navn, med Støv fortrolig,
Ydmyg Du hos os giør Bolig!
8. opl. af Festsalmer, 1864.
Jvf. Sangv. V,q67.
Denne sidste version blev den almindeligste i de
grundtvigske salmebøger: FK 12, FA 30, FN 14,
FV 12, HT 758 og S 320. ST 794 har forkortet
denne tekst til 4 vers. Derimod har KST 732
foretrukket den ældste Festsalmetekst og heraf
valgt v. 1,5, 6, 7, 8.
Det siger sig selv, at det bliver vanskeligt at faa
denne salme optaget i en fælles salmebog. Alle
rede forslagene viser dette. SF 683 har sammensat
de to første vers fra 1850 med v. 8, 11, 12 fra 1837
uden at lægge mærke til, at versemaalet ikke var
ens. GF 422 fulgte den almindelige grundtvigske
tradition ved at optage teksten fra 1864. MF 18
optog v. 11, 12, 9 af teksten fra 1837.
I salmebogskommissionen blev sagen meget
grundigt drøftet; der fremkom kombinationsfor
slag fra flere sider; et mindretal gjorde stærk
modstand mod at faa salmen med i det hele taget,
og en enkelt vilde tage den med af rent historiske
grunde. Resultatet blev, at man optog den som to
salmer, hovedsalmen i Prøvesalmebogen 365, der
er kombineret af de to Festsalme-tekster, og en
mindre salme »Nu staar sjælen op af døde«,
Prøvesalmebogen 394, sammensat afv. 11, 12 og
8 af teksten fra 1837.
Da Prøvesalmebogen imidlertid mentes at være
for stor, foreslog kirkeminister Hermansen at
udelade ca. 70 nærmere betegnede numre, deri
blandt den nævnte hovedsalme, og da kommis
sionen stadig ikke var enig om dens optagelse,
fulgte den ministerens forslag i saa henseende.
Derimod blev den mindre salme efter nogen
tvivlraadighed optaget i D 373.
(Uffe Hansen 1,254-56. StJ 11,28. Priv. ark. Hal Koch:
»Grundtvig«, Køb. 1944, s. 91. Henning Høirup: »Fra
døden til livet«, Køb. 1954, s. 84-86).

NU TAKKER ALLE GUD.
Lob- und Danklied.
1. NVn dancket alle Gott
Mit Hertzen, Mund und Hånden,
Der grosse Dinge thut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
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Und Kindesbeinen an
Vnzåhlich viel zu gut
Und noch ietzund gethan.
2. Der ewigreiche Gott
Woll uns bey unserm Leben
Ein jmmer-frblich Hertz
Und edlen Frieden geben
Ynd uns in seiner Gnad
Erhalten fort und fort
Ynd uns aus aller Noth
Erlosen hier und dort.
3. Lob, Ehr und Preyss sey Gott,
Dem Vater und dem Sohne
Ynd dem, der beyden gleich
Im hochsten Himmels Throne:
Dem dreymahl Einem Gott,
Als er [eller: es] uhrspriinglich war
Und ist und bleiben wird
Ietzund und jmmerdar.
Martin Rinckart, o. 1630.
»IESV Hertz-Biichlein«, i636(?).
Her efter Tiimpel 1,526.
Tiimpel anfører salmens tekst efter Cnigers
»Praxis pieta tis melica« 1647, som nu er dens
ældste findested, og gør opmærksom paa, at der
i 3,6 skal læses »es« i stedet for »er«. Salmen er
hos Criiger optaget uden navn, men der er ingen
tvivl om Rinckarts forfatterskab.
Derimod har der været megen diskussion om
affattelsestiden og anledningen til, at salmen blev
skrevet, — hvis der har været en saadan anledning.
Det var den almindelige mening blandt ældre
forskere, at salmen var skrevet som en takkesang
for den vestfalske fred 1648, hvormed Trediveaarskrigen sluttede. Imidlertid meddelte den
lærde Martyni Laguna i Zwickau, at han var i
besiddelse af et mærkeligt manuskript fra Rinc
karts haand. Det var gjort færdigt til trykken og
dateret paa bindet med aaret 1644. Dets titel var:
»Mathematischer Gedenk-Rink, darinnen der
alt und neuen Welt 7 mal 7 fache Himmel- und
Erden-Zirkel: den Hohen und Niedrigen in der
Welt zum heiligen und heilwertigen Wunderbuche, den Gelehrten und Ungelehrten zum
bequemen und angenehmen Stammbuche, dem
gemeinen Bieder- und Jedermann zum tåglichen
und behåglichen Zuchtbuche; und allen gottseligen Christen zur immer wehrend- und nimmer fehlenden Lust- und Last-Tafel. In Kupfer
zu setzen«. Iblandt de talrige latinske og tyske
digte, hvormed Rinckart havde udstyret sin astro
nomiske cirkel, fandtes ogsaa ved »Gesammt-
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Planeten-Cirkel« ovenstaaende salme med alle
tre vers. Den var anført som en »Nytaars-, Maaneds-. Uge- og Dags-Andagt«. Derved rykkede
affattelsestiden for salmen i det mindste frem til
1644, og man maatte nøjes med at sige, at det var
den blotte udsigt til krigens afslutning, som havde
kaldt salmen frem. Ganske vist pegede Rambach
paa den mulighed, at salmen kunde være senere
tilføjet af Rinckart selv i det nævnte manuskript,
han oplevede jo den foreløbige fest for fredsslut
ningen den 10. dec. 1648, og dertil kom, at den
svenske feltpræst, som prædikede ved fredsfesten
i Leipzig nytaarsdag 1649 netop til tekst havde
Sir. 50,24-26, det bibelord, som salmen var byg
get over.
Den antagelse er nu helt forladt. Salmen fore
kommer i Rinckarts »IESV Hertz-Biichlein«, 2.
udg. 1663. Man formoder, at den allerede har
været i bogens 1. udg. 1636. Det støtter man paa
en udtalelse af Rinckart selv i fortalen til en anden
bog »Die Meisnische Thrånen-Saat« fra 1637:
»Ynd dass auch Meine .. . Schrifftlieder ...
schon vor 6 oder 7 Jahren alsobald nebens meinem getruckten Hertz-Buchlein, vnd darinnen
verfasseten Danck-Psålmlein vnd CatechismusLiedern gantz verfertiget«. Denne udtalelse synes
at vise, at »Hertz-Biichlein«, som udkom 1636,
har været færdig allerede 1630, og at denne salme
ogsaa har været med deri.
Man maa da søge en anden anledning end den
vestfalske fredslutning og har fundet denne i
hundredaarsfesten for den Augsburgske konfes
sion, som blev fejret i tre dage, 25.-27. juni i de
kursachsiske lande. Kulp giver en udførlig be
grundelse for denne antagelse. Denne fest havde
en ganske særlig betydning for Rinckart, idet han
allerede i 30-aars alderen havde besluttet at
skildre Luthers liv i en række skuespil. Han
havde selv været præst i Eisleben 1610-13. Her
skrev han et skuespil i fem akter: »Der Eislebische
christliche Ritter«, som ogsaa er mærkeligt af den
grund, at fabelen om »de tre ringe«, der stammer
fra »Decameron« og blev særlig berømt gennem
Lessings »Nathan der weise«, her for første gang
optræder paa tysk. I Erdeborn, hvor Rinckart
var præst fra 1613, skrev han det andet drama:
»Lutherus desideratus«; det blev ikke trykt og er
derfor gaaet tabt. Til mindeaaret for de 95 theser,
1617, skrev han det tredie: »Indulgentiarius
confusus«. Til mindeaaret for rigsdagen i Worms
1621 skrev han det fjerde: »Lutherus Magnanimus«. Det femte var »Monetarius seditiosus«
om bondekrigen. - Nu stod det største af alle
Lutherjubilæerne for døren, mindet om den
Augsburgske konfession. Han skrev da »Lutherus
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Augustus«, men dermed lod han sig ikke nøje.
Han siger selv, at disse festdage var de glædelig
ste, han havde oplevet paa jorden, og derom vid
ner, siger han, alt hvad han paa disse dage
gjorde, talte og skrev, især fire »parodier«. Ved
»parodier« forstod man dengang omdigtninge af
gammelkendt stof. Som den første »parodia
jubilaea« eller »jubel-aars-triumf-sang« nævner
han selv en gendigtning af Dommerbogens 5.
kap. »Nun danket alle Gott, dem Herren
Zebaoth«. Derefter, siger Kulp. er det ikke
dristigt at gætte paa, at en af de fire parodier
netop er nærværende salme, en omdigtning af
Sirach 50,24-26. Denne tekst var aabenbart oppe
i tiden. Som nævnt prædikede den svenske felt
præst over den 1649. Paul Gerhardt skrev ogsaa
en salme over den, se »Op alle, som paa jorden
bor«. Og den laa særlig nær for Rinckart, som
plejede at lade sine børn læse den som bordbøn,
og saaledes er den ogsaa anført i en af datidens
salmebøger. I den bevarede 2. udg. af »HertzBiichlein« er den ogsaa anført som bordbøn. Her
sætter nu kritikken af den anførte hypotese ind
og siger, at salmen ikke kan være en festsalme til
et Lutherjubilæum, naar det er en bordbøn. Der
til kan man svare, at salmen i Tyskland dels
bruges som takkesalme ved de største historiske
begivenheder, dels netop som bordbøn ved fest
lige lejligheder, og ganske paa samme maade
forholder det sig i Sønderjylland den dag i dag.
Men det er alligevel mærkeligt at tænke sig, at
denne takkesalme, der er slaaet saa stærkt igen
nem, at den er blevet kaldt »det tyske tedeum«,
selv om den er skrevet til en festlig lejlighed, dog
er blevet til under Trediveaarskrigens rædsler,
som hverken skaanede forfatteren eller hans by
Eilenburg. Hvis den oprindelig er en bordbøn,
som de fleste forskere nu mener, og hvis den altsaa ikke burde kaldes »det tyske tedeum«, men
»det tyske gratias«, er det for saa vidt lige saa
mærkeligt, at den faktisk er blevet ophøjet til et
tedeum.
I de to første vers følger den meget nøje den
anførte tekst uden at lægge noget til. Det var
endnu paa den tid en almindelig mening ogsaa i
lutherske kredse, at en salme skulde nøjes med at
gengive bibelordet. Paa dette punkt er Paul
Gerhards nævnte salme »Nun danket all und
bringet Ehr« et skridt længere fremme, idet den
giver ikke blot bibelordet, men digterens medita
tion over dette. Til de to første vers har Rinckart
føjet det tredie med en omskrivning af det gamle
Gloria: »Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in
sæcula sæculorum, Amen«. Man har drøftet, om
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dette vers var af Rinckart selv eller tilføjet senere
af en anden, som det saa ofte skete med saadanne
lovprisningsvers, men herom giver det nævnte
matematisk-astronomiske haandskrift et klart
vidnesbyrd, idet alle tre vers var med deri.
Kulp filosoferer lidt over det »nun«, hvormed
salmen og mange andre salmer begynder. Det
tyske ord »jetzt« betegner ganske simpelt det
nærværende øjeblik, mens »nun« i tysk bibelsk
brug betegner dette øjeblik som opfyldelsen af
fortiden, som en kommen af noget, man har savnet
og bedt om. Ogsaa paa dansk betyder »nu« ikke
blot nærværende øjeblik, men ofte tillige øjeblik
ket og dets indhold som den logiske følge af det
forudgangne. Det er med et saadant »nu« denne
salme begynder og ligeledes Paul Gerhardts.
Teksten blev ikke staaende uantastet. Ikke blot
fremkom der i det sidste vers mange flere varian
ter end den omtalte, efterhaanden som den blev
optaget i salmebøgerne, men i den »Hannoverische, ordentliche, vollståndige Gesangbuch«
1657, blev hele salmen omdigtet og udvidet til 4
vers; ogsaa denne form blev optaget i en del
tyske salmebøger, se Tiimpel 11,426.
Efterhaanden som salmen blev kendt i Tysk
land, blev den vævet ind i det tyske folks historie;
den blev ikke blot brugt i hjemmene som bord
bøn, men ogsaa i kirkerne som takkesalme ved
høstgudstjenester. Ja, endnu videre gik dens ry
efter oplevelser paa slagmarkerne eller de mang
foldige kroningsfester. Koch har en lang række
fortællinger derom, hvoraf kun en enkelt skal
gengives. Under den prøjsiske syvaarskrig, da
Frederik den store havde vundet sejr over den
overlegne østrigske hær ved Leuthen d. 5. dec.
1757, lod han størstedelen af sin hær blive tilbage
paa slagmarken, mens han selv med en del af
husarerne forfulgte fjenden. De tilbageblevne
soldater var udmattede af træthed, sult og kulde;
mange af dem segnede om paa jorden; de saarede
jamrede sig, og lig laa spredt rundt omkring.
Natten sænkede sig over alle disse rædsler og
gjorde det hele endnu uhyggeligere. Da begyndte
en enkelt soldat at synge »Nun dancket alle
Gott«, flere stemte i med, musikken faldt ind,
begejstringen steg igen, og da der kort efter hør
tes skydning i retning af Lissa, hvor kongen var
draget hen, drog de trætte soldater afsted for at
bistaa i den fornyede kamp. Til minde om denne
begivenhed blev salmen atter sunget, da man i
1850 afslørede en statue af Frederik den store i
Berlin. - Det vil føre for vidt at nævne blot de
vigtigste af den slags begivenheder under den
fransk-tyske krig 1870.
Ud over verden fløj salmen; den skal være
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oversat paa 108 sprog. Fra Vestindien fortælles
en rørende historie fra 1834. Det engelske parla
ment havde besluttet at frigive negerslaverne, og
paa øen Antigua, hvor der var 30.000 slaver
blandt en befolkning paa ialt 50.000, havde mis
sionærerne samlet slaverne den sidste aften og
prædikede for dem ud fra 1. Kor. 6,19-20: I er
ikke eders egne; thi I blev dyrt købt«. Henimod
midnat knælede de alle ned og takkede Gud for
friheden, som begyndte i denne time og istemte:
»Nu takker alle Gud«. I det samme rullede torde
nen over deres hoveder som en røst fra himlen
om, at deres børn var hørt. En saadan historie
er i hvert fald medvirkende til, at salmens ry
flyver ud over verden.
I Sønderjylland havde den undertiden en
anden klang. Generalsuperintendent Godt beor
drede den sunget ved freds- og takkefesten i kir
kerne paa adventssøndag 1864, hvis man ikke
havde »O, store Gud, vi love dig« i de stedlige
salmebøger. Mangfoldige gange maatte danske
børn synge den paa tysk i skolerne, naar man
holdt Sedanfest, og under den første verdenskrig
lød den baade ved feltgudstjenester ved fronten
og i skolerne derhjemme, naar der kom meldin
ger om sejr. Men skønt den saaledes for mange
sønderjyder har en kedelig bismag, bruges den
dog stadig ved høstgudstjenester og som bordbøn
ved festlige lejligheder.
Til dansk blev den først oversat af Ægidius
1717:
1. Nu takker alle GUd
med hierter/ mund og hænder/
Dend/ som giør store ting
paa os i alle ender/
Ja/ som af moders liv
og første barndoms stund
Og endnu allen tid
giør os got mangelund.
2. Dend evig rige GUd
os vilde her ilive
Et hierte glædefuldt
dend ædle fred og give/
Og os i naaden sin
opholde stadelig/
Og os af aid vor nød
forløse naadelig.
3. Lof/ ær og priis skee GUd
Fader og Søn tillige/
Ogsaa dend hellig Aand
I himlens høje rige/
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Dend Tre-Eenige GUD
i sin selvstendighed/
Som var/ er og vist skal
blive i evighed.
Æ 279.

Selv om denne oversættelse satte spor, var det dog
ikke den, som slog igennem. Der fremkom en ny
afen ukendt oversætter i P:
1. Nu takker alle Gud
med hierte, mund og hænder.
Som overflødigt got
os uforskyldt tilvender,
Som os af moders liv
og barns been har nært,
Og al nødtørftighed
saa rigelig beskiert.
2. Den evig-rige Gud
fremdeles os forunde
Fred og fornøyelse,
hand give, at vi kunde
I naade altid staae
hos ham, og ved vor bøn
Faa hielp i nød og død,
tilsidst en naade-løn.
3. Gud Fader og Guds Søn
skee evig priis og ære,
Den værdig Hellig Aand
derhos høylovet være,
Velsignet Guddom, som
forbliver, var og er!
Vi dig i ydmyghed
vor andagts-offer bær.
P. 451.
Denne tekst gik uændret videre til Gb 91, hvor
salmen er anbragt til slutning paa søndag mellem
jul og nytaar, for saa vidt til hele aarets slutning.
Det var en salme, som meget vel kunde bruges
i E, men naturligvis ikke uden omdigtning. BH II,
s. 383 nævner den som Kampmanns, men den er
formentlig igen bearbejdet i komiteen:
1. Nu takker Alle Gud,
og priser høit hans Naade!
Han styrer Alt, hvad skeer,
til Gavn og evig Baade.
Han fra vor Fødselsstund
har ført os faderlig,
Og os vor Tarv og Trang
tildeelt saa viselig.
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2. Den eviggode Gud,
han give os herefter,
Til Legem og til Siel,
Fred, Sundhed, Held og Kræfter!
Men fremfor dette Alt
han give, at vi maae,
Ved Tro og Christen-Dyd,
i Naade hos ham staae!
3. Dig, Fader! evig skee
Lov, Tak og Friis og Ære!
Din Søn, din Hellig Aand
høilovet evig være!
Du Kraftens, Naadens Gud!
som altid var, og er,
Velsign al Jordens Slægt,
og Hver af os især!
H. Kampmann, E 57.
Denne tekst gik uændret videre til R 6.
En ny begyndelse blev gjort med KHF 1885,
441, hvor man (Brandt?) vendte tilbage til de
gamle tekster og lempede paa dem:
1. Nu takker alle Gud
med Hjærte, Mund og Hænder,
Som overflødig godt
os uforskyldt tilsender,
Som os fra Moders Liv
og Barndom har betænkt,
Og al Nødtørftighed
saa rigelig os skjænkt!
2. Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
Et glad og trøstigt Sind,
mens vi er her i Live,
Saa vi i Naade staa
hos ham, og paa vor Bøn
Faa Hjælp i Nød og Død,
til sidst hans Naadeløn!
3. Gud Fader og Guds Søn
ske evig Pris og Ære!
Den værdig’ Helligaand
derhos højlovet være!
Treenig’ Gud, som var
og er og bliver, dig
Vort Takke-Offer frem
vi bær ydmygelig!
KHF 1885,441.
Denne tekst gik videre til RT 2,820 og KH 13
med et par ændringer:
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2,3:

Fred og Frimodighed,

3,1-4: Gud Fader med Guds Søn
og Helligaand tillige
Ske Tak og Lov og Pris
i høje Himmerige!
I Sønderjylland optog MB 479 teksten fra P med
en ubetydelig, men paakrævet, ændring:
1,6:

Og Barndoms Tid.

Derefter optog N 468 teksten fra KHF 1885, lige
ledes med nogen ændring:
1,4-8: ... tilvender,
Som os fra Moders Liv
Og første Barndomsstund
I alt vort Levnets Tid
Velsigned mangelund!
3,7-8: vi
Frembær
D 11 har taget teksten fra KH, men 1,5-8 fra N;
derved kommer ordene fra Ægidius stadig til at
klinge med.
I Norge har Wexels optaget en væsentlig ny
bearbejdelse i »Christelige Psalmer« 1840. La 76
og Hauge 78 har optaget teksten fra P, den første
dog med flere ændringer end den sidste. La rev 51
har moderniseret Landstads tekst, bl.a. i begyn
delsen »Nu la oss takke Gud«, saa det er klart, at
det er en opfordring. Støylen har oversat den til
Nynorsk 42: »No takka alle Gud«.
Til svensk blev den 1694 oversat af Svedberg,
og hans oversættelse er kun lidet ændret i Sv. 12:
»Nu tacker Gud, allt folk«.
(Koch 111,98; VIII, 168-174. Rambach 11,386; VI,
s. VIII. Fischer 11,101-104. Kulp 245; 250. Skaar
1,223. Poulsen I,io8. H. Rosendal: »Træk af Dansk
hedens Historie i Sønderjylland« I, Køb. 1911, s. 361.
Adolf Brussau: »Martin Rinckart und sein Lied Nun
danket alle Gott«, Lpz. u. Hamburg u.a. (»Welt des
Gesangbuchs«, Heft 10)).

NU TITTE TIL HINANDEN DE FAVRE
BLOMSTER SMAA.
1. Nu titte til hinanden de favre Blomster smaa;
De muntre Fugle kalde paa hverandre;
Nu alle Jordens Børn deres Øine opslaae;
Nu Sneglen med Huus paa Ryg vil vandre.
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2. Den kjære Gud og Skaber den mindste Orm
er nær:
Han føder Fugl og Markens Lillie klæder;
Dog Menneskenes Børn har han allermeest
kjær:
Gud aander paa Øiet, naar det græder.
3. Guds Søn var selv et Barn, og paa
Krybbestraa han laae;
Hans Vugge stod paa Jord foruden Gjænge.
Guds Himmeriges Fryd har han lovet de
Smaa
Og Blomster fra Paradisets Enge.
4. Guds Søn har os saa kjær; han er
Børnevennen stor;
Han bærer Barnet op til Gud paa Armen;
Han Storm og Hav betvang, da han vandred
paa Jord;
Men Børnene leged ham ved Barmen.
5. O Du, som os velsigned og tog i Favn de
Smaa,
En Morgen see vi Dig i Paradiset!
Du lærte os til Gud vore Øine opslaae Evindelig være Du lovpriset!
B. S. Ingemann:
»Morgensange for Børn«, Kjøb. 1837, nr. 7.

»Over den morgenfriske, uskyldige Lilleverden
vaager den kære Gud og Skaber; hvis et Øje for
mørkes af en Taare, er han straks tilrede for smi
lende at aande paa det: Saa, nu er det ovre! De
voksne, som lever i dette Land, bliver ogsaa til
Børn, hvis Taarer bortaandes af Vorherre« (Hans
Brix).
Saa let gaar det nu ikke. Ingemanns blufærdig
hed hindrer ham i at tale saa tydeligt, at littera
turprofessoren forstaar det. Børnene forstaar det
naturligvis heller ikke; de forstaar, at baade sneg
len og ormen har en plads i Guds rige, og at de
selv har den bedste. Derom synger de med glæde.
Men synger man de tre sidste vers ved et lille
barns begravelse, forstaar moderen, at de er skre
vet for hende. Denne sang er Ingemanns side
stykke til H. C. Andersens »Historien om en
moder«. Ludwigs har forstaaet det: »Og saa
samler Ingemann Børnene om sig til en Trøste
sang for Mo’r. De synger om, hvordan Jesus selv
engang var et lille, fattigt Barn, og hvordan han
har lovet Børnene Himmerig og Blomster fra
Paradisets Enge. Han er den store Børneven. Og
nu forklares Døden i hans Kærligheds Skær: at
Barnet er død, det betyder, at Jesus »bærer Bar
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net op til Gud paa Armen«. Og saa samles San
gen i en Tak til ham, som »lærte os til Gud vore
Øjne opslaa«, og som vi engang skal samles hos«.
Dette er lørdagssangen blandt Ingemanns »Mor
gensange for Børn«. Om lørdagen tænker Inge
mann paa døden og paa, at Jesus laa i graven.
Som bevis herfor kan naturligvis ikke tjene, at
han har skrevet en særlig paaskelørdagssang (se:
»Dag til hvile«). Men allerede i morgensangene
til Sorø Akademi begynder lørdagssangen »Stig
frem, o Dag, med Dødens Minde! I Graven Livets
Konge laa .. . Dog selv paa Dødens stille Dag,
O Gud, vor Lov og Pris modtag!« Hele denne
sang handler om døden. Det er saa paafaldende,
at det ikke kan være tilfældigt; det er en ejendom
melighed ved Ingemanns forestillingsverden. Paa
denne baggrund er det snarere mærkeligt, at
dødstanken her er omtalt saadan, at man ikke
behøver at opdage den, hvis man ikke selv kom
mer med den og trænger til sangens trøst.
Med en lykkelig haand har P. Poulsen lagt
denne sang ved siden af Ingemanns Levnedsbog
og paavist, at de første vers er fulde af barndoms
minder fra Torkildstrup præstegaard. Linje for
linje er der paralleller. Mest overraskende er vel
sneglen, som dukker op i 1,4, men den kommer
ingenlunde tilfældigt: »Af alle Dyr var der maaske ingen, han betragtede med større Beundring
end den lille Snegl, som Vorherre havde lært at
bygge saa kunstigt et Hus, og som med hele sit
Hus paa Ryggen kunde krybe op ad den stejle
Træstamme . . . hin Sneglekærlighed gik vakrest
over til det følgende Aarhundredes Børn, naar de
sang: Nu titte til hinanden - og de kom til Linien:
Nu Sneglen med Hus paa Ryg vil vandre«. Saaledes kan der fortsættes med fuglene og blomsterne
og ikke mindst med det barnlige Gudsforhold, der
er skildret i v. 2: »Saa langt tilbage, han er sig
bevidst, kan han nemlig ikke erindre noget Tids
punkt, hvori han ikke har følt eller troet sig i lige
saa sikker Forbindelse med den usynlige Skaber
og Fader som med de synlige Forældre. - Hans
Tillid og Fortrolighed til den usynlige Fader var
uformørket, som den var ubegrænset«.
Da Weyse havde sat melodi til Ingemanns
morgensange (se nærmere under »Bliv hos os,
naar dagen hælder«), kom de hurtigt ud blandt
folk, ikke mindst denne. Den 30. maj 1842 skriver
Peter Rørdam i et brev til Grundtvig, at han
dagen før havde indøvet den under gudstjenesten
i kirken i Mern, »men udenad, saaledes at jeg
sagde hvert Vers højt, og sang saa for«. Under et
besøg i Slesvig en halv snes aar senere skriver han
til sin hustru, at han »igaar havde megen Fornøielse af at lære Børnene i Solt Skole: »Nu titte

483

NU VELAN, ET FREJDIGT MOD

til hinanden«, til Lærerens store Forundring, at
det kunde skee saa nemt og hurtigt«. Samme aar,
1852, var den danske borgerskole i Flensborg
blevet aabnet med afsyngelse af den samme sang.
Den blev uden ændringer optaget i R 57 og gik
videre til N 607 og KH 658. D 697 har ikke her
turdet røre ved verbernes flertalsformer, som her
næsten hører med til sangens duft, og som i hvert
fald ikke kan ændres i 1,3.
Det sidste vers bruges ofte for sig selv som
daabsvers. Det er optaget i det Dansk-tyske sal
mehefte, som bruges i Sydslesvig, i E. F. Schu
machers oversættelse fra 1881. Flele sangen er
oversat af P. C. Paulsen i »Hymnal for Church
and Home«: »The Flowers now awaken, re
freshed by morning dew«.
En mærkelig sang: morgensang, dødssang,
daabssang! Og jeg har engang viet et ungt par,
som bestemt ønskede den sunget i kirken ved
deres bryllup; da de begge var æstetisk helbe
farne og vidste, hvad de gjorde, lod jeg det ske.
(Brix, 100, 102. Ludwigs 1,57. Poulsen 11,49-54.
M. Pontoppidan: »En dansk Præst«, Kjøb. 1898, s. 8q.
Peter Rørdam 1,258 flg., 11,227. Th.J. Madsen:
»Træk af den danske Skoles Historie i Sydslesvig mel
lem de to slesvigske Krige«, Sonderjydske Aarbøger
1946, s. 93. Ingemanns Levnetsbog, s. 50-51; 68-69).

Haabets rætte Ancker-Grund/
Lyys op paa mine1 trange Bane/
Ja udi min sidste Stund.
3.

O det søde JEsu Navn!
O det Navn foruden lige!
O mit søde Himmerige!
O min Siæles Frelse-Havn!
O mit Hiertes Lyst og Længsel!
O min søde Himmel-Skat!
O min Fryd i største Trængsel!
O mit Lyys i Dødsens Nat.

4.

JEsus os til Trøst og Gavn
Dette Navn har vildet bære/
Men Hand maatte tilig lære/
At det var et Smerte-Navn/
Thi da Blodet motte rinde/
Da Hand Frelse-Navnet fick/
Derved Troe vor Jammers minde
Hannem ind i Siælen gick.

5.

Derfor findes nu for mig
Dette Navn saa fuld af Naade/
At jeg mig i aid min Vaade
Derved fryder inderlig/
Maa jeg kun min JEsum nyde
I en fast og stadig Troe/
Skulde det mig ey fortryde/
Om end Verden brast i toe.
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JESUS, OS TIL TRØST OG GAVN.
Nyt-Aars-Sang
Om
JESU Nafn.
Dine Salver ere gode at lugte/ dit
Navn er (som) en udest1 Salve.
Gant. 1. v. 2.
Mel. Rind nu op i JEsu Navn.
1.

2.

NU vel an! et freydigt Mood!
Op mit Hierte! Op min Tunge!
Op om JEsu Navn at siunge
Om Hans Kiærlighed og Blood/
Alt/ hvad i mig er/ sig fryde
Til min Frelsers Lov og Priiss/
At min Nyt Aars-Sang kand lyde
Langt hen ind i Paradiiss.
O du blodig JEsu-Navn!
Min Forløsnings Morgen-Røde
Paradises første Grøde
Bange Siæles Hvile-Stavn/
Troens stærcke Seyer-Fane/

1. Trykfejl: udøst.
31*

6. O jeg er en syndig Krop/
Det er aid min Titels Ære/
Bedre kand den ikke være/
Naar jeg kaster Loven op/
Men for du est JEsus bleven/
Og min Jammer paa dig toog/
Derfor staar mit Navn indskreven
Deylig udi Livsens Boog.
7.

Jeg skal op i Dommen staa/
Ind med Fryd i Himlen stige/
Herske udi JEsu Rige
Med en deylig Krone paa/
Hvide Klæder/ Palme grede2/
Engle Drick af Livsens Flood/
Dette nyder jeg allene
For min JEsu Navn og Blood.

8.

Nu det Navn/ O JEsu/ som
Du for mig har vildet bære/
Lad det mig i Tancker være/
Hvor jeg gaar i Verden om/

1. Trykfejl: min. 2. Trykfejl: grene.
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1,5-8 hos Brorson svarer til Kingos 1,5-8. Dette
er faktisk iøjnefaldende, og det har interesse som
et af de sjældne eksempler paa litterær afhængig
hed hos Brorson. Han er sig dette bevidst, som det
ses af melodiangivelsen. Men det vejer ikke saa
Hans Adolph Brorson:
tungt, som Frandsen synes. Han mener, at Bror
»Nogle Jule-Psalmer«, 1732, VIII.
son endnu ikke har fundet den form, som svarer
Efter de syv julesalmer i Brorsons berømte første
til hans temperament; han kan ikke røre sig i
salmehefte følger to nytaarssalmer, nemlig ovenKingos svære rustning. »Det er aabenbart, at vi
staaende, som kunde kaldes den positive, fordi
her staar overfor en tidligere Frembringelse, som
den udlægger nytaarsdagens evangelium, Luk.
vistnok tør føres helt ned til den Periode, i hvil
2,21, og »Kom, Hierte! tag dit Regne-Bræt«, som
ken han skrev sit Sørgedigt«, dvs. 1721. Dette er
kunde kaldes den negative, fordi den fæster hele
ingenlunde aabenbart; der er en himmelvid for
opmærksomheden paa vor synde-gæld. At Bror
skel paa den poetiske bundethed i sørgedigtet og
son har overskrevet den med et motto fra Høj
frigjortheden i denne salme. Thi selv om den har
sangen, vidner blot om, hvorledes han med pietis
formelle overensstemmelser med Kingo, er den
men levede i tankerne om Brudgommen og bru
ingenlunde pastiche; den staar i poetisk kraft og
den. Det er ikke denne tekst, han udlægger, men
dybde ikke tilbage for Kingos, og Brorson rører
evangeliet. Salmen blev siden optaget i Klenodiet
sig saa frit, at ingen vilde bemærke »Kingos svære
med de nævnte trykfejl rettede, og med rent for
rustning«, hvis han ikke havde stirret sig blind
melle ændringer i ortografien, samt 3,8 og 8,5:
paa nogle formelle ligheder. Man kunde med
dødens. 6,8: livets.
samme ret sige, at »Den yndigste Rose« var en
Efter den indledende opfordring til nytaarslovdaarlig salme, fordi den viser litterær overens
sang følger et vers, hvor Jesu »blodige« navn (se
stemmelse med en ringere digter som E. E. Naur,
4.5- 6) prises under skiftende billeder, der alle har og at den af samme grund maatte være skrevet af
bibelsk afstamning:
en ung og umoden digter. Tværtimod viser disse
to sjældne eksempler paa litterær afhængighed,
2,1:
Ef. 1,7.
hvor overlegen Brorson er, og i hvor høj grad han
2:
Luk. 1,68,78; Rom. 8,23; Ef. 4,30.
formaar at skabe en skøn Eva af et ribben.
3:
1. Kor. 15,20; Luk. 23,43.
Andre har da ogsaa vurderet denne salme helt
4:
Math. 11,28.
anderledes. L. J. Koch kalder den »uden sam
5:
1. Jobs. 5,4.
menligning vor ypperste nytaarssang«. Paul
6: Hebr. 6,19.
Oldenburg ofrer den og dens fortolkning et lille
7: Johs. 8,12. »Lys« er et substantiv parallelt
selvstændigt skrift. Den virkede overvældende
med de tidligere. »Op paa« betyder: paa.
paa danske præster, som efter genforeningen kom
til Sønderjylland og kun kendte de to vers fra
4.5- 6 taler om Jesu omskærelse, Luk. 2,21; da
KH, se senere. Og man har et mærkeligt vidnes
gik det ind i hans sjæl, hvor det trofast
byrd fra en tysk præst, som i Nordslesvig var
blev, at han gennem lidelse skulde være
blevet dybt grebet af mødet med den danske
vor frelser.
salmesang; det er G. Horstmann, der fortæller
om et sygebesøg i Brøns, hvor han træffer patien
6,4: slaar op i loven, Rom. 3,23.
ten i færd med at spille paa Zither, mens hun sang
7-8: Fil. 4,3; Aab. 3,5. En smuk sammenstil
»das gewaltigste Lied des nordschleswigschen
ling mellem Jesu navn og mit.
Pastorensohnes Hans Adolf Brorson, vielleicht
neben Luthers »Ein’ feste Burg« iiberhaupt das
7,3: Aab. 22,5.
gewaltigste Kirchenlied der evangelischen Chri4; Aab. 2,10.
stenheit«. Indremissionær Hans Christian Beck
5: Aab. 7,9.
holdt særlig meget af v. 6 og fremsagde det med
6: Aab. 22,1.
glædestaarer paa sit dødsleje.
Den blev optaget i P 27 med en ændring i 4,7:
Ernst Frandsen, der har skrevet om Brorsons jule
Tænk kun, at vor. MB 60 har forkortet den til 7
salmer, vurderer ikke denne særlig højt. Han gør
vers ved at sammensætte 4 a og 5 b og har iøvrigt
opmærksom paa, at Brorson her stemmer op paa
foretaget mange uheldige ændringer. N 83 op
samme maade, som Kingo plejer, at 2,1-4 »er
tager alle vers, søger tilbage til Brorsons tekst og
komponeret over begyndelsen af Kingos kendte
ændrer kun:
morgensang »Rind nu op i Jesu Navn««, og at
Og i Dødsens sidste Dvale
Lad det qvæge Siæl og Sind/
At jeg maa om JEsu tale/
Til jeg gaar i Himlen ind.
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2,3: Paradisets
5: Seiersfane,
3,4: Sjæls den sikkre Havn,
4,4:
5:
6:
7:

Smertens Navn;
Thi hans Blod alt maatte
Frelsernavnet
Og derved vor

5,6: Udi Troen fuldt og fast,
8: Om end Verdens Grundvold brast.
6,1: en Synder stor,
4: hører Lovens Ord;
5: er
8,3: mig det
5: Dødens
I Sønderjylland er salmen altsaa stadig blevet
brugt i sin helhed, men i kongeriget blev den ude
ladt i Gb og E; man var blevet for dannet til at
tale om Jesu omskærelse, og det varede over
hundrede aar, inden et enkelt vers kom ind i
salmebøgerne. R 125 optog v. 2 med følgende
ændringer:
1: Jesu dyrebare Navn,
2:
Vor
3:
Paradisets
5:
Seiersfane
7-8: Vær vort Lys paa Livets Bane,
Vær vort Liv i Dødens Stund!
RT2,852 og KH 103 optog to vers med begyn
delsen »Jesus os til Trøst og Gavn«, nemlig
4a -|- 6b og v. 2, ændret saaledes:
1 (4),2: Frelsernavnet vilde bære,
(6),5: Dog, for han er
(6) ,6: sig
V. 2 som R.
Skønt der saaledes stadigt var et ar efter sammen
stykningen af de to dele, der udgør første vers,
slog denne lille salme med den stille glans (i mod
sætning til originalens stærke fremadskridende
tankegang) saa godt an, at den siden føltes som
noget umisteligt. Med SS 720 vendte den tilbage
til Sønderjylland, skønt man i forvejen havde
originalen; dog blev v. 2 ført tilbage til Brorsons
form.
Efterhaanden opdagede man dog ogsaa i »det
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gamle land« værdien af de udeladte vers og
gjorde forsøg paa at faa mere af salmen med.
KHT 696 optog v. 1, 6, 7. S 144 optog v. 1, 2,
4a + 6b, 8. ST 725 optog v. 1, 2, 43 + 53, 6, 8.
DT 744 udelod kun v. 3. Alle forslagene optog
salmen i to skikkelser, SF 61 alle vers, GF 707
fem vers som ST, MF 124 ligeledes, blot var man
uenig om de nødvendige ændringer. Desuden
blev de to vers fra KH optaget i alle tre forslag.
Dette viste vejen for D, som ligeledes optog sal
men i to skikkelser, nemlig nr. 112, der kun har
udeladt v. 3, og nr. 49, der bringer de to vers fra
KH 103, for at ingen skal undvære denne lille
yndlingssalme. Derved har denne salme endelig
opnaaet den ære, som den fortjener. Maaske maa
en af pastor Horstmanns efterfølgere i Brøns dog
ogsaa gøre en lille tilføjelse. Under et husbesøg
kom han til at tale med en gammel kone om
denne salme, som var hendes yndlingssalme, »og
især v. 3«, føjede hun til. Præsten undrede sig;
det var det eneste vers, som han med sin for
mentlig større poetiske forstaaelse mente at kunne
undvære. Man maa skrive sig bag øret, at andre
maaske dømmer anderledes om »otte gange o«
end de poetiske finsmagere.
Men rent bortset fra æstetiske og religiøse vur
deringer er der et rent kirkeligt hensyn, som den
præst, der skal vælge salmer til nytaarsdag, ikke
kan se bort fra. Pastor C. B. Hansen, Nordby paa
Samsø, gjorde i en vægtig kronik opmærksom paa
dette forhold for en snes aar siden. Han minder
om, at den borgerlige nytaarsdag kirkelig set er
Jesu omskærelsesdag, og naar man sammenholder
dagens korte evangelium med epistlen fra Galaterbrevet, 3,23-29, fremkommer den tanke, at
Jesus straks gik ind under loven og derved løs
købte os til et liv under naaden. Allerede Luther
sagde: »Paa denne dag plejer man at ønske nytaarsønsker fra prædikestolen, som om man ikke
havde nogen nyttig og salig ting at prædike over.
Vort evangelium fordrer af os at prædike om
omskærelsen og det navn Jesus«. Jesus maatte
»tidlig«, nemlig otte dage gammel, lære, at hans
navn var et »smertenavn« (jvf. 4,3-4), at hans
navn var »blodigt«, hvorved der ikke hentydes
til korset, men til dagens begivenhed. I den til to
vers forkortede udgave af salmen kunde man i
disse ord have anledning til funderinger over, at
hans forældre var strenge, hans hjem var fattigt,
at han havde modgang i sin ungdom osv. Kun
den hele salme stiller alle enkeltudtryk i den
rette belysning, og kun den hele salme giver os
dagens evangelium og de salige følger af, at Jesus
gik ind under loven. Vi har ellers nytaarssalmer
nok med de gode nytaarsønsker, som Luther
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taler om, og vi har af Grundtvig faaet en række
salmer, der ligesom »Jesus, os til trøst og gavn«
taler smukt om Jesusnavnet i almindelighed, men
vi har kun denne ene salme, der forbinder dagens
epistel- og evangelietekst. Den betegner kulmina
tionen af kirkens prædiketradition paa denne dag.
I Norge blev salmen opdaget af Wexels, som i
»Christelige Psalmer« 1840 optog fem stærkt
bearbejdede vers med begyndelsen »Saligheden
er os nær«. La 176 brugte den samme begyndelse,
men optog alle vers. La rev 160 forkortede til 6
vers, mens Nynorsk 744 optog atter alle vers i
tillæget. Ogsaa Hauge 80 har optaget alle vers,
men med den oprindelige begyndelse og i det
hele i en meget teksttro form.
(Skaar I,44i- BSS 1,59. L. J. Koch II, 173, 203. Ernst
Frandsen: »Brorsons Julesalmer i Faksimile«, Aarhus
1932, s. 15-16, 25. Paul Oldenburg: »Jesu dyrebare
Navn«, Aalborg 1940. C. Asschenfeldt-Hansen: »Smaa
Mindeblomster«, Køb. 1927, s. 40. G. Horstmann:
»Erinnerungen aus verlorenem Land«, Bordesholm
u.A., s. 119. C. B. Hansen i Kristeligt Dagblad 18. jan.
>942)-

NU VELAN, VÆR FRISK TIL MODE.
Christliches Abend-Lied,
Sich dem Schutz des Allerhohesten zu befehlen.
1. WErde munter, mein Gemiite,
Vnd jr Sinne, geht herfiir,
Dass jhr preiset Gottes Giite,
Die er hat gethan an mir,
Da er mich den gantzen Tag
Fiir so mancher schweren Plag’
Hat erhalten und beschiitzet,
Dass mich Satan nicht beschmitzet.
2. Lob und Danck sey dir gesungen,
Vater der Barmhertzigkeit,
Dass mir ist mein Werck gelungen,
Dass du mich fur allem Leyd’
Und fiir Siinden mancher Art
So getrewlich hast bewahrt,
Auch die Feind’ hinweg getrieben,
Dass ich unbeschådigt blieben.
3. Keine Klugheit kan aussrechen
Deine Giit’ und Wunderthat,
Ja kein Redner kan ausssprechen,
Was dein’ Hand erwiesen hat.
Deiner Wolthat ist zu viel,
Sie hat weder Maass noch Ziel.
Ja du hast mich so gefiihret,
Dass kein Unfall mich beriihret.
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4. Dieser Tag ist nun vergangen.
Die betriibte Nacht bricht an;
Es ist hin der Sonnen prangen,
So uns all’ erfrewen kan.
Stehe mir, O Vater bey,
Dass dein Glantz stets vor mir sey
Und mein kaltes Hertz erhitze,
Wenn ich gleich im Finstern sitze.
5. HERR, verzeyhe mir aus Gnaden
Alle Sund und Missethat,
Die mein armes Hertz beladen
Und so gar vergifftet hat,
Dass auch Satan durch sein Spiel
Mich zur Hellen stiirtzen wil.
Da kanst du allein’ erretten;
Straffe nicht mein Ubertretten.
6. Bin ich gleich von dir gewichen,
Stell’ ich mich doch wieder ein;
Hat uns doch dein Sohn vergliechen
Durch sein’ Angst und TodesPein.
Ich verlåugne nicht die Schuld,
Aber deine Gnad’ und Huld
1st viel grosser als die Siinde,
Die ich stets in mir befinde.
7. O du Liecht der frommen Seelen,
O du Glantz der Ewigkeit,
Dir wil ich mich gantz befehlen
Diese Nacht und allezeit.
Bleibe doch, mein Gott, bey mir,
Weil es nunmehr tunckel schier;
Da ich mich so sehr betriibe,
Troste mich mit deiner Liebe.
8. Schiitze mich fiirs Teuffels Netzen,
Fiir der Macht der Finsternis,
Die mir manche Nacht zusetzen
Und erzeigen viel Verdriess.
Lass mich dich, O wahres Liecht,
Nimmermehr verlieren nicht.
Wenn ich dich nur hab’ im Hertzen,
FuhF ich nicht der Seelen Schmertzen.
9. Wenn mein’ Augen schon sich schliessen
Und ermiidet schlaffen ein,
Muss mein Hertz dennoch gefliessen
Und auff dich gerichtet seyn.
Meiner Seele mit Begier
Traume stets, O Gott, von dir,
Dass ich fast an dir bekleibe
Und auch schlaffend dein verbleibe.
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10. Lass mich diese Nacht empfinden
Eine sanfFt’ und siisse Ruh’.
Alles Ubel lass verschwinden,
Decke mich mit Segen zu.
Leib und Seele, Muth und Blut,
Weib und Kinder, Haab’ und Gut,
Freunde, Feind’ und Haussgenossen
Seyn in deinen Schutz geschlossen.
11. Ach bewahre mich fur Schrecken,
Schiitze mich fiir Uberfall.
Lass mich Kranckheit nicht auffwecken,
Treibe weg des Krieges-Schall.
Wende Fewr und WassersNoth,
Pestilentz und schnellen Tod.
Lass mich nicht in Sunden sterben
Noch an Leib’ und Seel verderben.

ranske salmebøger af Gesenius og Denicke. Det
ser dog ud til, at den danske oversætter har benyt
tet ovenstaaende ældste tekst. Det skal videre
nævnes, at der er en række tyske salmer med den
samme begyndelse, en morgensalme af Hartman
Schenck »Werde munter mein Gemiithe und ihr
Sinnen geht herfiir«, en anonym morgensalme fra
1736 »Werde munter mein Gemiithe und erwecke dich mein Geist«, en salme til nytaarsaften
af J. C. Arnschwanger »Werde munter mein
Gemiithe, zu besingen deinen Gott«, en nadver
salme af Erdmann Neumeister »Werde munter
mein Gemiithe und erfreue dich mein Geist« og
endelig en trøstesalme af J. D. Ernst »Werde
munter mein Gemiithe, warum krankest du dich
so«.
Den danske oversættelse lyder:

12. O du grosser Gott, erhore,
Was dein Kind gebeten hat;
Jesu, den ich stets verehre,
Bleibe ja mein Schutz und Raht;
Und mein Flort, du wehrter Geist,
Der du Freiind und Trdster heisst,
Hore doch mein sehnlichs Flehen.
Amen, ja, das sol geschehen.
Johann Rist:
»Himlische Lieder ... Das dritte Zehn«, 1642.
Her efter Tiimpel II, 199.
Denne aftensalme fremkom i »Johann: Risten
H. P. Himlischer Lieder Mit sehr anmuthigen,
mehreren theils von Herrn Johann: Schopen
gesetzten Melodeyen«, som udkom i Liineburg
1642 i fem hefter med 10 salmer i hvert. Den
rummer nogle efterklange fra Joh. Arndts »Paradiesgårtlein«, men er iøvrigt ikke meget original.
Den er velformet som alt, hvad der kom fra Rists
pen, men ogsaa noget udtværet, saa man i tyske
salmebøger plejer at forkorte den. Derved kan
der godt falde en enkelt original tanke bort; saaledes beklager Kulp, at tanken i v. 9, at sjælen
under søvnen skal drømme om Gud, er faldet
bort. Koch peger paa v. 6, som ofte er blevet bedt
i kirken, ikke blot med henblik paa den forløbne
dag, men paa hele levnedsløbet. Det sidste vers er
ofte brugt for sig selv som aftenbøn eller som af
slutning paa aftenandagten. Bønnen i v. 11, som
maaske ikke saa meget giver genlyd i nutiden, og
den flere gange nævnte skræk for mørket, var paa
Trediveaarskrigens tid meget vel motiveret.
De tyske salmebøger kan være meget uenige
om den rette tekst. Dels har forfatteren selv i
senere udgaver af »Himlische Lieder« ændret
den, dels er den blevet frit omdigtet i de hannove-

En ny Aften-Sang/
siungis med den Tone:
Som Hiorten med Tørst befangen/ etc.
1. NU vel an vær frisk til Mode/
Sind oc Siæl opmuntre dig/
prjse Gud for alt det Gode/
som hand har bevjst mod mig:
At hand mig til denne Dag/
For saa mangen Nød oc Plag’/
Har opholdet oc bevaret/
Oc for Satans List forsvaret.
2. Glædelig min Røst skal klinge/
med din Loff O Fader bljd/
at du lodst saa vel gelinge/
denne Dag mit Verck oc Id:
Oc for Synden fuul oc leed/
har saa naadig Hielp beteed/
oc aid Fiendtlig Mact fordreffven/
at jeg ubeskadt er bleffven.
3. Hvo kand med Fornufft udgrunde/
kiere Fader din Godhed/
oc udsige nogenlunde/
alt det God’ mig er beteed ?
Din Velgierning offvergaar/
alt det Sind oc Sands formaar/
ja din Haand har det affvendet/
intet Ont at mig er hændet.
4. Denne Dag er nu fremgangen/
Solens Skin har os forladt/
derimod har os omfangen/
denne mørck’ oc kaalde Nat
Lad O Gud dit Liusis Skin/
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Huse for min Siæl oc Sind/
oc mit Hierte saa antænde/
at det aff Kierlighed brende.
5. Gode Gud giff til aff Naade/
hvad jeg har forbrudt mod dig/
denne Dag i mange maade/
der ved Satan glæder sig:
Det er dog hans Lyst oc Spill/
at hand mig forderffve vil/
læge du min Siælis Byide/
straffe ey som jeg forskylde.
6. Er jeg end fra dig bortviget/
falder jeg dog nu til Foed/
har ey os din Søn forliget
med sin Død oc hellige Blod:
Jeg benecter ey min Synd/
men hans Død har større Fynd/
til din Naade at forhverffve/
end min Synd mig at forderffve.
7. O du Siælens Trøst oc Glæde/
O du Herlighedsens Glantz/
vær i Nat hos mig tilstede/
med din’ Engle mig beskantz:
Om end Dagen viger bort/
bliff dog hos mig immerfort/
oc min Siæl kierlig omfaffne/
at hun dig (Gud) aldrig saffne.
8. Dempe Satans gloende Pjle/
sønderriff hans Garn oc Baand/
at hand ey den stund jeg hvile/
mig besnære oc skade kand:
Naar du (Gud) est Skiul oc Skiold/
min Tilljd oc Hinderhold/
Siæl oc Liff da hviler trygge/
under dine Vingers Skygge.
9. Naar sig hvill’ mine trætte Lemmer/
oc min’ Øyne slutte sig/
Da mit Hierte stedse drømmer/
O min Gud/ med Lyst til dig:
Du alleene est den Skat/
som jeg baade Dag oc Nat/
soffvendis mig paa fortrøster/
vaagendis mig med forløster.
10. Dine Vinger mig bedecke/
lad mig hvile i dit Skiød/
intet Ont lad mig forskrecke/
eller hindre i Søffnen sød:
Dig befal jeg nu i Haand/
Liff oc Legem/ Siel oc Aand/

Huus oc Gods/ Børn/ Ecte-Qyinde/
Venner/ Slect oc Huussgesinde.
11. Alle samtlig os bevare/
denne Nat oc aid vor Tjd/
fra Ulycke/ Vaad’ oc Fare/
fra u-rolig Tvist oc Strjd:
Vende Vands oc lides Nød/
Pestilentz oc hastig Død/
lad din Vredis Ild udslyckis/
oc mig ey i Synd henryckis.
12. Ach! bønhør nu kiere Fader/
hvad jeg Sønlig har fremført/
JEsu jeg dig ey forlader/
før jeg biir hos dig bønhørt/
O du værdig hellig Aand/
voris Trøster oc Talssmand/
hør oc fuldgiør min Begiere/
Amen/ ja det skal saa være.
Hans Pederson (?)
»En Ny Psalmbog«, 1663.
Det ældste kendte findested for denne oversæt
telse er »En Ny Psalmbog D. Mart. Lutheri oc
andre Gudfryctige Christnes oc Danske Mænds:
Hvorudi findis de fleeste oc brugligste Psalmer
etc., Prentet Aar 1663«. Der er ingen oplysninger
om bogtrykkeren eller trykkestedet. Men denne
salmebog skjuler sig i et samleværk, som har føl
gende titel: »Den Biblisk-Kirck-Skol-Huus- oc
Reise-Haandbog med disse effterfølgende 42.
nyttelige Bøger .. . aff Bibelen oc adskillige andre
trøcte Bøger samlet oc til Trycken bekostet aff
Christian Cassuben .. . Tryet hos Jørgen Gøede
. . . 1675«. Skaar siger derfor efter BH 1,429, at
oversættelsen først findes i Cassubens salmebog
1663. Det er imidlertid tvivlsomt, om denne sal
mebog oprindelig har været Cassubens. Salmen
findes nemlig ikke i Cassubens »fuldkomne« sal
mebog 1666, men først i udgaven 1675. Den fin
des heller ikke i Cassubens »En Ny KirckeHaandbog« fra 1664, som er dansk-tysk, idet den
danske tekst findes paa venstre side, den tyske paa
højre. Her havde det dog været naturligt, at
denne nye oversættelse var taget med i den ret
fyldige samling af oversatte tyske salmer, hvis den
paa den tid havde været i Cassubens haand. Nej,
det ser ud, som om Cassuben har sammensat sin
»Biblisk-Kirck-Skol-Huus- og Reise Haandbog«
af flere stykker, hvoraf han maaske har overtaget
nogle fra andre boghandlere. Han har bag det
fælles titelblad samlet en række mindre ting, som
sikkert hører sammen med titelbladet af 1675.
Derefter kommer salmebogen med særligt titel-

489

NU VELAN, VÆR FRISK TIL MODE

blad og andre typer, trykt 1663, derefter katekis
men trykt 1664, derefter kollekter, epistler og
evangelier trykt 1664 og endelig en bønnebog,
ligeledes med særlig paginering, men uden sær
ligt titelblad. Da salmen heller ikke findes i
Mokkes fuldkomne salmebog af 1664, kan man
vist gaa ud fra, at »En Ny Psalmbog« 1663 fak
tisk er det sted, hvor den danske oversættelse har
set lyset. Man kan formentlig ogsaa gaa ud fra, at
den da har været ganske ny. Den staar nemlig
ikke mellem bogens øvrige morgen- og aftensal
mer, men sidst i bogen, efter salmer om død og
begravelse, dommedag og det evige liv, samt
Litaniet. Det ser ud, som om den er kommet til
efter redaktionens slutning.
Der er ogsaa nogen usikkerhed med hensyn til
oversætteren. BH I siger i »Omrids af Forfatter
nes Levnetsløb« s. 47, at den er oversat af Hans
Pederson, der var præst i Steenstrup og Lunde
paa Fyn, idet Christoffer L. Friis i sine optegnel
ser om danske salmedigtere udtaler sig meget be
stemt derom. I forfatterregistret til K 1699 staar
der, den er »udsat af Tydsken«. »Men«, siger
Friis, »jeg tør dristig sige, at [Hans Pedersen] har
oversat den, thi jeg veed, at min salig Fader,
Lucas Mathias Friis, skrev ham et Vers til Ære,
da Hr. Hans denne Psalme havde udsat, hvilket
jeg endnu eier«. Imod en saa bestemt erklæring,
siger Skaar, kan det vel ikke betyde stort, at
denne aftensang i »Tvende ny aandelige Psalmer
1674« siges at være oversat af H.H.G. Deri har
Skaar nok ret, saa meget mere som Hans Peder
son og Lucas Friis (ved Frue Kirke i Svendborg)
i 1663 var næsten nabopræster. Men det maa
alligevel noteres, at det ikke er ualmindeligt, at
salmen i datidens samlinger underskrives med
H.H.G. Den blev flittigt optaget, da den først
var blevet opdaget, dvs. i aarene efter 1675.
Den blev optaget i K med følgende ændringer:

1,6:

Fra saa megen

2,7:

bortdreven,

4,8:

Af din kiærlighed at brænde.

6,3 =

os ej

12,4:

bliver

P 529 har yderligere ændret:
1,8:

fra

2,5:

fra

5,7:
8:

bylder
Straf mig ey, som jeg forskylder.

7,8:

den

8,1:

pile.

Nogle af disse ændringer findes allerede i senere
udgaver af K.
Gb 396 har yderligere ændret:
5,5-8: Thi han ønsker inderlig
At see mig fortørne dig,
Men din Søn vil for mig bede,
At han mig ey maae forlede.
8,4:
6:

Siel og Legem skade kan!
Min Tilliid og faste Vold,

10,4:

Eller styrre

11,3:
7:

Vaade, Fare,
udslukkes,

I E 504 er den ikke blot forkortet, men ganske
omdigtet af Riber:
1. O min Siel! vær glad tilmode!
Sind og Sands opmuntre sig!
Gud bør Tak for alt det Gode,
Han mig skienker rundelig.
Ogsaa denne Dag jeg var
For hans Øie dyrebar;
Trolig han mig har bevaret
Og imod alt Ondt forsvaret.

9.4 =

om dig;

2. Denne Dag er bragt til Ende,
Nat og Mørke herske nu.
Dog skal Frygt mig ei omspænde,
Thi jeg kommer Gud ihu.
Gud! dit Øie skuer mig,
Natten selv er Dag for dig;
Al min Tarv og Trang du kiender;
Jeg er tryg i dine Hænder!

<»5:
8:

Afvend vands og ildens
bortrykkes.

3. Lad din Almagt mig omgierde!
Lad mig hvile i dit Skiød!

8,1-3: piler ... hviler,
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Intet Uheld mig forfærde!
Lad min Søvn mig vorde sød!
Jeg befaler i din Haand
Trygt mit Legem og min Aand;
Dig befales Slægt og Frænde,
Mine Huusfolk, Ven og Fiende!
4. Naadelig du os bevare
I den skumle Nattetid,
Selv afvende du hver Fare!
Ingen vække os til Strid!
Da kan vi i Ro og Fred
Nyde Søvnens Qyægsomhed;
Saa vi styrkede ved Hvile,
Atter til vort Dagværk ile.
Riber i E 504.
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Lad din Naade mig omfavne,
At jeg ei min Gud maa savne!
4. Dine Vinger mig bedække,
Lad mig hvile i dit Skjød,
Intet Ondt lad mig forskrække,
Eller hindre Søvnen sød!
Dig befaler jeg i Haand
Liv og Legem, Sjæl og Aand,
Hustru, Børn og Slægt og Venner,
Ogsaa dem, jeg ikke kjender!
R 84.
Denne bearbejdelse gik videre til KH 68, dog
med en ændring, som stammer fra KHF 1885:
2,5-6: Lad, o Gud, din Himmels Glans
Lyse for min Sjæl og Sans,

Man genkender her v. 1, 4, 10 og 11, det sidste
med ny slutning. Her er ikke mere nogen bøn om
tilgivelse, og i det hele er skyggerne fjernede.
Tiden er lys.
En ny bearbejdelse fremkom i R 84. Grunden
til den er formentlig lagt af Fr. Hammerich.
RF 1850 har kun v. 1,7, 10. RF 1852 indføjer v. 4.
Den endelige tekst i R 84 følger RF 1852, men har
hentet den sidste linje i Monrads forslag. Skønt
man har søgt tilbage til originalens tekst og aand,
er der dog saa mange mindre ændringer, at tek
sten maa anføres i sammenhæng:
1. Nu velan, vær frisk tilmode,
Sjæl og Sind opmuntre dig,
Friis dog Gud for alt det Gode,
Som han har beviist mod mig,
At han indtil denne Dag
Har antaget sig min Sag,
Har mig opholdt og bevaret,
Og mod Fjendens Vold forsvaret!
2. Denne Dag er nu forsvundet,
Solens Skin har os forladt,
Derimod har os omvundet
Denne mørke, kolde Nat;
Lad, o Gud, dit Lyses Skin
Lyse for min Sjæl og Sind,
Og mit Hjerte ret antænde,
Af din Kjærlighed at brænde!
3. O du Sjælens Trøst og Glæde,
O du Herlighedens Glands,
Vær inat hos mig tilstede
Og med Engle mig omskands;
Om end Dagen viger brat,
Bliv hos mig i Mulm og Nat,

I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny over
sættelse, Æ 23, hvortil han dog benyttede en del
af den gamle. MB 693 lagde den gamle tekst til
grund for en ny bearbejdelse paa 9 vers. N 490
forkortede til 8 vers, idet v. 3, 6, 8 og 9 blev ude
ladt. De optagne vers er ændrede som følger i for
hold til originalen:
1,2: Sjæl og Sind,
3: Friis dog
5-8: At han, medens Dagen skred,
Af sin store Miskundhed
(Landstad)
Har opholdt mig og bevaret
Og mod Satans List forsvaret.
2,1: Gladelig
3-4: Du gav Lykke til at bringe
Vel til Ende Dagens Id
(La)
5: Og mod
6: Har du
7: bortdreven
8: Saa at uskadt jeg
3(4), 1-3: forsvunden,
... er nu fremrunden
4: mørke, kolde
5-6: som KH.
7-8: mit kolde Hjerte tænde
Af din Kjærlighed at brænde
4(5)»*-- tilgiv i
3: mangen
4: Hvorved
5-8: Thi han søger trædskelig,
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At han kan fordærve mig,
Men din Søn vil for mig bede,
At han mig ei maa forlede
(efter La).
5(7):
4:

som R og KH 3, dog
Mig med Englevagt omskans;

6(10):
som R og KH, dog
7-8: Huns og Gods, Børn, Ægtemage,
Du i Varetægt dem tage!
7(1 i),i :
3:
4:
5:
7-8:

Du os alle vel bevare
Nød og
Fra al Ufred,
Afvend Vands og Ildens
Du for Vredens Ild mig spare,
Lad mig ei i Synd henfare!

8(12),2:
barnlig
4: jeg er af
5-7: O du Helligaand, vor Trøst,
Hør og mærk du paa vor Røst,
Hør og gjør det, vi begjere!
Salmebogskommissionen lagde i det væsentlige
KH til grund, men indskød originalens v. 6, lidt
bearbejdet, som det ses i Prøvesalmebogen 752.
Dette vers blev i D 702 udeladt af kirkeministe
ren (paa forslag af Hee Andersens salmebogs
kreds) efter at kommissionen havde afsluttet sit
arbejde. De smaa ændringer i forhold til KH skyl
des kommissionen.
I Norge blev salmen optaget af Wexels i »Christelige Psalmer« 1840, ret frit bearbejdet og for
kortet til 7 vers. Landstad optog 8 vers med be
gyndelsen »Vær nu glad og vel til Mode«, La 617.
Hauge 621 beholdt den gamle begyndelse og op
tog 11 vers. Men hverken La rev eller Nynorsk
har optaget den.
(Koch 111,217; VIII, 190-2. Fischer 11,356. Kulp 279.
Skaar 11,524-8. BH I, Omrids s. 47).

NU VILDE GUD MISKUNDELIG.
Der psalmus Deus misereatur nostri.
1. ES wollt uns Gott genedig seyn
und seynen segen geben,
Seyn andlitz uns mit hellem scheyn
erleucht zum ewgen leben.
Das wyr erkennen seyne werck
und was yhm liebt auff erden,

und Ihesus Christus heyl und sterck
bekand den heyden werden
vnd sie zu Gott bekeren.
2. So dancken Gott und loben dich
die heyden uber alle
Und alle welt die frewe sich
und sing mit grossem schalle,
Das du auff erden richter bist
und lest die sund nicht wallten,
Deyn wort die hut und weyde ist,
die alles volck erhallten
ynn rechter ban zu wallen.
3. Es dancke Gott und lobe dich
das volck ynn guten thaten,
Das land bringt frucht und bessert sich,
deyn wort ist wol geratten.
Uns segen vater und der son,
uns segen Gott der heylig geyst,
dem alle welt die ehre thun,
fur yhm sich furchte aller meyst.
Nu sprecht von hertzen Amen.
Martin Luther:
»Ein weyse Christlich Mess zuhalten«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 418.
Luther har her gendigtet Ps. 67. Efter det pro
gram, som han har opridset i brevet til Spalatin
ved nytaarstid 1524 (se under »Af dybsens nød«)
følger han bibelteksten nøje, saa han i første strofe
gengiver v. 2-3, i anden v. 4-5, i tredie v. 6-8;
men der sker naturligvis alligevel den ændring,
at nytestamentlige tanker lægges ind i den gam
meltestamentlige tekst. Han har gendigtet salmen
med direkte henblik paa kirkelig brug, som det
ses af slutningslinjen: Nu sprecht von hertzen
Amen. Han har allerede i »Formula missae«
peget paa Ps. 67,7-8 som en af de slutningsform
ler, hvormed gudstjenesten kunde sluttes. Det er
tydeligt nok hans tanke at skrive en slutnings
salme.
Da Paul Speratus i efteraaret 1523 opholdt sig
i Wittenberg, gik han Luther tilhaande med for
skelligt litterært arbejde, bl.a. oversatte han »For
mula missae« til tysk, og den udkom ved nytaars
tid 1524 med titlen »Ein weyse Christlich Mess
zu halten«. I et af de bevarede eksemplarer af
denne bog har køberen noteret, at han har købt
den d. 18. jan. 1524. Bogen slutter med to salmer,
nemlig foranstaaende af Luther og »Frolich wollen wir Halleluia singen« af Agricola (se: »Gla
delig vil vi halleluja kvæde«). Luthers salme maa
da være digtet i slutningen af 1523.
Den blev hurtigt udbredt, ogsaa i særtryk. Vi
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har et gammelt vidnesbyrd om, at den blev sun
get paa torvet i Magdeburg 6. maj 1524 af en
gammel væver, som ogsaa solgte den, se nærmere
under »Af dybsens nød«.
Den blev som de andre Luthersalmer bekæm
pet af katolikkerne. I en visitationsindberetning
til kurfyrsten af Sachsen af 22. juli 1529 siges det,
at præsterne i Brandis og Beucha (ved Leipzig)
ikke vil tillade det arme folk den tyske kristelige
sang »Es wollt vns got gnedig sein«, hverken i
kirkerne eller hjemme.
Men den trængte dog helt ind i fjendens lejr.
Selneccer fortæller, at hertug Heinrich i slots
kapellet i Wolfenbiittel ogsaa lod synge nogle
enkelte af Luthers salmer. Den katolske prtest
gjorde indsigelse, og hertugen spurgte, hvilke det
drejede sig om. Da præsten som eksempel nævnte
»Es wollt uns Gott genådig sein«, for hertugen
op: »Hvad, er det da djævelen, som skal være os
naadig? Hvem skal være os naadig uden Gud
alene ?« Og derefter beholdt de lutherske salmer
deres plads.
Forud for slaget ved Lutzen lod Gustav Adolf
denne salme spille med pauker og trompeter.
Hæren stemte i med, og kongen sang selv med
kraftig røst, som om han med det sidste vers, siger
Koch, indviede sig til den sidste strid.
Mens denne salme stadig har beholdt sin plads
i de tyske salmebøger, er det gaaet noget ander
ledes med de danske.
Den danske oversættelse fik sin naturlige plads
i Claus Mortensens »Thet hellige Euangeliske
Messe embede« 1528, til at synge efter prædiken,
som det ses af overskriften:
Deus misereatur
Thenne psalme syungis effter predicken mz huilcken
christhen forsamlingh tacker
gud for alle syne velgierningher Och serdeliis for thz
gladhelighe budschaff och
aandeliige spiisze: foede: oc
vederquegilsze: mz huilcke
hand stoerker och vederque
gher syne vdualldhe: dagh
fraa dagh:
Cantus
1. Nw er oss gudh mischundeligh/
och hand vil oss weellsygne
Sith ansigt offuer Jorderig/
thz lader hand offuer oss skinne
Ath wy paa iordhen maa forsthaa
hans wey och hellige naade
O(c) ihesus christus kende oss saa

blant folck y mange maadhe
Gudh styre for oss och raade
2. Wy tacke gud och loffue tiigh/
tith hedenske folk offuer alle
Och alle land the glædhe sygh/
tiith naffen the nw paa kalle
Ath thu rethferdig dommer esth/
lad oss icke mere viildfare
Thin ord kand oss beskierme besth/
y huo thennom vil beuare
Han leffuer for vden all fare
3. Wy take gud och loffue tigh/
tith folk i mange maadhe
Thin iord ber fructh och bedrer sig/
thz kan thin ord vel raade
Signe oss gud fader oc guds søn
och signe oss gud then helligand
For hannom schal rædis alle land/
thy allting stander wdy hans hand
Wy syunge aff hiertz amen
4. Ere wære gud fader y hymmerigh/
som alting monne raade
Tesligesth hans søn ewindeligh/
szom frælste oss aff wodhe
Och loffueth være then helligand/
som giffuer oss aff syn naade
Then ære haffuer wæred aff euig tidh/
och bliffuer for vden all endhe
Gud oss sin naade sendhe
Claus Mortensen (?):
Thz christelighe messze embedhe paa dansche, 1528.
Her efter Danske Messeboger.
Det var paa forhaand rimeligt at antage, at Claus
Mortensen selv havde besørget oversættelserne i
Messeembedet, men vi ved ikke noget derom.
Oversætteren har tildigtet et lovprisningsvers,
som egentlig i dette tilfælde skulde være over
flødigt, da allerede det foregaaende vers priser
treenigheden.
Niels Møller gør opmærksom paa, at oversæt
telsen findes ikke blot i Malmøsalmebøgerne, men
ogsaa i Paul Helgesens optegnelsesbog, dog kun
med tre vers som hos Luther. Skulde Paul Helgesen maaske være oversætteren? spørger Niels
Møller. Han gør ligeledes opmærksom paa, at
baade Paul Helgesen og Frands Wormordsen i
messebogen 1539 har den samme tanke som
Luther i v. 1, at Gud lader sit ansigt skinne paa
os, for at vi kan forstaa hans vej og naade, mens
Claus Mortensen har ombyttet denne tanke med
Math. 10,32, jvf. 7,23 og 25,12, nemlig at Kristus
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maa kende os. Det kunde unægtelig tyde paa, at
Claus Mortensen har haft et forlæg, som han efter
sin vane har bearbejdet og forøget med endnu et
vers.
Det er givet, at salmen havde en stærk plads
paa reformationstiden. Holberg fortæller i sin
kirkehistorie, at natten, før reformationen efter
stærk modstand blev indført i Helsingør 1536,
hørte man en dejlig barnerøst, som sang denne
salme i St. Olaikirken. Hans Thomissøn har den
endnu til brug efter prædiken, men Gradualet
flytter den til 9. sønd. e. trin. og bruger den der til
introitus. Claus Mortensens tildigtede slutnings
vers bibeholdes derimod i Gradualet efter prædi
ken og ligeledes i kirkeritualet 1685. Naar det
saaledes blev sunget hver søndag, blev det natur
ligvis kendt og kært. Landstad, som ellers ikke
optager de tilføjede vers i sin oversættelse af
Luthers salmer (»Martin Luthers aandelige
Sange«, 1855, s. 75 og 131) gør en undtagelse
med dette vers, »da dette Vers er mig fortrinlig
kjært. Jeg har med Menigheden saa ofte sunget
det i min Ungdom«.
Salmen blev med følgende ændringer optaget i
Tv 57:

1,4: nu skinne
2,5: du en Retferdig
7: kunde
8: i huo den
4,8: (linjen mangler)
og med følgende ændringer i Th 259:
1,7: kiendis saa
2,8: dem
3,7: skulle
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Den første af disse ændringer er karakteristisk.
Salmen er i K anbragt til Hell. 3 kongers dag,
som taler om hedningerne, der kommer til Kristus. Men vi er i ortodoksiens tid ikke mere hed
ninger, og hedningemission har man knap tænkt
paa endnu.
Fra K gik salmen videre til P 450; men kun det
tredie vers »Vi takke Gud og love dig«, (altsaa
ikke slutningsverset) gik videre til Gb 32, hvor
man skal synge det efter prædiken ved aftensang.
Derefter blev salmen ikke mere optaget i de
kongerigske salmebøger. Men Widding har i 1912
søgt at forny den under hensyn til originalen.
Hans bearbejdelse »Nu er os Gud miskundelig«
er optaget i KHT 683. Ogsaa Harald Vilstrup
har foretaget en ny oversættelse, »Nu vær os, Gud,
miskundelig« i »Syngende Himmellyst«, 1937,
nr. 8, se Nordisk Koralbog, s. 117. - Skønt salme
bogskommissionen desuden havde en ny oversæt
telse af Niels Møller, tvivlede man dog paa, at
den gamle salme kunde genoplives; den blev der
for ikke optaget i D.
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny
oversættelse, »Gud være os miskundelig«, Æ 351;
den er paa 4 vers, men slutningsverset er i en
saadan form, at han godt kan have tildannet det
efter Claus Mortensens. I MB er salmen ikke
optaget, men den blev holdt i live gennem P, som
var hovedsalmebogen, indtil N tog sagen op og
foretog en ny bearbejdelse med støtte i Land
stads; resultatet blev:
1. Nu vilde Gud miskundelig
Velsignelsen os give,
Hans Aasyns Klarhed Jorderig
Oplyse og oplive!
At vi hans Veie kan forstaae
Ved Livsens Lys, som tændes,
Og Jesus Christ, vor Frelser, maa
Blandt Hedningerne kj endes,
Alt Folk til Gud omvendes.
(5-9 Landstad)

2,2: Dit omvendte folk

2. Saa takke, Gud, og love dig
Hver Hednings Mund og Tunge,
Den ganske Verden glæde sig
Og Takkepsalmer sjunge,
At du selv skaffer Ret paa Jord,
Frier os af Syndens Snare,
Ved Livsens Brød, dit kjære Ord,
I Naade vil bevare
Alt Folk, ret Vei at fare.
(frit efter La).

3,7: skulle frygte
8: i

3. Nu takke, Gud, og love dig
Dit Folk med Idræt fager,

4,2: haffuer at raade/
4: Som frelst haffuer oss aff vaade/
Denne tekst gik videre til K, som føjede et par
nye ændringer til:
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Saa Jordens Frugter bedre sig,
Og Ordet Tilvæxt tager;
Sign os, Gud Fader, Søn og Aand,
Du frygtes skal med Gammen,
Thi Alting stander i din Haand;
Nu sjunge vi tilsammen
Af ganske Hjerte: Amen!
(frit efter La).
4. Gud Fader udi Evighed,
Som Alting har at raade,
Dertil hans Søn, som for os led
Og frelste os af Vaade,
Den Helligaand, vor Talsmand blid,
Skee Lov for al sin Naade,
Saasom det var fra evig Tid
Og bliver uden Ende,
Gud os sin Naade sende!
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2. Bort Syndsens Natte-Veye/
Som mand tilforne gick!
Hver hielpe at udfeye
Den gamle Jule-Skick/
At dantze og at stime
I Verdens syndig lid/
Hvor kunde det sig rime
Med JEsu Fødsels Tiid.
3. Hvor kunde nogen mene/
Som har naturlig Sands/
At vi vor GUD kand tiene
Med syndig Drick og Dantz;
Skal Jule-Festen være
Til JEsu Lov og Priiss/
Saa lad Ham faa sin Ære/
Paa lovlig Christen-Viiss.

N. 254.
I N er salmen anbragt mellem missionssalmerne.
Saaledes er den ogsaa ofte brugt i sit hjemland.
Den er ligeledes blevet brugt som høstsalme, jvf.
3,3-4, men maaske paa særlig festlig maade som
takkesalme for reformationen.
I Norge har Landstad, som antydet, gendigtet
salmen, »Nu er os Gud miskundelig«, dog kun de
tre første vers; det fjerde vers har han, fordi det
var ham »fortrinlig kjært«, ladet staa med den
gamle tekst, La 28. Hauge 96 bringer ogsaa en
fornyelse af den gamle tekst, omtrent saa fri som
Landstads, men helt anderledes, og kun med 3
vers. I de nyere salmebøger, La rev og Nynorsk,
synes den ikke at være optaget.
(Koch VIII, 113-14. Fischer 1,189. Kulp 92. Spitta
72-79. Weimarudg. 123-4. Skaar 1,83-6. Severinsen
13. Nutzhom 1,63. Widding 11,34. Niels Møller SS,

4. Det er: Andægtig være
I daglig Bøn og Bood/
Ham frydelig at ære
Af gandske Hierte-Rood/
Hans Ord at overveye/
At spæge Kiødsens Lyst/
Hans svage Lemmer pleye
Med villig Hielp og Trøst.
5. Hver andre at formane
Til Fyrighed og Fliid
Paa Livsens trange Banne
I Naadens korte Tiid/
For alting vel betæncke/
At GUD i Evighed
Sin Søn har vildet skiæncke
Til os paa Jorden need.

11,68).

Saa lader os dog gaa over til Bethlehem,
Luk. 2. v. 15.
Melodie: Hiertelig mig nu længes/ etc.

6. Hvo det vil trolig giøre/
Faar neppe Tiid engang
Om Jule Leeg at høre
For idel Bøn og Sang/
Hand sætter plat til Side
Aid Verdens Lyst og Pragt/
Og kun af Ham vil vide/
Som blev i Stalen lagt.

1. BOrt/ Verdens Jule-Glæde/
Af hvert et Huus og Sind/
Hver følge nu med Glæde
Til Barnet JEsum ind/
Bort syndig Lege-Stue!
Vi vil i Stalden gaa/
I Bethlehem at skue
Vor JEsu Hvile-Vraa.

7. Saa lad dig derfor raade/
Min elskte Menighed!
At skiønne paa dend Naade/
Som GUD os har beteed/
Hverandre at formane
Til Hiertens Bøn og Bood/
At denne slemme Vane
Kand rykkes op med Rood.
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8. Velan/ vi os vil samle
I JESU Christi Navn/
De Unge med de Gamle
Skal løbe Ham i Favn;
Hand er vor Jule-Gave/
Vor Glæde/ Lyst og Liv/
I Ham vi og vil have
Vor Jule-Tiidsfordriv.
9. O JESU dig at finde
Er vores fulde Agt/
Ach! giv os ræt i Sinde/
At gaa med samled Magt
Din Krybbe at beringe
Med Hiertens Tack og Troe/
At Psalmerne kand klinge
I hvermands Huuss og Boe!
H. A. Brorson:
»Nogle Jule-Psalmer etc.«, Tundem 1732.
Med denne salme begynder Brorsons salmesang.
Det er indledningssalmen i det berømte julehefte:
»Nogle Jule-Psalmer/ GUD til Ære Og ChristneSiæle/ i sær siin elskelige Meenighed til Opmunt
ring Til den forestaaende Glædelige Jule-Fest
Eenfoldig og i Hast sammenskrevne Af H. A. B.,
Tundern/ Hoss Clauss Kiesbuy og findes hos han
nem Tilkiøs 1732«.
Det er ikke saaledes at forstaa, at Brorson ikke
skulde have skrevet salmer før. Mange af hans
salmer var allerede udbredt i afskrifter, og mulig
vis var nogle af dem trykt uden hans vidende i
Flensborg. Men med dette julehefte og med
denne salme til indledning begynder Brorson selv
at offentliggøre sine salmer, og den hurtige frem
komst af de følgende hefter viser, at han først har
begyndt offentliggørelsen, efter at han havde ud
arbejdet en samlet plan. Før har han digtet, naar
forholdene tilskyndede ham dertil, fra nu af digter
han systematisk, til hans plan er fuldført.
Hejselbjerg Paulsen har forsøgt at føre bevis
for, at Brorson allerede i 1730 har udgivet
»Troens rare Klenodie«, og at juleheftet og de
følgende var »pirattryk«, dvs. at de uden Bror
sons vilje og vidende var optrykt efter den ældre
Klenodieudgave, blot for Claus Kiesbys person
lige vindings skyld. Dette er ganske mislykkedes.
Det maa fremdeles staa fast, at juleheftet er et
»ægte« Brorsonhefte, dvs. at han selv har ønsket
det udgivet og har leveret manuskript dertil.
Det er vel rimeligt at antage, at han efter sin
plan vilde begynde med adventsalmer, men
under indtryk af julens nærhed har han gemt
adventsheftet til senere og har skyndt sig at gøre
juleheftet færdigt, for at det kunde gøre sin ger
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ning allerede i den kommende jul. Han kendte
tidens juleskikke og vilde i tide opfordre »sin
elskte menighed« (7,2) til at lade sig raade.
Hejselbjerg Paulsen mener, at disse ord sigter
til menigheden i Randerup. I Tønder havde han
ingen menighed, eller han havde to-tre, som ikke
var rigtige menigheder. Han havde en lille mor
genmenighed af tjenestefolk, som sang tyske sal
mer ved den danske gudstjeneste, og det laa gan
ske uden for mulighederne, at der kunde indføres
dansk salmesang der. Han havde selve vajsenhuset, hvis »hospital« (alderdomshjem for fattige)
blev betjent af ham. Vajsenhuset var imidlertid
brændt, og hospitalsbygningen blev først opført
1732, og det er tvivlsomt, om det endnu havde
faaet nogle beboere. Men i det danske Tønder
landsogn med hovedbyen Emmerske havde han
en virkelig menighed, som han skulde betjene paa
dansk. Der havde provst Schrader just faaet byg
get et hus, hvor der var baade skole og »bedesal«,
dvs. lokale til prædikegudstjeneste. Der var Ægidius’ salmebog indført, og Hejselbjerg Paulsen
mener derfor, at menigheden ikke havde brug for
Brorsons salmer. Man kan sige: tværtimod! Denne
menighed var altsaa kendt med at synge paa
dansk, og den kunde meget vel have glæde af at
lade Brorsons salmer »klinge i hvermands Huuss
og Boe« (9,7-8), som det netop var digterens me
ning. Vi har oven i købet en karakteristik af denne
menighed fra provst Schraders forgænger Reimarus, som var vred over, at de danske bønder ikke
vilde lade sig kirkeligt betjene paa tysk. Han skrev
til den gottorpske administrator Christian August
(hertugen selv var mindreaarig), at bøndernes
første trosartikkel var uvidenhed om det guddom
melige; de førte et bestialsk liv, og om søndagen
vilde de hellere gaa i mosen end til tysk højmesse
om formiddagen og tysk katekisation om efter
middagen. Heller ikke vilde de komme ind til den
danske froprædiken. Han havde derfor sendt
»Fussknechte« ud for at drive dem i kirke, men
han havde hverken kunnet vinde dem med det
onde eller det gode. Han bad derfor administra
toren om at komme ham til hjælp med den
verdslige magt. Hvis man lægger dette billede af
landsognets bønder ved siden af Brorsons salme,
er det slaaende at se, hvorledes de passer sammen,
selv om det første billede er tegnet i vrede, det
andet i kærlighed.
Med hensyn til indholdet af denne indled
ningssalme, kampen mod julestuerne og de med
dem forbundne grove forlystelser, er det ejen
dommeligt at tænke paa, at Holberg kæmpede
paa samme front, om end med andre vaaben. I
slutningen af »Julestuen« lader han vægterne
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sige: »Er det at holde Jul hellig ? Ved I ikke, hvad
som nylig er oplæst af Øvrigheden?«. Det var i
1724; endnu 11 aar senere, og 3 aar efter Brorsons
salme, lod øvrigheden høre fra sig i den sag. Amt
manden og provsten i Tønder udsendte i fælles
skab en rundskrivelse til præsterne, hvori det hed:
»Da de ret hedenske og i høj grad forargelige
såkaldte julelege, som afholdes i kroer og private
hjem i julen og de efterfølgende helligdage i sær
deleshed på de øvrige hellige søndage og på hver
dage, og som samler både gamle og unge af begge
køn om aftenen til langt ud på natten, hvor de
tilbringer tiden med leg og larm og andet ugude
ligt væsen, som forårsager al slags afskyelighed og
synd og hidkalder Guds vrede og dom over lan
det, skal vi for vor embeds og samvittigheds skyld
ikke lade det være upåtalt, eftersom mange trods
gentagne lovforbud og offentligt påbud hvert år
på fjerde lørdag i advent alligevel egenmægtig
åbner port og dør for dette for kristne så uan
stændige væsen. Alle og enhver pålægges der her
med at holde sig borte fra de såkaldte julelege og
det forargelige væsen med den udtrykkelige på
mindelse, at den, der tåler dette forargelige
uvæsen i sit hus, må erlægge en rigsdaler til den
kongelige kasse, og enhver, som overværer det,
må bøde med tolv skilling. I særdeleshed pålægges
der fogderne at have et årvågent øje, så de ufor
tøvet giver anmeldelse, såfremt de ikke selv vil
anses for delagtige. Tønder, den 6. dec. 1735.
F. W. Holstein. J. H. Schrader«.
Man kan maaske sige, at »Bort, verdens jule
glæde« ikke saa meget er tænkt som en salme som
en personlig henvendelse til menigheden, jvf. 7,2.
Men Brorson optog den dog i Klenodiet med en
enkelt ændring ud over de ortografiske: 1,3: Hver
følge nu og træde. Den næste salme taler derefter
om, hvordan man »I denne søde juletid« kan
fornøje sig ret.
Som helhed har den ikke været optaget i salme
bøgerne, men MB 49 optog de to sidste vers med
ændring i 9,5: omringe. Derefter blev den optaget
i La 128, som desuden ændrede begyndelsen:
1 (8), 1: Nu ville vi os samle. Med RT2,860 fandt
de to vers vej til kongeriget. Her er desuden
ændret 9,2: Er nu vor. 9,3: O giv. Saaledes gik
salmen videre til KH 121 og D 77.
I Norge optog Hauge 422 salmen med den op
rindelige begyndeke og 7 vers. La rev 104 og
Nynorsk 79 har optaget de to sidste vers i Skards
oversættelse: »Til høgtid no seg samle«.
(BSS I, s. 27. Hejselbjerg kap. V, specielt s. 324-5.
C. F. Allen: »Det danske Sprogs Historie i Hertugdøm
met Slesvig eller Sønderjylland«, Kjøb. 1857, I, s.

NU VILLE VI OS SAMLE

174-5 noten. Anders Malling: »Er Brorsons salmehef
ter pirattryk?« i Dansk teol. tidsskrift 1963, s. 129-48.
»Sønderjydsk Maanedsskrift« 1953, nr. 12, s. 171).

NU VIL VI SJUNGE OG VÆRE GLAD.
1. LObt Gott, jr Christen alle gleich
in seinem hochsten thron,
Der heut schleust auff sein Himelreich
vnd schenckt vns seinen Son!
2. Er kompt aus seines Vatern schos
vnd wird ein kindlein klein,
Er leit dort elend nackt vnd bios
inn einem krippelein.
3. Er eussert sich all seiner gwalt,
wird nidrig vnd gering,
Vnd nimpt an sich eins knechts gestalt,
der schopffer aller ding.
4. Er leit an seiner Mutter brust,
jr milch die ist sein speis,
An dem die Engel sehn jr lust,
denn er ist Dauids reis.
5. Das aus seim stam entsprissen solt
in dieser letzten zeit,
Durch welchen Gott auffrichten wolt
sein reich, die Christenheit.
6. Er wechselt mit vnns wunderlich:
fleisch vnd blut nimpt er an,
Vnd gibt vns inn seins Vatern reich
die klare Gottheit dran.
7. Er wird ein knecht vnd ich ein Herr,
das mag ein wechsel sein!
Wie kond er doch sein freundlicher,
das hertze Jhesulein!
8. Heut schleust er wider auff die thiir
zum schonen Paradeis,
Der Cherub steht nicht mehr darfur,
Gott sey lob, ehr vnd prek!
Nicolaus Herman 1554.
Die Sonntags-Evangelia, Wittenberg 1560.
Her efter Wackernagel III, 1365.
Nic. Herman digtede denne yndefulde julesang
for børnene i Joachimstal, hvor han var lærer.
Den er antagelig først offentliggjort paa et sær
skilt blad, og han har nok selv indøvet den med
børnene. Han har ogsaa selv komponeret melo-
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dien, som først er offentliggjort med en anden
sang »Kompt her jr liebste Schwesterlein«, som
fremkom 1554 i et særtryk »Ein Christlicher
Abentreien, vom Leben vnd ampt Johannis des
Tauffers, fiir Christliche, ziichtige Jungfrawlein.
N.H.«. Senere blev sangen optaget i hans »Die
Sonntags Evangelia uber das gantze Jar. In
Gesenge verfasset fiir die Kinder und christliche
Hausvåter«, Wittenberg 1560. Heri findes 101
sange, dels gendigtninger af søndagsevangelierne,
dels indstrøede børnesange. Den nærværende er
den første af en lille gruppe »Drey Geistliche
Weinacht Lieder, vom Newgebornen kindlein
Jhesu, fiir die kinder im Joachimstal«. Af dr.
Paul Ebers fortale fremgaar det, at en del af
bogens indhold er digtet tidligere og allerede
kommet i brug. Ligeledes antyder Eber, at sogne
præsten Johannes Mathesius har været skoleme
steren behjælpelig med nogle af sangene.
Den nærværende sang fandt nu ikke blot ind
gang hos børnene, men blev ogsaa elsket af de
voksne. Heinrich von Schonberg til Frauenstein
lod 1616 sangen afskrive, for at han kunde faa
den med sig i graven. Vers 7 blev et yndlingsvers,
som datidens prædikanter ofte citerede i deres
prædikener.
En smuck trøstelig Jule
sang/ om vor HERris JEsu
Christi Fødsel oc tilkommelse til Verden.
1. NV ville wi siunge oc vere glad/
I Jesu Christi Naffn/
GVds Søn er fød i Bethlehems Stad/
Oss alle til Glæde oc Gaffn/
Oss alle til Glæde oc Gaffn.
2. Hand kommer aff sin Faders Skød/
Oc bliffuer it Barn saa spæt/
Hand lider for oss armod oc nød/
Det maa ey være forgæt/
Det maa ey være forgæt.
3. Alting i Verden haffuer hand skafft/
Regerer oc alting selff/
Oc ved sin Guddoms Ordis krafft/
Opholder alting vel/
Opholder alting vel.
4. Hand klæder sig aff sin vold oc mact/
En Tienere bliffuer hand/
For oss vilde hand saa vere foract/
at hand oss frelse kand/
at hand oss frelse kand.
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5. Hand ligger paa sin Moders Bryst/
Hendis Melck det er hans Mad/
Alle Engle see paa hannem deris lyst/
Huem vilde ey være glad ?
Huem vilde ey være glad?
6. Hand bytter met oss vnderlig/
GVDS Søn vor Broder from/
Vort Kiød oc blod tager hand paa sig/
Oc giffuer oss sin Guddom/
Oc giffuer oss sin Guddom.
7. Hand bliffuer en Svend/ oc ieg en Herre/
Saa skiffter hand omkring/
Huor kunde hand da vere venligere/
Mod oss i nogen ting?
Mod oss i nogen ting?
8. Hand haffuer igien oplat den Dør/
Til skøniste Paradiss/
Som lenge stod tilslutet før/
Gud skee Loff/ Ære oc Prijss/
Gud skee Loff/ Ære oc Prijss/
9. Derfaare min Siel vær ved god trøst/
Frycte ey den timelig Død/
Christus din Broder haffuer dig forløst/
Fra alskens jammer oc nød/
Fra alskens jammer oc nød.
10. Thi tacke wi dig O JEsu Christ/
For din Velgierning all/
At du vor Broder bleffuen est
Oc frelste oss aff Adams fald/
Oc frelste oss aff Adams fald.
11. Wi bede dig oc aff Hiertens grund/
Stat met oss mandelig/
Nu oc vdi vor sidste stund/
Oc giff oss Himmerig/
Oc giff oss Himmerig/
AMEN.
Hans Christensen Sthen.
En liden nyttig Haandbog, 1578.
Her efter udgaven 1609.
De tre sidste vers er tildigtede af Sthen og falder
lidt udenfor tonen. Gentagelsen af sidste linje i
hvert vers viser, at Sthen har haft Nic. Hermans
egen melodi for øje.
Denne julesang kom foreløbig ikke ind i salme
bøgerne. Først i 1848 blev den bearbejdet af
Brandt til Dansk Kirketidende:
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NU VIL VI SJUNOE OG VÆRE GLAD

1. Nu ville vi synge og være glad,
I Jesu Kristi Navn!
Guds Søn er født i Betlehems Stad,
Os alle til Glæde og Gavn.
2. Han steg fra Tronen i Himmerig,
Og blev et Barn saa spædt,
For os han daled saa nederlig,
Det maa ikke være forgæt!
3. Al Verden han skabte til sit Behag,
Og styrer Alt deri,
Han føder den liden Fugl hver Dag,
Som flyver i Luften fri.
4. Men af han klæder sin Guddoms Magt,
En Tjener vorder han,
Han os vil tjene, det er hans Agt,
Og blive vor Frelsermand.
5. Nu ligger han ved sin Moders Bryst,
Hendes Mælk det er hans Mad,
Alle Engle see paa ham deres Lyst,
Hvem vilde ej være glad!
6. Med os han bytter saa underlig,
Guds Søn, vor Broder fin,
Vort Kjod og Blod tager han paa sig,
Og skænker os Guddom sin.
7. Han bliver en Svend, og Herre jeg
Som før var fattig Træl,
Hans Kærligheds Dyb udgrundes ej,
Og ikke hans Rigdoms Væld!
8. O, han oplader paany den Dør
Til Glædens Paradis,
Som længe for os stod lukket før,
Ham ske Lov, Ære og Pris!
9. Ham ville vi synge vor Julesang,
Og er den end kun svag,
Det er dog fra Hjertet en Efterklang
Af Englenes Budskab i Dag.
C. J. Brandt.
Dansk Kirketidende, 1848, 24. Dec.

Brandt har oppudset de oprindelige otte vers,
derefter udeladt de tre af Sthen tildigtede vers,
man kan sige »med søvngængeragtig sikkerhed«,
for han vidste ikke, at disse vers var senere tilføjet.
I stedet har han tildigtet et nyt slutningsvers. Han
ledsager teksten med følgende anmærkning, der
nu virker lidt ejendommeligt: »Ved Reformatio

nen gjenfødtes Julepsalmen. Luthers Julesange
ere kostelige Perler, der saa mesterlig og sanddru
udtrykke den barnlige Glæde over Frelserens Fød
sel. Hos vore Forfædre ramte han den rette
Stræng; de efterlignede hans Sange, og besindede
sig paa hvad de selv havde i samme Tone. Men
Tiderne forandrede sig snart, man sang klagelig
om Kors og Bod og Pønitens, men synge en glad
Julesang kunde man ikke mere. Selv Kingos
Julepsalmer høre ikke til det mest udmærkede
hos ham, og Tonen i Brorsons er snarere lært ved
Babylons Floder end paa Marken ved Betlehem.
Det var først i vore Dage, ved Grundtvig, at den
»lutherske« Julesang med nye Vinger svang sig af
Asken.
Til den Kreds af ældre Julesange, som i vor Tid
atter ere opfriskede, kunde imidlertid endnu føjes
en og anden, som vel især fordi den ikke kom ind i
Kirkepsalmebøgerne, er bleven mindre bekjendt,
skønt den kunde fortjene at være det. En saadan
turde maaske den her meddelte være; dens For
fatter er Hans Christensen Sthen Rektor i Hel
singør og siden Præst i Malmø i Slutningen af det
16de Aarhundrede. Den fremdrages her, fordi
den, saavidt jeg skønner, har Noget af den Jule
tone som fornyedes med Luther, men dernæst
ogsaa for at gjøre Dem opmærksomme paa den,
som ere godt hjemme i vores Folkesang, thi dens
Melodi hører vist ikke til de bekjendte, men
kunde maaske dog findes et eller andet Sted. Da
der er foretaget nogen Forkortning og Forandring
ved den, henvises til Nr. 235 i »Den danske Psalmedigtning«, hvor den findes uforandret«.
36 aar senere, nemlig i Dansk Kirketidende
1884, den 13. dec. vendte Brandt tilbage til denne
salme, ikke fordi den gamle melodi var fundet,
heller ikke fordi han havde opdaget, at det var en
oversættelse og ikke en original salme af Sthen,
men fordi »Hr. V. Kalhauge har komponeret en
iørefaldende Melodi til den«. Sammen med
denne melodi anfører Brandt paany teksten, men
i en ny bearbejdelse, som aaret efter blev optaget
i KHF 1885,87. Den blev dog endnu ikke optaget
i salmebøgerne, hverken i RT 2 eller KH, hvori
mod den efterhaanden fandt ind i tillægene:
KST 705, HT 708, KHT 741, BT 717, endelig i
S 122 og ST 717.
Tilsidst var dens værdi saa anerkendt, at alle
tre salmebogsforslag, SF 271, GF 190 og MF 166,
var enige om at foreslaa den. Teksten i D 91 er
Brandts nye tekst fra 1884.
(Koch L397. 472> VIII,24. Fischer 11,41. Kulp 13.
Ludwigs 111,23-24. Plath: »Liederdichter der Weinachtszeit« (Welt des Gesangbuchs, Heft 6), u.a., s.
34-35)-

NU VAAGNE ALLE GUDS FUGLE SMAA

NU VORE SJÆLES HØJTID STAAR.
Se: Saa gaar nu sjælens højtid an.
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Naar Fuglene flagre af Rederne ud,
Du hører Smaabørnenes Friis i din jublende
Vrimmel.
B. S. Ingemann:
»Morgensange for Børn«, Kjøb. 1837, nr. 3.

NU VAAGNE ALLE GUDS FUGLE SMAA.
1. Nu vaagne alle Guds Fugle smaa,
De flyve fra Reden og sjunge;
De prise Vor Herre saa godt de formaae:
De takke for Livet og Lyset med fløitende
Tunge.
2. Nu qviddrer Svalen paa Kirketag,
Og Spurven ved Menneskers Huse;
De synge: Godmorgen! de synge: Goddag!
De synge: Gudsfred! Gud skee Lov! og i
Luften hensuse.
3. Smaafuglens Sang Vor Herre forstaaer;
Han kjender hver Sjæl i sit Rige;
De Fattiges Lovsang han ikke forsmaaer;
Han seer, hvad de maalløse Skabninger alle
vil sige.
4. Os seer Du ogsaa, Du kjære Gud!
Du hører vor Røst i din Himmel;

»Tirsdagssangen«, siger Ludwigs, »er et yndigt
stykke naturlyrik«. Digteren forstaar fuglenes
sang og tolker den. »Vor Herre«, hvilket som saa
ofte hos Ingemann betyder »Gud Fader«, kender
ogsaa alle sine skabningers sprog, og vi er forvis
sede om, at han med særlig glæde hører smaa
børnenes sang, som han let kan skelne mellem
alle fuglestemmerne.
Idet Niels Møller taler om at benytte morgen
salmerne som begyndelsessalmer ved gudstjene
sten, siger han: »Det er Pedanteri, når man
mener ikke at kunne bruge »Nu vågne alle Guds
Fugle små, fordi den i Højsommertiden kun kan
synges med naturhistorisk Sandhed Kl. 3 om
Natten«.
Sangen blev uden ændringer optaget i R 77,
N 608, KH 657 og S 588, mens D 695 ændrede
3,1: »Smaafuglenes«, hvis dette ikke er en tryk
fejl, der stammer fra GF 741.
(Ludwigs I, 55. Niels Møller SP 61).

