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SAA GAAR NU SJÆLENS HØJTID AN.
Mel. Jesu søde hukommelse.
1. Saa gaar nu sielens høyhed1 an.
Vor Jesus med sit legems man,
Og blodet af hans purpur-saar.
Til dig at pleye ferdig staar.
2. Op da, hver naade-hungrig siel,
Din søde Jesus veed saa vel,
Han dig kand give kraft igien,
Gak du kun trøstig til ham hen.
3. Frygt ey for din uværdighed,
Din Jesus nok din jammer veed,
Gak, nyd din frelsers kiød og blood,
Saa faaer du styrke derimod.
4. Ach! See, hvor han sig stiller frem
Saa hierte mild og angenem,
Han kommer ey mod dig til dom,
Ney dertil er han alt for from.
5. Hvor kand din brudgom mod sin brud
Vel gaa til doms, og føre ud
Den af ham selv fuldendte sag.
End sige paa din æres dag.
6. At han med trusels torden slaar
Blant mange som til alters gaaer
I verdens sind, som der2 er van,
Hvad gaaer det knuste hierter an.
7. Du længes til din Jesum hen,
Han lenges efter dig igien,
Den begge siders længsel maa
Dog vist een nær forening naa.
8. Betenk, at hvad dig ængster, alt
Tilhobe er af ham betalt,
Saa vær kun du en kierlig giest.
Og hold i aanden fryde-fest.
9. Hans hierte staar i lengsels brand,
hans øyne vinker, hvad de kand,
Hans arme favner efter dig,
Og munden raaber: kom til mig.
1. sikkert trykfejl for »høytid«, rettet i de senere udga
ver af Klenodiet. 2. 1742 ændret til: de. De senere
udgaver: Hver.
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10. Tag denne spise, den er sød,
Mit legeme i dette brød.
Der kand dit hierte smage, at
Din synd er gandske dig forlat.
11. Kom drik mit eget blod i viin.
Thi jeg er din, og du est min,
Det er for dig et sikkert pant,
At du est min, at det er sandt.
12. Det skeer fordi jeg har dig kiær,
Og med dig vil forbindes nær,
Dig giver jeg mig gandske hen,
Og vist vil have dig igien.
13. O Jesu, søde Jesu, hvor
Er dog din kierlighed saa stor,
Hvad giør den søde himmelmad,
Hvad giør den dog mit hierte glad.
14. Nu gaar jeg frisk, og trættes ey
At vandre paa den snevre vey,
Den trange stie har ingen trang
Paa mad og styrke til vor gang.
15. Det blod, som flød for syndens gieid,
Er i min siel en livets veid,
Det slukte vreden før saa vel,
Nu 1 ædsker det min tørstig siel.
16. Det flyder ind udi mit bryst,
Og drukner verdens vee og lyst,
Det flyder om mit gandske sind.
Og lukker til Guds have ind.
17. Nu skammer sig den onde aand.
At buen brister i hans haand.
Da han min arme siel skal see,
Ved herrens bord saa mild at lee.
18. Han har til mig slet ingen ret,
Min synd er reent forladt, forgiet,
Hans magt ey magter ved et haar,
Saa længe jeg i Jesu staar.
19. Det giv mig da min frelsermand,
Som det allene give kand,
At jeg i din forening maa
Til døden frisk og mandig staa.
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20. Jeg veed vel, det vil koste striid.
Og fienden giør nu meere fliid,
Men dette veed jeg og om dig,
At du skal aldrig slippe mig.
21. Hielp, at jeg strider som en mand
Mod all den deel os skille kand,
Og det ved dig til sidste striid,
Saa har jeg dig til evig tiid.
Hans Adolph Brorson:
»Troens Rare Klenodie«, Kiob. 1739.

Dette er Brorsons originale hovedsalme om nad
veren. Men han har i Klenodiet fire andre: »O
siel! hvor blev de gode ord« (se denne!) og »Vil
du til Herrens alter gaa« med de strenge forma
ninger til selvprøvelse, altsaa nærmest skriftemaalssalmer. Endvidere »I morgen skal mit bryl
lup staae« med den længselsfulde utaalmodighed
og »Aldrig kand jeg sige« med den ekstatiske fryd
over nadveroplevelsen. Nærværende salme skal
sagligt anbringes mellem de to sidste.
Noter:

1,1: »høyhed« skal være »høytid«, som paavir
ket af det tyske »hochzeit« betyder bryllup,
jvf. v. 5.
2: man: manna, 2. Mos. 16,4 flg.
4: Jesus er rede til at nære os gennem nadve
ren.
3,4: Mod din jammer og uværdighed.
5,3: Hvorledes skulde Jesus kunne dømme den,
som han selv har betalt for paa korset.
4: Bryllupsdagen.
6,4: Ps. 51,19.

I5,3: Vand slukker ild og læsker tørst. Saaledes
slukker Jesu blod Guds vredes ild og læsker
sjælens tørst.
16:

Samme billede fortsætter. Jesu blod, som er
blevet os et livets væld, kvæler interessen for
verden, dens ve og dens lyst, og fylder sjæ
len med salighed, som var man i paradiset.

17,2: Ps. 37,14-15. Naar sjælen glæder sig ved
nadverbordet, skammer djævelen sig over,
at han bliver magtesløs.
18,4: Jvf. det almindelige paulinske udtryk »i
Kristus«, f.eks. 2. Kor. 5,17.
2°,4: Josva 1,5.
Denne salme kom ikke foreløbigt ind i salme
bøgerne. Det synes at være Landstad, som først
drog den frem og optog den i La 68 med udela
delse af v. 5, 16, 18, og idet han ændrede begyn
delsen til »Nu vore Sjæles Høitid staar« i lighed
med en anden nadversalme af Brorson: »I mor
gen skal mit bryllup staae«. Hauge 29 ændrede
ikke begyndelsen og udelod kun v. 5. La rev 708
har forkortet til 8 vers. Nynorsk 873 har ikke over
sat den, men optaget den med 18 vers.
1 Danmark blev den foreslaaet af KHF 1885,
545, som optog 11 vers. RT 2,921 fulgte ikke helt
dette forslag i v. 1. Versudvalget er 1, 3, 7, 8,
4a-|-9b, 10, 11, 13a-)-14a, 19, 20, 21. Ændret
saaledes:
1,2-4: Vor Jesus dækker Bord, og han
Dig mætter med sit Legems Brød
Og Druesaft, med Liv af Død.
2 (3),2:

jo din

3 (7),3-4: Naar begges Længsel mødes saa,
Forening skal for vist de naa.

7,2: Luk. 22,15.
9,4: Her glider digterens fremstilling over i Jesu
direkte tale til nadvergæsten, v. 10-12.
11,2: Højs. 2,16.
13,1: Nadvergaestens svar til Jesus begynder her
og varer salmen ud.
3: Hvad: Hvor.
14,2: Math. 7,13-14.
3: Trang betyder her mangel. Ordspil mellem
trange og trang.

4 (8),3:
4:

ydmyg
i Troen

5(43 -|- 9b): Op, se hvor han sig byder til
Saa vennesæl og hjertemild,
Han aabner Favnen efter dig
Og siger kærlig: kom til mig!
6(10):

uændret.

7(1 i),i :
2:
4:

mit Blod i denne Vin,
er
er min, og det
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8(i4a),3:
4:
9(i9),i
3
4
I o (20), 1:
2:
4:

fro
trange Vej.
Saa giv
udi dit Samfund
fast og
Vel ved jeg,
sig mere
vil aldrig

3
GF 105 foreslog en ny bearbejdelse med begyn
delsen: »Nu fejres Sjælens Højtid sod« og ellers
meget nær ved Brorsons tekst.
D 428 har lagt teksten i KH til grund, men har
nærmet sig til Brorson i 2,2 og 8,3-4 Paa forslag
af GF.
(Skaar 1,201. BSS II, s. 55).
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II (21),3:

Og stat mig nær i

KH 384 optog denne tekst uændret.
I Sønderjylland blev salmen først optaget i N 292
med 16 vers, nemlig 1, 2, 3, 6, 7, 8, 4, 10, 11, 13,
14, 15a + 16a, 17a + 18b, 19, 20, 21. Man har
benyttet Landstads begyndelse og er i det hele
meget paavirket af Landstads tekst. Ændringerne
er:
i:

Nu vore Sjæles Høitid staaer,
Den Herre Jesus Christus gaaer
At vederkvæge dem, han bød
Tilbords hos sig, med Livsens Brød.
(La)

2,2:

Din Jesus, som du veed saa vel,

4(6),3:

som de

6 (8),3:

trøstig Gjest

7(4):

Ak see, hvor han sig byder til
Saa vennesæl og hjertemild
Og siger: »Hvo som søger Gud,
Ham vil jeg ikke støde ud!«
(La 4)
er
er

9(«0.2:
4:
,0(,3)j3:
4:

Hvor
Hvor gjør dog den

n(>4)»3- 4: Den trange Vei er ikke trang.
Naar du os styrker paa vor Gang.

|

12(153 + 16a),2: et
4: Da drukner
13(173+ t8b),3: mægter, ellers uændret.
I4(I9):

som RT 2 og KH.

15(20):

som RT 2 og KH.

16(21):
1*

som RT 2 og KH.

Trewe Vermahnung, aus dem H. Augustino,
dass man die Busse nicht auffschieben sol.
Im Thon: Vater vnser im Himmelreich.
1. SO war ich lebe, spricht dein Gott,
Mir ist nicht lieb des Sunders Todt,
Vielmehr ist diss mein Wuntsch vnd Will,
Dass er von Siinden halte still,
Von seiner Bossheit kehre sich
Vnd lebe mit mir ewiglich.
2. Diss Wort bedenck, O Menschenkind,
Verzweiffle nicht in deiner Sund;
Hier findestu Trost, Heyl vnd Gnad,
Die Gott dir zugesaget hat
Vnd zwar mit einem thewren Eyd.
O selig, dem die Siind ist leid!
3. Doch hiite dich fur Sicherheit,
Denck nicht: zur Buss ist noch wol zeit,
Ich wil erst frolich seyn auff Erd;
Wann ich des Lebens milde werd,
Alsdann wil ich bekehren mich,
Gott wird wol mein erbarmen sich.
4. War ists: Gott ist wol stets bereit
Dem Sunder mit Barmhertzigkeit;
Doch wer auff Gnade siindigt hin,
Fehrt fort in seinem bosen Sinn
Vnd seiner Seelen selbst nicht schont.
Dem wird mit Vngnad abgelohnt.
5. Gnad hat dir zugesaget Gott
Von wegen Christi Blut vnd Todt;
Zusagen hat er nicht gewolt,
Ob du biss Morgen leben solt.
Dass du must sterben, ist dir kund;
Verborgen ist des Todes Stund.
6. Heut lebstu, heut bekehre dich!
Eh Morgen kompt, kans endern sich.
Wer heut ist frisch, gesund vnd roth,
1st Morgen kranck, ja wol gar todt.
So du nu stirbest ohne Buss,
Dein Seel vnd Leib dort brennen mus.
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7. Hilff, O HErr Jesu, hilff du mir,
Dass ich noch heute kom zu dir
Vnd Busse thu den Augenblick,
Eh mich der schnelle Tod hinriick,
Auff dass ich heut vnd jederzeit
Zu meiner Heimfahrt sey bereit.
Johann Heermann:
»Devoti musica cordis«, 1630.
Her efter Tiimpel 1,318.
Dette er den første salme i Heermanns berømte
værk »Devoti musica cordis, Hauss- vnd HertzMusica. Das ist: Allerley geistliche Lieder...«
1630. Det første afsnit i denne bog har over
skriften: »Andægtige bods- og trøstesalmer ud
fra ord af gamle kirkelærere«. De fleste tekster
til disse salmer er hentet fra Martin Moller:
»Meditationes sanctorum patrum« I-II, Gdrlitz
1584 og 1591. Ovenstaaende salme er netop
bygget paa den første af disse »meditationer«,
som i Ska ars oversættelse lyder saaledes:
»Ez. 18,23.
Saa siger den Herre Herre Ez. 33,11: Saa sandt
jeg lever, jeg har ikke Behagelighed i den Ugude
liges Død, men i det, at den Ugudelige omvender
sig fra sin Vei, at han maa leve. Med disse Ord
forjætter og lover Gud Herren alle Syndere Naade
og evigt Liv, ikke for at de skulle blive sikre og
synde paa saadan Naade og Miskundhed, men
han lover dem sin Naade og Barmhjertighed for
at de ikke skulle fortvile. For at de ikke skulle
synde paa Naaden, fastsætter han, at deres Døds
stund skal være uvis. Derfor tænk dig om, o
Menneske, thi om Gud end har lovet dig dine
Synders Forladelse, har han dog ikke lovet dig
at leve til i Morgen. - Har du hidtil levet i Syn
den, da se til, at du omvender dig i Dag, medens
du endnu lever, og forhal det ikke længer, thi hvo
ved, om han lever til i Morgen eller ikke. Derfor
gjør Bod, omvend dig til Gud, at han maa være
dig miskundelig, saa du med en sand Tro og et
fast Haab kan bie paa hans glædelige Tilkommelse. - Herre Jesu, hjælp mig, at jeg ikke nøler
med at omvende mig til dig og ikke udsætter
min Omvendelse fra Dag til Dag; men giv mig,
at jeg nu i Dag maa gjøre sand Bod, saa jeg hver
Stund, ja hvert Øieblik maa være rede til en
kristelig Afgang fra denne Verden. Amen.«
Den tilføjede bøn er af Moller, medens selve
formaningen er af Augustin, siger Skaar, og han
fortsætter med at fremdrage en række citater fra
Augustins skrifter, hvor han i hvert fald har
fremsat lignende tanker. Det er imidlertid i nyere
tid opklaret, at de »meditationes«, som gaar
under Augustins navn i Mollers bog, er af An

selm af Canterbury. Men de kunde altsaa have
været af Augustin. Saadanne tanker er kristeligt
fællesgods, og Heermann har i sin salme givet
disse tanker en særdeles prægnant form, som atter
har baaret dem viden om og gjort et dybt ind
tryk paa mange mennesker. Det første vers i
salmen er forsaavidt ogsaa fællesgods paa en
anden maade; det er aabenbart paa virket af en
anden salme, som kantoren i Joachimsthal Nico
laus Herman har skrevet over den samme tekst.
Den begynder:
So war ich leb, spricht Gott der HErr,
des Siinders todt ich nicht beger,
Sondern das er bekere sich,
thu bus vnd leb auch ewiglich.
(Wackernagel 111,1381)
Men i fortsættelsen er den ganske anderledes.
Heermanns salme blev først oversat til dansk
af Ægidius; naar man hidtil har ment, at den
først fandtes hos Pontoppidan, skyldes det maaske
en trykfejl i registret, som gaar gennem alle ud
gaver af Æ. Det første vers lyder saaledes:
Saa sandt jeg lever/ siger HErr’n:
En synders død vil jeg ej giern/
Af hiertens grund jeg altid vil/
At hand fra synden holder still/
Og fra sin ondskab vender sig/
Og lever saa evindelig.
Ægidius, Æ 211.
Det er noget ubehjælpsomt, men formentlig skyl
des det ikke blot mangel paa evne, men ogsaa
den hensigt, at man skal kunne synge den danske
og den tyske tekst samtidigt.
Pontoppidan har utvivlsomt kendt denne over
sættelse; men han har fundet den for ringe og
har i P 283 optaget en anden tekst, hvis over
sætter man ikke hidtil har kendt. Hejselbjerg
Paulsen har imidlertid fremdraget en fortegnelse
over de salmer, som Pontoppidan har oversat,
hvor ogsaa denne salme nævnes. Der er i dette
tilfælde ikke nogen grund til at tvivle om for
tegnelsens rigtighed. Men maaske er det noget
usikkert, naar Hejselbjerg Paulsen siger, at den
maa være oversat før 1735 eller 1734, fordi Pon
toppidan i den sammenhæng blot benævnes
»pastor«. Han blev slotspræst 1734 og hofpræst
1735-

So wahr ich lebe, spricht etc.
Mel. Fader vor udi himmerig.
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1. Saa sandt jeg lever, siger Gud,
Jeg ingen synder støder ud
Fra salighed, men gierne vil.
At hand forlader syndsens spil,
Bodfærdig vender sig til mig
Og lever saa evindelig.
2. Det ord betænk, o! menniske,
Fortvivl ey i din fristelse,
Du finder her en kraftig trøst,
Som lindre kand al sorg og brøst,
Gud selv i ordet den besoer.
Du salig est, om du den troer.
3. Dog vogt dig vel for sikkerhed,
Opset ey din bodfærdighed,
Tænk ey: jeg vil først glæde mig
I synd; naar døden nærmer sig.
Vil jeg min Gud ret kalde paa,
Hans naade skal mig aaben staae.
4. Sandt er det, at Gud aldrig vil
For os sin naade lukke til;
Dog hvem som naaden tugter ey
Til at forsage syndsens vey,
Hand tænke paa, at naaden sød
Faaer engang ende i hans død.
5. Gud har dig naade lovet vist
Ved verdens frelse[r] JEsum Christ,
Dog har han ey forsikret, at
Du leve skal i denne nat.
Du veed, du gaaer al kiødsens vey,
Men dødens time veed du ey.
6. Nu lever du, brug denne tiid,
Hvem veed, om du seer morgen bliid,
Thi den i dag er sund og rød,
Som morgen blegner og er død;
Døer du i u-bodfærdighed.
Dig helvede er vist bereed.
7. Hielp, o! min JEsu, hielp du mig,
At jeg maae komme snart til dig,
Og gjøre bod i allenstund,
Ey spare den til dødsens blund;
Giør mig, min Gud, her vel bereed,
At boe hos dig i evighed!
Pontoppidan, P 283.
Den gik videre til Gb 272 med følgende ændrin
ger:
3,3-6: Tænk ey: jeg vil først synde ud,
Og naar da kommer Dødens Bud,

5

Vil jeg min Jesum kalde paa,
Saa skal hans Naade aaben staae.
6,2:

Hvo.

7,2-5: At jeg maae blive fast ved dig,
Og altiid staae paa Troens Vagt
Mod Sikkerhed og Lysters Magt:
O! giør mig. Gud! her vel bereed,
Derefter blev den udeladt i de kongerigske salme
bøger, men i Sønderjylland blev den endnu op
taget i MB 344 og N 328, det sidste sted med
følgende ændringer:
2,2:

i din Angers Vee,

4,3:
6:

Men den, som
Engang faaer Ende

6,4-6: Som er imorgen bleg og død;
Hvis uden Bod du gik herfra,
Dig Helveds Pine vented da!
SF 730 gjorde et forsøg paa at redde noget af
salmen ved at forkorte den til tre vers: ia + 3ab,
4a-|-5bc, 6ab + 7c. Men den blev ikke optaget
i D.
I Norge blev den af Wexels optaget i »Christelige Psalmer« 1840 med 6 vers, og derefter med
alle vers i La 465 og Hauge 304; men i de nye
salmebøger er den udeladt.
(Koch 111,32; VIII, 230. Fischer 11,270. Kulp 145.
Skaar 11,217. Hejselbjerg 279).
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1. Saa skal da Mammon vige/
Og Verdens Trældoms Stand/
Vor Jesu Naades Rige
Det aldrig lide kand/
Hvad skal Afguderie/
Paa verdens Sand at bygge/
I Jesu Kirckes Skygge/
Ney Naaden giør os frie.
2. Lad spørge den/ som icke
Guds søde Naade seer:
Hvad skal ieg Æde/ Dricke/
Hvem vil mig Klæde meer/
Vil Hedninger da gaae
Med Verden sig at qvæle1/
1. plage.
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Saa maae oplyste Siele
Dog bedre det forstaae.
3. O hvilcken Skam/ at løbe
Fra Gud/ som dyre lod
Os helved Slaver kiøbe
Med Jesu eget Blood/
Og give sig hen i
Den haarde Verdens Plage/
At offre sine Dage
Til evig Slaverie.
4. Vil mand ey andet have
End verden til sin Skat/
Saa er mand jo en Slave
I Trældom Dag og Nat/
Før mand kand noget faae/
Og er der lidet vunden/
Med Frygt er Sielen bunden/
At det igien skal gaae.
5. Det verste er/ at slige/
(Det maae ieg sige bart1)
I søde himmerige
Har ingen Deel og Part/
De gaae den brede Vey/
Og vil i Himlen havne/
Naar de skal verden savne/
Men Jesus siger Ney.
6. Ney! aldrig tørst du tencke/
Som Jesum har forlat/
At Gud dig der vil skiencke
Den store Himmel-Skat/
Er verden dig saa skiøn/
Og Himmlen dig saa liden/
Saa tag til tacke siden
Med Helvede til Løn.
7. Saa prøv dig nu i Grunden/
Om du ey Verden har
I Hiertet/ Gud i Munden/
Og dermed Sagen klar/
Som Hyckleren er van
Paa Mammon kun at haabe
Paa Gud sig dog beraabe/
Det gaaer umuelig an.
8. Vil du det troelig mene/
Din Gud at tiene her/
Saa er hand/ hand allene/
Dig over alting kier/
Men er dig Verden stoor
i. bart: rent ud.

Og Skien i dine Tancker/
Saa har du mist dit Ancker/
Og seyler uden Roer.
9. I ret oplyste Sinde/
Som Jesum har udvalt ?l
Som kiende/ sove2/ finde
I Eders Jesu alt/
Forsmaaer/ som Støv og Sand/
Aid verdens Gods og Evne/
Som ey er værd at nevne/
Mod eders Herre-Stand.
10. Thi har I Gud til Fader/
Hand er at lide paa/
Saa glædes kun/ og lader
Aid Verdens Kummer gaae.
Hvad skal unyttig Sorg/
Om Næring tungt at spørge/
Saa lenge Gud vil sørge/
Og være Eders Borg.
11. Er himlens Slot vort eget/
Gud selv og hvad hand har/
Da er Det meer3 end meget/
Da Sagen er saa klar/
At kunde tvile paa/
Om og vort lives Næring
Saa kort en Reyses Tæring/
Er hos vor Gud at faae.
12. Kun Frisk I fromme Hierter
Og sencker Eder ned
Med alle eders Smerter
I Jesu Kierlighed!
Du Guds Udvalde Flock/
Stræb kun af alle Kræffter
At følge Jesum effter/
Saa har og faaer du nock.
Hans Adolph Brorson.
»Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og
Hans Kircke til opmuntring forferdigede af H. A. B.,
Tundern, 1734«.
Salmens udgangspunkt og bærende tekst er evan
geliet til 15. sønd. e. trin., Math. 7,24 fig. og
navnlig ordet: »I kan ikke tjene Gud og Mam
mon«. Dette sidste ord skal ikke tages i den snæv
rere betydning »penge«, men i betydningen »ver
den«, baade verdens gods og verdens lyst. Salmen
er skrevet i samme versemaal som Kingos »Saa
skal dog Satans rige«, og det er vel muligt, men
1. Spørgsmaalstegnet er meningsløst. 2. Trykfejl: søge.
3. Formentlige trykfejl er rettet ved udradering og over
skrivning med blæk.
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ingenlunde sikkert, at Brorson har haft den i øret.
Indholdet er ogsaa helt anderledes.
Brorsons salme er den første i afsnittet »Om
Guds Forsyn og Regiering« i det andet af de fire
smaa hæfter, som tilsammen udgør første del af
salmerne om »Troens Grund«. De tre af disse
hæfter er uden egentligt titelblad, da dette findes
i det forste. I Universitetsbibliotekets eksemplar
er de tre hæfter ved en fejl indbundet forud for
julesalmerne, hvorfor man tidligere har ment, at
disse tre hæfter uden titelblad var Brorsons ældste.
I Klenodiet er der et par smaa ændringer:
2,4:

Hvo

4.5 =

For

9»3:

søge,

11,6:

livets

Desuden smaa ortografiske ændringer.
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6:
7=

Thi Verdens
Er ikke

10,1-5: Naar I har den til Fader,
Som er at lide paa,
Og eders Kald ey lader
Som dovne ledig staae:
Hvad da
11,3-4 •• Hvad er dog dette meget?
Jo Sagen er for klar,
6:
Om vel vort
12,1:

Kom da I

I Sønderjylland fortsatte MB 313 og N 413 med
at optage salmen med alle vers. Sidstnævnte sted
er ændringerne følgende:
2,5-7: Om Hedningerne maae
Ved slige Spørgsmaal dvæle,
Guds Børns oplyste Sjæle

P 175 har kun ændret:
6,1:

tør

7,4:

Dermed er sagen

9,3 =

søge,

11,4:

for klar,

Gb 316 har ændret mere:
2,1:
4:

dem,
Hvo

3,5 =
7=

Skal vi os give i
Og ofre vore Dage

5,2 =

Af Verdens egen Art

6,5- 3: Ney! hvis du Himmerig
Mod Verdens Lyst ey agter.
Da viid: hvad du foragter.
Skal evig nægtes dig.

3,2-3 = Fra Gud, som kjærlig lod
Os, Dødens Slaver,
4,5:

For

5,2 =

Af Verdens Sind og Art

7,4:

Dermed er Sagen klar;

8,7:

tabt dit Anker

10,2:

Som er

11,4:

for klar

I Kongeriget udelod E og R salmen, men den
blev genoptaget i RT 1,781 med v. 1,3, 7, 10, 12,
ændret saaledes:
1,3:

2(3),3:

Naadesrige
Dødens Fanger,

7,4"6: Thi saa er Sagen klar:
Hver Hykler dette kan;
Af Mammon alting haabe,
8:
Men gaaer vel dette an ?

4(10),1:
3:
8:

8,6:

Og alt

KH 532 optog samme versudvalg, men ændrede
lidt anderledes:

9,i:
3=
5=

Ney! Fred og Roe I vinde,
søge
I bygge ey paa Sand,

Men har vi
glædes vi
vores

1,3-4 I Jesu Naades Rige
De aldrig taales kan;
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2(3)>3:
4(10),i:

Dødens Fanger,
Men har I

D 524 indskyder desuden v. 8 og holder sig i tek
sten meget nær til Brorson.
I Norge har La 523 optaget 9 vers (udeladt v.
5, 6, 9), mens La rev 563 har forkortet til 6 vers,
de samme som i D, men temmelig bearbejdede.
Hauge 320 har alle vers, men Nynorsk har slet
ikke optaget salmen.
(Skaar 11,344. BSS I, s. 227).
SAA SKAL DOG SATANS RIGE.
En anden over Evangelium,
Under dend Melodie:
Jeg vil din Friis udsiunge, etc.
1. S Aa skal dog Satans Rige
Aldelis kastes om,
Gud vil det selv bekrige
Ved JEsu Magt og Dom!
Hand skal Ævindelig
Med aid sin Magt beskæmmes,
Ja ved Guds Finger tæmmes,
Og haanlig pakke sig.
2. Om hand end Mund og Mæle,
Med sine Helved-Baand,
Bestrikke kand og qvæle,
Dog kand vor JEsu Haand
Hans Knuder løse snart!
At og dend Dummes Tunge
Skal tale og udsiunge
Guds Lov med Himmel-Art.
3. Sin Fæstning maa hand rømme,
Og skamfuld vige bort,
Gud holder ham i Tømme,
Og giør ham Stien kort!
Hans Helved-Vaaben maa
Ey Siælen Skade giøre,
Gud kand ham dem afføre,
Hand agter dem som Straa.
4. O JEsu, O du kiender,
Hvor offte Satan dog
Min Fæstning hart berender,
At bringe mig i Aag!
Hvert Lem og Ledemod
Hand treskelig bestrider,
Sig ind ved Synden glider
I mine Been og Blod.

5. Nu vil hand Tungen binde.
Den Gud ey prise skal,
Nu vil hand Øyet blinde,
At Jeg i Mørkheds Dal
Ey Naadens Lyvs skal see!
Nu døver hand mit Øre,
Jeg ey Guds Ord skal høre,
At lindre Siælens Vee.
6. Jeg daglig Dags vil giøre
Et hiertens Fode-fald,
Og ligge Gud i Øre
Med Bønne-suk og Kald,
At hand med JEsu Blood
Mig daglig vil bestenke,
Og Satans Magt forkrenke,
Og ruske dend fra Rood.
7. Gud lad’ ey Vellyst feye
Guds Frygt udaff mit Sind,
At Satan ey skal eye
Og tage Hiertet ind!
Gud, lad dit søde Riis
Mig heller daglig snerle,
Dig plante i mit Hierte,
Til ævig Lov og Friis.
8. Du bør og eene have
Mit Hiertes hele Boe,
Kom, JEsu, tag dend Gave
Og styrk mig i din Troe!
O Gud mig selv bereed,
Og aabne saa mit Øre,
At Jeg dit Ord kand høre.
Min Siæl til Salighed.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 359.
Til 3. sønd. i fasten skrev Kingo over epistlen »I
Christne, I som kaldes vil« (se denne!) og dernæst
over evangeliet, Luk. 11,14-28, prædikestolsalmen »Dend dumme [dvs. stumme] Aand Og
Dievel maa dog bort« samt den foranstaaende.
De to over evangeliet blev optaget i K, P og Gb,
men kun den sidste i de følgende danske salme
bøger. I K og P 249 er den uændret, mens Gb 165
har ændret følgende:
4,8:

I Sandser, Kiød og Blod.

6,1:
3:
4:
8:

Jeg daglig Gud vil giøre
At han min Bøn vil høre,
Og Sukke uden Tal,
Og rykke
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8,4:

9

min Troe,

Derefter blev den udeladt af E, men slutnings
verset blev for sig selv optaget i R 362, dog med
den første halvdel grundigt ændret:
Guds Riges Fred skal ene
Nu i mit Hjerte boe;
Kom, Jesu, du forlene
Mig Kraft i Bøn og Tro!
O Gud, osv.
Snart fandt man dog, at dette var for lidt, og
genoptog sagen i RT 1,745, som kun udelod v. 7
og ændrede følgende:
2,3:
6:

Tilsnøre
Stummes

4,2:

Fjenden

6,1:
8:

dagligdags
Og rykke den af Rod

6:
8,4:

At Satan ei skal drage
Selv i mit Hjerte ind!
smerte,
min Tro!

D 132 har optaget teksten fra KH, dog:
2,6:

stummes

I Norge blev den optaget med alle vers i La 282
og Hauge 148. Desuden har Hauge 149 optaget
Kingos prædikestolsalme til samme søndag med
samme ændring i begyndelsen som Gb 166: »Den
onde Aand etc.«. I La rev og Nynorsk er de begge
udeladt.
Raid nævner denne salme som et mønsterek
sempel paa gennemgang af teksten og samtidig
en prædiken over den, efter at have citeret v. 6
siger han: »Det er Ortodoksiens Sang, som den
er, naar den er bedst, gennemglødet af levende
Menneskelighed og sand Gudsfrygt«.
(Skaar 1,654. Raid 104).

7(8),4:

min Tro.

Dette versudvalg blev ogsaa optaget i KH 174,
som ændrede teksten lidt anderledes:
2,3:
6:

Tilsnøre
stumme Tunge

4,7:

Og ind

6,1:
8:

dagligdags
Og rykke den fra Rod.

7(8),4:

min Tro!

I Sønderjylland blev den optaget i N 414 med
alle vers og følgende ændringer:
1,8:

Hvor han end bryster sig!

2:

som RT 1.

4,7-8: Ved Synden ind han glider
I Sandser, Kjød og Blod.
6,1:
3:
8:

daglig Gud vil
ham
Og rykke op med Rod!

7,1-4: Gud, lad ei Vellyst jage
Din Frygt ud af mit Sind,

SAA TAG MIG DA VED HAANDEN.
»Ich will Dir folgen, wo Du hingehst.«
1. So nimm denn meine Hånde
Und fiihre mich,
Bis an mein selig Ende
Und ewiglich.
2. Ich mag allein nicht gehen,
Nicht einen Schritt;
Wo Du wirst geh’n und stehen,
Da nimm mich mit.
3. In Dein Erbarmen hulle
Mein schwaches Herz,
Und mach’ es endlich stille
In Freud’ und Schmerz.
4. Lass ruh’n zu Deinen Fiissen,
Dein armes Kind,
Es will die Augen schliessen
Und glauben blind,
5. Wenn ich auch gar nichts fiihle
Von Deiner Macht,
Du bringst mich doch zum Ziele
Auch durch die Nacht.

IO

6. So nimm denn meine Hånde
Und fuhre mich,
Bis an mein selig Ende
Und ewiglich!
Julie Hausmann:
»Maiblumen«, Berlin 1862.

Overskriften stammer fra Math. 8,19.
Kommaet efter v. 4 skal nok være punktum.
Denne lille fordringsløse sang fremkom i en be
skeden anonym digtsamling: »Maiblumen. Lie
der einer Stillen im Lande, dargereicht von
G. Knak«, Berlin (1862). Den blev udgivet
»Zum Besten d. inn. u. åuss. Mission«, specielt,
som det siges i Knaks forord, til fordel for syge
huset Bethesda i Berlin og optagelseshjemmet
Bethesda i Hongkong.
Forfatterinden var en 37-aarig lærerinde, som
paa grund af svaghed havde maattet opgive sine
skiftende stillinger og nu plejede sin blinde fader,
en tidligere gymnasielærer i Mitau, sydvest for
Riga. Hun havde ikke drømt om at udgive sine
digte, som for en stor dels vedkommende var
blevet til om natten, naar sygdom og smerter,
især en voldsom migræne, hindrede hende i at
sove. Men hun havde vist nogle af dem til en
veninde, som atter havde vist dem til salme
digteren og vækkelsesprædikanten Gustav Knak
ved den bdhmisk-lutherske menighed i Berlin.
Han bad om at faa en hel samling og faa lov til
at udgive den, hvad hun ængsteligt og tøvende
gik ind paa, naar han vilde fortie hendes navn.
Hvis bare et eneste hjerte vilde kunne glæde sig
over disse svage og ufuldkomne sange, vilde hun
føle det som en naade, som hun vilde takke Gud
for hele sit liv. Hun anede ikke, at en af disse
sange ville flyve verden over og glæde tusinder
af mennesker, og hun vilde næppe heller have
gættet, hvilken det skulde være. Sagen er, at
disse 165 sider i det første bind af »Maiblumen«
(senere kom der flere bind) rummer adskillige
gode digte, hvoraf mange er sangbare; de er
forbavsende ens i kvalitet og alle gennemvævede
af samme fromhed og hengivelse som ovenstaaende. Men nu var det altsaa dette ene digt, som
fandt vej til tyske salmebøger, sammentrukket til
tre vers, og i løbet af kort tid blev det oversat til
en mængde sprog.
Det maa indrømmes, at Fr. Silchers melodi,
der oprindelig blev skrevet til en folkevise »Wie
konnt ich ruhig schlafen«, har hjulpet til at føre
sangen frem.
Om anledningen til, at den blev skrevet, gaar
der en historie, som med nogle aars mellemrum
dukker op i aviserne og gaar fra den ene til den
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anden, men søger man at opspore kilden, viser
det sig altid, at sporet ender blindt.1
Der findes flere versioner. En gaar ud paa, at
Julie Hausmann har skrevet sangen i anledning
af, at hun blev blind, og man finder det bekræftet
ved bønnen: Tag mine hænder! Hun havde svage
øjne, hendes fader blev blind, men hun selv ikke.
Nærmere beset er der heller ikke noget ved tek
sten, der tyder paa, at der har været anden an
ledning end bibelordet, som hun har anført som
overskrift.
En anden version fortæller, at hun var forlovet
med en ung præst, som havde faaet kald i Østpreussen. Men da hun rejste til ham for at holde
bryllup, var han død, og hun kom i stedet til
hans begravelse. Efter begravelsen gik hun til sit
logi, hvor hun skrev denne sang paa sit værelse.
Almindeligere er den version, som Gøsta Ha
gelin fortæller. Hendes forlovede var missionær i
Afrika, og selv forlod hun lærerindegerningen for
at uddanne sig til missionsarbejdet, inden bun
tog ud paa den lange rejse. Da skibet kastede
anker, blev hun modtaget af sin forlovedes ven
og medarbejder, som fortalte, at hendes kæreste
for nogle uger siden var død af en heftig tropisk
feber. Hun rejste da hjem igen og blev guvernante
flere steder i Riga og St. Petersborg, og denne
sang skrev hun i sorgen over sin tabte jordiske
lykke. Men i en anmærkning tilføjer Hagelin, at
han har hørt dette for godt en snes aar siden
(altsaa omtrent 1920) af en tilsyneladende vel
underrettet tysk missionær i en evangelisk kirke i
Wien, hvor han ogsaa hørte salmen synge første
gang. Desværre har han glemt missionærens navn,
og det har hidtil været forgæves at finde historien
bekræftet i litteraturen om Julie Hausmann. Denne anmærkning er dog en slags kildeangivelse,
men som det ses, er den baade usikker og af ny
dato.
Hagelin har ret i, at de tyske hymnologer ikke
omtaler historien, og den er i virkeligheden gan
ske usandsynlig. Sammenligner man hendes foto
grafi, der viser os et ansigt med grove, næsten
abeagtige træk, med det billede, som hun i en
lille selvbiografi tegner af sit sind og sin skæbne,
indser man straks, at hun aldrig har været for
lovet. Hun siger: »Naar jeg ser tilbage paa min
tilbagelagte livsbane, kan jeg ikke andet end love
og prise Herrens visdom og barmhjertige førelse.
Da han har nægtet mig jordisk ejendom og et
yndigt udseende og har forlenet mig med syge1. En dansk avis havde faaet historien fra Kristeligt
Pressebureau, som havde den fra en avis i Bergen, men
redaktionen i Bergen huskede ikke, hvem der havde
skrevet den, blot at det var »en anset mand«.
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lighed som min medgift, maatte jeg undvære
verdens glæder, og de havde heller ikke nogen
tiltrækningskraft for mig. Jeg maatte pleje mit
indre liv og min digtning, og derved havde jeg
rigelig erstatning. Jeg maa især takke min syge
lighed for en fylde af rene glæder, thi den var
aarsagen til de mange rejser, som førte mig til
de skønneste steder i Evropa. Ganske vist blev
haabet om helbredelse, som jeg søgte paa for
skellige kursteder i Tyskland og i Syden, ikke
opfyldt, men hvor mange yndige og glædelige
erindringer knytter der sig ikke til disse ophold
i udlandet!«
Den ældste danske oversættelse, og den der har
faaet blivende betydning, fremkom i »Missions
harpe. Psalmer til Brug ved Missionsfester og
kirkelige Møder«, Sønderborg 1876. Den blev
udgivet af Nordslesvigs evangelisk-Iutherske Mis
sions-Forening. Hverken udgiveren eller over
sætteren er nævnt, men det er i begge tilfælde
pastor Emil Claussen, Dybbøl. Ved salmens op
tagelse i N henvises til »Missionsharpen«, ogsaa
uden at Claussens navn er nævnt. Men han har
i et brev til grev Schack, som han samarbejdede
med i den nordslesvigske salmebogskommission,
tilstaaet sit forfatterskab.
1. Saa tag mig da ved Haanden
Og led Du mig,
Til jeg opgiver Aanden
Og døer i Dig,
Jeg kan ei vandre ene
Ei noget Sted
Det baader mig alene.
Naar Du gaaer med!
2. Indhyl mit svage Hjerte
I Naadens Flig,
I Glæde som i Smerte
Drag det til Dig!
Lad til Dit Hjerte ile
Dit Barn i Hast,
Og giv mig der at hvile
I Troen fast.
3. Om tidt jeg ei fornemmer
Dig i Din Magt,
Saa veed jeg dog Du fremmer
Din Naadepagt.
Saa tag mig da ved Haanden
Og led Du mig,
Til jeg opgiver Aanden
Og døer i Dig!
Emil Claussen:
»Missionsharpe«, 1876, nr. 59.
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Denne oversættelse blev uden andre ændringer
end en forbedret tegnsætning optaget i N 603,
og dermed fik den en enestaaende plads hos hele
den sønderjyske befolkning, som brugte den i
forbindelse med kirkelige handlinger, lige fra
barnedaab og konfirmation til begravelse, og na
turligvis ved møder og i hjemmene. For et
slægtled eller to blev den uden sammenligning
Sønderjyllands kæreste og mest brugte salme.
Ogsaa nordpaa vandt den frem uden dog at
faa en tilsvarende stilling. Med ganske smaa æn
dringer blev den optaget i Harboøresangbogen
og i Hjemlandstoner 1895. Med nogle flere æn
dringer kom den i Indre Missions Sangbog, hvor
imod den ny Hjemlandstoner af 1953 vendte til
bage til den oprindelige tekst paa grund af dens
stilling i Sønderjylland og dens optagelse i D.
I de ældste udgaver af De unges Sangbog 1892
optog man P. Waages norske oversættelse, men
i den næste udgave fra o. 1900 er i stedet optaget
en ny oversættelse af Olfert Ricard, som her skal
anføres, da denne udgave af sangbogen nu er
sjælden at faa fat paa:
1. Tag mig ved Haand, o Herre,
og led mig frem,
da kan slet intet spærre
mig Vejen hjem.
Jeg kan ej ene gjøre
det mindste Fjed;
men naar du mig vil føre,
jeg følger med.
2. Iklæd mig med din Naade
og styrk min Sjæl
din Fred mit Hjærte raade
i Ve og Vel.
Da ved din Fod kan hvile
dit Barn i Ro
ad Mørkets Magter smile
i salig Tro.
3. Om Natten end tilslører
din Magt, o Gud,
jeg véd, du frelst mig fører
af Mulmet ud.
Tag mig ved Haand, o Herre,
og led mig frem,
da kan slet intet spærre
mig Vejen hjem.
Olfert Ricard.
De unges Sangbog. Ny udgave (o. 1900).

Denne oversættelse, som Ricard ikke har sat sit
navn under (han var medredaktør af sangbogen)
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og ikke optaget i sin digtsamling »Dansk Jul«,
blev i de senere udgaver af De unges Sangbog
paany afløst af Peter Waages »Saa tag da mine
Hænder«, og det er formentlig den, som er blevet
mest sunget nord for Kongeaaen. Den samme
begyndelse har en ny oversættelse af Widding,
som blev optaget i KHT 910:
1. Saa tag da mine Hænder
Og styr min Vej,
Til saligt Rejsen ender Og hist hos dig.
Lad mig ej gaa alene,
Ej noget Fjed.
Paa dine Stier rene
Tag du mig med.
2. Svøb i din Naades Klæde
Mit Hjerte ind,
Og giv i Sorg og Glæde
Et stille Sind.
Ved dine Fødder hvile
Dit Barn i Ro;
Med lukte Øjne smile
Det trygt i Tro.
3. Kan ej din Kraft jeg mærke
Paa Vejen her,
Dog ved jeg, Hænder stærke
Mig fremad bær’.
Saa tag da mine Hænder
Og styr min Vej,
Til saligt Rejsen ender Og hist hos dig.
S. Widding 1012.
KHT 910.
I salmebogskommissionen fremkom der ogsaa
forslag om at optage Waages oversættelse som den
formentlig bedste, men de sønderjyske medlem
mer holdt fast paa, at den sønderjyske over
sættelse skulde optages, og at der ikke maatte
ændres en tøddel i den af hensyn til dens særlige
stilling i menigheden. Under arbejdet med D var
der naturligvis ogsaa i Sønderjylland mange, som
nødigt vilde miste den gamle salmebog og de
folkekære salmer, og deres uro kom i reglen til
orde netop med dette spørgsmaal: »Kommer
»Saa tag mig da ved Haanden« med ? Der bliver
vel ikke lavet om paa den?« Saadan spurgte
saavel lensgrevinden, som den fattige gamle hus
mandskone. Naar de fik at vide, at den kom
aldeles uændret med, var de beroligede. Sønder
jylland maa i det hele være kommissionen tak
nemlig for, at ikke blot denne salme, men ogsaa

flere andre »sønderjyske« salmer, som ikke var
kendt nordpaa, og som ikke føltes særligt værdi
fulde, naar de ikke var indsunget fra barneaarene,
blev optaget i D.
I Norge blev Waages oversættelse optaget i
La rev 865, »Så ta da mine hender«, og en lige
ledes god oversættelse af Hognestad, »So tak daa
mine hender«, blev optaget i Nynorsk 704.
Der findes flere oversættelser til svensk. Dr. E.
Nystrbm oversatte den 1894 til Svenska Missions
forbundets sångbok: »Så tag nu mina hånder«.
En anonym oversættelse findes i Cantica: »Tag,
Herre, mina hånder«. Men den, som gik ind i
salmebøgerne, først i tillægget 1921, siden i den
nye salmebog af 1937, var J. Eklunds oversættelse
fra 1917: »Så tag nu mina hånder«. Det var en
af den svenske dronning Victorias yndlings
salmer.
(Hagelin 1,308-310. Lovgren 11,158-162. Schackenborg ark. Walter Schulz: »Reichsånger«, Gotha 1930,
s. 57-58. Paul Gabriel: »Das Frauenlied der Kirche«
(Welt des Gesangbuchs, heft 9, u.a., s. 63-66). A. Mal
ling: »Beretning om det sønderjydske Salmebogsud
valgs Arbejde«, Haderslev 1943, s. 93-99).

SAA VIDE OM LAND, SOM SOL MON
GÅ.
Gud hører Hjertets Raab.
1. Saa vide om Land, som Sol mon gaae,
Ei Menneskesjel er at finde.
Som Herrens Naade ei veed at naae,
Naar Hjertet ham gjerne vil vinde.
2. Han seer hver Længsel i Sjelens Grund,
Som efter det Evige higer.
Han hører hvert Suk, som i Nattens Stund
Fra Dybet til Himmelen stiger.
3. Han tænder sit Lys paa den vildsomme Vei,
Hans Stjerne for Aanden oprinder,
Den straaler og vinker, og standser ei,
Før Hjertet sin Frelsermand finder.
4. Og var du end skjult i den mørkeste Vraa,
Og kjendte dig Ingen paa Jorden,
Og var du blandt Alle, som sorgfulde gaae,
Den Allerelendigste vorden, 5. Ja,
Og
Og
Og

taarned sig Synder som Bjerge i Sky,
sortnede Alt for dit Øie,
blev hvert Minde dig tungt som Bly,
saae du kun Lyn i det Høie:

saa vil vi nu sige hverandre farvel

6. O, higer din Sjel mod Sandheds Gud,
Og kalder paa ham du derinde,
Han veed dog Vei for sit Naadebud,
Din Frelser du dog skal finde.
7. Og, finder du ham, da finder du Alt,
Hvad Hjertet kan evig begjere.
Da reiser sig flux hvert Haab, som faldt,
Og blegner saa aldrig mere.
W. A. Wexels:
»Religiøse Digte. Anden forandrede Udgave«.
Christiania 1847.
Denne sang blev ikke optaget i forfatterens »Christelige Psalmer«; han har ikke selv vurderet den
som salme. Men den blev flittigt optaget i de nor
ske sangbøger og var meget indsunget, da Gustav
Jensen optog den i sit forslag 1915 med et par
smaa ændringer:
2,4: himlen opstiger.
3,4: Før hen til din Frelser du finder.
4,3: blandt dem som i sorg maatte gaa,
5,1: fjeld i sky,
2: sortnet end
3: hvert et

6,4: du visst
7,3: sig atter hvert
Den blev derefter optaget i La rev 93, hvor man
delvis forlod de to første ændringer:
2,4: himlen stiger.
3,4: Før hjertet sin Frelser finder.
De andre ændringer beholdt man. 1927 blev den
optaget i rigsmaalstillæget til Nynorsk 729. Begge
steder er den anbragt til 3. sønd. i advent.
I Danmark blev den indsunget gennem de
ældste udgaver af De unges Sangbog og lidt
senere gennem Hjemlandstoner. Endnu senere
kom den ind i Højskolesangbogen. Med BT 775,
KHT 923 og KS 762 sigtede man paa at bruge
den i kirkerne. Den blev foreslaaet af SF 739 og
uden vanskelighed optaget i D 477 med en meget
originaltro tekst, hvorimod Gustav Jensens æn
dringer ikke alle er heldige.
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SAA VIL VI NU SIGE HVERANDRE
FARVEL.
1. Saa vil vi nu sige til Eder Farvel
Og ønske Guds Fred vær’ med Eder!
Bed nu til Gud Fader i Himmelen
Bestandig at være med Eder
At Christus, Guds Søn
Maa være Eders Løn,
Naar I ud af Verden skal vandre.
2. O hjælp os Gudfader, o hjælp os Gud Søn
Paa Veien den trange at vandre
Hjælp os Gud den Helligaand hør dog vor Bøn
Naar bede vi vil med hverandre:
Giv Kraft og giv Lyst,
Giv Styrke i Bryst
Lad Kjærlighedslue kun brænde.
Martha Clausen 1842-43.
Theodor Fengers opskrift.
Her efter Uffe Hansen 11,253, jvf. Skaar 1,256.
Skaar har den samme tekst som Uffe Hansen,
men har normaliseret tegnsætningen. Derefter
skriver han: »Det er en Sang fra gudelige For
samlinger, vi have for os. Formentlig er det den
omreisende Prædikants sidste Paamindelse til sine
Tilhørere, som indlægges i dette trohjertige Af
skedsord. Fra hvilken Tid Salmen stammer, ser
jeg mig ikke istand til at afgjøre. Jeg kan blot
meddele, hvad den bekjendte danske Hymnolog,
Pastor C. J. Brandt, velvillig har oplyst mig om:
at Salmen i Aarene 1830-40 var meget gjængse
i Sydsjælland, og at den der, »efter mundtlig
Overlevering«, er opskrevet af afdøde Ferd. Fen
ger. - Ogsaa i Norge har man flere saadanne
Afskedssange, og, besynderlig nok, ere de oftere,
ligesom denne, digtede til Jefta-Visens Melodi«.
Grundtvig har kendt denne opskrift og har
ændret lidt i den under sit forarbejde til Prøve
heftet, men har ikke faaet den sat helt i stand.
Først da Fenger sender ham den med henblik paa
optagelsen i brødrene Fengers Pinsehefte, giver
han sig til at gennemrette den, hvorefter den blev
trykt som følger:
Egen Melodi.
1. Saa vil vi nu sige hverandre Farvel,
Og ønske Guds Fred vær med eder!
Guds Fred med os alle i Gry og i Kveld,
Saamange, som hjertelig beder.
At Christus, Guds Søn,
Maa være vor Løn,
Naar vi skal af Verden udvandre!
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2. O hjelp os Gud-Fader! os hjelpe Guds Søn,
Saa glade vort Løb vi fuldende!
Gud-Helligaand, himmelske Trøster iløn!
Lad Kjærligheds-Luerne brænde,
At vi kan med Lyst
Og Mod udi Bryst
Saa kæmpe, at Kronen vi vinde!
N. F. S. Grundtvig.
»Psalmer til Himmelfartsfesten og Pindsen samlede
afj. F. og R. Th. Fenger«, 1846.
Her efter 2. opl. 1855. Jvf. Sangv. IV, 153.

I registret kalder Fenger den »Folkepsalme«, og
i noterne føjer han til »efter mundtlig Overlevering«.
»Samtlige i disse Psalmer foretagne Forandringer
og Forkortninger skyldes Hr. Pastor Grundtvig«.
Den blev optaget i Rørdams Mernfestsalmer
og RF 1852,357, sidste sted med ændring i 2,1:
o hjælp os, Gud Søn. Derfra gik den til R 367 med
endnu en ændring i 1,2: Fred over Eder. Fra R
gik den uændret til N 580, KH 424 og D 393.
Endnu i registret til R kaldes den en »Folke
sang«. I N og KH angives Martha Clausen som
forfatter, men hertil er i D føjet et spørgsmaalstegn, som skyldes Uffe Hansens tvivl, der grunder
sig paa Brandts tidsangivelse og Skaars omtale af
norske afskedssange paa samme melodi. Sangen
er først sunget i Sydsjælland, og Fenger har opskrevet den efter mundtlig overlevering uden at
kende noget forfatternavn. P. S. Vig har i forbigaaende i Kirkeh. Saml. 5, IV, s. 31 (1907) skre
vet, at Martha Clausen havde digtet den. Og
Nissens redegørelse fra 1922 (se nedenfor) fore
kommer ham ogsaa usikker, fordi den udeluk
kende bygger paa en 90-aarigs erindringer,
løvrigt, siger Uffe Hansen, at Fengers afskrift
»viser os en ret ubehjælpsom og stammende
Form, saa der er ikke megen Grund til at skændes
om Æren for dens Affattelse«.
Det vilde der ikke have været, hvis Grundtvig
ikke havde gjort den i stand. Men da han nu har
gjort dette saa fortræffeligt, at den er kommet i
salmebøgerne og har faaet en hundredaarig histo
rie i dansk og norsk menighedsliv, baade her
hjemme og i Amerika, er der al mulig grund til at
efterspore dens oprindelse.
Først maa det klares, hvad der menes med en
»folkesang«. Det er en anonym sang, der er blevet
folkeeje. Man kan ogsaa sige: en sang, hvis op
rindelse man ikke kender. Det er ingenlunde
usædvanligt, at en sang kaldes en folkesang, ind
til dens oprindelse bliver fastslaaet. En »folke
sang« maa jo ogsaa have en forfatter. Saaledes
blev »Stille nat« (se »Glade jul«) oprindelig kaldt
en tyrolsk folkevise i de aar, da den erobrede ver
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den, men en energisk efterlysning fremkaldte nøj
agtige oplysninger om dens oprindelse. Helt saa
klart ligger sagen dog ikke her.
Det maa dog nævnes, at det ikke først er Vig i
1907, der nævner Martha Clausen som forfatter.
Det er sket i registret til N allerede 1889, og da
der tilføjes »før 1840«, ses det, at man som sæd
vanligt har hentet sine oplysninger fra Skaar,
men i dette tilfælde bevidst har rettet dem. 1. opl.
af KH 1897 er lige saa sikker paa Martha Clau
sen, og begge disse salmebøger optager hende i
forfatterlisten. Desværre kan jeg ikke oplyse, hvornaar Martha Clausens navn først kom offentligt
frem, men det staar fast, at overleveringen baade
i Danmark og Amerika omkring 1880-90 var
aldeles sikker paa Martha Clausens forfatterskab.
Fra nyere tid foreligger der ikke saa faa vidnes
byrd. Jeg har liggende for mig fire, som synes at
være uafhængige af hinanden:
1. J. Nissen, der døde kort efter genforeningen
som provst i Haderslev, skriver i Kirkeligt Sam
funds Julebog 1922 »Minder fra en lille Salme«.
Hans oplysninger stammer fra Vemmelev i Vest
sjælland, hvor han blev præst 1910 og traf Marie
Rasmussen, som var Martha Clausens ungdoms
veninde og blev gift med hendes halvbroder.
2. Den kendte historiker, pastor H. G. A. Jør
gensen skriver i Den danske Diakonissestiftelses
Aarbog 1936-37 om den langelandske vækkelse.
Han kalder Martha Clausens skønne afskedssang
en varig frugt af opvækkelsen paa Langeland.
3. Gaardejer Chr. Rasmussen, Rifbjerg, sønne
søn af Peter Rasmussen, som var Martha Clau
sens broder, som ejer slægtsgaarden paa Lange
land og som er velkendt med slægtens historie,
skriver derom i Menighedsbladet, 24. aarg., 1942,
sp. 547-84. Provst Chr. Winther skriver 13. juni 1943 et
privat brev til professor, overlæge Krebs, som
samme dag har omtalt salmen i et interview i
Kristeligt Dagblad. Jeg har afskrift af dette brev.
Her fortæller provst Winther, at han har haft sit
barndomshjem i Simmerbølle skole og husker den
førnævnte Peter Rasmussen. Han kender sangens
historie fra Marthas hjem.
Provst Nissens fremstilling er den mest udfør
lige; den bekræftes i det store og hele af de tre
andre, som synes at være uafhængige af den. Paa
grundlag deraf kan følgende oplyses om sangens
fremkomst.
Martha Clausen, født Rasmusdatter, var datter
af gaardejer Rasmus Hansen Krogholm af Rif
bjerg, Simmerbølle sogn, paa Langeland. Hun
var født 19. sept. 1815. Hendes hjem blev fra
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første færd grebet af vækkelsen, da den sidst i
trediverne kom fra Fyn til Langeland. Hun blev
forlovet med den 5 aar yngre Claus Clausen, som
dels passede en lille privatskole paa Rifbjerg,
dels forberedte sig til at gaa ud som hedninge
missionær. Han havde været sømand, men var
blevet syg i Norge, hvor de vakte havde taget sig
af ham, og hvorfra hans vækkelse stammede. Da
han nu derfra fik et kald til at drage til Amerika
som lærer og præst for norske emigranter, mente
han, at han maatte tage mod det. Han og Martha
giftede sig og rejste i foraaret 1843. Inden afrej
sen, altsaa 1842-43, var de paa besøg i Sydsjæl
land. Det var ikke tilfældigt. Der var i de senere
aar sket en stor udvandring fra Langeland til
Sydsjælland. Alene til Vemmelev og Hemmeshøj
var der kommet 50, deriblandt tre af Marthas
halvbrødre og hendes veninde Marie, som aaret
efter blev gift med en af brødrene. Denne Marie
Rasmussen var 90 aar, men ganske aandsfrisk,
da Nissen var i Vemmelev. Hun og Martha havde
tjent sammen i Simmerbølle præstegaard, og
Martha, som var den ældste, havde haft megen
indflydelse paa Marie. Da nu Claus Clausen og
Martha gjorde en rundrejse i Sydvestsjælland til
de præster, som havde været vækkelsens venner,
og til andre kristelige venner, var de ledsaget af
Marthas broder Peter, af veninden Marie og en
pige mere. De var først hos pastor Rønne i Høve,
derefter Emil Clausen i Boeslunde, P. A. Fenger i
Slotsbjergby og Boisen i Skørpinge. Mens de var
hos Rønne i Høve, kom der en præsteenke, som
boede i et lille hus ved præstegaarden, og bad
Martha skrive lidt i hendes poesibog, da hun jo
nu skulde ud paa en saa lang rejse, at de vel aldrig
saas mere i denne verden. Marie saa, at Martha
deri skrev to vers med ulige lange linjer. Kort tid
derefter kom sangen »Saa vil vi nu sige hver
andre farvel« i brug i forsamlingerne i Sydsjæl
land, og ved et senere besøg fik Peter Rasmussen
den med til Langeland uden at vide, at det var
hans søsters sang. Marie sendte en afskrift af den
til Martha i Amerika og skrev, at den kunde syn
ges paa melodien »Det hændte sig Jefta, den
Gileads Mand«, og Martha svarede da tilbage,
at det var hende, som havde skrevet sangen. Hun
har vel næppe digtet den i det øjeblik, hun sad
med præsteenkens poesibog, det har nok været
gjort før med henblik paa deres afrejse. At
afskedssange paa samme melodi har været almin
delige i Norge, taler ikke mod Marthas forfatter
skab, tværtimod, hendes mand var præget af den
norske vækkelse, og de rejste ud til norsk menig
hedsliv i Amerika. Hun kan netop have haft en
norsk paavirkning til at skrive sin lille sang.
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Der er en lille uoverensstemmelse mellem kil
derne. Chr. Rasmussen mener, at det var under
besøget hos Emil Clausens i Boeslunde, at sangen
blev skrevet i fru Clausens gæstebog. Han siger
endvidere om dens benyttelse, at Peter Rørdam
fortæller i sine erindringer, at naar »de 12 præster
i »Det hellige Land« kom sammen, sang de altid
til afsked »den langelandske Bondepiges Sang««.
Jeg har ikke kunnet stedfæste dette citat hos
Rørdam, men er dette rigtigt, betyder det, at han
paa det tidspunkt, da dette blev skrevet, har vidst,
at Martha Clausen var forfatteren. Mod dette
taler egentlig kun Brandts tidsangivelse, at san
gen blev sunget 1830-40. Det kan være en erin
dringsforskydning. Alt i alt synes der ikke at
være nogen væsentlig grund til at tvivle.
J. Nissen fortæller indledende i sin nævnte
artikel, at han først mødte sangen paa den danske
realskole i Haderslev, hvor han gik i aarene
1867-77, og hvor skolebestyreren, præst ved
Hospitalskirken J. Johansen, lod børnene synge
den hver lørdag ved skoletidens afslutning. Senere
mødte Nissen den paa Askov, hvor de store kirke
lige møder i en aarrække plejede at slutte med
denne sang. Det stammede nok fra Peter Larsen
Skræppenborg. For tredie gang mødte han den
altsaa i Sydsjælland, hvor dens hjemsted var, og
hvor han fik saa grundige oplysninger om dens
oprindelse.
Professor, dr. med. Carl Krebs i Aarhus siger i
det nævnte interview i Kristeligt Dagblad 13. juni
1943: »Naar jeg saadan gaar paa Afdelingen, og
nogen nærmer 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 næv
ner, 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 ... Særlig det 2. Vers
synes jeg paa en enfoldig Maade forklarer enfol
dige Mennesker det meget vanskelige Begreb
Treenigheden«.
Jørgen Falk Rønne har i en novellesamling
»Sig det med Blomster« (1931, s. 57-69) en tem
melig frit opdigtet fortælling om salmens oprin
delse. Claus maatte ikke faa Martha for hendes
forældre og rejste derfor ud i verden. Ved afske
den stak Martha ham en seddel i haanden, hvorpaa salmen var skrevet. Da han senere bliver
antaget som missionær og skal rejse til Amerika,
anholder han om Marthas haand, og hendes for
ældre, som i mellemtiden er blevet vakt, giver
deres minde til, at hun rejser med, skønt de hellere
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TAG DET SORTE KORS FRA GRAVEN.
Brev fra Grundtvig til Gunni Busck, Chvn. 31.
marts 1832:
Kiære Ven.
Vel har jeg endnu ikke skrevet [prædiken] til i
Morgen, men mig synes, jeg maa dog sende Dig
en ny Sang, Herren gav mig, thi vel veed jeg hver
ken, naar den skal synges høit »som den gyldne
Soel frembryder«, eller hvordan den vil klinge i
Menighedens Øren, men i Dine vil den dog nok
klinge omtrent som i mine, og det er ikke ube
hageligt.
1. Tag det sorte Kors fra Graven!
Plant en Lilje, hvor det stod!
Ved hvert Skridt i Dødning-Haven
Blomster spire for vor Fod!
Engle-Vinger paa vor Grav
For den brudte Vandrings-Stav!
Phønix-Fugl for Aske-Krukke!
Fryde-Sang for hule Sukke.
2. Himlen sortned, der Han blegned,
Som os kiøbde med sit Blod;
Graven skinned, Fienden segned.
Der forklaret Han opstod!
Ton da, Lov-Sang, under Sky,
Høit i Paaske-Morgengry:
Jesus Christus er opstanden!
Evig lever Guddoms-Manden!
3. See Marie Magdalene!
Hænder nys hun vred i Gru,
Sukked til at røre Stene!
Hvor, ak, hvor er Herren nu ?
See, af Øiets Taare-Flod
Solen straalende opstod;
I den Grav, hvor han har hvilet,
Hun har fundet Engle-Smilet!
4. Brister, alle Helgen-Grave!
Herrens Røst, i Dæmring sval,
Lyder i de Dødes Have,
Skaber Lys i Skygge-Dal!
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Herren kalder, men ei nu:
Synder, Adam! hvor er Du ?
Sødt det toner, Engle tie:
Her er Frelseren, Marie!
5. Ja, Han er her. Guddoms-Manden,
Som var lagt i Dødens Baand,
Han er visselig opstanden,
Og Hans Ord er Liv og Aand!
Bod vi har for alle Savn,
Staaer nu op i Jesu Navn
Alle som med Herren døde!
Seer den gyldne Morgen-Røde!
6. Stander op, og seer Guds Finger
I den klare Vidne-Krands!
Iler did paa Ørne-Vinger
Hvor Han straaler i sin Glands!
Iler did i Herrens Fjed,
Hvor Han os beredte Sted,
Hvor sig aabner i det Høie
Himlens Dyb for Støvets Øie!
Gud befalet!
Din Ven
N. F. S. Grundtvig.
Her efter »Gunni Busck, et Levnedsløb i en Præstegaard«, udg. af Henr. Bech. Anden forøgede Ud
gave. Kjøb. 1878, s. 148.
Baggrunden for dette brev er, at Gunni Busck
flere gange havde opfordret Grundtvig til at
restaurere de gamle salmer og forny den danske
salmedigtning. Grundtvig havde ogsaa følt kal
det, men han havde mange andre planer, og
nogle af dem maatte han have fuldført først. Nu
havde han været i England og foretaget betyd
ningsfulde studier; maaske var tiden kommet til
at tage fat paa salmerne. Den 23. jan. 1832
sendte Gunni Busck ham da en ny og indtræn
gende opfordring: Glem ikke vore gamle salmer
... vi maa have de gamle salmer frem i den dan
ske Statskirke, om den skal komme til at due til
noget... der er ingen andre af Guds redskaber,
der kan gøre det saa godt som Grundtvig ...
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støvet skal rystes af de gamle salmer, de skal
maaske files af, og maaske skal deres form omstø
bes . .. »Kjære Broder, hjelp os nu, idet Du
lader Gud hjelpe Dig ...«.
Grundtvig sad midt i arbejdet med den nye
udgave af »Nordens Mythologi«, og det viste sig,
at han ogsaa skulde have de to første bind af
»Haandbog i Verdens-Historien« fra haanden,
inden han kunde rydde sit skrivebord og tage fat
paa Sangværket, men som et foreløbigt svar til
Gunni Busck og som en forløber for det systema
tiske salmearbejde kan man altsaa betragte sal
men »Tag det sorte kors fra graven«.
Det er ikke mindre ejendommeligt at se, under
hvilke forhold mennesker kan opleve de store
begivenheder, som de længes efter af hele deres
sjæl. Det er baade komisk og rørende at læse
takkebrevet fra Gunni Busck:
Stiftsbjergbye d. 5te April 1832.

Maade, som christen Skjald, faaer Du rigtignok
ikke Ære som Verdens Skjalde, men Du faaer
Brødrenes inderlige Kjærlighed, og den, min
Ven! er bedre at samle paa end den Ære, som
dog kun er Ran og vil brænde Ransmanden paa
Samvittigheden i Evigheden der, hvor Sandt er
Sandt, og Løgn er Løgn; men dette er Sandhed:
»Dit, Fader, er Riget og Magten og Æren i Evig
hed!«
Hils Dine og vær venligst hilset fra Din Ven
G. Busck.«
Salmen kunde dog ikke siges at være helt færdig
i den foreliggende form. Allerede i brevet til
Busck havde Grundtvig tilføjet et par ændringer
i Marginen:
3,6:

Morgen-Solen mildt

5,2:

Sprængte er nu

»Kjære Ven!
At Paaskepsalmen, Herren gav Dig, var liflig i
min Mund og i mit Hjerte, da jeg fik den, det tør
jeg ikke sige, thi vor Herre er Sandhed. Jeg mod
tog den ved Bordet i Søndags, ligesom jeg var
kommen af Kirke; men da jeg var temmelig syg,
saa smagte hverken det Ene eller det Andet mig,
og jeg længtes efter Sengen, hvori jeg ogsaa blev
nedpakket, fuld af Kampherdraaber og Kameelthe mere end man kan drikke. Henimod Aften
blev det bedre, de heftige Smerter i Maven for
lod mig, og jeg kunde sidde lidt op i Dagligstuen
ved Claveret og nynne: »Tag det sorte Kors fra
Graven etc.«, og da blev den liflig i min Mund
og i mit Hjerte, og den maa saa blive det i Menig
hedens, naar Menigheden kan synge den, ikke
som et Digt af Grundtvig, men som en christelig
Psalme om Opstandelsen, given Menigheden af
vor Herre Jesus Christus ved G. Thi naar Herren
giver os det, at Opstandelsens Haab lyser os saaledes imøde fra vore Elskedes Grave, saa at det
sorte Kors forvandler sig til en Lilje og den
brudte Vandringsstav til Englevinger, og Phønixfuglen stiger af Askekrukken, ja da kan der jo
ikke sukkes hult, men maa synges frydefuldt netop
ved Gravene, hvori Støvet hviler, der skal høre og
lyde Hans Røst, der er Opstandelsen og Livet, og
vil, at hvor Han er, skal og Hans være! Nu - den
Stund da vi kunne synge saaledes i Menigheden,
den give Gud os af sin Naade, at Hans fromme,
faderlige Hjerte derved maa glæde sig og alle
Hans Engle glæde sig med Ham og med os!---Gud velsigne Dig, kjære Ven! og Tak fordi Du
kjærlig betænkte mig med den Psalme. Paa den

Da den blev trykt samme aar i Hagens »Histori
ske Psalmer og Riim«, var der endnu flere æn
dringer og et slutningsvers var tilføjet:
2,3: Graven lyste, Mørket segned’,
4:
Da
5-6: Ton, vor Lovsang! høit i Sky,
Sødt i
5,5: vi fik
7-8: Alle Herrens Dvale-Døde1,
Med den gyldne
7:

Jord, som af din Vinterdvale
Vaagner i den milde Vaar!
Moder-Støv, som skal afmale
Aarlig dine Frænders Kaar!
I din Kjortel lysegrøn.
Virket, som vort Haab, i Løn,
Som vor Længsels Toner klinge,
Bred du ud din Blomster-Vinge!
N. F. S. Grundtvig i Hagens »Historiske Psalmer og
Riim«, 1832, No. 36.
Her efter 3. opl.

Selv om denne salme er en helt igennem original
Grundtvig-salme, maa den alligevel ses i forbin
delse med Kingos »Som den gyldne sol frembry
der«. Det fremgaar af Grundtvigs brev til Gunni
Busck, at han havde Kingos salme i tankerne.
Sandsynligvis har han arbejdet med den omtrent
samtidig, og hans bearbejdelse af den findes lige1. Ordet hentyder til, at døden ikke er det sidste ord
for den kristne; den skal afløses af opstandelsen.
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ledes i Hagens samling nr. 34. Han skriver da
ogsaa sin egen salme i det samme versemaal. Men
paa den anden side er forskellen mellem Kingo
og Grundtvig her særdeles mærkbar. Brix siger, at
der er en mørk farvning over Kingos paaskestemning, men hos Grundtvig er glæden fuldkommen,
saasnart den gyldne sol har oversteget skyens
mulm. Denne iagttagelse er for saa vidt rigtig
nok, men det rammer dybere, naar Magnus
Stevns siger, at Grundtvig ikke vil eftersynge
Kingos passionsskildringer, fordi han har ganske
andre ting at sige om korset. Nej, Grundtvig
modsynger Kingo i den samme versform og med
den samme styrke. »Bryder frem, I hule Sukke«,
siger Kingo. »Frydesang for hule Sukke«, siger
Grundtvig. Han er som Stevns siger »gaaet om
paa den anden Side Korset, fra Langfredag til
Paaskemorgen«.
Men selv om salmen i marts 1832 maaske er
fremkaldt af arbejdet med Kingo, har dens tan
ker dog levet hos Grundtvig i nogen tid. Den
bærer spor af hans syslen med Irenæus, og der er
en prædiken i »Søndagsbogen« fra 1830, der lige
frem synes at være et oplæg til den:
»Hvor maae ikke Fædrenes Paaske-Psalmer
blive søde i vor Mund, naar vi føle det opfyldt
paa os, hvad der kun svævede for dem, naar vi
smage Sødmen i den Herres Kalk, hvoraf Fæd
rene for det Meste kun smagde Bitterheden, ja,
naar vi vandre som levende Beviser paa, hvorle
des Han som er Naaden og Sandheden, giver
altid Naade for Naade! O, hvordan skal vi takke
ham værdig, hvor skal vi finde paa Ord til en
Psalme, ja, til tusinde Psalmer og Lov-Sange og
aandelige Viser, som svare til den Paaske-Morgen, da Marie Magdalene stod ved den hellige
Grav, og saaede Taarer, men høstede FrydeSang, da Taarerne alt i Øiet forvandledes til
smilende F.ngle, og blev i Graven til et speilklart
Hav, hvoraf Morgen-Ruden fra det Høie frembrød,
med Ordet »Marie« fra Frelserens Læber! Ja,
som Synerne overvælde mig i denne hellige Mor
gen-Stund, saa skal Forundringens og Glædens
og Taknemmelighedens kiærlige Følelser over
vælde Folket, som nu skabes til at love Herren, og
til at see Lys i alle Grave, see smilende Engle, ved
Hoved-Giærdet og Been-Enden, i Ordets den hel
lige Grav, som vor Hellige Skrift i Sandhed er, og
ei blot see dem, men høre dem sjunge: han er ikke
her, han er opstanden, men kommer kun, og seer
hvor han har ligget, og høre saa Aanden tale til
Menigheden netop det Samme, kun levende og for
klaret, som de saae korsfæstet, afsjælet, indhyllet i
Dødens Mulm, og lagt i Graven! O, hvilke Her
rens Dage, naar det Troens Ord, vi prædike, saale-
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des vandrer lyslevende paa Aandens saavelsom
paa Veirets Vinger, og kundgiør Hans Nærværelse
midt iblandt os ...«.
Ejnar Thomsen siger, at en saadan »PrædikenPassage kan med god Ret henregnes til Grundt
vigs Paaskedigtning. Baade sprogligt og kompo
sitorisk er den af en egen barbarisk Skønhed;
Billederne jager hinanden, tilsyneladende ganske
udisciplineret, men det mesterlige er, at skønt den
bibelske Paaskeberetning jo er anvendt billedligt,
med Opstandelsens Under overført paa Kirke- og
Menighedslivet, saa bevarer det episke Grundlag
stadig sin naive Friskhed og frelses fra den Vis
ningsproces, som plejer at være den sikre Følge af
allegorisk Udtydning«.
Kaj Thaning henviser i sin disputats til en
prædiken, som Grundtvig har holdt den 11.
marts 1832, altsaa knap tre uger før han sendte
denne nye salme til Gunni Busck. Han siger, at
denne prædiken »indvarslede et nyt kristendoms
syn under et radikalt opgør med den lutherske
bodskristendom, som han længe havde søgt at
distancere sig fra, dog uden at lægge den bag sig«.
Thanings hovedtanke er, at Grundtvig endelig i
1832 blev den, han blev, fik et friere kristendoms
syn og gennemførte Irenæus’ skabelsestanke paa
det almindelige menneskeliv. Nærværende salme
betegner det samme gennembrud i Grundtvigs
salmedigtning*1. Han har hidtil fortrinsvis arbej
det med de gamle salmer eller i tilknytning til
dem, men nu er hans egen tunge forløst. Gunni
Busck skrev til ham om de gamle Psalmer, men
Grundtvig svarer med at sende en ny sang. Ordene
er ingenlunde tilfældigt valgt. Det er da ogsaa
tydeligt af salmens første vers, at den skal være
et opgør med tilvant tankegang. Saadan staar
det ogsaa siden for Grundtvig. I en prædiken paa
5. Faste-Onsdag 1853 begynder Grundtvig saaledes: »Tag det sorte Kors fra Graven! Det er Begyn
delsen paa en af vore nye Paaskesange, og det er
efter min Mening Omkvædet paa hele den ny
Sang, som Herren har lagt i sin Menigheds Mund
... men ... det er jo ingenlunde vor Mening, at
vi dermed vil saa vidt mueligt slaae Korset: Vor
herres Jesu Kors, af vore Tanker og afskaffe, hvad
Apostelen Paulus kalder »Korsets Forargelse« .. .
nej ... vor mening er ... at Ghristi Kors igien
1. Ved Kaj Thanings disputats den 12. dec. 1963 oppo
nerede bl.a. domprovst Aastrup. Han sagde, at »Tag
det sorte kors fra graven« var et udspekuleret rimeri
med indlagt reklame for en ny stil i gravmonumenter.
I en af sine prædikener efterlyser Grundtvig en paaskesang og fremhæver en række ting, som den maatte inde
holde. Men det blev ikke ham og ikke Kingo, som skrev
den rette paaskesalme; det var Brorson med »Hører I,
som græde«.
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skal plantes paa sit rette Sted, som ikke er ved de
Christnes Grav, men ved deres Vugge, og at
Christi Kors igien skal gives sin rette Farve, som
ikke er Mørkets, Sorgens og Nederlagets den
sorte, men Lysets, Glædens og Opreisningens den
hvide Farve, saa vi vil ligesaavel sige og synge:
Slaae det hvide Kors for Vuggen ...«.
Salmen blev optaget i Sangv. 1,302 med nye
ændringer:
1,7:

Palme-Fugl

2,1:
3:

Solen sortned, da
Graven skinned, Mørket segned,

5,4:

Hvert Hans

7,3-4: Nu du aarlig skal afmale
Dine Barne-Hjerters Kaar,
7-8: Med din Duft, hvor Roser vrimle,
Med din Røst, hvor Lærker himle!
I de utrykte Psalmeblade 1843 søgte Grundtvig
at forkorte den til 5 vers, de første fire samt et nyt
slutningsvers:
5.

Jubler, alle Kristen tunger!
Sprængte er nu Dødens Baand,
Hjærtet føler, mens det sjunger,
Herrens Ord er Liv og Aand;
I det høre vi hans Røst,
Finde der en evig Trøst,
Thi Opstandelsen og Livet,
Som han er, han os har givet.

I Prøveheftet 1845, nr. 92 vendte han tilbage til
den længere form med syv vers; i slutningen er
der nye ændringer:
6,5-8: Gaaer paa Sky med lette Fjed,
Hjem os at berede Sted!
Der sig aabner i det Høie
Himlens Dyb for Støvets Øie!
7:

Jord, som af din Vinterdvale
Vaagner i den milde Vaar!
Klaret er din mørke Tale
Om et nyt Opreisnings-Aar!
Nu en Foraarsmorgen skiøn
Rinder op for os iløn,
Og, som Paaske-Psalmen klinger,
Voxer Sjælens Fuglevinger!
Sangværk IV, 124.

Først i 1846 fandt salmen sin endelige form.
Grundtvig forkortede den paany til fem vers, idet
han af sine mange forsøg med de tre sidste vers
dannede et nyt slutningsvers. Saaledes blev den
optaget i Fengernes Paaskehefte nr. 37 og sam
tidig i Grundtvigs eget paaskehefte, Festsalmer
nes forløbere, 1846. Efter de mange nævnte vari
anter skal den endelige form anføres:
Mel. Nu velan vær frisk tilmode.
1. Tag det sorte Kors fra Graven!
Plant en Lilje, hvor det stod!
Ved hvert Skridt i Dødninghaven
Blomster spire for vor Fod!
Englevinger paa vor Grav,
For den brudte Vandringsstav!
Palmefugl for Askekrukke!
Frydesang for hule Sukke!
2. Solen sortned, da han blegned,
Som for os udgiød sit Blod,
Graven lyste, Mørket segned,
Da forklaret han opstod!
Ton, vor Lovsang, høit i Sky,
Sødt i Paaske-Morgengry:
Jesus Christus er opstanden!
Evig lever Guddomsmanden!
3. See Maria Magdalene!
Hænder nys hun vred i Gru,
Sukked, til at røre Stene:
Hvor ? ak, hvor er Herren nu ?
See, af Øiets Taareflod
Morgensolen mildt opstod!
I den Grav, hvor han har hvilet,
Hun har fundet Englesmilet!
4. Brister, alle Helgengrave!
Herrens Røst, i Dæmring sval,
Lyder i de Dødes Have,
Skaber Lys i Skyggedal!
Herren kalder, men ei nu:
Synder! Adam! hvor er du?
Sødt det toner, Engle tie:
»Her er Frelseren, Marie!«
5. Ja, han er her, Guddomsmanden!
Sprængte er nu Dødens Baand!
Han er visselig opstanden,
Og hans Ord er Liv og Aand!
Nu e[n] Foraarsmorgen skiøn
Rinder op for os iløn,
Og, som Paaske-Psalmen klinger,
Voxer Sjælens Fuglevinger!
Her efter Grundtvigs hefte »Til Paasken« (1846).
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Saaledes gik den videre til Festsalmer 636, ETF
846 og de officielle salmebøger R 228, KH 242,
SS 786 og D 207.
I de norske salmebøger er den ikke optaget,
men Anders Hovden har skrevet en salme (Ny
norsk 277), »Aa, Maria Magdalena, Kvifor græt
du daa so saart?«, som har ikke blot det samme
tema, men ogsaa noget af det samme lys, selv om
den ingenlunde er nogen efterklang af Grundt
vigs.
(Brix 32-34, 36-40. Magnus Stevns 100. Uffe Hansen
1,157-63, 167. Tårup III, 141-62. Grundtvig: »Christelige Prædikener eller Søndags-Bog« III, 1830, s.
313-14. »Om Forsoningen og Efterfølgelsen«, i Udvalg
ved N. Clausen-Bagge, 1927, s. 89-90. Ejnar Thomsen
189. Kaj Thaning: »Menneske først -«, Køb. 1963,
s. 524, 578-581. Jørgen Elbek: »Grundtvig og de græ
ske salmer«, i960, s. 133-4).

TAK FOR AL DIN FØDSELS GLÆDE.
Se: Som den gyldne sol frembryder.

TAK OG ÆRE VÆRE GUD.
Von der Zukunfft Christi.
Im Thon: Nu kom der Heyden Heiland, etc.
1. GO« sey Danck durch alle Welt,
Der sein Wort bestandig halt
Und der Sunder Trost und Rath
Zu uns her gesendet hat.
2. Was der alten Vater Schaar
Hochster Wuntsch und Sehnung war
Und was sie geprophezeit,
1st erfullt nach Herrligkeit.
3. Zions Hiilff und Abrams Lohn,
Jacobs Heyl, der Jungfraun Sohn,
Der wolzweygeståmmte Held
Hat sich trewlich eingestellt.
4. Sey willkommen, O mein Heyl!
Dir Hosanna, O mein Theil!
Richte Du auch eine Bahn
Dir in meinem Hertzen an.
5. Zeuch, du Ehren Konig, ein,
Es gehoret Dir allein;
Mach es, wie Du gerne thust,
Rein von aller Siinden wust.
6. Vnd gleich wie dein Ankunfft war
Voller Sanfftmuth, ohn gefahr,
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Also sey auch jederzeit
Deine Sanfftmuth mir bereit.
7. Troste, troste meinen Sinn,
Weil ich schwach und blbde bin
Und des Satans schlaue List
Sich fur mir zu hoch vermisst.
8. Tritt den Schlangen Kopff entzwey,
Dass ich, aller angsten frey,
Dir im Glauben umb und an
Selig bleibe zugethan,
9. Dass, wenn Du, Du Lebensfiirst
Pråchtig widerkommen wirst,
Ich Dir mag entgegen gehn
Und fiir Dir gerecht bestehn.
Heinrich Held.
Johann Niedling: »Neue erfundene Geistliche
Wasser-Quelle«, Franckfurt a. d. O., 1658.
Her efter Tumpel 1,411.
Denne salme findes ikke i den eneste samling, man
har bevaret fra Heinrich Helds haand: »Henrich
Heldes Deutscher Gedichte Vortrab« 1643. Men
man ved, at flere af hans samlinger er forsvundet,
f.eks. »Poetische Lust und Unlust« 1643. Men
Helds gode ven, Johann Niedling, der var gym
nasielærer i Altenburg, har 1658 udgivet en sam
ling »Neu erfundene Geistliche Wasser-Quelle«,
hvori flere af Helds salmer er optaget, og da hans
navn er anført over den nærværende, er der ingen
tvivl om forfatterskabet. Den blev 1661 optaget i
»Praxis pietatis melica«, hvorfra den gik videre
til andre salmebøger. Freylinghausen ændrede i
første linje »in aller Welt«, og denne ændring for
plantede sig ogsaa. Det er maaske Helds bedste
salme; den har været almindeligt optaget i de
tyske salmebøger og findes stadig.
Den stammer ned fra den ambrosianske »Veni,
redemptor gentium«, hvis versemaal er bevaret.
Den havde Luther oversat for mere end hundrede
aar siden, og Luthers oversættelse er her anført
som melodi. Men Held lægger ikke som Luther
vægt paa den ordrette oversættelse. Han griber et
enkelt motiv og digter videre paa det, idet han
elegant følger de regler, som Martin Opitz 1624
havde opstillet for strofebygningen. Motivet er
her at finde i den anden linje: Gud holder sit
ord! Men man sporer alligevel af og til det latin
ske forlæg; naar han i 3,3 kalder Kristus den
»wolzweygeståmmte Held«, fordi han stammer
baade fra Gud og mennesker, har det sit for
billede i »geminae gigas substantiae«, helten af
dobbelt substans eller natur.
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Heinrich Held var jurist, men særdeles bibel
fast:
2,1: De gamle fædre er Abraham, Isak, Jakob
og hans sønner og velsagtens ogsaa David.
3,1: Sions hjælp, Ps. 14,7 og 53,7. Abrahams
Løn, 1. Mos. 15,1, som man oversatte:
Jeg er dit skjold og din meget store løn.
2: Jakobs frelse, 1. Mos. 49,18: Herre, jeg
venter paa din frelse. Jomfrusønnen,
Es. 7,14.
4-7:

8-9:

I disse vers beder digteren om forjættel
sernes gentagne opfyldelse i den nærvæ
rende tid og hos ham selv.
I de sidste vers, som er een sætning og
derfor kun adskilt ved komma, beder
digteren om den endelige og fuldkomne
opfyldelse ved genkomsten. Det er det,
der, i hvert fald hos Niedling, har givet
anledning til overskriften.

Salmen blev 1829 oversat til dansk i »Harpen«,
formentlig af udgiveren N. J. Holm. Men han
har ikke haft originalteksten for sig. Salmen blev
flittigt optaget i Brødremenighedens salmebøger;
den var allerede med i Berthelsdorfer salme
bogen 1725, men Holm har nok benyttet Chr.
Gregors udgave, Barby 1778, hvori der er føl
gende ændringer:
1,1:
2,2:
(3):
(6):
5(73 + 8b),3:
4:
6(9),3:

in aller
Sehnen
udeladt.
udeladt.
dass im
ich dir bleibe
mog

Det er tydeligt nok denne tekst, som Holm
følger:
1. Tak og Ære være Gud,
Som har ført sit Løvte ud,
Og til Syndres Salighed
Sendt sin kjere Søn herned.
2. Hvad de gamle Fædre sig
Ønskede saa hjertelig,
Og hvad deres Spaadom var,
Herren herlig opfyldt har.

3. Vær velkommen, du min Fred!
Dig skee Lov, min Salighed!
Drag dog ogsaa ind til mig,
Veien selv du bane dig.
4. Kom, du Ærens Konge, kom!
Hjertet er din Eiendom;
Rens det, dan det, som du vil;
Jeg kun dig vil høre til.
5. Med din Trøst min Sjel opfyld
For min Frygts og Bangheds Skyld,
At i Troen idelig
Jeg maae hænge fast ved dig;
6. At, naar du i Herlighed
Kommer anden Gang herned.
Jeg dig kan imøde gaae.
Og retfærdig for dig staae.
N. J. Holm:
Harpen 1829, nr. 30.
Holm var sønderjyde. Selv om hans salmer var
skrevet i Christiania til brug for Brødremenig
heden der, fandt de ofte tilbage til Sønderjylland
og fik en god indgang. Denne blev 1844 optaget
i MB 23 med følgende ændringer:
2,3:

Og hvad fordum

3,2-3: Dig skee Tak i Evighed,
Drag, o Jesu!
5,1-2: Med Din Trøst opfyld min Sjæl,
Al min Trang Du kjender vel,
6,2:
4:

Atter komme vil
Og for Dig retfærdig staae.

Med disse ændringer gik den videre til PV 2 og
N 47 og blev en af de mest brugte adventssalmer
i Sønderjylland. D 62 har optaget den med visse
ændringer, især tilbageføringer til Holms tekst.
(Koch 111,56. Fischer 1,233. J. Th. Muller 134. Kulp
7. KulpBF 11).

TALSMAND, SOM PAA JORDERIGE
1. Talsmand! som paa Jorderige
Med et Suk kan Alt udsige,
Hvad vi evig trænge til,
I et Kys kan Alt udtrykke,
Hvad for evig giør vor Lykke,
Du, som kan Alt hvad Du vil!
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Værdiges til os at dale,
Om Guds Storværk med os tale
Paa vort jævne Moders-Maal!

ikke af Grundtvigs svar se, hvad det har drejet
sig om, men maaske netop om udelukkelse af
sidste vers. P. Hjort gør i forordet opmærksom
paa, at denne hans salmesamling ikke er frem
kommet paa grund af nogen »Helden til det,
man kunde kalde den seneste Psalmesmag her i
Landet«, hvorved han naturligvis sigter til den
grundtvigske, men maaske ogsaa til den ingemannske.
1857 blev den af Fenger optaget i ETF 909
med nogle ændringer, som i det store og hele
allerede er foretaget af Grundtvig 1843 i PsalmeBlade til Kirke-Bod:

2. Kun hvad Du har seet, Du maler,
O vær Du vor store Taler,
Kierligheds og Sandheds Aand!
Du, som skiænker hvad Du nævner,
Giør os, trods de svage Evner,
Visere end Salomon:
Visere til Daad at øve.
Visere til Aande-Prøve,
Visere til Salighed!
3. Sjæle-Sørger fra det Høie!
Hold med os et vaagent Øie,
Vogt de Smaa for Falk og Høg!
Væk de Dorske, styrk de Svage,
Tugt de Trygge, fryd de Spage,
Giør os daglig Huus-Besøg!
Dan vort Hjerte, løs vor Tunge,
Saa vi bede, saa vi sjunge
Yndelig i Jesu Navn!

4,7:

4. Trøster over Alt, som truer,
Alt, hvorfor vort Hjerte gruer.
Trøster over alle Tab!
Skiænk os, skiøndt vi boe paa Sletten,
I det Høie Indføds-Retten,
I Guds Rige Borgerskab,
Saa, naar Man os vil forjage,
Glade vi herfra kan drage
Did, hvor vi har evig Fred!

1,2:
8:

kan bedst
Og Guds Storværk at udtale

2,2:
7:

Kun om hvad du veed, du taler,
til Dyd

3,3:
5:

Vogt som Duer os for Høg!
trøst de Spage,

4,7:
9:

Saa i altfor onde Dage
hvor der er

5,1:
4:
7:
8:
9:

Blide,
Led os,
Livets Krone for os blinke,
Fader-Haanden mildt os vinke,
Naar vi byde skal Farvel.

5. Store, himmelske Ledsager,
Som for Støvet Dig umager
Giennem Ild og giennem Vand!
Før os, bøiet, liljehaandet,
Som de Smaa i Lede-Baandet,
Til Forjættelsernes Land,
Saa os altid Kronen blinker
Skiønt imøde, yndig vinker,
Giør selv Dødning-Dandsen let!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 393.
Da denne salme fremkom i sidste hefte af Sang
værket, maa man vel gaa ud fra, at den ogsaa
er digtet 1837. Allerede aaret efter blev den af
P. Hjort optaget i hans »Psalmer og Bønner«,
dog med udelukkelse af sidste vers, hvilket blev
en anvisning for efterslægten. Det ses af Grundt
vigs breve, at Hjort ved denne salme har gjort
en bemærkning, da han bad om lov til at op
trykke nogle af Sangværkets numre, men vi kan

Saa, i alt for onde Dage,

5,7-9: Livets Krone til os blinke!
Fader-Haanden himmelsk vinke,
Naar vi byde skal Farvel!
Grundtvig selv optog den 1864 i 8. oplag af
Festsalmer 902, tildels med nye ændringer, saa
der i alt er følgende forskelle fra grundteksten:

I 2. udg. af Sangværket kom endnu et par æn
dringer til:
2,2:

Kun hvad du har hørt, du taler.

4,7:

tunge Dage.

Dermed er denne skønne og fast komponerede
salme færdig fra Grundtvigs haand, om end man
maa sige, at ikke alle ændringerne er forbedrin
ger. Talsmand, Taler, Sjælesørger, Trøster og
Ledsager er Helligaandens navne, og der er et
vers om hver.
Talsmand, jvf. Johs. 14,16; 26. 15,26. 16,7.
Udgangspunktet for tankegangen i verset er
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ellers Rom 8,26. Den bøn, som vi ikke selv kan
finde ord for, vil Helligaanden fremføre paa vore
vegne hos Gud; just derved er han vor talsmand.
Men han er ogsaa Guds talsmand over for os;
han kan i et kys skænke os, hvad der ikke kan
siges i ord, og dermed gøre os evigt lykkelige.
Der kan her henvises til, at faderen kysser den
fortabte søn, da han vender hjem, og det siger,
hvad ord ikke kan sige, Luk. 15,20. Jvf. Rom.
16,16. Uffe Hansen tænker paa nadveren, jvf.
»kysset i kærligheds kalk«, men det ligger nok
uden for tankegangen her. Men selv om dette
kys i hvert fald ikke har nogen som helst erotisk
smag, har det alligevel vakt megen betænkelig
hed, saa man har erstattet det med »ord«, hvilket
just er ulogisk, eller endog med et flovt »smil«.
I Sønderjylland foreslaar pastor Prahl at sætte
»ord« eller »vink« i stedet for »kys«, »Det sidste
er maaske bedre, da »Kys« vistnok skal udtrykke
Gerningen, mens Talen finder sit Udtryk i
»Suk«.« Han er for saa vidt inde paa det rigtige,
at Helligaanden skænker os en oplevelse i mødet
med Gud, som ikke kan udtrykkes i ord. Det
udelukker dog ikke det rimelige i, at Aanden i
ord skal sige os, hvad der kan siges paa vort
jævne modersmaal, som vi er henvist til, naar
det gælder de dybeste ting, jvf. Ap. G. 2,11.
Derved skabes overgangen til v. 2, hvor Hellig
aanden er Taler. Selv om Grundtvigs senere æn
dringer af 2,2 er gode, er det af værdi at huske
dette ord af hensyn til versenes lige-vægt. løvrigt
er Grundtvigs ændring nærmere det bibelske
grundlag i Johs. 16,13. Aandeprøve, jvf. i.Johs.
4,1. Vis til salighed, jvf. 2. Tim. 3,15. At ændre
»Daad« til »Dyd« med alle de kedelige ide
associationer fra rationalismens tid er ikke godt,
selv om det er kristeligt forsvarligt.
Det vidunderlige v. 3 med skildringen af sjælesørgerens virksomhed overfor de forskellige in
dividualiteter trænger ikke til kommentar, maa
ske dog en lille beklagelse over, at lin. 3 blev
ændret.
4,4-6 sigter til Fil 3,20, men ordet »indføds
retten« havde endnu paa Grundtvigs tid en sær
lig klang fra Guldbergs nationale bestemmelser
om indfødsretten i 1776. Ændringen i 4,7 er
heldig (og grundteksten uheldig) og bringer
Ef. 5,16 i erindring.
Det sidste vers staar paa ingen maade tilbage
for de foregaaende. Helligaanden er den moder
lige ledsager, som bøjer sig over de smaa, naar
de vaklende prøver at gaa. Med skønne hænder
fører hun dem i sit ledebaand og støtter dem
uden selv at være set. Hun er rede til at gaa
gennem ild og vand for dem, hvis nogen fare

truer dem. Det er aandrigt, naar Ludwigs peger
paa, at Aanden paa pinsedagen gik gennem ild
(ildtunger) og vand (daaben) for menighedens
skyld, men om Grundtvig har tænkt derpaa er
ikke let at afgøre.
Salmen blev optaget i de grundtvigske salme
bøger med samme tekst som Festsalmer: FK 182,
FA 264, FN 290, FV 234 og S 286. Den blev til
lige optaget paa samme maade i en række tillæg,
fordi teksten i de officielle salmebøger var util
fredsstillende: KHT 774, DT 810, HT 733,
Askov 710.
Med hensyn til optagelsen i de autoriserede
salmebøger gik det meget skævt i starten. RF
1850 optog til melodien »Himlen aabnes, Mørket
svinder« to vers, som bestod af originalens 3,1 -6
°g 4,1-3+ 5,7-9, ændret i lin. 3 af hensyn til
rimet. I RF 1852 og i R 269 er de to første vers
ogsaa blevet repræsenteret, og salmen har faaet
den rette begyndelse, men strofen er stadig skaaret ned til 6 linjer, nu til melodien »Solen daler,
Lyset svinder«. Resultatet er blevet:
1: Originalens v. 1,1-6, men lin. 4 ændret: I et
Smiil.
Man henvender sig til Talsmanden, men
glemmer, hvad man skulde bede ham om.
2: Originalens 2,1-6. Verset slutter med udraabstegn i stedet for Grundtvigs viderefø
rende og forklarende kolon. Resultatet er, at
bønnen lyder lidt hovmodigt.
3: Originalens 3,1-6.
4: Trøster over Alt, som truer,
Alt, hvorfor vort Hjerte gruer,
Skjenk os Bod for alle Savn;
Dan vort Hjerte, løs vor Tunge,
Saa vi bede, saa vi sjunge
Yndelig i Jesu Navn!
(4.1-2+ 3.7-9)
I forslaget til RT 1 gjorde man et forsøg paa at
faa dette ændret. Man vilde i stedet optage
teksten fra Festsalmer. Men det lykkedes ikke.
Først 1890 blev det revideret i RT 2,904, som
optog de fire første vers efter grundteksten med
følgende ændringer:
1,4: Med et Kys,
2,7: Dyd,
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4,7: Saa i alt for onde Dage,
9: der er

Denne ændring af verset beseglede Kaj Munk
med sit liv, og Grundtvig vilde næppe have mis
billiget ændringen under de givne forhold.

Salmen gik videre til KH 283 med samme tekst,
blot:
1,4: I et Ord

(Ludwigs 1,103-5. Tårup IV, 166-185. Geismar II,
98-106. Uffe Hansen 1,331-3. Schackenborgarkivet.
StJ 11,107. Marius Kristensen: »Adam fra St. Viktorklosteret og Grundtvig« i »Dansk Udsyn« 1922, s.
303-4. Stevns 114-15. Grundtvigs Breve 11,287, 396).

I Sønderjylland blev den optaget omtrent paa
samme maade i N195 (fælles kilde KHF1885,344),
dog:

TEGN SKAL DER SKE FOR DOMMEDAG.

1,4: Med et Ord
2,7: Daad

I Prøvesalmebogen 261 foreslog kommissionen
salmen optaget med 5 vers, og bl.a. bevarede
man Grundtvigs tekst i 1,4. Men kirkeminister
Hermansen foreslog v. 5 udeladt og tilføjede:
»De fleste af bisperne foreslaar »ord« i stedet for
»kys«. Og naar man tænker paa, hvilken rolle
»kysseriet« spillede under Grundtvigs sidste
sindsygdom, synes jeg der er grund til at fore
tage denne tilbageføring.« Det sidste rettede
kommissionen sig efter, men fastholdt v. 5, hvad
ministeren ogsaa gik med til. Da kommissionen
havde afsluttet sit arbejde, havde repræsentanter
for »salmebogkredsen« foretræde for ministeren
og fik ham til at udelade v. 5. Med Grundtvigs
ændringer i 1,8 og 2,2 er teksten i D 251 blevet
lidt ringere end i N og KH.
I Norge blev de to sidste vers af den ampute
rede tekst i R optaget i Hauge 439: »Sjælesørger
fra det Høie«. La rev 447 har optaget de fire
gængse vers omtrent som KH.
Kaj Munk har gjort brug af et par linjer fra
denne salme paa en ejendommelig maade i sin
digtsamling »Navigare necesse. Tolv Digte om
Danmark 1940«. Digtet om »Juni« former sig
som en dialog mellem den fortvivlede »Ven«,
hvis hele rigdom nu kun er et salmevers (»Saa i
alt for onde Dage glade vi herfra kan drage did,
hvor der er evig Fred«) og digteren, som slutter
med at sige:
Broder og Ven,
skriv dit Salmevers om!
Ingen Bøn om at pjække.
Nej.
Lad i nok saa onde Dage
glade os i Leding drage
for, hvad der er evig skønt.

Samme Melodi.
1. Tegn skal der skee for Dommedag
Baade i Soel og i Maane,
Da under Dybets Bølgeslag
Vrimlen af Folkene daane,
Og før den Slægt er sovet hen,
Kommer Vorherre selv igien,
Dødes og Levendes Dommer!
2. Verden er stolt af største Kløgt,
Siger, den Alt har randsaget.
Himmelens Kræfter undersøgt,
Slet ingen Fare opdaget;
Men det er Verdens gamle Skik,
Tryggest den sov, da den forgik
Fordum i Syndflodens Vande!
3. Himmel og Jord, de skal forgaae,
Som de er nu at beskue;
Sandhedens Ord, det skal bestaae.
Trods Elementernes Lue,
Møde vi Herren skal i Sky,
Himmel ogjord da giøres ny,
Sandhed og Kiærlighed seire!
N. F. S. Grundtvig 1855.
Fest-Psalmer, Syvende Oplag, 1856, nr. 757.
Jvf. Sangv. IV, 306.
I syvende oplag af Festsalmer tilføjede Grundtvig
en hel aargang salmer over evangelierne, alle paa
samme melodi: »Kirken den er et gammelt
Huus«, som staar angivet ved den første. Ovenstaaende er til 2. sønd. i advent, altsaa over
Luk. 21,25-36. De fleste af disse salmer er som
denne paa tre vers, nogle af dem fortræffelige,
andre mangler i nogen grad inspiration; man
sammenligne f.eks. ovenstaaende med »Rejs op
dit hoved«.
Den blev optaget uændret i ETR 628 og ETF
663. Men i 8. opl. af Festsalmer ændrede Grundt
vig:
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1,4: Vrimlende Folkene
Saaledes blev den foreslaaet af KHT 1885,56,
men dog ikke optaget i RT 2 eller KH, hvorimod
man i Sønderjylland optog den i N 198 med en
ændring i:
1,1: paa Dommedag
Med samme ændring gik den videre til DT 777
og Sønderborg 706. FV 515 og HT 732 har der
imod bevaret »for«.
I D blev den ikke optaget. Den blev vel i
første omgang vedtaget af kommissionen, men
gled ud, da det viste sig, at stofmængden var
for stor.
I Norge er det gaaet den bedre. Landstad op
tog den i den oprindelige skikkelse i La 108,
hvorfra den gik videre til La rev 85. Nynorsk 727
har optaget den i rigsmaaltillægget. Man faar
brug ogsaa for svagere salmer, naar man ordner
salmebogen efter kirkeaaret.
(Skaar 1,297. StJ 111,149).

(5) Viger bort i Synde-Drømme,
Flyder ind i Glæde-Strømme
Fra GUds Himle i mit Sind!
Vaag, min Siæl, og lad dig ikke
Drage ind i Satans strikke
Naar at Søfnen giør mig blind!
(6) Sæt din Kirke i dit Øye,
O min GUd, din Naade bøye
Hen paa Kongens høye Huus
JEsus med sin Arm afbryde
Deris Arm, som Ont vil yde,
Satans Verk og Gierning knuus!
(7) Gak saa hen min Krop at slumme,
Dog mens Søfn din Sands vil dumme
Skal din JEsus staa dig bj
Lyvse paa dig Fred og Frelse,
Give rolig Søfn og Helse,
Og dig fra Ulykke fri.
(8) Sov da, sov i JEsu arme,
Viger alle Verdens larme,
Jeg er i min JEsu skiød!
Hand mig skal af Mørket føre.
Hand min sidste Søfn vil giøre
Salig, rolig sagt og sød.
Thomas Kingo.
»Aandelige Siunge-Koor«, I, 4. udg. 1684.
Her efter KSS III, 394-6.

TIDEN SKRIDER, DAGEN RINDER.
Dend 7. Aften-Suk.
(1) Tiden skrider. Dagen rinder,
Soolen daler, Mørket blinder
Lyvset med en Aften-Sky!
Siæl og Hierte, møder begge,
Takker Gud i kand nedlegge
Eder under HErrens ly!
(2) Beder, lover, tegner fage
HErrens mange Naadis dage,
Regner dennem i en sum!
Tænker, taler, sukker, raaber,
Øyne græde Boode-Draaber
Før de falde hen i slum!
(3) Hierte Gud, jeg mig nedkaster
Og begræder alle Laster
Som i Dag bemestred mig!
JEsu, du dem undertræde,
Lær mig ved din Aand at græde
Over dennem hiertelig.
(4) Tak min søde GUd og Fader,
Som fra Siæls og Legems skader
Haver friit mig ved din Haand,
Lad endnu din store Naade
Fri mig ud fra Nattens vaade
Ved dit Øye og din Aand!

Morgen- og aftensukkene findes ikke i den oprin
delige udgave af Sjungekoret, men er tilføjet dels
i 2., dels i 4. udgave. De er ikke delt i strofer og
altsaa ikke fra begyndelsen beregnet til sang.
Strofenumrene er her tilføjet af hensyn til sam
menligning med teksterne i de følgende salme
bøger.
Rahbek har til E 506 leveret en fuldstændig
omdigtning af salmen paa tre vers. Versemaalet
er bevaret, men ellers er der ikke meget af Kingo
tilbage. Til gengæld har Rahbek maaske æren af
at være den første, som har omdannet aftensuk
ket til aftensang:
1. Solen daler, Lyset svinder,
Natten kommer, Søvnen minder,
Hvilens Time stunder til.
Saa skal og mit Liv hensvinde,
Saa engang mig Døden minde,
Naar min Gud, min Fader vil.
2. Gode Gud! o hør mig Svage;
Du velsigner mine Dage,
Sign og mine Nætters Ro!
Og naar her mit Liv er omme,
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Og min Afskedsstund skal komme,
O! saa sign mit Haab, min Tro!
3. Tryg skal jeg i dine Arme
Glemme Verdens Svig og Harme,
Drive bort al Daarskabs Id!
Søvnen skal mig Lise give;
Og min sidste Søvn skal blive
Fremfor alle sød og blid.
Rahbek, E 506.
R 85 optog salmen med udeladelse af v. 3 og 6 og
med følgende ændringer:
1,1: Dagen skrider, Tiden
3 (4),3: Har mig friet
4(5),6: Naar mig Søvnen nu gjør blind!
5(7),:: Gak saa, Legem, hen
6(8),1: Sov nu
6: sagte, sød.
KH 71 og SS 641 optager den paa samme maade,
blot ændres:
4(5),6: Naar nu Søvnen
6(8), 1: Sov da,
D 713 udelader yderligere v. 2, opgiver den umo
tiverede ombytning i begyndelseslinjen og ændrer
i 2(4),! »søde« til »gode«, ellers som KH.
I Norge har Landstad optaget alle vers, noget
bearbejdede, i salmebogens prosadel til lørdags
aftenbøn. Efter Landstads forbillede har N gjort
det samme i Sønderjylland, men her har man
lempet teksten efter R og naturligvis udeladt ver
set om kongen; det gik jo ikke an i den tyske tid.
Hauge 631 har ogsaa kun 7 vers. I de nye norske
salmebøger er den ikke optaget.
Det sidste vidunderlige vers, hvor tanken som
saa ofte hos Kingo gaar fra søvnen til dødens
søvn, er blevet elsket af mange. Anders Stubkjær
maatte lære det i sit hjem, og C. J. Brandt bad paa
sit dødsleje sine kære om at synge dette vers, »ja
selv da hans øjne var ved at briste, maatte de
synge det, til han sov ind i fred«.1
En gammel præsteenke, Frederikke Krag, for
talte i et interview i anledning af sin 100 aars fød
selsdag: »Min mand var i høj grad grundtvigsk,
en from mand var han. Han havde et lille vers,
som han altid ville synge, inden han slukkede
1. Danske Salmedigtere. 7 Foredrag, Køb. 1905, s. 34.

.
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lyset om aftenen. »Hvor har du det fra ?« spurgte
jeg - det vidste han ikke. Det var kommet til ham:
Sov nu, sov i Jesu arme ...
Det vers har lydt for mig altid«. (Kr. Dagbi. 12.
marts 1962).

TIL ANDAGT KALDER HERRENS DAG.
Mel. Mit Haab og Trøst og al Tillid.
1. Til Andagt kalder Herrens Dag;
Mens Mark og Enge hvile,
Min Aand med Troens Vingeslag,
Skal op til Himlen ile.
Guds Ord og Evangelium
Det er den Naade-Stige,
Ad hvilken jeg fra Jordens Rum
Tyer op til Himlens Rige.
2. Dog Hjemmet er idag for smaat,
Og eenlig Sang for ringe,
At dvæle i Guds Huus er godt,
Og der min Sang skal klinge.
Som Englene for Herrens Blik
Forenet synge Amen,
Saa bør og vi med Engle-Skik
Paa Jorden synge sammen.
3. Til Hvile kalder Herrens Dag,
O vee dig, hvis du vilde
Paa daarlig Tant og verdslig Sag
Guds Naade-Timer spilde.
Sex Dage du i Jesu Navn
Din Jorde-Gjerning virke,
O men idag til Sjelens Gavn
Oplader Gud sin Kirke.
4. At spille liflig Verden veed
Paa tusind gyldne Strænge,
Men ei den kj ender til den Fred
Og Fryd, hvortil vi trænge.
Thi søg ei Hvile i dens Skjød,
Tidt er du skuffet vorden;
Om Herrens Samfund kun det lød,
At der er Fred paa Jorden.
5. Til Himlen kalder Herrens Dag:
De Skranker Verden stiller,
Ei under Guds Huus Naadetag
Os fra hverandre skiller.
Her er kun Een alene stor,
Mod Ham Enhver er ringe,
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Og til hans Priis vort Psalme-Chor
Fra Troens Hjerter klinge.
6. For Jorden leves mangen Stund
I Ansigts Sved og Møie;
Herinde lever Aanden kun
Med Naadens Gud for Øie.
At binde mig til Jorderig
Det søger Verdens Vrimlen,
Men her Guds Aand forsikkrer mig:
Dit Hjem er hist i Himlen!
Herman Andreas Timm.
»Søn- og Festdags-Psalmer«, Kjøb. 1839.
Nr. LVIII.
Denne salme er beregnet til 17. sønd. e. trin.,
Luk. 14,1-11, men staar kun i en meget løs for
bindelse med teksten. Den fandt meget hurtigt
vej til Norge, idet Wexels aaret efter dens frem
komst optog den i »Christelige Psalmer«. Han
udelod v. 3 og 4 og ændrede følgende:
1,4: Vil op
8: Gaaer op
2,5: Guds Engle for vor Herres Blik
7: Saa vil vi og
3(5),!: Til Samfund
3: Herrens Kirketag
8: Endrægtelig skal klinge.
4(6),1: Paa Jorden
7: forkynder mig:
Denne behandling fjernede en del anstødstene i
salmen. Wexels optog den ogsaa i sin salmebog
1849, men den kom ikke ind i de autoriserede
salmebøger.
1844 blev den i Sønderjylland optaget i MB 228
med alle vers og kun følgende ændringer:
4,7: Det kun om Herrens Samfund lød,
6,6: Det stræber
Til disse ændringer føjede N 37 endnu een:
5,3: Kirkens Naadetag
Men desuden har N udhævet ordene: Til Andagt,
til Hvile, til Himlen. Salmen blev en del brugt i
Sønderjylland og bevarede sin plads i SS, men
den har ikke været optaget i de kongerigske sal
mebøger og blev ikke optaget i D.

TIL DET GUDS ORD, DER SOM EN SOL.
Se: Hvor Gud sit hus ej bygge vil.

TIL DIG ALENE, HERRE KRIST.
Ein Beichtlied.
1. ALleyn zii dir, HERR Jhesu Christ,
mein hoffnung steet auff erden.
Ich weyss, das du mein troster bist,
keyn trost mag mir sunst werden.
Von anbegin ist nichts erkorn,
auff erden ist kein mensch geporn,
der mir auss notten helffen kan:
dich riiff ich an,
zu dem jch all mein vertrawen han.
2. Mein sund sind schwer vnd vbergross
vnde rewen mich von hertzen,
Derselben mach mich quit vnd loss
durch deynen tod vnd schmertzen,
Vnd zeyg mich deynem vater an,
das du hast gnug fur mich gethan,
so werd jch quit der siinden last:
erhalt mich fest
in dem das du mir versprochen hast.
3. Gib mir durch dein barmhertzigkeyt
den rechten Christen glauben
Vnd das jch hie dein giitigkeit
mdg innigklich beschawen,
Vor allen dingen lieben dich
vnd meynen nechsten gleych als mich,
am letzten endt deyn hilff mir send,
dardurch behend
des Teuffels list sich von mir wendt.
4. Ehr sey Gott in dem hochsten thron,
dem vater aller giiten,
Vnd Jhesu Christ, seynem einigen Son,
der woll vns all behiiten,
Auch Gott dem heyligen Geyste,
der vns sein hilff allzeit leiste,
damit wir jm gefellig sein
hie in diser zeit
vnd volgen jm in ewigkeyt.
Conrad Hubert.
Særtryk i Nurnberg, o. 1540.
Her efter Wackernagel III, 201.
Wackernagel gengiver her det ældste bevarede
tryk af denne salme; det findes i et lille hæfte med
fire blade: »Der GUI Psalm, Nu lob/ meine seele
den Herren. In gesangs weiss./ Mer drey schoner
geist/ licher lieder. Das erst, Herr Got deyne ge-/
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wait, ist vber jung vnd alt. Das ander,/ Der
mensch lebt nit allein im brodt. Das/ dritte,
Alleyn zu dir Herr Jhesu Christ.. . Gedruckt zu
Nurnberg durch/ Georg Wachter«. Trykket er
udateret, men Wackernagel mener, at det er
ældre end 1540. Selv om dette tryk er det ældste
kendte, kan man dog ikke gaa ud fra, at det giver
den oprindelige tekst.
Salmen blev derefter optaget i »Eyn schon
Geistlick Sangbock ... Dorch Christianum
Adolphum Nystadensem. Magdeborch« (1542),
og Luther lyste den i kuld og køn ved at optage
den i Val. Babst’s salmebog fra 1545, hvor han
gav den overskriften: »Die gemeine Beichte in
Gesangs Weise«. Bortset fra stavemaaden er her
følgende varianter:
1,9: ich mein
2,3:
Der selbigen
8-9: HERR, halt mir fest
wes du dich mir
3,1:
Gib mir nach deiner
2: den waren
3-4: Auff das ich deine siissigkeit
mocht inniglichen schawen,
5:
Fur allen
8:
thu mir behend,
9: list von
4,3-4: seim liebsten Son,
der vns allzeit behiite,
5: Vnd
9: folgent zu der
En særlig interesse knytter sig til den tekst, der
fremkom samme aar i en salmebog fra Strassburg: »Ein New Auserlesen Gesangbiichlin«,
1545. Her er kun tre vers, som lyder:
Ein Bettlied zu Christo vnserem einigen
Heiland, vmb verzeihung der Sunden, vnd
mehrung
des Glaubens vnd warer Liebe.
1. ALLEIN zu dir, HERr Jesu Christ,
mein hoffnung steht auff erden.
Ich weiss das du mein Heiland bist,
kein trost mir sonst mag werden.
Kein menschenkind ward je geborn,
wie auch kein engel auserkorn,
der mir aus nothen helffen kan:
DICH riiff ich an,
zu dem ich gantz vertrawen han.
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2. Mein Stind ist schwer vnd vbergros
vnd rewet mich von hertzen,
Der selben mach mich quit vnd los
durch deinen tod vnd schmertzen.
Ah zeig mich deinem Vatter an,
das du fur mich hast gnug gethan,
so kom ich ab der Stinden last,
ich lass mich fast
auff das du mir versprochen hast.
3. Auch meer mir durch dein freundlicheit
den waren Christen Glauben,
Auff das ich deinr Barmhertzigkeit
mich ewig mog vertrauwen,
Vor allem hertzlich lieben dich,
mein nechsten darzu gleich als mich,
dein hilff mir send am letsten end,
damit behend
des teuffels trug sich von mir wend.
(Wackernagel 111,204).
Her er salmen endnu overtegnet med »N.N.«,
siger Wackernagel. I den store kirkesalmebog fra
Strassburg 1560 bliver C. Humbert angivet som
forfatter, og i den lille »Gesangbiichlin«, som
1568 blev trykt hos Carl Acker, er Cunrad
Hubert anført. Derfor har nogle salmebøger fra
16. aarh. tilskrevet Hubert denne salme. Men før
1545 findes den ikke i nogen Strassburgersalmebog, og alle de ældre tryk er fra Midttyskland og
uden nogen paaviselig forbindelse med Strass
burg. Conrad Hubert har maaske foretaget de
ændringer, der fremgaar af den anførte tekst, og
derfor ikke haft noget imod, at man satte hans
navn over salmen.
Bag disse bemærkninger af Wackernagel ligger
dette, at han har anført salmen under Johannes
Schnesings navn. Det er en gammel antagelse,
som man var begyndt at tvivle paa. Man havde
nemlig vidnesbyrd om, at Schnesing havde opskrevet den med egen haand 1542 i sin »Kirchenordning«. Men paa den anden side skriver Hu
bert i forordet til den store Strassburger-kirkesalmebog, som just blev besørget af ham, at han har
gjort sig flid med hensyn til forfatternavnene, saa
ingen blev tilskrevet noget, »das nit sein ist«.
Denne strid om forfatterskabet, som har staaet
paa siden Marc. Wagner 1597 pegede paa Schne
sing, er endelig blevet afgjort 1903, da Spitta op
klarede fejltagelsen. Nu er alle enige om, at
Conrad Hubert er forfatteren. Men dermed er det
ogsaa sandsynliggjort, at den sidst anførte tekst
paa tre vers er originalteksten. Man kunde tilføje
den bemærkning, at det dengang var mere al
mindeligt, at man tildigtede et slutningsvers med
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lovprisning af Treenigheden, end at man slettede
et saadant, hvor det i forvejen fandtes. Men det
siger næsten sig selv, at det var Luthers version af
salmen, som blev udbredt og kendt over hele
Tyskland.
Den har tjent mange mennesker ved at lægge
dem de ord paa læberne, hvormed de kunde
skrifte og bede om tilgivelse og samtidig finde
trøst. Kulp fortæller i den forbindelse om tre af
Tysklands store navne. Da Philipp Jakob Spener
laa paa dødslejet 1705, pint af stensmerter, lod
han sine venner læse den ypperstepræstelige bøn,
Johs. 17, tre gange og derefter synge denne salme.
Det var et af hans skrifter, som gjorde den be
rømte retslærde Joh. Jak. Moser til en alvorlig
kristen i aarene 1729-33, men først da han 1736
blev professor og rektor ved universitetet i Frank
furt a.d.O., blev han vis paa sin naadestand.
Sygdom og embedsvanskeligheder havde ført
ham ind i svære sjælekampe. I ugevis kæmpede
han med Gud om at faa en blivende vished om
syndernes forladelse. En søndag havde han i kir
ken hørt en prædiken om den barmhjertige sama
ritan, og om eftermiddagen dvælede han i bøn.
Da skete der noget mærkeligt. I eet eneste øjeblik
saa han for sit indre øje alle sine synder lige fra
ungdommen af, og samtidig gennemskuede han
sit hjertes syndige tilstand. Men saa traadte Jesus
frem og bad om naade for ham. Han skriver selv:
Hvad jeg derom kan sige med ord stemmer gan
ske med det gamle kernefulde vers: »Mein Siind
sind schwer und ubergross ...«. Dette at Jesus
overfor sin fader peger paa, at han har gjort fyl
dest for mig, blev mig usigeligt levende og nær
værende, og i mit indre formedes et magtfuldt
ord: »Nu er det tid at gribe til!« Fra dette øje
blik regnede han sin naadestand. 1777 skriver
han i sine bekendelser: »Jeg har i 40 aar haft den
stadige vished, at jeg for Jesu skyld er i naade hos
Gud. Jesus er og bliver midtpunktet mellem Gud
og mig som ogsaa mellem mig og Gud. Han er
mit eet og alt«.
Salmen betød ogsaa meget for komponisten
Georg Friedr. Handel, hvis sidste aar var meget
tunge. 1750 blev han blind; til trods derfor ledede
han endnu 6. april 1759 et af sine oratorier. Men
straks derefter blev han syg og havde nu kun det
ønske, at han maatte dø paa langfredag, for at
han kunde møde sin Frelser paa dennes opstan
delsesdag. Det ønske fik han opfyldt; han døde
14. april 1759 med denne salme paa sine læber.
Der skal anføres endnu et mærkeligt vidnes
byrd om salmens anseelse og betydning. I aaret
1720 lod de betrængte protestanter i Pfals slaa en
medalje, hvor man paa den ene side saa en due,
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der svævede med udbredte vinger over verdens
havet, mens det lynede fra tunge skyer oven over.
Dette billede havde overskriften: »Wo soli ich
fliehen hin ?«; det er begyndelseslinjen til en salme
af Johann Heermann, oversat af Søren Jonæsøn,
men ikke optaget i de danske salmebøger. Paa
den anden side af medaljen saa man en klippe
midt i verdenshavet, og paa klippen korset med
Frelseren. Under dette billede stod svaret paa det
første spørgsmaal: »Allein zu dir, Herr Jesu
Christ«. I fortsættelse af denne meddelelse fortæl
ler Koch om en tysk lægefamilie, som 1813 blev
overrasket ved at høre kanontorden. Det var
franskmændene, som uventet rykkede frem ved
Mbckern. Lægefruen, som i forvejen var ængste
lig af natur, begyndte at pakke deres bedste ejen
dele sammen, mens manden ilede til posthuset,
hvor man kunde faa de sidste nyheder. Der fandt
han den omtalte medalje, blev grebet af dens tale,
købte den og tog den med hjem til sin hustru, som
ogsaa blev styrket og opmuntret af den, saa hun
roligt kunde møde, hvad der vilde komme.
Salmen blev oversat til dansk allerede af Hans
Thomissøn 1569, som naturligvis lagde den al
mindelige lutherske version til grund; maaske har
han ikke kendt originalen eller har ikke vidst,
hvilken tekst, der var originalen, eller har slet
ikke interesseret sig for denne side af sagen:
1. Allene til dig Herre Jesu Christ/
staar all mit haab paa lorden,
leg veed du est min trøster vist/
du est min Frelser vorden.
Fra Verdsens første tid ey kom/
it Menniske paa lorden saa from/
der i min nød kunde hielpe mig/
leg raaber til dig/
til dig mit hierte fortrøster sig.
2. Min Synd er stor oc gantske suar/
Der aff er sorrige mine/
O Herre giør mig fra dem klar/
Alt for din Død oc pine.
Oc sige det til din Fader god/
At du mig frelste met dit Blod/
Saa bliffuer ieg afif Synden løst/
Herre vær min trøst/
Gifif det du loflfuit met din Røst.
3. Giflf mig aff din barmhiertighed
En Christen Tro til enden/
At ieg saa maatte din sødhed
Ret inderlige kiende/
Oc oflfuer alting elske dig/
Min Neste ligeruiss som mig/
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Stat mig bij i min siste end/
Din hielp mig send/
Oc Diefflens list saa fra mig vend.
4. Gud Fader skee lofif priss oc ære/
Som oss alt gaat monne giffue/
Oc lesu Christ vor broder kier/
At band boss oss vil bliflfue.
Disligest oc den hellig Aand/
Som er vor trøst oc hielper sand,
At wi Gud tiene met hiertens fred
Her i denne tid/
Oc effter Døden i euighed.
Hans Thomissøn, Th., bl. 183.
Denne salme blev derefter indlemmet i alle de
danske salmebøger i en eller anden form. Den
blev almindeligt brugt ved skriftemaalet, under
tiden saaledes, at en af nadvergæsterne læste den
op. Den fik nogle smaa ændringer i K:
2,2: sorgen mine,
5: °g si‘g
9: lovede
3,2: ende,
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Og trøster ængstet Hierte.
Saa føler da min Siel den Trøst,
At ogsaa mig du har forløst;
Fra onde Lysters Tryllerie
Du gjør mig fri,
Og staaer i Fristelsen mig bi.
3. Giv mig af din Barmhiertighed,
At leve dig til Ære,
Og for din store Kierlighed
Taknemmelig at være,
Og elske Næsten inderlig,
Som du, o Jesus! elskte mig;
Indtil jeg vandrer, paa dit Bud,
Af Verden ud
Til evig Salighed hos Gud!
4. Gud Fader være Lov og Priis,
Som saae til os i Naade!
Den Herre Jesu være Priis,
Som frelste os af Vaade!
Priis være og den Hellig Aand,
Som løser os fra Mørkheds Baand
Og fører os til Dyd og Fred
Og Salighed!
Gud være Tak i Evighed!
Ove Malling(?), E 128.

4,4: vilde blive,
6: Trøster
7: fryyd,
P 294 har optaget samme tekst som K. Gb 43
rettede kun:
2,2: Sorger mine.
I K er den anbragt til aftensang paa søndag efter
nytaar, men Gb har flyttet den til de almindelige
salmer paa bededagene.
E 128 bragte naturligvis en helt ny omdigtning,
som skal være foretaget af Ove Malling:
1. Til dig, til dig, o Jesu Christ!
Staaer alt mit Haab paa Jorden.
Du elsker mig, det veed jeg vist;
Min Frelser er du vorden:
Fra Himlen kom du til os ned,
Og lærte, trøstede og led,
Saa trofast, blid og hielperig.
Thi vil jeg mig
I Liv og Død fortroe til dig.
2. Min Synd er stor, jeg føler den,
Og den mig volder Smerte;
Men du er Angergivnes Ven,

Denne bearbejdelse bærer tidens præg. Poetisk
har den de sentimentalt virkende gentagelser i
1,1 og i rimene 4,1-3. Teologisk er talen om den
menneskelige hjælpeløshed, om forsoningen og
om djævelen fjernet, et karakteristisk ord som
»dyd« er kommet ind, - men ellers kan man ikke
frakende den en god form og kristelig hjerte
varme.
R 440 vendte tilbage til den gamle tekst som
udgangspunkt, men bearbejdede den dog ret
kraftigt:
1,1:
Til dig alene, Jesu Christ,
6: Jord
7-9: Der i min Nød staaer nær hos mig;
O, kun til dig
Mit Hjerte kan fortrøste sig.
2,2:
Sorger
3-6:0 Herre, gjør min Mørkhed klar,
Alt for din haarde Pine,
Og før mig til din Faders Fod,
Du, som for mig udgød dit Blod,
8:
O du min Trøst,
3,2:
Ende,
3-4: Og at din store Kjærlighed
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Jeg inderlig maa kjende
6: Og Næsten
7-9: Stat du mig bi i Nødens Tid,
i Dødens Strid,
Og gjør min sidste Time blid!
4,1:
2:
4:
5-9:
6:
7:

Vor Gud og Fader lovet vær,
mon
Der hos os vilde blive!
som E, dog
af
til Troens Fred

Med udgangspunkt i den gamle gjorde man en
ny begyndelse i KFIF 1885,461; her er ændret:
1,1: Til dig alene, Herre Krist,
3: er
6: Jord
7: kan
8-9: O, kun paa dig
Mit Hjærte tør fortrøste sig!
2,2:
3:
5=
8:

Sorger
den
sig
Vær du min Trøst,

3,2: Ende
3-4: At jeg dit Samfunds søde Fred
Ret inderlig maa kjende,
7: naar jeg far hen,
4,1:
2:
4:
7-9:

Gud Fader evig lovet vær
mon
For han
Saa Gud vi tjene her med Fred,
Til Dag gaar ned,
Og hisset i al Evighed!

Denne bearbejdelse blev optaget i RT 2,954, kiot
med en lille ombytning:
2,3:

fra den mig

Saaledes gik den videre til KH 502 og D 446, der
dog har ændret:

I, 1: Til dig alene, Herre Christ,
6: Jord
7: kan
8-9: Til dig, til dig
Mit Hjerte kun fortrøster sig!
2,2:
3:
5=
8:

Sorger
fra den mig
siig
Vær du min Trøst,

3:

som KHF 1885.

4,1-6: som KHF 1885.
7-9: At vi maae tjene Gud med Fryd
I denne Tid
Og evig see hans Ansigt blid. (MB)
I Norge blev salmen optaget af Wexels i »Christelige Psalmer« 1840, »Til dig alene, Herre
Christ«, hvor der er betydelige ændringer. La 16
har den samme begyndelse som Wexels, men hol
der sig ellers nær til originalen. Hauge 24 har den
gamle begyndelse »Alene til dig, Herre Jesu
Christ« og holder sig ligeledes nær til originalen.
Ændringen i 3,7: »naar jeg far’ hen« stammer
herfra. La rev 686 har udeladt v. 4. Nynorsk 543
har de samme tre vers i Hovdens oversættelse:
»Til deg aaleine. Herre Krist«. Landstad har
oversat en anden salme af Conrad Hubert: »O
Got, du hochster gnaden hort« og optaget den i
La 22: »O Gud, af Naade rig og stor«, hvorefter
Støylen har oversat den til Nynorsk 12: »Vaar
Gud, av naade rik og stor«.
I Sverige blev »Allein zu dir, Herr Jesu Christ«
sandsynligvis oversat af Laurentius Petri Gothus
1564, senere bearbejdet af Wallin, og saaledes
findes den endnu i Sv. Psbk. 269: »Till dig allena,
Jesu Krist«.
(Koch 1,255, 378, 472; II,iu; IV,551; VIII,219 flg.,
228 flg. Kulp 141. Wackemagel: Bibliographic s. 168.
Thuner 617. Skaar 1,51, 787; 1,78- Beckman, s. 509 flg.
Nutzhorn II, 122-24 (med et par fejltagelser). Widding
II, 109, 227).
TIL DIT HUS MED TAKKESANG.
For en Hustru, som skall kyrktagas.

4,5:

og ligesaa

I Sønderjylland optog Æ 213 den gamle tekst,
men søgte at lempe lidt paa den for at gøre metret
regelmæssigt, hvorved sproget ganske vist blev
ringere. Derefter brugte man teksten i P, indtil
MB 362 indførte nye ændringer. Endelig har N
329 ændret følgende i den gamle:

1. Gud, min Gud, som wille an
Mig åt barn och maka frålsa!
Glad mig i ditt hus igen,
Glad mig ock med sjålens helsa,
Styrk mig, helga mig i dag:
Utom dig, hwad wore jag1 ?
I. Franzén: Hwad kunde jag?
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2. Jesu! på ditt dyra ord
Will jag som Maria hora;
Låt dess kraft hos mig bli spord
Mot den werld, som will forfora1:
Att jag jemt på hjertat bar,
Hwad den basta delen år.

2. Jesu, paa dit Ord jeg vil.
Som Maria, stille høre,
Giv Velsignelse dertil,
At jeg maa derefter gjøre,
Have og i Minde vel
Hvad der er den gode Deel!

3. Sedan kan jag, lugn och nojd,
Åfwen Marthas omsorg båra,
Tacksam for den stilla frojd2,
Som du wårdes mig beskåra.
Råtta glådjen år hos dig:
Blif en daglig gåst hos mig3.

3. Siden frisk og glad jeg kan
Ogsaa Husets Omsorg bære,
Takke dig, min Frelsermand,
For de mange Gaver kjære;
Glæden dog i dig er bedst,
Vær hos mig en daglig Gjest!

4. Kom, o Jesu! låt ditt namn
Mig som mor och maka glåda.
Se till barnet i min famn
Du, som ålskat har de spåda!
Du, som sjelf har, spåd och arm4,
Legat wid en moders barm!

4. Vend, o Jesu, hid din Gang,
Hellige min Moderglæde,
Se til Barnet paa mit Fang,
Du som elsker saa de Spæde,
Du som selv har spæd og arm
Ligget ved en Moders Barm!

5. Kom! Med kårlek och med tro
Will jag dig, o Herre! tjena.
Kom, wålsigna brod och bo
Och din helga frid forlåna.
Låt mig gora, wis och from,
Af mitt hus din helgedom.
F. M. Franzén.
Stockholms Posten 1818.
Her efter Beckman 753. Wa 368.

5. Giv, jeg altid huld og tro
Dig, o Herre, kunde tjene!
Kom, velsigne Brød og Bo,
Og din søde Fred forlene!
Gjør mit Hus al Tiden om
Til din egen Helligdom!
M. B. Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast. Kristiania 1861.
Nr. 593.
Her efter La 585, uændret.

I »Stockholms Posten« nr. 70 i aaret 1818 skrev
F. M. Franzén en recension af det svenske salme
bogsforslag af 1816 og udtaler i denne forbindelse:
»Under rubriken: Tacksågelse efter sjukdom, kunde
låmpeligen stå en psalm for en hustru, som skall
kyrktagas, nemligen for att af henne låsas hemma
eller sjungas i kyrkan. Foljande forslag torde foranleda något båttre«. Forslaget var ovenstaaende
salme, som ved optagelsen i Wallins salmebog af
1819 paa enkelte punkter blev ændret af Wallin.
Den oprindelige tekst fremgaar af de anførte
noter. Den er ikke optaget i den nye svenske
salmebog af 1937.
I Norge foretog Landstad følgende oversæt
telse :

I La rev 719 er v. 3 udeladt.
I Danmark blev den optaget i RT 1,738, sprog
ligt lempet et par steder:
4,1:
3:

Kom, o Jesus, lad dit Navn
See til Barnet i min Favn,

5,5-6: Lad mig gjøre, viis og from.
Af mit Huus din Helligdom.
KH 444 optog teksten fra RT 1, men ændrede dog
yderligere:
5,3:
4:

Kom at signe
Os din

i. Til dit Hus med Takkesang
Kommer jeg, min Gud, tilbage,
Holder glad min Kirkegang,
Du i Naade mig modtage,
Hellige min Sjel og Aand,
Du, som har mit Liv i Haand!

I Sønderjylland optog N 17 ogsaa teksten fra
RT 1, men førte den i de sidste linjer nærmere
tilbage til Landstads:

1. kraft bli hos mig spord Mot den werld, mig will.
2. Tacksam mot den (trykfejl?). 3. War du sjelf en
gåst. 4. swag och arm.

5,5-6: Gjør mit Huus, o Herre from,
Til din egen Helligdom!

3
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Allerede en snes aar før Landstad oversatte sal
men til norsk, havde C. J. Boye oversat den til
dansk i »Aandelige Digte og Sange. Ny Samling.
Første Deel« 1840, hvor den lyder:
(For Kirkegangskoner).
Mel. Jesus Christus er vor Ven.
1. Fader! ogsaa denne Gang
Frelstes jeg for Børn og Mage!
Fro jeg gjør min Kirkegang;
Lad Din Naade mig ledsage!
Rens mit Hjerte! styrk mig, Gud!
Gjør mig glad ved Dine Bud!
2. Jesus! paa Dit dyre Ord
Vil jeg, som Maria, høre;
Styrk mig, at jeg stedse troer!
Lad ei Verden mig forføre!
Lad mig vælge for min Sjæl,
Hvad der er den bedste Deel!
3. Saa jeg kan med ærlig Flid,
Huuslig, Marthas Omsorg have,
Takke Dig, min Fader blid,
For enhver Din gode Gave.
Glædens Fylde er i Dig;
Vær en daglig Gjæst hos mig!
4. Kom, o Jesus! lad Dit Navn
Ogsaa Moderhjertet glæde
See til Barnet i min Favn,
Du, som elsket har de Spæde!
Du, der selv har, spæd og arm,
Hvilet ved en Moders Barm!
5. Kom! med Kjærlighed og Tro
Vil jeg Dig, o Herre, tjene!
Du velsige Børn og Bo!
Mand og Viv Du Kraft forlene!
Hellige vort Huus i Fred
Til et Bønnens Tempelsted!
C. J. Boye:
Aandelige Digte og Sange. Ny Samling I,
1840, s. 137.
Naar denne oversættelse ikke blev brugt i Dan
mark og optaget i R, kan det skyldes, at man
havde en salme for Kirkegangskone af Birgitte
Boye, R 384, »Lov, Friis og Tak og Ære«, som
oven i Købet udmærkede sig ved at have et alter
nativt vers for det tilfælde, at barnet var dødt. Da
man i RT1 ønskede noget nyt, var Landstads
oversættelse kommet.

Men i Norge var Landstad ikke stemt for, at
Hauge i en »konkurrerende« salmebog benyttede
hans arbejde, og det var da saa heldigt i dette til
fælde, at han i Boyes havde en brugelig oversæt
telse. Hauge 382 udelod v. 3 og ændrede følgende:
1,6:

glad i

2,1:

dit Livsens Ord

3 (4), 1-2: i dit Navn
Moderhjertet vil sig glæde,
5-6: som Boyes 3,5-6.
4 (5),3-4: Signe Mand og Børn og Bo
Og os alle Kraft forlene!
Den norske oversættelse blev altsaa brugt i Dan
mark og den danske i Norge.
I D blev den ikke optaget. I Danmark er den
gamle skik, at en moder ved en særlig højtidelig
hed indføres i kirken efter en barnefødsel, i reglen
søndagen før barnets daab, ganske forsvundet,
som den aabenbart ogsaa er det i Sverige, siden
man ogsaa der har udeladt salmen. Mange steder
er det saaledes, at det er præstens egen hustru,
som var den sidste, der saaledes »holdt kirke
gang« eller var »kirkegangskone«, idet man ikke
fra præstefamiliens side vilde bidrage til, at skik
ken skulde uddø. Det sidste levn var paa sine
steder, at »N. N.s hustru, som i dag holder sin
kirkegang«, nævntes i kirkebønnen, eller endog
anonymt »den hustru, som .. .«.
(Beckman 753. Skaar 11,479).

TIL ENDE AARET HASTER.
Prøvelse ved Aarets Udgang.
Mel. Jeg raaber fast, o Herre.
1. Til Ende Aaret haster,
Min Gud, har jeg det brugt!
Har jeg afstaaet Laster,
Og agtet Naadens Tugt?
Er jeg, som blev bedaget
I Tidens Skolegang,
Til bedre Liv opdraget,
Værd hine Engles Rang?
2. En Dag den anden sendte
Erfaring, Klogskabs Bud.
Forstod jeg det, og kiendte
Derved mig selv, og Gud ?
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Bor Aar at kunne tale;
Hvi laae da min Forstand
Endnu saa tit i Dvale,
Som anstaaer ei en Mand ?
3. Har Kors og Kummer bøiet
Mig efter Herrens Sind ?
Blev jeg i Gud fornøiet,
Og Himlens Villie min ?
Gaaer jeg, kun hvor den kalder ?
Tiltager jeg hvert Fied
I Viisdom, som i Alder,
Og øiner Evighed ?
4. Guds Miskundhed har undet
Mig Livet, Fred og Sands;
Men har den mig og vundet,
Saa Hiertet blev kun hans ?
O fulgte jeg ham efter,
Som bød at elske hver ?
Anvendtes mine Kræfter
Til Gavn for Mennesker?
5. O Gud du dig forbarme!
Du Synd forlade vil.
Hvo er jeg dog, jeg arme,
Du førte hidindtil?
O hielp mig end at løbe
Den Kamp, som forestaaer!
Saa vil jeg igienkiøbe
De forbigangne Aar.
6. End lever mangen Synder,
Som spildte Naadens Tid.
Man ender og begynder
Med Aaret daarlig lid.
Hvem er det, I forhaaner ?
Den Guds Langmodighed,
Som eders Aande skaaner.
Giør I af Naade kied.
7. Maaske det Aar, som kommer,
Blant eders ei er tælt;
Maaskee har alles Dommer
Jer Dom i Vrede fældt.
Elendige, som dvæle
At søge Naadens Skat!
Nu kræves eders Siele
Maaskee i denne Nat.
8. Om Tid er end tilbage,
Kun Tidens Herre seer.
Han tæller vore Dage,
Og ordner, hvad der skeer.
Siig derfor ei: I Morgen 3*
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O Synder! kom ihu.
Du har for den ei Borgen,
Du eier kun et Nu!
Jakob Johan Lund.
Forsøg i den Hellige Poesie, 1775. Nr. 26.
Provsten paa Møen havde, som han selv siger »en
Lyst til at skrive Vers, jeg undertiden ikke har
kundet eller vildet modstaae«, og da denne lyst
»aldrig blev anvendt til en eneste letsindig eller
utilladelig Strophe«, havde han da heller ikke
nogen grund til at undertrykke den. Med god
samvittighed gav han sig derfor i kast med »For
søg i den Hellige Poesie, og Aandelige Sange«,
som udkom 1775. Med rette kalder han det for
søg, for han øver sig i flere forskellige stilarter,
bibelsk poesi, oder og salmer, og de sidste, som
han kunde tænke sig anvendt i kirken, forsyner
han derfor med kendte melodier.
Hans samling udkom just i det rette øjeblik.
Den enevældige minister Guldberg og Sjællands
biskop Harboe havde sluttet sig sammen om at
lave en ny salmebog, hvori de vilde udrense det
ringeste af den gamle salmeskat, en del »histori
ske« salmer og nogle af dem, hvori Kingo var for
grov i mælet, en salmebog, som man i denne
mere forfinede tid kunde være bekendt at give et
dannet menneske i haanden. Men hvad skulde
de sætte i stedet for det udrensede stof ? Heldigvis
fandt de fru Birgitte Boye og gav hende plads til
146 numre, men de fandt ogsaa provst J.J. Lunds
nysudkomne samling, hvoraf de kunde bruge 9,
deriblandt ovenstaaende.
Gb 88 optog den uforkortet og blot med en
enkelt ændring: 5,3: Hvor er. Men maaske er det
en trykfejl. Salmen fik plads paa søndag efter jul.
I E 444 blev den fuldstændig omarbejdet og
forkortet til 4 vers, vistnok af Ove Malling:
1. Til Ende Aaret haster;
Har jeg anvendt det vel ?
Har jeg forsaget Laster
Og søgt i Dyden Held ?
Har jeg og Fremgang vundet
I Klogskab, som i Aar?
Har jeg mit Hierte bundet
Til det, som ei forgaaer ?
2. O Gud! du dig forbarme!
Du kiender al min Id,
Du seer, hvor tidt jeg Arme
Forsømte Naadens Tid.
Tilgiv begangne Synder!
Skienk mig dit Velbehag,
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Og giv, at jeg begynder
Nyt Liv fra denne Dag!
3. Vil du endog mig skienke
End flere Leveaar,
Jeg daglig vil betænke,
At Døden forestaaer.
Hvo veed, hvo veed, hvor fage
Mit Støv gaaer til sit Hiem ?
Du tæller vore Dage,
Du ene tæller dem.
4. O! skulde jeg da dvæle
I Verdens Tant og Lyst?
Nei! jeg for dig vil knæle;
O Herre! hør min Røst!
Saa længe som jeg lever,
Giv, at jeg lever Dig!
Og naar min Siel du kræver,
Jeg døer i Haab til dig.
Ove Malling, E 444.
Den samme tekst blev optaget i R 50.
KHF 1885,120 lagde atter originalteksten til
grund og optog 5 vers: 1, 3, 5, 6a + 7b og 8. Og
følgende ændringer:
1,3:
8:
2(3),4:
5:
8:

forsaget
Og gaar en Himmelgang?
Hans Vilje ogsaa min?
han kalder,
Med Syn for

3 (5),5-8: Tilgiv de spildte Tider
I de fremfarne Aar,
Og hjælp, at vel jeg skrider
Det Løb, som forestaar!
4(6),3:
4:
(7),5:

Som ender
syndig
O Daarer, I som

5 (8):

uændret.

Saaledes blev den optaget i RT2,836 og KH 37.
I Sønderjylland optog MB 62 den med 6 vers og
en del ændringer. I N er den udeladt.
I salmebogskommissionen besluttede man først
at optage en lille salme paa to vers: »O Gud, du
dig forbarme«, v. 3 og 5 i KH. Men paa grund
af den store stofmængde blev salmen helt udeladt
i D.

I Norge optog La 167 de samme 6 vers som MB
og er ligeledes lidt paavirket af den sønderjydske
tekst. Til gengæld har KHF 1885 og derefter
RT 2 og KH laant nogle af Landstads ændringer.
La rev 151 har optaget de samme vers som Land
stad. Hauge 576 har optaget 7 vers. Nynorsk har
ikke optaget den.
(Skaar 1,426).

TIL GUDS PAASKELAM DET SKÆRE.
1. Victimae paschali laudes
immolent christiani.
2. Agnus redemit oves,
Christus innocens patri
reconciliavit
peccatores.
3. Mors et vita duello
conflixere mirando,
dux vitae mortuus
regnat vivus.
4. Die nobis, Maria,
quid vidisti in via ?
Sepulcrum Christi viventis
et gloriam vidi resurgentis.
5. Angelicos testes,
sudarium et vestes.
Surrexit Christus, spes mea,
praecedet vos in Gallilaeam.
6. Credendum est
magis soli
Mariae veraci,
Quam ludaeorum
turbae fallaci.
7. Scimus Christum
surrexisse
a mortuis vere,
Tu nobis, victor
rex, miserere.
Wipo af Burgund, 11. aarh.
Her efter Dreves og Blume 1,147.
Ikke blot ordene, men ogsaa melodien til denne
paaskesekvens er skabt af Wipo af Burgund, der
var hofkapellan hos de tyske kejsere Konrad II
og Henrik III. Den var højt anset i Middelalde
ren og er det for saa vidt stadig. Luther har gjort
brug af den, navnlig af v. 3 i sin salme »I dødens
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baand vor Frelser laa«. Da hertug Christian 1526
indførte dansk gudstjeneste i Haderslev len og
Tørninglen, blev det tilladt præsterne stadig at
bruge »Victimae paschali« paa latin ved paaskehøjtiden. Det blev ogsaa tilladt i kongeriget gen
nem Jespersøns Graduale, men man skulde da
synge paa dansk »Krist stod op af døde« mellem
hvert eller hvertandet af de latinske vers. Sekven
sen blev ogsaa bevaret i den romerske liturgi, da
man ellers ved Tridentinerkonciliet udelukkede
næsten hele den subjektive sekvensdigtning.
Til dansk blev den oversat i Claus Mortensens
salmebog 1528, maaske af ham selv, maaske har
han haft sin oversættelse med hjem fra Haderslev:

Then lofsang, Victime
paschali laudes.
1. NW wille wy Christne siunge
oc loffue wort paaschelam.
2. Christ stod op aff døde,
oc frelste all werden aff nøde,
thy wille wy alle glade wære:
oc siunge Gud loff med heder oc ære
Kyrioleys.
3. Christus thet vskyldig lam,
haffuer løøst faaren igien,
oc haffuer synderne flyt faderens wenskab.

Victime paschali laudes.
1. CHristus lesus for oss offrid,
then loffue wy alle Christne,
Guds lam haffuer igienløøst syne faar,
Christus vskyldig haffuer forlygt
Gud fader oss alle syndere.
2. Død oc lyff haffue nw strid,
lyffzens høffding som war død,
Christus nw leffuer,
altyd skall regnere.
3. Siig oss nw Maria,
hwad tw haffuer paa wæyen seet,
leg saa then leffuendis Christi graff,
Oc ieg saa hans ære som war opstanden.
4. leg saa Guds Engle oc iordeklæder till
witn esbyrd:
Christus wort haab wist opstanden er,
oc han skall eder møde y Galilea.
5. Marie rette witnesbyrd er fast meere troligt,
en alle Jødernis falske ord oc løgen.
6. Wy thet sandelig wyde att Christ stod op aff
døde,
O Christe Konning forbarme teg offuer oss
Alleluia.
Dansk 1528.
Her efter Bruun 1,46.
I en ny udgave af Malmøsalmebøgerne fremkom
en ny oversættelse, som man nogenlunde sikkert
tør tilskrive Arvid Pedersen. Heri er indflettet
»Christ stod op af døde«, sikkert et vidnesbyrd
om, at koret har sunget sekvensen paa latin, og
menigheden har faaet lov til at falde ind med
dette vers paa modersmaalet:

4. Døden oc liffuit stridde,
ingen wilde anden wige,
dog haffuer Christus døden offuerwundet.
5. Sig oss Maria hwad tw haffuer seet paa wæyen,
then leffuendis lesu christi graff,
oc ieg saa hans erlige opstandelse.
6. Oc englis witnesbyrd,
hans swededug oc klæder,
Christus wort haab er opstanden,
oc skal gaa for oss til Galilian.
7. Megit meer skal man tro alleen,
Marie Magdalen,
en thet Jøderne sige falskelig.
8. Wy wide Christus er opstanden,
aff døde med sande,
ther fore giff oss Herre thyn miskund
AMEN.
Arvid Pedersen 1529.
Her efter Bruun 1,91.
Denne oversættelse er noget friere; der er smaa
tilløb til rim og en stræben efter en trelinjet strofe.
Den naaede imidlertid kun frem til Tv 32, mens
den første, som formodentlig allerede var bedre
indsunget med sin knudret-højtidelige tekst, blev
bevaret i salmebøgerne helt frem til P.
»Christus lesus for oss offrid« blev optaget i
Tv 31 med en enkelt ændring, maaske en rettelse:
1,5: Gud Fader oc oss. - I Th 83 bliver dette til:
Gud Fader oc alle.
Der er ingen tvivl om, at denne oversættelse af
sekvensen har været meget folkekær. Den blev
flittigt optaget i de følgende salmebøger og an
dagtsbøger. I Gradualet foreskrives det, at den
skal synges fra paaske til pinse. »Krist stod op af
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døde« skulde indflettes efter de to første linjer,
efter v. 2, 4 og 5, altsaa fire gange.
I K foreskrives det ligeledes, at den skal synges
fra paaske til pinse, dog ikke paa Kristi himmel
fartsdag. Der er kommet en enkelt ændring i tek
sten: 6(5),!: langt meere. Desuden er første vers
delt i to. Hos Th var der ingen strofedeling, da
hele teksten var underlagt noderne. »Krist stod
op af døde« skal kun synges tre gange, nemlig
efter v. 3 (2), v. 5 (4) og midt i sidste vers. - Saaledes blev den ogsaa optaget i P 97. - Derefter gled
den ud af de kongerigske salmebøger.
Det skal blot tilføjes, at Nutzhorn kun flygtigt
nævner denne sekvens og dens oversætteke, og
tilmed som noget nyt, der først er kommet til i
Tv, i en oversætteke, som muligvis er besørget af
Hans Tavsen selv; dette er altsaa ikke rigtigt.
Han har ladet sig føre paa vildspor af Brandt og
Helweg, som i BH 1,145 citerer oversættelsen
efter Tv.
Grundtvig har i Sangv. 1,235 gendigtet den
latinske sekvens under hensyn til den gamle over
sætteke: »Paaske-Lammet fra Urte-Gaarden«.
Han behandler sit forlæg frit, føjer rim til, men
inddeler ikke sangen i regelmæssige strofer, saa
det har ikke kunnet blive til menighedssang.
I 1912 har Widding til KHT 938 gendigtet de
gamle tekster til en veksekang: »Vort Paaskelam,
som ofret blev«. Præsten begynder med de to før
ste linjer. Koret synger den del af teksten, som er
oversat fra latin, dog er Maria Magdalenes svar
lagt i munden paa et børnekor. Ind imellem syn
ger menigheden »Krist stod op af døde« tre
gange. Det er en meget smuk fornyeke af det
gamle, men den er nok ikke blevet meget brugt.
I Sønderjylland var det gaaet paa lignende
maade. Salmen var ikke optaget i Æ eller MB,
men den blev optaget i N 156 som veksekang i
Grev Schacks gendigtning:
(Ch.)

Til Guds Paaskelam det skjære
Alle Christne Prik frembære.

(M.)

Chrkt stod op af Døde
Fra al Angst og Møde,
Thi vil vi alle være glad
Og love Gud i allen Stad.
Kyrieleis!

(Ch.) 2. Lammet har sin Hjord gjenløst,
Chrkti Blod, for os udøst.
Har atter Fred med Gud os Syndre
givet.

Død og Liv de stred i Muld,
Endt er Kampen underfuld,
Livsfyrsten, som var død, tog atter
Livet.
(M.)

Var han ei opstanden,
Verden var forgangen;
Men siden han opstanden er,
Saa love vi vor Herre kjær.
Kyrielek!

(Ch.) 3. Hvad saae du, o Kvinde,
I Jesu Grav hist inde ? Den Levendes Grav mon det være:
Jeg saae hans Ære,
Som var opstanden;
Hvor før de ham lagde,
Guds Engel til mig sagde:
See, Christus opstod fra de Døde
I ham skal møde
I Galilæa!
(M.)

Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Thi skal vi alle have Fryd,
Chrktus vil trøste os altid!
Kyrieleis!

(CH.) 4. Imod det Vidnesbyrd saa sandt,
Som os Maria bragte,
Er Jøders Løgn og Tant
Ei værd at agte;
Nu veed vi alle det forvkt,
At Christ stod op af Døde!
Ak lad os, Herre Christ,
Dig snarlig møde!
(M.)

Chrkt stod op af Døde
Fra al Angst og Møde,
Thi skal vi alle have Fryd,
Christus vil trøste os altid!
Kyrielek!

(Ch.)

O Christe, Konning! forbarm dig over
os!
Halleluja!

Grev Schack i N 156.
Her har man altsaa som indføjet menighedssang
brugt ikke blot det gamle første vers, men den
udvidede tekst fra 1642, kendt gennem K og P.
Det vil sige, at denne tekst er optaget to gange i
salmebogen, nemlig ogsaa selvstændigt som nr.
136, se nærmere under »Krist stod op af døde«.
Men den gamle tekst gik ud af brug, og ovenstaaende restaurering slog næppe rigtigt an. Ogsaa

TIL HERODES JESUS FØRES

den blev af sønderj'yderne efter genforeningen
udelukket af SS for at skaffe plads til et tillæg, og
nr. 156 kom til at staa blankt.
I D blev den ikke optaget.
Den synes heller ikke i nogen form at være op
taget i de norske salmebøger.
(Fischer 11,303. Severinsen 11, 12. Nutzhorn 1,320.
Niels Møller SS, II, 26. Widding 1,102; 11,24.
Vil
strup i Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1942, s. 32-33).

TIL HERODES JESUS FØRES.
JEsus sendes til Herodes.
Under dend Melodie.
Som en Hiort med Tørst befangen, etc.
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Maa dend arme JEsus bære,
Tage Alting op for got,
Vil Herodes drille ham,
Strax hans Hoff med megen skam
Giør det tusind gange verre,
Svenne følger saa sin Herre.
6. Og at deres onde Glæde
I hans skam kan fyldes op,
Med et glimrend’ omhengs Klæde
Dekker de hans usle Krop,
At hand saa fra Hoffet maa
Som en Staader-Konge gaa,
Fuld aff aid dend Spot og smerte,
Som der brød Guds eget Hierte.

1. Til Herodes JEsus føres.
Som et Lam til Ræven hen.
Hvor Tyrannens Lyst oprøres,
Ey fordi hand vaar hans Ven:
Men fordi hand vented paa
Et Mirakel aff ham faa,
At hand kunde saa fornøye
Sin Begiær, og løse Øye.

7. Midlertiid Herodes bliver
Med Pilato vel foreent,
For hand ham dend Ære giver,
Som hand før ey haffde meent,
At hand JEsum spotte maa,
Og det gaar i Verden saa,
Mellem-Hest2 skal JEsus være
For de stores Magt og Ære.

2. Jøderne udi hans Hæle
Følger med, og hos ham staar,
Raaber med aid Magt og Mæle,
Hart med Klager paa ham gaar,
Hvad de før ey kunde naa,
De nu flittig spinde paa,
At de kand ham soort affmale.
Og Løgnagtig paa ham tale.

8. Naar O JEsu Jeg besinder
Aid din Haanhed, spot og Vee,
Da mit Hierte sig omvinder
Med din Haanheds Palt og Blee,
Og i dend skal aid min skam
Og mit Vanhelds fule Ham
For Guds Ansigt slet tildekkes,
Og mig Ærens Krone rekkes.

3. Intet Tegn vil Jlisus giøre,
Ikke heller svarer hand,
Som en Døv der ey kand høre.
Som en Dum1 ey tale kand,
Saa anstiller JEsus sig,
Men dend Gud i Himmerig
Skal hans Sag til Lyvset føre.
Og de haarde Klipper røre.
4. JEsus seer at Sandhed ikke
I Herodes Øre stood,
Jorden derfor motte drikke
Sancte Hanses Strube-Blood,
Og fordi at JEsus saae
Rætten i Spydstagen laa,
Derfor vil hand Munden lukke.
Og kun til sin Fader sukke.
5. Aid Foragt og aid Vanære,
Haanhed, Trusel, Spee og Spot
1. stum.

Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 374.
En af Kingos passionssalmer, der danner en sam
menhængende beskrivelse af Jesu lidelse. Den er
beregnet til Fierde Uge i Faste. Den blev optaget
i K, hvor passionssalmerne er samlet bagi, mens
de i Vinterparten er anbragt mellem fastetidens
søndage. K har ændret følgende:
6,6:

Som en ussel stymper

7,7:

Mellem-mand

8,2-4: Al din haanhed, vee og spot,
2. Den midterste hest i et trespand; den trækker
bedst, men ses ikke saa meget, og den bliver klemt
af de to yderste. Billedligt betyder ordet: mægler mel
lem to stridende parter; eller: den, som ved at gaa imel
lem, adskiller to venner. Her aabenbart: fælles middel
for de stores formaal.
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Der udi mit hierte finder
Ære, naade og alt got,

P 85 optog den med samme tekst som K. De
følgende salmebøger optog den ikke. Der er hel
ler ikke meget i den, der egner sig til egentlig
salmesang.
Da senere N i Sønderjylland optog alle Kingos
passionssalmer i rækkefølge, dels til andagtslæs
ning, dels lempet lidt, saa de ogsaa kunde bruges
ved fastegudstjenester, blev ogsaa denne optaget
som N 100. Her er v. 2, 3, 6 udeladt og følgende
ændret:
1,1: sendes
3:
Da . .. optændes
5-8: Men fordi han haabed paa,
At et Tegn han skulde faae,
Som saa kunde ret fornøie
Hans Begjer og
2 (4), 1-2: Jesus saae, for Sandhed ikke
Kongens Øre aabent stod,
4-7: Sant Johannes’ Hjerteblod,
Og fordi han dette saae,
Lod han intet Tegn ham faae,
Men han vilde Munden lukke
3 (5),5:
8:

haane ham,
følge deres Herre.

4(7),2:
4=
7:

Nu Pilatus’ Ven igjen,
Som han negted ham forhen,
Mellemmand

5(8).2-4 som K.
6:
min Vanarts
I SS er den udeladt.

Da Grundtvig 1843 arbejdede med Psalme-Blade
til Kirke-Bod, tog han ogsaa fat paa Kingos pas
sionssalmer, og i en af hans bearbejdelser, »Søde
Synd, du Vellyst-Engel«, der er sammensat af
flere stumper af Kingos, er der ogsaa rester af
ovenstaaende, se Sangv. 111,255, v- 5Salmebogskommissionen overvejede at optage
Kingos passionssalmer samlet til andagtslæsning,
men det maatte opgives af pladsmangel. Der kom
derfor ikke noget af denne med i D.
(Arne Møller: »Fra Psalmistens Værksted«, Køb. 1934,
s. 47-48).

TIL HIMLENE RÆKKER DIN MISKUND
HED, GUD.
Fortrøstnings Sang.1
(efter Davids 36: Ps. v. 6-10)
1. Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud!
Din Trofasthed naaer dine Skyer;2
Din Retfærdshaand over Bjergene ud
Er strakt over Dale og Byer.
2. Som Himlenes Favn er din Kjærlighed, Gud!
Som Havenes Dyb dine Domme.
Til Frelsen fører du Sjælene ud,
Vil Skabningens Suk ihukomme.
3. Hvor dyrebar er dog din Miskundhed, Gud!
Hvor Menneskebørnene bygge!
I Mulm er Kjærlighedsvingen bredt ud Vi skjule os under dens Skygge.
4. Du qvæger i Ørken den tørstende Sjæl,
Du bjerger den bævende Due.
Hos dig er Livets det evige Væld,
Og Lys i dit Lys skal vi skue.
B. S. Ingemann, 1845.
Her efter facsimilegengivelse af Ingemanns
manuskript til Jomfru Meta Nyegaard.
Meta Nyegaard blev født 21. nov. 1810 paa
Svinningegaard ved Holbæk, men to aar senere
købte hendes fader, senere justitsraad Peder
Nicolai Nyegaard, »Frederikskilde« ved Sorø,
hvor familien efterhaanden fik mange venner,
bl.a. professorerne ved Sorø Akademi og navnlig
pastor J. F. Fenger i Lynge. En stor børneflok
voksede op i denne »Sangfugle-Familie«, bl.a.
Cora Nyegaard, der satte melodi til adskillige
salmer og sange. Fra hendes erindringer stammer
oplysningerne om søsteren Meta, der i nogle aar
var ude som lærerinde, men havde vanskeligt ved
at taale det og vendte tilbage til sit hjem med en
spirende tuberkulose, brystsyge, som det dengang
hed, og som datidens læger stod hjælpeløse over
for. Først paa aaret 1845 maatte hun lægge sig til
sengs. »Det var paa dette hendes sidste Sygeleje,
at Meta Nyegaard en Dag kom til at læse den
36te Davids Salme, og da hun følte sig saa grebet
af den, dristede hun sig til at skrive til Ingemann
for at spørge ham, om han ikke vilde sætte den
paa Vers for hende, saa den lod sig synge. Det
gjorde han, og det blev »Til Himlene rækker Din
1. Ingemann har senere ændret overskriften: »Den Mis
kundelige«. 2. Nogle manglende skilletegn er suppleret
fra Ingemanns Samlede Skrifter, 4. Afdelings Syvende
Bind, 2. udg., s. 167.

TIL HIMLENE RÆKKER DIN MISKUNDHED, GUD

Miskundhed, Gud«, siger udgiveren i en fodnote.
Senere skriver Cora Nyegaard: »Den 13. April
døde den kjære Søster Meta, from og gudhengi
ven, som hun altid havde været«. Originalteksten
med Ingemanns egen haand og udskrift til Jom
fru Meta Nyegaard er gengivet i »Aarbog for
Historisk Samfund for Sorø Amt« V, 1916, hvor
efter ovenstaaende afskrift er foretaget.
Jeg tør ikke indestaa for følgende fortsættelse
af historien og kan ikke opgive nogen kilde for
den: Meta Nyegaard spurgte siden Ingemann,
da hun takkede ham for salmen: Men hvor er
duen kommet fra? Hvortil digteren svarede:
Duen, det er jo dig! - Der er i hvert fald den
realitet heri, at alle salmens øvrige linjer er gen
givelser af bibelteksten, kun linjen om duen er
fremmed for Ps. 36,6-10, og det kan en opmærk
som bibellæser som Meta Nyegaard meget vel
have set. Og skulde samtalen ikke have formet sig
saadan, kan det alligevel være muligt, at Inge
mann ved at indføre duen har tænkt paa den, der
bad ham om at skrive salmen, som han kalder en
»Fortrøstnings Sang«.
Salmen synes først at være blevet trykt i
RF 1850,17. J. F. Fenger har naturligvis kendt
den fra hjemmet paa Frederikskilde. Derfra gik
den videre til R 15, KH 6, N 605 og D 26, over
alt uden ændringer (bortset fra en trykfejl i
RF 1850: Til Himlen).
Hans Brix gør denne salme til genstand for
en ret indgaaende analyse og finder, at det første
blændende indtryk forsvinder. Salmen er »et
svagt og løst Digt, med nogle smukke enkeltheder
og en vis ydre flugt«. Han anker navnlig over, at
der er et fald i billederne i stedet for en stigning,
som poesien normalt kræver. Der er et fald fra
Himlen i 1,1 til Skyerne i 1,2. Der er et fald fra
den store modsætning mellem Himmel og Hav i
2,1-2 til versets slutning, hvor den sidste linje
helt falder ned og ikke siger andet end den næst
sidste. 3,1 gentager 1,1, og det sidste linjepar
virker som »en Urimelighed: i Mulmet, i det
sorteste Mørke, kaster Vingen Skygge!« Han ind
rømmer, at urimeligheden i dette billede kunde
svækkes, »men Digtets øvrige Ufuldkommenhe
der har opbrugt den Tillid, som Læseren kan
yde«. Om det sidste vers siger han bl.a., at »Ud
trykket »Lys i dit Lys« bliver dunkelt ved sit
Overmaal af Lys«. Han slutter som følger: »Det
forbliver uden Betydning, at et Par af de frem
hævede Udtryk er overførte fra Oversættelsen af
36te Davids Salme, hvorfra Ingemann har hen
tet Grundlaget for sit Digt (Himlene - Skyerne.
Lys i dit Lys). Bearbejdelsen tilstræber ikke gam
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mel testamendig Farvning og maa altsaa opfattes
efter moderne Forudsætninger«.
Nej, Ingemann har hverken tænkt paa gammel
testamentlig eller nytestamentlig farvning, han
har ganske simpelt sat bibelordene paa vers, og
professorens anker skulde i det hele og store rettes
mod »Herrens tjener David«, som der staar over
Ps. 36. Brix har heller ikke læst Rom. 8,20-22,
hvorved han har undgaaet at forstaa, at 2,3 taler
om menneskene og 2,4 om den umælende skab
ning, som ogsaa skal inddrages under frelsen.
Med hensyn til kærlighedsvingen, der kaster
skygge selv i mørket, er Brix klar over, at en vel
villig tolkning kunde svække urimeligheden i bil
ledet. Naar kyllingerne kryber ind under hønens
vinger, er det næppe skygge og mørke, men varme
og tryghed, de søger og faar. Naar dette billede i
bibelen bruges om Gud, »Guds vingers skygge«,
er det samme tilfældet. I Norden føres vore tanker
let paa vildspor af ordet skygge, som i Sydens
brændende sol har et andet indhold. Men ogsaa
ordet Mulm har et andet indhold end »det sorte
ste mørke«. Netop i modsætning til et ord som
Kærlighedsvingen maa man opfatte det som be
tegnelse for en aandelig tilstand, den hjælpeløse
fortvivlelse eller følelse af livets fuldstændige me
ningsløshed. Ingemanns tanke er aldeles klar. Det
er egentlig kun ved indførelsen af ordet Mulm,
som ikke staar i bibelteksten, at der fremkommer
en rent udvendig mangel paa logik i billedet.
J. Kj. Carlsen har meget grundigt gaaet Hans
Brix’s kritik efter i sømmene. Det vil føre for vidt
her at gaa i enkeltheder, men han gør navnlig op
mærksom paa, at den »dalen«, der findes fra linje
til linje eller fra billede til billede, hverken er
hjælpeløs eller tilfældig, men sigter paa, at Guds
miskundhed og trofasthed, som opfylder rummet,
saa langt som et øje naar, tilsidst skal svøbe sig om
det lille menneskebarn, Meta Nyegaard og vi
andre.
K. L. Aastrup er ogsaa kritisk i sine »Breve til
Salmebogskommissionen« i Tidehverv. »Det er
beklageligt, at Ingemann fandt paa at paatage
sig en Opgave, der laa udenfor hans Evne, nemlig
at gøre en kristelig Salme af Ps. 36. I de tre første
Vers er første Halvvers fuldkomment, andet
Halvvers umuligt«.
Lad dette staa ved siden af dr. Niels Møllers
ord i forbindelse med denne salme: »Men han
har tillige en enestaaende Evne til at fremstille en
kort Bibeltekst i plastisk skønne Vers«.
Hans Brix slutter med at sige om »Lys i dit
Lys«, at »en saadan tilspidset Gentagelse af
Ordet kræver en med Fynd skærpet Tankeod.
Men en saadan fattes aldeles«.

TIL HIMLENE RÆKKER DIN MISKUNDHED, GUD
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Og lad dette staa ved siden af Aastrups slut
ning: »Hvorfor jeg saa ikke foreslaar Salmen ude
ladt? Jo, for naar jeg hører den sunget, kapitu
lerer jeg altid ved sidste Vers’ sidste Linje og siger
»det er alligevel en Salme«. Men det er ikke Ingemanns Skyld, at det er det«.
Nej, den linje staar i bibelen.
(Aarbog for Historisk Samfund for Soro Amt«, V, 1916,
s. 83 flg. Brix 86-90. J. Kj. Carlsen: »Til Himlene ræk
ker« i Kirke og Folk, 3. Aarg. 1927, s. 41-48. K. L.
Aastrup i Tidehverv, 20. Aarg. Sept. 1946, s. 84. Niels
Møller i særtryk af »Den danske Kirke og vor Slægt«
ved Aa. Falk Hansen, s. 246).

TIL HIMMELS FOR DEN ÆRENS DROT.
De Ascensione Domini.
1. Coelos ascendit hodie Alleluia
lesus Christus rex gloriae Alleluia.
2. Sedet ad patris dexteram, A.
Gubernat coelum et terram, A.
3. lam finem habent omnia, A.
Patris Davidis carmina, A.
4. lam dominus cum domino, A.
Sedet in Dei solio, A.
5. In hoc triumpho maximo, A.
Benedicamus domino, A.
6. Laudetur sancta Trinitas, A.
Deo dicamus gratias. A.
15. aarh.
Her efter Daniel I, s. 343.
Wackernagel daterer denne himmelfarts-sang til
det 15. aarh. og anbringer den blandt sange af
ukendte forfattere. Han bringer den i to versio
ner (1,411 og 412) fra tyske salmebøger fra hen
holdsvis 1656 og 1678. Den første tekst er næsten
lig den foranstaaende fra Daniels Thessaurus,
blot lyder 5,1: Ascensionis domino. Det er til
syneladende denne version, som den første dan
ske oversætter har haft for øje.
Koch nævner to gamle tyske oversættelser. Den
første begynder »Gen Himmel aufgefahren ist«.
Den findes først i en salmesamling af Barthol.
Gesius 1601. Man har ment, at det var den be
rømte musiker Melchior Franck i Koburg, der
havde oversat den, men han har kun sat melodi
til den i »Rosetulum musicum« 1627. Denne
oversættelse fandt en vid udbredelse i de tyske

salmebøger og anbragtes i ældre tid sammen med
den latinske tekst, saaledes i de to salmebøger,
som Wackernagel citerer. Den er stadig i brug i
Tyskland. - Den anden er anonym: »Christus ist
heut gen Himmel g’fahren«, fra 1603.
Den »fader Davids sang«, som v. 3 hentyder
til, er Ps. 110, hvis begyndelse har skænket den
latinske digter det bærende billede i sangen.
Den ældste danske oversættelse er ogsaa ano
nym:
En gammel Triumph Sang paa
Himmelfærtz Dag.
1. Til Himmels foer den HErre sand/
JEsus Christus baad’ Gud oc Mand/
Haleluja/ Haleluja.
2. Sidder hoss Fadrens Høyre Haand/
Himmel oc Jord som styre kand/
Haleluja/ Haleluja.
3. Fuldkomne findis all Spaadom/
Som Konning David taled om/
Haleluja/ Haleluja.
4. HErren sidder hoss HErren sin/
I Guds Throne saa høy oc fijn/
Haleluja/ Haleluja.
5. Met Himmelfærds glædelig Klang/
Lader os siung den HErre en Sang/
Haleluja/ Haleluja.
6. Loff Fader/ Søn oc hellig Aand/
GVd være Tack i alle Land/
Haleluja/ Haleluja.
Vdkaarne Psalmer, o. 1625.
Denne oversættelse synes først at have set lyset i
»Vdkaarne Psalmer ... prentet i Kiøb. aff Salomone Sartorio«, u.a., ikke at forveksle med
»Nogle Vdkaarne Psalmer 1620«. Den blev op
trykt uændret i »Vdkaarne Psalmer« 1632 og
Moltkes Haandbog 1636 og gik derefter ind i de
følgende boghandlersalmebøger og videre til K
med ganske smaa ændringer:
1,2: baade
3,1: Fuldkommen findes al
2: talede
4,1: hos HErren min.
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5,1: himmelfarts
2: siunge

Derfra gik den videre til N 171, som optog MBs
ændringer undtagen:

Det drejer sig saaledes mest om stavemaaden,
undtagen i 4,1, hvor ændringen nærmer sig til
teksten i Ps. 110,1.
Uændret gik den videre til P 115 og derefter
ud af salmebøgerne.
Men Grundtvig tog denne sag op til ny revi
sion. For det første bearbejdede han den gamle
danske tekst saaledes:

2,3:

1. Til Himmels foer, som Gud og Mand,
Gud og Mand,
Vor Herre from, vor Mester sand.
Halleluja, Halleluja!
2. Han sidder ved Guds høire Haand,
høire Haand,
For Ham kun Bast er Dødens Baand,
Halleluja, Halleluja!
3. Hvad Konning David kvæder om,
kvæder om,
Fuldherlig nu for Dagen kom,
Halleluja, Halleluja!
4. Nu sagde Drot til Drotten min,
Drotten min:
Ved Side min staaer Throne din!
Halleluja, Halleluja!
5. Ja, ved vor Herres Himmelfærd,
Himmelfærd,
Vi sjunge Alle, fjern og nær:
Halleluja, Halleluja!
6. Gud-Fader, Søn og Hellig-Aand,
Hellig-Aand,
Eet i Fuldkommenhedens Baand!
Halleluja, Halleluja!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 316.
Han ledsager denne bearbejdelse med fodnoten:
»Den gamle »Triumf-Sang« som før begyndte
»Til Himmels foer den Herre sand««. I 2. udg.
af Sangværket 1868 er der en lille ændring i 4,3:
Thronen.
Denne tekst blev indført i Sønderjylland og op
taget i MB 152 med følgende ændringer:
2,3:

Ham holdt ei Dødens stærke Baand.

4,1-2: Til Herren sagde Herren min:
3: Thronen

Har Verden i sit Ledebaand.

Det sidste dækker tanken i den gamle danske
oversættelse, og det er aabenbart slægtskabet med
den, som har faaet sønderjyderne til at vælge
denne bearbejdelse, som i N er ordnet til veksel
sang.
For det andet foretog Grundtvig samtidig en
ny oversættelse af den latinske tekst, som han
siger i fodnoten: »Den gamle »Cælos ascendit
hodie« lidt udvidet«.
1. Til Himmels foer den Ærens Drot,
Ærens Drot,
Som gjorde Alt paa Jorden godt,
Halleluja, Halleluja!
2. Hvad er Hans Navn, den Kæmpe skiøn,
Kæmpe skiøn?
Det Jesus er, Marias Søn!
Halleluja, Halleluja!
3. Med Kiød og Been, som Gud og Mand,
Gud og Mand,
Opstod, opfoer og throner Han!
Halleluja, Halleluja!
4. Nu er opfyldt Kong Davids Sang,
Davids Sang!
Hans Søn paa Thronen sig opsvang!
Halleluja, Halleluja!
5. Høilovet være Herren god,
Herren god,
Med Død og Djævel under Fod!
Halleluja, Halleluja!
6. Han ved Gud-Faders Høire-Haand,
Høire-Haand,
Tilsender Støv den Hellig-Aand!
Halleluja, Halleluja!
7. Guds Engle stige op og ned,
Op og ned,
Med Folkets Sang og Kongens Fred!
Halleluja, Halleluja!
8. Imorgen kommer Han paany,
Han paany.
Med Straale-Krands paa Rosen-Sky!
Halleluja, Halleluja!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 267.

44

TIL HIMMELS FOR DEN ÆRENS DROT

Dette er en ret fri digtning over det gamle motiv.
Den blev snart godtaget af Grundtvigs disciple og
optaget i Fengernes Pinsehefte, Rørdams MernFestsalmer, ETR 704 og ETF 892, derimod ikke
i Grundtvigs egne Festsalmer. Men han gentog
den i Sangv. II, 1870, nr. 91, blot med en ændring
i 7,3: Folkets Bøn.
For det tredie bearbejdede han endnu engang
den gamle salme, eller maaske rettere sin nye
oversættelse, til de utrykte Psalme-Blade til KirkeBod 1843, »Til Himmels foer den Herre sand«,
se Sangv. 111,259. Her er begyndelsen forkortet
og slutningen udvidet, saa der bliver lagt mere
vægt paa Jesu genkomst.
Den frie oversættelse »Til Himmels foer den
Ærens Drot« blev optaget i R 238 med udeladelse
af v. 3 og 5 og med følgende ændringer:

At jeg ey bund kand naa
Og ingen ende
I din Barmhiertigheds og Naadis strømme,
En bek den anden naar
Og ieg alt Aarsag faar
Dig at berømme.
3.

Jeg, en udlendings Mand,
Som mine Fædre,
Boer her i fremmed Land,
Attraar et bedre:
Min pillegrimme-stav Jeg skal henslenge,
Og giennem tidens stød
Ja og dend bittre Død
Til Himlen trenge.

4.

Det lærer tiiden mig,
Som haver Vinger,
Og læt og listelig
Hen fra mig svinger:
Ja denne Dag, som nu mod Natten qvelder,
Hand skyder mig i hu,
Hvor nær mit Hoved nu
Mod Graven helder.

5.

O Gud, af hiertens grund
Min Siæl er rede,
For denne Dag og stund
Dig at tilbede:
Du haver mig af idel naade spared,
Og i min stand og kald
Fra aid u-lykkis fald
Saa vel bevared.

6.

Du gavst mig daglig Brød
Og legems styrke,
Velsignels’ i mit skiød
Til dig at dyrke:
Jeg derfor nu mit Hiertis Harpe stemmer,
Og takker inderlig
Min Gud, som ikke mig
Sit Barn forglemmer.

7.

Hvad jeg har mod dig giort
I Ord og Tanke,
Det være lit og stoort,
Som dig kand anke:
See, jeg nedfalder for din Naadis Throne!
Lad din Barmhiertighed
Og JEsu blodig Sved
Min Synd forsone.

4(6),!: høire Haand,
3: Tilsender os
6 (8),3: paa Himlens Sky
KH 254 optog de samme 6 vers, men vendte i
4(6),3 og 6(8),3 tilbage til Grundtvigs tekst.
D 215 har optaget alle vers, men ændret:
3,1: Med kød og blod,
I Norge er den gamle salme ikke bevaret og
Grundtvigs bearbejdelser ikke optaget, men med
udgangspunkt i den gamle og med en udvidelse
af paavirkningen fra Ps. 110 har Støylen digtet
»Til himmels upp vår Frelsar for«, La rev 414 og
Nynorsk 317.
(Koch 1,152. Fischer 1,210. Kulp 375. Skaar 1,559.
Thuner 621. Uffe Hansen 1,283; II,III. StJ 11,82,
9i, >19)-

TIL HVILE SOLEN G AAR.
Dend siette Aften-sang.
1.

Til hvile Solen gaar,
Og dagen helder,
Og mørk af Nattens vraar
Til os udvelder:
Gud lyvse selv for os, og hos os være,
At Naadens Lyvs og Lyst
Optendis i vort bryst.
Os at regiere.
8.

2.

O store Gud, jeg maa
Rundt ud bekiende,

Den Synd som i mig boer,
Dend udyds Kiempe,
Det ukrud i mig groer

TIL HVILE SOLEN GAAR

Jeg dog vil dempe:
Tag, Herre, tag mit Hiert’ i dine Hænder,
Thi ellers er min Magt
Mod Synden snart forsagt,
Som du best kiender.
9.

Nu vil mit Øye-laag
Opsøge Hvile,
O Gud du mig bevaag,
At Satans Pile
Forgievis skydis ud af Dødsens Bue!
Gid jeg i søvne maa,
Og Hiertens skiulte vraa,
Guds Ansigt skue.

10.

Gud holde midlertiid
Oppaa sin KIRKE
Sit Øyes agt med Fliid,
Og det udvirke,
At aldrig Herrens Lyvs hos os formørkis
Men vi, til Satans Spot,
I alt det som er got
Maa daglig styrkis.

11.

Tend Lyvs og Glæde op
I KONGENS Sale,
Hans Sool fra Ærens Top
Lad aldrig dale!
Giv, Gud, hans Raad oplyvsning allevegne.
At de, med good Forstand,
Om disse Riger kand
Ræt vel indhegne.

12.

Er nogen her forgiæt,
Gud, glem dem ikke,
Lad dem ey vær’ udslet,
Men ogsaa drikke
Vdaf din Naadis overflødig Bekke!
Lad Naadens veldig Arm
Til hver nødtørftig Barm
Sig selv udstrekke.

13.

Far dermed. Verden vel,
Jeg vil nu sove,
Paa HErren har min Siæl
Sat Liid og Love
Jeg mine Børn hos mig nu inde lukker,
Som først med ydmyghed,
Sig selv til Jorden ned
For HErren bukker.

14.

Saa sover ieg dermed,
Gud skal ey vige
Bort fra min sove-sted.
Men til mig sige:
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Sov nu mit Barn, og svøb dig i dit klæde,
Du skalt opvogn’ engang
Blant Fryd og Engle-sang,
I ævig Glæde.
Thomas Kingo:
»Aandelige Siunge-Koors Første Part«, 1674.
Her efter KSS 111,88.
Kingo har indrettet første part af Sjungekoret
saadan, at der er en melodi til hver dag i ugen.
Morgensangen, aftensangen og den paa samme
dag anførte Davids pønitensesalme gaar alle paa
samme melodi. Denne sjette aftensang, til om
fredagen, svarer derfor i melodi til »Nu rinder
solen op«, men ser man nøjere efter, er de ogsaa
mange steder parallelle i tankegangen, naturlig
vis saaledes, at morgenstemning og aftenstem
ning giver forskellig belysning. Begge salmer be
gynder med solen, enten i opgang eller nedgang.
V. 2-3 i morgensalmen og v. 2 i aftensalmen ud
taler forundringen over Guds bundløse naade.
Morgensalmens tak for beskærmelse i den for
løbne nat, v. 4, bliver i aftensalmen en bøn for
den kommende nat og anbringes derfor henimod
slutningen, v. 9. Morgensalmens v. 5 og 6 a, hvor
Kingo efter søvnen tager sin udhvilede krop i be
siddelse, bliver ved aftenstid, naar dagen er forbi
og kroppen er træt, til tanken om døden og et
bedre liv. v. 3-4. Begge steder tales der om livet i
kald og stand, om morgenen med bøn, 6 b og 7,
om aftenen med tak, 5 og 6. Om morgenen beder
digteren om hjælp mod synden, v. 8, og frem
gang i dyd og gudsfrygt, v. 12, om aftenen om
tilgivelse, v. 7-8. For kirken bedes om morgenen
i v. 13, om aftenen i v. 10, for kongen i v. 14 og
11. Derefter gaar tanken videre ud til alle andre,
og man ser om morgenen landet i sol, v. 15, om
aftenen de nødlidende, som gemmer sig i mørket,
v. 12. Begge salmer slutter med tanken om døden,
men i morgensalmen efter det dejlige dagbillede,
»Lad Landet deyligt staa ...«, om aftenen paa
baggrund af, at huset har beredt sig til natten.
Særligt for morgensalmen er det, at forsynstan
ken er uddybet i v. 9-11. Her kommer som v. 10
det berømte vers »For mine Børn og sæd«, hvoraf
man ser, at Kingo ikke blot digter for sig selv,
men for »en almindelig familie«. Og saadan kom
det til nytte, da Brorsons far laa for døden. Bør
nene nævnes ogsaa i aftensangen, men paa en
lykkeligere maade. Faderen har kaldt dem ind
og har ladet dem »bukke for Herren«, dvs. tage
del i aftenandagten, inden han stænger døren for
natten. Ogsaa i morgensalmen bukkes der for
Gud i v. 12, men her er det kun husfaderen selv;
maaske har børnene faaet lov at sove længere.
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Aftensalmen har ikke tidligere været optaget i
salmebøgerne. Den har staaet i skygge for den
friske morgensalme, og der er saa meget fællesstof
i dem. Alligevel er aftensalmen ingenlunde nogen
gentagelse; den finder nye friske udtryk og har i
det hele sit eget præg.
Et versudvalg blev først optaget i Højskole
sangbogen. Derefter optog TT 742 v. 1, 2, 3, 6,
7, 12, 14, uden ændringer. Alle tre forslag optog
et versudvalg og var ikke meget uenige om dette.
D 709 har fulgt GF 755 og optaget v. 1,2, 3, 6,
7, 14, med kun een ændring: 6(14),6: du vaagne
skal.
TIL KLART GUDS AASYN VI SKAL SE.
1. Til klart Guds Ansigt vi skal see.
Og ret Hans Hjerte kiende,
Paa Jorden, som i Himlen, Tre
Guds Gierninger fuldende,
I Naade kom de ovenned.
Og Tro og Haab og Kiærlighed
Er Navnet paa de Trende!
2. I Verden tales vidt og bredt
Om Grund-Forskielligheden,
I Kirken immer de giør Eet,
Fra Oven og fra Neden;
Thi vi gienfødes i vor Daab
Med Peders Tro til Pauli Haab,
Johannes-Kiærligheden!

TIL HVILE SOLEN GAAR

6. Det klinger sært, at Kiærlighed
Skal ene evig vare.
Vort Hjerte ømmer sig derved
At lade Haabet fare,
Og selv den fromme Barne-Tro
Til Evighedens Fryd og Ro
Vil kiækt sin Ret forsvare!
7. Men Aanden smiler ad de Smaa,
Og siger: hør mig nøie!
Mon Nogen troer og haaber paa
Hvad klart ham staaer for Øie?
Og tykkes end det Hjernen sært,
Vort Hjerte er dog Svaret kiært,
Saa det sig lader nøie!
8. Men voxe vi en Smule til,
Saa vi lidt meer kan fatte,
Han gierne os meddele vil
Af sine Viisdoms-Skatte:
Vort Hjertes Øine, trods vor Krop,
Han lukker og Han lyser op.
Er de end her kun matte!
9. Da skimte vi, at naar vor Tro
Har Verden overvundet,
Og Støv er, efter Gravens Ro,
Med Aanden klart forbundet,
Da, til Triumf for Troen just!
Er, som Guds dunkle Aande-Pust,
Dens Time-Glas udrundet!

3. Vor Tro er ei paa hvadsomhelst,
Man Christendom vil nævne,
Men kun Hvad os har skabt og frelst
Og fører paa det Jævne,
Og saa paa Alt hvad Troens Aand
Os leder til med kiærlig Haand,
Alt efter Hjertets Evne!

10. Paa Jord, som vor Gudmoder blind.
Hun gaaer kun efter Røsten,
Og bærer os i Kirken ind,
Til Daaben og til Trøsten,
Men, skiøndt hun selv det ikke veed,
I Grunden Tro er Kiærlighed,
Thi Værket driver Lysten!

4. Vort Haab er ei paa Drømme bygt,
I Luften ei det svæver.
Men hviler paa Guds-Ordet trygt.
Og paa hvad Hjertet kræver:
Om evigt Liv for Sjæl og Krop
Det reiser til vort Hoved op,
Det os til Himlen hæver!

11. Vor Kiærlighed, den Blomme fiin,
Gud-Faders yngste Daatter,
Som kaldes alt i Vugge sin
En Dronning over Drotter,
Med himmelsk Ild i Jomfru-Bryst
Hun følger blindt sin Brudgoms Røst,
Skiøndt Vantro leer og spotter!

5. Vor Kiærlighed ei blusser vild,
I Røg sig ei indsvøber,
Men brænder lyst med Lue mild,
For Ham, som dyrt os kiøber:
Med Ja og Amen til Hans Ord,
Den følger fromt Hans lyse Spor
Og i Hans Dyd sig øver!

12. Hun favner ømt det lyse Haab
Kun som sin Tvilling-Brod er,
For Begge Tro holdt under Daab,
De Troen kalde Moder,
Forklaret dog hun seer det hist,
At Haabet var den lille Christ,
Vor store Kirke-Broder!

TIL KLART GUDS AASYN VI SKAL SE

13. Om Julen synger Troen bedst
Med Engle-Toner søde,
Mens Haabel har sin høie Fest
I PaoiAe-Morgenrøde,
Og Kierlighed i Bølge-Gang
Sig fryder høit med Pindse-Sang,
Naar vore Tunger gløde!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, Kjøb. 1837, No. 93.

I en fodnote skriver Grundtvig: »Efter 1 Cor.
13«. Det er dog især v. 13 i denne »kærlighedens
højsang«, han opholder sig ved. Uffe Flansen har
sikkert ret i, at meningen paa en eller anden
maade er blevet forstyrret i v. 4. »Man kan klare
hele Verset og i god Overensstemmelse med
Grundtvigs Sprogbrug og Tankegang, blot ved
at flytte Kolon-Tegnet ned efter Linje 5. Vi faar
da følgende Tanke: Vort Haab hviler paa Guds
Ord og vort Hjærtes Krav om evigt Liv; Guds
Ord oprejser os nemlig (denne Betydning har
Kolon ofte) til vort Hoved, det er: til Kristus, og
hæver os til Himlen«. Men det bliver dog ogsaa
galt i 2. udg. af Sangværket, hvor kolon er ændret
til udraabstegn (ikke til semikolon, som Uffe
Hansen skriver). Tankegangen standser faktisk
efter linje 4. Men det er naturligvis ikke Grundt
vigs tanke, at naar vort hjerte kræver et eller
andet, har vi ogsaa haab om at faa det. Der er i
sammenhængen tale om det evige liv. løvrigt er
det mærkeligt, hvordan ordene ved smaa æn
dringer i 2. udg. af Sangværket skifter betydning.
Det lyder her i
4,5-7: Til evigt Liv for Sjæl og Krop
Det reiser kiækt vort Hoved op,
Saa Kraftens Aand det hæver!
»Hoved« betyder ikke her Kristus, men vor
legemsdel. Haabet (eller Hjertet?) opløfter vort
hoved til at fæste blikket paa det evige liv; det er
Helligaanden, som giver os mod til saa stor en
drøm, jvf. Rom. 8,11. løvrigt er der i 2. udg.
følgende ændringer:
1,1:

Aasyn

3,3:
5:

Men paa Hvad
Sandheds Aand

6,1-2: Det klinger sært, kun Kierlighed
Evindelig skal vare,
12,7:

Himmel-Broder!
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Men ogsaa andre punkter i grundteksten trænger
til nærmere forklaring:
1:

Tro, haab og kærlighed fuldender Guds
gerning paa jorden, indtil vi skal se ham
i Himlen.

2,2:

Det er individualismens tidsalder; idea
let er den frie personlighed og dens ud
foldelse; men det gør skel imellem men
nesker.
Sangv. VI, s. 39, siger »i Kristenlivet og
Menneskelivet, i Himlen og paa Jorden«.
Men linjen forbliver dog dunkel. Mon
det ikke blot betyder »høj og lav«, alle
slags folk. I hvert fald er hovedtanken:
»Tro, haab og kærlighed (»de«, 2,3) for
ener alle i daaben, lin. 5-7.

4:

4,3-4: Gudsordet, 1. Pet. 1,3, siger, at vi er gen
født til et levende haab om evigt liv; det
kræver ogsaa vort hjerte.
6:

Her begynder Grundtvigs funderinger
over, at troen og haabet skal forgaa, kun
kærligheden skal bestaa. Den samme
mening har Brorson:
»Naar tro og haab er omme,
og vi til Himlen komme,
skal kærligheden brænde
først ret og uden ende«.
Og N. J. Holm synger om »den lille
flok«:
I Kjerlighed, i Haab og Troe
Den vandrer her, og hist skal boe
Hos ham, naar Haab og Troe forgaaer,
Men Kjerlighed bestaaer.
Men Holm har ikke, som han ellers ple
jer, ledsaget disse ord med skriftsteder.
Grundtvig forstaar, at »vort hjerte
ømmer sig« (6,3) ved, at troen og haabet
skal forgaa og føler sig forpligtet til at
forklare og forsvare det. Det kunde han
have sparet. Der staar i hans tekst 1. Kor.
13,13: Saa bliver da disse tre. Men han
har stirret paa 1. Kor. 13,8, hvor der
staar, at Kærligheden bortfalder aldrig,
og han har, som det viser sig i 7,3-4, haft
Rom. 8,24 i tankerne, hvor Paulus siger,
at man ikke kan haabe det, man ser.
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hvoraf Grundtvig slutter, at haabet op
hører i Himlen.
8,5-7: Hvad vi ikke kan se med de legemlige
øjne (trods vor Krop), kan Helligaanden
lukke »vort Hjertes Øine« op for, og Han
lyser op, saa vi kan se, selv om ogsaa hjer
tets øjne er noget matte.
9:

Naar vor tro har overvundet verden, 1.
Johs. 5,4, og vort støv (efter kødets op
standelse) er helt forbundet med Guds
Aand, har troen, der hidtil har været som
et Guds aandepust i vore hjerter, naaet
sit maal og gjort sig selv overflødig.

10:

Troen er vor gudmoder, som bærer os til
daaben. Dermed følger hun Guds røst;
det er det eneste, som hun har lyst til.
Man da det er lysten (hvad man har kær
lighed til), som driver værket, er kærlig
heden og troen det samme (hvorved
troen under navn af kærlighed ogsaa faar
en plads i Himlen, hvilket ikke skulde
bevises).

12:

Kærligheden (»hun«, jvf. vers n) favner
haabet. De er gudsøskende. Gudmoderen
Tro holdt dem samtidig over daaben.
Det er en af Grundtvigs yndlingstanker,
jvf. »Letvingede Haab! Gudbroder, ny
født i den hellige Daab!« Men i Himlen,
naar alt dunkelt er blevet klart, vil man
se, at haabet var det lille Kristusbarn,
som skulde vokse i vore hjerter, - en
anden af Grundtvigs yndlingstanker.
Haabet er da ogsaa bevaret i Himlen.

13,5:

Bølge-Gang: formodentlig: snart højt
jublende, snart mildt og inderligt; tonen
stiger og falder.

Denne sammenstilling »tro, haab og kærlighed«
vender ofte tilbage i Grundtvigs salmer som
noget særlig vigtigt. Præsterne ordineres til at
være »vidner om dit ord, din fred, din tro, dit
haab, din kærlighed« (D 294,4). Grundtvig karak
teriserer de tre ting nærmere: »Du gamle tro, du
unge haab, og du som ej af alder ved, du evig
glade kærlighed« (D 425,4). De tre er vel egentlig
rester af gudsbilledet, en hjertets jordbund, hvori
Aandens frugt kan gro: »Thi den gode jord her
nede: tro og haab og kærlighed, rense vil Gud
selv og frede til en himmelsk frugtbarhed« (D
278,8). Derfor hedder det ogsaa i salmen om

sædemanden: »Hvor hjertets lyst er liv og fred,
som perlen, der for alt maa købes, i tro og haab og
kærlighed det maal opnaas, hvortil der løbes«
(D 134,10). En saadan rest af gudsbilledet vilde
dog være en magtesløs ting, hvis ikke Jesus ved sit
fuldbragte værk havde bragt en ny forbindelse
med Gud i stand. Derfor hedder det ved hans
himmelfart: »Mellem engle mænd nu tælles, har
med Herren alt tilfælles, aand og støv og liv og
blod, troen, haabet, kærligheden . ..« (D 213,5).
Og menigheden synger paa jorden: »I dit frelser
navn er freden, troen, haabet, kærligheden« (D
48,2). Naar der i den her behandlede salme staar
(2,3), at tro, haab og kærlighed skaber fred, kom
mer det af, at Helligaanden virker gennem disse
tre dyder: »Du river ned hver mellemvæg, som
gør splidagtig lærd og læg; du stifter sand og evig
fred i tro og haab og kærlighed« (D 253,7). Derfor
beder vi ogsaa Helligaanden om, at han vil »i
disse korte dage med tro og haab og kærlighed til
Himlen os ledsage« (D 677,10). Men hovedstedet,
hvor denne vej til Himlen aftegnes, er salmen »O
kristelighed«, hvor troen, haabet og kærligheden
faar hver sit vers, og hvor vi, naar vi kommer til
kærligheden, opdager, at vi er kommet til Gud
selv.
Endelig maa det nævnes, at denne treklang, tro,
haab og kærlighed, hos Grundtvig ofte forbindes
med andre: »Retfærdighed, fred og glæde«,
»Faderen, Sønnen og Aanden«, »jul, paaske,
pinse« (saaledes i sidste vers her), »bekendelsen,
forkyndelsen og lovsangen«, samt de tre sidste led
i trosbekendelsen: »Syndernes forladelse, kødets
opstandelse og det evige liv«. Grundtvig har ud
viklet disse sammenhænge nærmere i »Den kriste
lige Børnelærdom«, se »Udvalgte Skrifter« (ved
Begtrup) IX,419 ff., 462 ff., 47iff.
Til kirkebrug maatte man naturligvis udelade
nogle af dunkelhederne og spidsfindighederne i
de anførte vers, og 1853 optog Grundtvig i 5. opl.
af Festsalmer 730 v. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, ændret
saaledes:
1,1: Aasyn
3-5: Guds Gierning hos os Dyder tre
Begynde og fuldende,
Med Aanden kom
2 (3),3:

Men paa hvad

3 (4) .4-7: kræver,
At hvile sødt hos Gud i Fred
Og frydes ved Hans Herlighed,
Det Haab fra Jord os hæver.
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4(5)>3: brænder klar
5-7: Den lever af hans Læbers Ord,
Opvoxer med ham ved hans Bord
Og til hans Dyd sig øver.
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3-7: som F. 8. opl.

2(3):
3(4):

5(6),!:
2:
6:

Som skrevet staaer, kun Kiærlighed
Evindelig skal
Lyst og Ro

6(7),2: Som Øre til ham bøie:
5-7: Naar alt hvad her I trøstes ved
I faaer til Arv i Kiærlighed,
I lade jer vel nøie!

7(I3)>3:

Og
5-6: Og Kiærligheden klar og mild,
Den er vort Hjertes Pindse-Ild,

I 7. opl. ændrede Grundtvig:

6(7)>5:

Naar hvad I troer og trøstes ved

I 8. opl. ændrede han yderligere:
1,5:

Med Christus

3 (4) ,4:
7:

kolon efter »kræver«
i Sky

4(5)j6:

til ham
i hans Dyd.

7:

ETR 838 og ETF 942 optog teksten fra 7. oplag;
senere gik ETF over til teksten i 8. oplag.
Men inden Grundtvig var færdig med disse
ændringer blev salmen optaget i R. RF 1850,286
optog kun to vers, 1 og 13, med begyndelsen:
»Indtil vi klart Guds Aasyn see«. RF 1852,285
begynder som originalen og udvider teksten til
v. 1, 3, 4, 5, 13. R 293 har samme versudvalg,
men gaar lidt nærmere til Grundtvigs original
tekst; ændringerne er:
2(3),3:
5:

men paa ham, os
Sandheds Aand

3(4),4-7: Hjertet kræver;
Det Haab om Liv og Salighed
I Herrens Lys og Herrens Fred
Til Himlen op os hæver.
KH 318 har samme versudvalg, men nogle æn
dringer i retning af Festsalmernes tekst:
1,1:
4

Aasyn

som R.
kolon efter »kræver«, ellers som F.

5- opl.
4 (5) »3:

5(i3):

klar
(ellers som originalen og R)
som F.

Saaledes blev den optaget i SS 789.
Nogle af de grundtvigske salmebøger, saaledes
FK 237, FN 372 og FV 328 har 7 vers, som F
8. opl. Andre, FA 358 og S 460 har 5 vers, men
tekst som F.
D 343 har i 3,7 og 4,5-6 ændret som de senere
oplag af Festsalmer.
(Uffe Hansen 1,268-70. StJ II,41. Ejnar Thomsen
187-88. Niels Møller: »Grundtvigs treklange« i Odense
Seminariums Elevforenings årsskrift 1953).

TIL NAADENS STORE AANDEFEST.
Anden Søndag efter Trinitatis.
(Evang. Luc. 14 C. 16 V. Den store Nadvere.)
Mel. Naar jeg betænker den Tid og Stund.
1. Til Naadens store Aandefest
Mig kalder mægtig Stemme:
Far hen, hvad her mig glæded meest,
Har det hos Gud ei hjemme!
Far hen, hvad ei mig følge kan!
Ei Guld, ei Gods, ei Agerland
Skal Herrens Gjest nedtvinge.
2. Brist, brist, hvert Baand, mig holder fast.
Og fra min Gud bortdrager!
Om Hjertet med de Baand end brast,
Om saaret Sjæl end klager O Herre, giv mig Kraft og Mod!
Hvis ei for Dig jeg Alt forlod,
I Dig mit Alt jeg tabte.
B. S. Ingemann:
»Høimesse-Psalmer«, Kjøb. 1825, nr. XLVII.
Grundtvig var den største, men Ingemann var
den første, som gjorde et stort og samlet forsøg
paa at genoplive den danske salmesang, da ratio
nalismen med Evang.-chrl. Psalmebog havde
ført kirkeskuden ind paa det lave vand. Hans 73
Høimesse-Psalmer fra 1825 betegner ikke blot et
digterisk nybrud, men ogsaa et kirkeligt, fordi de
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samler sig om kirkeaaret, og fordi de betegner et
skridt tilbage mod evangelisk luthersk kristen
dom. Senere er denne salmesamling traadt i
skygge for morgen- og aftensangene og for en
lille gruppe salmer, som vi nu finder særligt ingemannske. En del af højmessesalmerne er ogsaa
bedst tjent med at staa i skyggen, men her er en
af de bedste. De er alle korte, men denne er en af
de korteste. Optakten er ægte ingemannsk, men
især det andet vers er af en saadan kraft og lødig
hed, at man ikke vilde undres, om Kingos eller
Brorsons navn stod under det.
Og Mynster var den første, for hvem det lykke
des paa det officielle plan at give den rationalisti
ske salmebog det første grundskud med tillæget i
1845, hvorefter der for alvor kom gang i salme
bogssagen. Vel oversaa han Grundtvig, men han
vendte tilbage til den gamle salmetone, og blandt
de nye digtere gjorde han god brug af Ingemann.
Han optog den lille samle i ET 595 med følgende
ændringer:
1,2: Mig kalder Herrens Stemme:
2,7: Med dig
Saaledes gik den videre til R 409, N 33c, KH 539
°g D 527-

TIL SION DRAGER KRISTUS FREM.
Mel. Et lidet Barn saa lysteligt.
1. Til Zion drager Christus frem,
Det Palmen for ham bryder;
Nu glæder sig Jerusalem,
Og Hosianna lyder.
Det klinger end det Jubelord;
Ret aldrig over viden Jord
Forstummer Ærens Psalmer!
Hver Dag er Jesu Adventsdag;
Han kommer efter vunden Sag!
Op! møder ham med Palmer!
2. Sin Sag han vandt, hans Strid er stridt;
For ham skal Alt sig bøie!
Oplader Verdens Porte vidt!
Gjør alle Døre høie!
Lad Ærens Fyrste drage ind!
Hver Hedning-Stad han kalder sin;
Hver Kyst og Øe han eier!
Det nytter lidt at staae imod;
Han træder Bølgen under Fod,
Og drager frem med Seier!

3. Gjør Porten høi og Døren stor,
I Jordens Børn tilhobe!
Enhver, som i hans Rige boer.
Sit Hosianna raabe!
Lad Troens Palme deiligt groe!
I alle Hjerter vil han boe.
Med Naadens Kraft han kommer!
Er Hjertedøren lukket i,
Han gaaer med strenge Ord forbi;
Og han er Verdens Dommer!
C. J. Boye:
»Aandelige Digte og Sange«. (3. saml.).
Kjøb. 1835. LXXIX.
Denne salme om Jesu indtog, der i lige saa høj
grad bygger paa Ps. 24 som paa evangeliet. Math.
21,1-9, blev først optaget i RT 1,722 med en lille
ombytning i 2,2: sig Alt skal. Saaledes gik den
videre til KH 396, men blev ikke optaget i D.
I Sønderjylland har den ikke været optaget.
Den staar i spidsen for Boyes tredie salmesam
ling og efterfølges af to andre adventssalmer (se:
Sin menighed har Kristus kær), som begge er
bedre. Den virker som et stykke festlyrik og vilde
virke paa samme maade, blandt missionssalmer
ne, hvis man anbragte den der, hvad v. 2 godt
kunde give anledning til. Boye rører her flygtigt
ved adskillige motiver, men han gaar ingen steder
i dybden. Sidste halvvers er vel det bedste, men
næppe godt egnet til at afslutte et stykke lyrik.
Skulde det maaske, sammen med den kraftige
slutning paa v. 2, aabne øjnene for, at Boye vilde
andet og mere end det lyriske.

TIL VOR LILLE GERNING UD.
1. Til vor lille Gjerning ud
Gik vi Smaa fuldglade;
Villien saae den kjære Gud,
Hjalp os som vi bade.
Nu er Dagens Lys udslukt.
Lukt er snart vort Øie;
Giv vor lille Gjerning Frugt,
Fader i det Høie!
2. Du, som viser Dag og Nat
Sol og Stjerner Veie!
Livets underfulde Skat
Gav Du os i Eie.
I hver Barnesjæl paa Jord
Har Du lagt en Kjærne
Til en Blomst med himmelsk Flor,
Herlig som en Stjerne.
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3. Lad den Kjærne underfuld
Voxe i vort Indre,
Naar der skinner Sol paa Muld,
Og naar Stjerner tindre!
Lad det Frø opvoxe smukt
Med Din Børnevrimmel,
Til at bære evig Frugt
I din høie Himmel!
B. S. Ingemann:
»Syv Aftensange«, Kjøb. 1838, nr. 3.
Her efter »Aftensange«, 1839.
Ingemanns morgensange hedder »Morgensange
for Børn«, mens aftensangene ikke har nogen saadan adresse; de er nok saa meget for barnet i den
voksne, ogsaa ovenstaaende. Ludwigs tolker den
saaledes, at der i hver barnesjæl er nedlagt et
himmelsk anlæg, som evigt skal virkeliggøres i
Guds Himmel; men han tror ikke, det kan være
daabsgaven, Ingemann tænker paa. Derfor aan
der sangen ud i en bøn om, at Guds tanker med
hver enkelt sjæl maa blive virkeliggjort.
Angaaende aftensangenes tilblivelse henvises
til »Bliv hos os, naar dagen hælder«.
Hidtil har denne sang, der er beregnet til tirs
dag aften, kun været optaget i de grundtvigske
salmebøger og tillæg (foruden naturligvis i mang
foldige sangbøger): FO 581, FK 334b, FA 541,
FN 564, FV 482, KHT 708, HT 690, KST 697,
DT 731, derimod hverken i R, N eller KH. Den
kom heller ikke med i Prøvesalmebogen. Den
kom med i D 719 paa foranledning af »Salme
bogskredsen«, som under stiftsprovst Hee Ander
sens ledelse af kirkeminister Carl Hermansen
havde faaet tilsagn om, at der til den nye salme
bog maatte blive knyttet et tillæg med aandelige
sange. Da det vilde se mærkeligt ud, at en helt
ny salmebog straks fremkom med et tillæg, fik
salmebogskommissionen lov til at holde endnu et
møde, naar Hee Andersens forslag forelaa, for at
de eventuelt optagne sange kunde anbringes rent
sagligt mellem salmebogens øvrige stof. Forslaget
nævnte 30 sange, hvoraf ministeren udelod de 15;
de øvrige blev forelagt kommissionen, som sam
men med ministeren udelod endnu fire. »Til vor
lille gerning ud« var blandt de optagne 11 og
blev derved anbragt mellem de øvrige aften
sange.
(Ludwigs 1,52, 58. Priv. ark.).
TO GUDS VENNER VANDRE SILDE.
1. Zweene Junger1 gehn mit Sehnen
fiber Feid nach Emmaus;
1. Andre læsemaader: Zween der Junger.
4*

5'
ihre Augen sind voll Thrånen;
ihre Seele voll Verdruss;
sie verwechseln1 Klage-Worte,
doch es ist von ihrem Orte
unser Jesus gar nicht weit,
und vertreibt die Traurigkeit.
2. Ach! es gehn noch manche Hertzen
ihrem stillen Kummer nach,
sie bejammern voller2 Schmertzen
ihre Noth und Ungemach.
Manches wandert gar alleine,
dass es nur zur Gnfige weine.
Doch, mein Jesus ist dabey,
fragt, was man so traurig sey?
3. Wenn zwey Seelen sich besprechen,
so ist Christ3 der dritte Mann:
er bemercket die Gebrechen,
redet, was uns trosten kann.
Denn er kann uns nicht versåumen,
wie wir in Gedancken4 5tråumen,
er hat alles im Gesicht,
seine Treu verlåsst uns nicht.
4. Jesus ist mir nachgegangen,
wenn ich meiner Eitelkeit
und den Sfinden angehangen6.
O der unglficksel’gen Zeit!
die man dergestalt verlohren!
doch er hat mich neu gebohren.
Jesus hat an mich gedacht,
und das Schåflein wiederbracht.
5. Hat sich eine Noth gefunden,
so Hess er mich nicht allein;
Jesus stellt zur rechten Stunden
sich mit seinem Beystand ein.
Wen ich mich bey ihm beschwere,
gleich, als ob er ferne ware,
o! so ist er mehr, als nah,
und mit seiner Hfilfe da.
6. Treuster Freund von allen Freunden!
bleibe weiter doch* bey mir.
Kommt die Welt, mich anzufeinden,
ach so sey du auch alibier!
will der Teufel auf mich blitzen,
wollst du trosten und beschfitzen.
Komm, in meinem Geist zu ruhn,
ich will dir nichts Leides thun7.
t. Man hort ihre. 2. ihre. 3. er. 4. glaubenslos oft.
5. und der Stinde nachgehangen. 6. ferner noch. 7.
was du willst, das will ich thun.
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7. Bin ich traurig und betriibet,
so gib mir1 in meinen Sinn,
dass mich deine Seele liebet,
und dass ich der Deine bin.
Lass dein Wort mich feste grunden,
lass es auch mein Hertz entziinden,
dass es voller Liebe brennt,
und dich immer besser kennt.
8. Trost auch andre fromme Seelen,
wenn sie tief in Sorgen2 stehn,
wenn sie in verborgne Hdhlen,
Kammern, Feid und Wålder gehn,
ihrem Kummer nachzusinnen,
dass sie sich satt weinen konnen,
so sprich ihrer Seele zu:
Liebes Kind! was traurest du?
9. Kannst du bey der Welt nicht rasten3,
ach! so nimm mich auch mit dir!
hole mich in deinen Kasten4,
sey und bleibe stets bey mir.
Bleibe doch in unser Mitten,
wie dich deine Kinder bitten.
Danck sey dir, o lieber Gast!
dass du mich getrostet hast.
Johann Neunherz, f 1737.
Das Hirschberger Gesangbuch 1741.
Her efter Skaar 11,28.

Johann (eller Johannes) Neunherz har udgivet
flere samlinger med salmer over søndagsevange
lierne, og det er uvist, i hvilken af disse ovenstaaende salme først er blevet offentliggjort. Forfatte
ren var i sine sidste aar præst i Hirschberg i
Schlesien, og en salmebog som udkom her 1741
indeholdt ikke mindre end 73 af hans salmer.
Skaar anfører salmen efter Schlesisches Gesang
buch 1745. Den knytter sig til evangeliet 2. paaskedag, men opholder sig kun ved en enkelt tanke
i dette. Som det ses af noterne er den blevet ud
bredt i salmebøgerne med nogle variationer i
teksten, men den er ogsaa blevet helt omarbejdet
af Ludwig Ernst Sigmund Muller: »Trauernd
und mit bangem Sehnen Wandern zwei nach
Emmaus«.
Landstad har oversat og forkortet den:
1. To Guds Venner vandre silde
Over Eng til Emmaus,
Øiet er en Taare-Kilde,
Hjertet er et Sorgens Hus,
Talen er saa fuld af Klage i. nur. 2. Kummer. 3. weilen. 4. lass mich deine Freuden theilen.

Se, da kommer han tilbage,
Som var borte, Jesus sød,
Træder nær til dem i Nød.
2. Ak, saa mange Sjæle vandre,
Og sin Hjerte-Jammer bær,
Sukke, klage for hverandre
Deres Savn paa Veien her.
Mange vandre saa alene.
Græde til at røre Stene, Dog min Jesus hos dem staar,
Spørger, hvad der ad dem gaar.
3. Hvor sig to i Gud samraade,
Der er han den tredie Mand,
Han opdager deres Vaade,
Taler hvad dem trøste kan.
Han vil lette Sorgens Byrde,
Thi han er den gode Hyrde,
Han har os for Øie sat
Lyse Dag og mørke Nat.
4. Jesus efter mig er gangen,
Der jeg i mit stolte Mod
Og i Syndens Lyst var fangen,
Der jeg nær Afgrunden stod;
Han har, der jeg var opgivet,
Fundet mig, og født til Livet,
Tænkt Freds-Tanker over mig,
Hentet hjem sit Lam til sig.
5. Har jeg siden maattet stride.
Han mig ei alene lod,
Jesus just til rette Tide
Hos mig uforvarend’ stode
Klaged jeg i Natten sorte,
Som om han var død og borte.
Til min Troes Useldom
Med sit Liv og Lys han kom.
6. Tal til os, o Jesu søde,
Om hvad du for os har gjort,
At vort Hjerte maatte gløde!
Herre bliv! det kvælder fort.
Naar vi have tungt i Minde,
Kan ei Ind- og Udgang finde,
Lys da op, og gjør os glad,
Lad os aldrig skilles ad!
M. B. Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast. Kristiania 1861.
Nr. 371.
Her efter La 359.
Det ses, at Landstad her følger originalens fem
første vers ret nøje, men digter ret frit i det sidste.
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Der er et par linjer i oversættelsen, som voldte
nogen vanskelighed. I det oprindelige »Udkast«
fra 1861 skrev Landstad i
3,5-6: Han kan aldrig os vanvyrde,
thi han er den gode Hyrde.
Paa baggrund af den senere sprogudvikling i
Norge er det ejendommeligt at tænke paa, at be
dømmelseskomiteen bebrejdede ham brugen af
norske dialektudtryk. I en del tilfælde tog han
hensyn dertil, og i hans ændrede udkast af 1865
kom disse linjer til at lyde:
Han kan aldrig os forsømme,
som vi troesfattig’drømme.
Det er jo meget nær originalen, men paa anden
maade uheldigt; det har Landstad indset, og den
endelige tekst kom til at lyde som ovenfor anført
efter salmebogen.
I Norge gik salmen videre til La rev 352, der
dog udelod v. 5.
I Sønderjylland blev den optaget i N 157, der
lempede den paa følgende punkter:
2,2:

Og i Hjertet Jammer bær,

3,7-8: Han er Lyset paa vor Vei,
Og hans Troskab svigter ei
(hvilket jo ligger originalen nærmere, men
fjerner et af de smaa gran af poesi, der er i
Landstads oversættelse).
5,4:
7:

uforventet
Hjertes Fattigdom

6,4:

gak ikke bort!

Den gik videre til SS, men kom ikke til at betyde
saa meget, at den kunde optages i D. I Konge
riget har den ikke været brugt.
(Koch V,454. Fischer 11,423. Rambach 111,348.
Skaar 11,28).

TREENIG STORE GUD.
Mel. O GOtt du frommer etc.
1. DReyein’ger, grosser GOtt,
dem erd’ und himmel dienen,
dem heilig, heilig singt
die schaar der Seraphinen!
du hochste majeståt,
du helffer in der noht,
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du aller herren HErr,
Jehovah Zebaoth.
2. Dich bet’ ich jetzund an,
dir lob und danck zu lalien,
mein Hallelujah lass
dir gnådig wohlgefallen;
du allerhochstes guht
und gnaden voile sonn’,
du aller gaben meer,
und unerschopfter brunn.
3. Mein schbpfer, mensch und vieh,
und alles andre wesen,
låss’t deiner allmacht pracht
gåntz klårlich an sich lesen;
ein jedes wunder lobt
dich, GOtt, in der natur,
stern, element, gewolck’,
und alle creatur.
4. Es muss dich jedermann
den treuen Vater preisen,
du fiihrest wunderbar,
willst leib und seele speisen,
erhorest das gebet,
erfrischest unsern muht,
wir sind viel zu gering,
was deine treue thut.
5. Heyland! Immanuel,
Lamm GOttes ohne siinden,
mein JEsu! deine lieb’
kan kein verstand ergriinden,
das Hallelujah singt
dir, als dem wahren Christ,
das menschliche geschlecht,
das långst erldset ist.
6. Du nahmest fleisch an dich,
und tratest in die mitten,
trugst unsrer siinden-schuld,
hast biss aufs blut gelitten;
doch diess dein blut und tod
erwirbt uns lauter heyl,
macht, dass wir selbst an GOtt
nun konnen nehmen theil.
7. O HErr GOTT, heil’ger Geist!
du Geist voll reiner flammen,
durchs Evangelium
bringst du das volck zusammen,
das Christum kennt und ehrt,
du machest alles licht,

TREENIG STORE GUD
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giebst neue feuer-gluht,
damit kein glaub’ gebricht.
8. Ach allerhochster trost
und bester weissheit-lehrer!
voll leben, licht und kraft,
aufrichter und bekehrer!
du theilst die gaben aus,
erfullest uns mit kraft,
die der verderbniss wehrt
und gutes in uns schaft.
9. GOtt Vater, Son und Geist!
ein GOtt und Eins in Dreyen,
gepriesne majeståt!
allstets zu benedeyen.
Lass auf der rechten bahn
uns allezeit bestehn
und durch ein seeligs end
zu unserm erb’ eingehn.
10. Lass, o dreyein’ger GOtt!
dein gnaden-antlitz leuchten:
dein edler seegens-thau
woll’ unser hertz befeuchten,
wir hoffen ja auf dich,
du låss’st uns nicht im spott.
Wir singen gloria!
gelobt, gelobt sey GOTT!
Ukendt tysk forfatter.
Her efter Schrader, nr. 193.
Forfatteren til denne salme er ukendt, og man ved
heller ikke, hvor salmen først er fremkommet, hvis
det ikke netop skulde være hos Schrader. De tyske
salmebøger har den ikke, hverken de almindelige
kirkesalmebøger, eller de samlinger, der tilstræ
ber at være fuldstændige. Dog findes den i »Vollståndiges Gesang-Buch«, Altona 1752, men denne
bog nedstammer just fra Schrader og er beregnet
for Slesvig-Holsten. De tyske hymnologer synes
heller ikke at kende den. Dog nævner Fischer en
treenighedssalme paa 9 vers i samme versemaal
som foranstaaende og med begyndelsen »Dreieinig hochster Gott, Gott der du nie geboren«.
De kunde maaske være i familie; men den er
ogsaa anonym, og Fischer ved ikke mere om den.
Koch nævner den ikke. Rambach anfører en
salme af David Samson Georgii: »Dreyeinig
grosser Gott voll Ehren«, men den er helt ander
ledes og handler om »Lob Gottes im Fruhling«.
Det mærkeligste er ntesten, at ogsaa Brederek
lader os helt i stikken; han er specialist i de slesvigholstenske salmer og bringer registre over de
salmer, som kun findes een gang, og de, der findes

mindst to gange i de ældre slesvig-holstenske sal
mebøger, men den nærværende salme er aabenbart helt overset.
Den danske oversættelse fremkom hos Pontoppidan 1740; vers 8 er sprunget over:
Mel. Drey-ein’ger grosser Gott.
1. Tre-enig store Gud,
som hele verden priser,
Mod hvilken Englers chor
sin ydmyghed beviser,
Du høyest Majestæt,
som boer paa himlens slot,
Du kongers Konge stor,
Jehova Zebaoth.
2. Jeg dig tilbede vil,
og, om jeg kand, udsiunge
Dit Halleluja med
min u-omskaarne tunge,
Tag det dog naadig an,
o! naadefulde Gud,
O! kildespring, hvor af
al godhed vælder ud.
3. Din magts og viisdoms tegn,
o! Skaber, er at kiende
Paa alle skabte ting,
hvor man sig vil henvende
I hele verdens kreds,
i luften, jord og vand
Jeg intet finder, som
jo vidner om din haand.
4. Hver mand maa kalde dig
den hierte fromme Fader,
Som med sin forsiun os
i ingen nød forlader,
Som hør og giør vor bøn,
som giver lyst og mod,
Som overøser os
med rige naaders flod.
5. Guds Lam, Immanuel,
al verdens Frelser milde,
Din store kierlighed
jeg gierne prise vilde,
Men kand ey som jeg bør,
dog bør jeg som jeg kand
Udbrede æren din,
du store Gud og Mand.
6. Du blev os liig i kiød,
at du forlige kunde
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Os med din Fader, og
udfrie fra helveds grunde,
Det kosted’ dig dit blod
og liv, at vi blev’ løst,
At vi i dig har deel,
er os en evig trøst.
7. O! HErre Hellig Aand,
som samler her paa jorden
Ved ordets skiulte kraft
de christnes flok og orden.
Du giver lys og ret,
du viser troens vey.
Du holder gnisten op,
at den udslukkes ey.
8. Gud Fader, Søn og Aand,
een Gud, dog eet i trende,
Velsignet Majestæt,
al priis vi dig tilvende.
Lad os saa i din kraft
paa sandheds bane gaae,
At vi i dødsens stund
kand livsens krone faae.
9. Tre-enig store Gud,
dig over os forbarme,
Dit naadig ansigts lys
vor siel og sind opvarme,
Vi haabe jo paa dig,
Beskæmme ey vort haab,
Vi synge gloria!
bøy øret til vort raab.
E. Pontoppidan, P 147.
Det er ingen ringe digter, der har oversat salmen
til dansk; han er baade tro mod originalen og ele
gant i sit sprog. Indtil fornylig har man ikke vidst,
hvem han var. Men Hejselbjerg Paulsen har i sin
doktordisputats fremdraget en liste over de sal
mer, som »pastor Pontoppidan« har oversat, og
her nævnes denne som den første. Hejselbjerg
Paulsen mener, at oversættelsen maa være fore
taget før 1734, da Pontoppidan blev slotspræst
paa Frederiksborg, eller i det mindste før han
1735 blev hofpræst i København, fordi ban i
listen blot kaldes »pastor«. Det er maaske for
dristig en slutning, men det ser i hvert fald ud til,
at han har oversat denne og andre salmer, før
han fik kongelig befaling til at udarbejde salme
bogen. Man kan se af brugen af store bogstaver,
at han har opfattet strofen firlinjet.
Den blev optaget i Gb 201 med følgende æn
dringer :

1,3: Engle-Chor
4,2: hierte-fromme
3: sit
5,7: Din Ære brede ud,
8,4: tilkiende,
9,3: naadigt
7: Vi siunge: Stor er du!
Derefter gled den ud af de kongerigske salmebø
ger, men blev i Sønderjylland endnu optaget i
MB 184 og derefter i N 232, begge steder med alle
de oversatte vers. Det sidste sted er ændringerne
følgende:
1,5:
6:

høie
i

3,4:
6:
8:

Hvorhen man sig vil vende;
Paa Jord, i Luft
Ei vidner

4,1:
3:
5:
8:

Enhver
sit
Som hører mildt
Naadens rige

6,3-4: Med Gud os, at vi ei
For evig gik til Grunde;
9,3:
4:
6:

Dit Ansigts Naadelys
Os Sjæl
Beskæm du

Den havde dog ikke en saadan stilling, at den
kunde forsvare sin plads efter genforeningen. Den
blev udeladt af SS, og i D er den ikke optaget.
I Norge blev den optaget i Hauge 258, men
ikke i La, La rev eller Nynorsk.
(Fischer 1,135. Rambach IV, 335. Hejselbjerg 279-80).

TRILLENDE VOVER OG FRAADENDE
BØLGER.
Mel. Sorrig og Glæde de vandre tilhobe. 1. Trillende Vover og fraadende Bølger,
Medbør og Modstorm de skifte paa Hav,
Vexlende Skygang paa Solskinnet følger Det er vor Fart mellem Vugge og Grav.
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Fredeligt kun
Er Dødens Blund;
Mishaab og Strid har hver timelig Stund.
2. Veirenes Spil er som Menneskens Tanker.
Stolt svulmer Seilet, er Lykken dem god.
Kneisende Høimast og tykkeste Planker
Brydes og briste - saa falder vort Mod!
Ulykkens Dag
Finder dig svag,
Tumler dit Sind, som et drivende Vrag.
3. Selv naar til Glædens de liflige Sange
Voverne dandse i føielig Rad,
Tvivlende Angst monne Hjertet undfange,
Sorgen kan komme, naar bedst jeg er glad!
Hvor skal jeg trygt
Lægge min Frygt?
Bølgernes Sahl ei paa Bjælker er bygt!

Den er hverken optaget i RF1850 eller
RF 1852, men blev dog optaget i R 120 med alle
vers og kun faa ændringer:
2,2: mens Lykken er god,
4,3: Er der ei En, som
7: Hvile
5,7: Aldrig kan Himmelens Haab føre vild!
Saaledes gik den videre til N 542 og til de af N
paavirkede tillæg DT 737 og Sønderborg 757,
men i KH og D blev den ikke optaget.
(Tage Christiansen i »Redningsbaaden«, nr. 11, 1952,
s- 97)-
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4. Skrøbelig’ Sind, lad dog være at grue!
Tvivlende Sjæl, hvorfor est du forsagt ?
Der er jo En, som kan Veirene true.
En, der har Stormenes Vold i sin Magt!
Hvor du end er,
Christus er nær,
Giver dig Hvilen for Verdens Besvær.
5. Søg Ham, mens Hjertet saa lysteligt banker!
Verden omskifter - Han bliver forsand!
Svigter i Natten dit Roer og dit Anker,
Kald paa din Frelser, da svigter ei Han!
Stjernernes Ild
Tænder Han mild;
Himmelens Haab føre aldrigen vild!
6. Kjærlige Frelser! med Dig udi Følge,
Smiler mig doppelt det rolige Hav,
Ængster mig aldrig den styrtende Bølge,
Skrækker mig ikke dens aabnede Grav!
Trygt i Dit Navn,
Glider min Stavn,
Fører mig sikkert til Himmelens Havn!
Gaspar Johannes Boye:
»Aandelige Digte og Sange«, Kjøb. 1833. XVI.
Denne forsynssalme for sømænd findes i den første
af Boyes samlinger og skal være skrevet 1830 i an
ledning af, at Vedbæk-fiskerne skænkede en fregat
til Søllerød kirke, hvor Boye dengang var præst.
Han angiver selv melodien »Sorrig og glæde«, og
det mærkes paa anslaget, at han er paavirket af
den. Men der er en karakteristisk forskel: Boye
viser positivt hen til Kristus som grundlag for
tryghed i troen.

1. Trods Længselens Smerte,
Siig ei i dit Hjerte:
Hvo farer i Afgrunden ned.
Min Frelser, den Søde,
Mig op fra de Døde
At hente til Fryd og til Fred ?
2. Det kiønnere klinger:
Hvo vil dog paa Vinger
Opfare til Himmerigs Slot,
For os at nedhente
Den Herre, vi vente!
Det klæder dog Christne ei godt.
3. Vi ere, vi bleve,
Vi røres, vi leve
I Sønnen, Guds Ord og Guds Lam;
Tag Ordet i Munden,
Og elsk det fra Grunden!
Saa har og saa finder du Ham!
4. Ja, naar du med Munden,
Som Saligheds-Grunden,
Bekiender vor hellige Tro,
Og har den i Hjerte,
Da Længselens Smerte
Dig leder til Himmelens Ro!
5. Ja, Iroe og bekiende.
Til Dagenes Ende,
Det er Saliggiørelsens Vei,
Paa den lad os sjunge,
Med Hjerte og Tunge:
Vi har Ham, vi slippe Ham ei!
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6. Ja, saa lad os sjunge!
Thi Hjerte og Tunge
Er Herren som Ordet saa nær,
Som Ordet, der høres,
Saa Hjerterne røres
Af Jesus, vor Herre saa kiær!
7. Han ligger paa Tunge,
Hvor tale og sjunge
Vil troende Hjerter om Ham,
Som stærk, i Dag-Røde,
Opstod fra de Døde,
Guds Søn og Guds Ord og Guds Lam!
8. Han Hjertet husvaler.
Som Tungen tiltaler,
Der priser med Varme Hans Navn,
Og slynge vi Arme
Om Ordet med Varme,
Vor Herre vi tage i Favn!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, Kjøb. 1837, No. 60.
Grundtvig skriver i en fodnote: »Efter RomerBrevets 1 ode«. Det er dog egentlig kun versene i
Rom. 10,6-10, han behandler. Men disse ord har
rødder længere tilbage, nemlig 5. Mos. 30,11-14,
hvor det om loven hedder: »Budet, som jeg i dag
paalægger dig, er dig ikke ufatteligt og er heller
ikke langt borte. Det er ikke i Himmelen, saa du
maatte sige: »Hvem skal stige op til Himmelen for
os og hente det ned til os og kundgøre os det, saa
vi kan handle derefter ?« Ikke heller er det hinsi
des havet, saa du maatte sige: »Hvem skal drage
over havet for os og hente det til os og kundgøre
os det, saa vi kan handle derefter?« Nej, ordet er
dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, saa du
kan handle derefter«. Modsætningen mellem
Himlen og »hinsides havet« bliver flere steder i
det gamle testamente til treleddet: Himlen, døds
riget og »hinsides havet«, saaledes Ps. 139,8-9 og
Amos 9,2-3. De to sidste led kommer da til at
staa i modsætning til Himlen, rent bortset fra, at
»hinsides havet« nok i den ældste tid ogsaa be
tragtedes som et dødens sted. Paulus taler i Rom.
10 om modsætningen mellem retfærdigheden af
loven og retfærdigheden af tro. Ingen ved bedre
end han, at retfærdigheden af loven er en uopnaaelig ting, og da han skal prise retfærdigheden
af tro, falder disse gamle ord ham ind for dermed
at sige, at retfærdigheden af tro er opnaaelig, en
nær ting. Grundtvig sætter disse ord paa vers,
idet han der finder nogle af de tanker, der udgør
hans »mageløse opdagelse«. Han tænker nok
ogsaa med det første vers paa, at hvis man vilde
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hente Jesus op fra dødsriget, var det, fordi man
tvivlede om hans opstandelse. Derfor »klinger
det kønnere«, om man vilde hente ham ned fra
Himlen, hvor han jo er, eller om man mente, at
frelsen først maatte ventes ved hans genkomst.
Nej, frelsen er nutidig, og Frelseren er os nær i
ordet, som derfor skal tros og bekendes. - løvrigt
henvises til Geismars og Carl Kochs fortolkninger
af salmen.
Skønt Grundtvig kalder den udgave af Sang
værket, der udkom 1868 »Anden uforandrede
Udgave«, ændrede han dog en del paa denne
salme, saavel som paa mange andre:
2,6: Det er for Guds-Ordet dog Spot.
3,3: I Christus, Guds levende Ord;
6: Da hos dig i Ordet han boer!
4,1: Thi naar
8:

Han Øret tiltaler,
Han Hjertet husvaler,
Han svarer som Gud til sit Navn,
Naar Hjertet med Varme
Om Navnet slaaer Arme,
Vorherre vi tager i Favn.

Salmen blev optaget i ETF 674 og ETR 877, og
her findes andre varianter, som maa stamme fra
Grundtvig, eller som han dog har godkendt. V. 7
er udeladt. I de andre vers er følgende ændret i
forhold til den ældste tekst:
4,1:

Thi naar

6,4-5: Som Ordet maa høres,
Saa
7 (8):

Han Hjertet tiltaler,
Han Hjertet husvaler,
Som stadigt bekjender hans Navn;
Naar Troen med Varme
Om Ordet slaaer Arme,
Vor-Herre vi tage i Favn.

1864 forkortede Grundtvig den til 8. opl. af Fest
salmer 897. Han udelod v. 4, 6, 7 og ændrede
noget paa de øvrige. Efter endnu en ændring i 9.
opl., blev resultatet i forhold til den ældste tekst:
1,3: Hvem
2,2: Hvem
4: Til os
6: Det er for Guds-Ordet dog Spot.
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3,3: I Christus, Guds levende Ord;
6: Da hos dig i Navnet han boer
(8. op.: i Ordet)
5 (8):

Han Hjertet tiltaler,
Han Hjertet husvaler,
Han svarer som Gud til sit Navn;
Naar Hjertet med Varme
Om Navnet slaaer Arme,
Vor Frelser vi tager i Favn.

Derefter gik den ind i de officielle salmebøger.
RT 1,705 optog den anførte tekst fra Festsalmer,
dog 2,6 som Sangv. 37: Det klæder dog Christne
ei godt.
KH 342 optog samme tekst med følgende
ændringer:
i,3: Hvo

2,2: Hvo
4: For os
3,6: Ordet
5(8),5: Ordet
Saaledes blev den efter genforeningen optaget i
SS 790.
De grundtvigske salmebøger har fulgt Festsal
merne. Det samme er tilfældet med D 356, und
tagen :
5(8),5: Ordet
Aastrup har skrevet en salme over den samme
tekst, hvori han tildels har moddigtet Grundtvigs.
Han har selv fortalt derom paa Dansk Kirkesangs
aarsmøde paa Uldum Højskole i sommeren 1961:
»Over Rom. 10,6-13 har Grundtvig skrevet
»Trods længselens smerte«, og man forstaar jo
godt, at denne tekst kunde friste Grundtvig til
denne salme, og man forstaar ogsaa godt, at den
er slaaet stærkt an. Slutningen kan vel ogsaa siges
og synges, men den kan ogsaa misbruges: »Vi har
ham, vi slipper ham ej!« Jeg tror, den kan vække
gale associationer. Jeg har altid været lidt urolig
ved den. Saa har jeg nu skrevet denne salme, ikke
for at konkurrere med den grundtvigske, men
fordi teksten er saa rig, at det ogsaa kan siges paa
en anden maade«.
Den paagældende salme er trykt i »Salmer.
Tredie Samling« 1945, nr. 17, hvorefter den gen
gives, men her med et kort referat af de bemærk
ninger, Aastrup knyttede til nogle af versene:

1. Hvor kan vi Jesus kende,
hvor finder vi hans Spor,
som kaldes Lovens Ende
for dem, der paa ham tror ?
Hvor langt omkring vi leder,
han er dog ingen Steder,
den Herre Jesus Krist.
2. Hvem farer op til Himlen
at hente ham herned?
Det gav kun Sus og Svimlen,
da vi paa Skyen red;
det ødte vore Kræfter,
gav Tømmermænd derefter,
og Kristus fandt vi ej.
Det nytter ikke, at vi søger i ekstasen eller i de
høje sværmerier, det giver kun sus og svimlen, og
bagefter kommer de tømmermænd, som vi kender
saa godt fra ekstatikerne. Saadan finder man ikke
Kristus.
3. Hvem farer til de døde
i Helveds Afgrund hen ?
Vort Hjertes Angst og Øde,
det fandt vi der igen;
vi saa i Spejl dernede
vor bitre Livsens-Lede.
Men Kristus fandt vi ej.
Vi finder ham heller ikke ved at søge til bunds i
mørkesiden af menneskelivet eller troslivet, i
angst eller pessimisme; der er han heller ikke.
4. Hvor skal vi ham da finde,
hvem siger, hvor han er?
Guds Kirke, lad dig minde!
Han er dig ganske nær;
han er, trods dine Synder,
i Ordet, du forkynder,
og som de smaa kan tro.
Hvor er han saa ? I ordet! Og der er han saadan,
at de smaa og fortabte kan tro det.
5. Den bliver ej til Skamme,
som paa sin Jesus tror
og véd, han er den samme,
som da han gik paa Jord,
og rig nok til, at alle
ved Navnet at paakalde
i ham skal vorde frelst.
K. L. Aastrup: Salmer III, 17.
(Uffe Hansen 1,256-7, 260. Geismar II, 18-28. Carl
Koch: Grundtvigske Toner. Studier og Betragtninger«,
2. op!., 1925, s. 104-119. StJ 11,33-34).

TRÆD FREM, MIN SJÆL, PAA AARETS MORGEN

TRÆD FREM, MIN SJÆL, PAA AARETS
MORGEN.
Luc. 2,21.
Mel. Hvo ikkun lader Herren raade.
1. Træd frem, min Sj’el! paa Aarets Morgen,
Jag af dit Hjerte Tvivlens Sky!
Det gamle Aar det er dig Borgen
For Herrens Naade i det ny:
Udtael for ham dit Haab, dit Savn,
Frembær din Bøn i Jesu Navn!
2. Hvad ønsker du ? - Kun gode Dage,
Som kan behage Kjød og Blod ?
Nei! Sjel, det Ønske tag tilbage,
Det fjerner dig fra Tro og Bod.
Befael din Vei i Herrens Haand,
Ønsk fremfor Alt den Hellig-Aand!
3. Naar Glædens Sol Gud lader lyse,
Da glemmer du hans Naade ei,
Men heller ei din Sjel skal gyse,
Hvis du skal vandre Korsets Vei:
Gud gav, Gud tog! - i Fryd, i Savn
Gud æres skal i Jesu Navn.
4. Du beder, Hjerte! hvorom beder
Du Herren ? — Atter kun om Ro ?
Til Verdens Fred fleer Veie leder.
Til Hjertets Fred kun Jesu Tro.
Hvor Frelsens Ord i Hjertet boer.
Der Fredens sande Palme groer.
5. O bed da, bed, at Hjerte-Freden
Ei vige maa for Verdens Lyst,
At Røsten hist fra Evigheden
Maa finde Gjenklang i dit Bryst,
Saa du til Sjelens sande Gavn
Maa leve i din Jesu Navn.
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Over denne nytaarssalme anfører Timm teksten
til nytaarsdag, Luk. 2,21. Men teksten giver kun
anledning til omkvædet »i Jesu Navn«, som
kommer i hvertandet vers, og om Jesu omskærelse
er der slet ikke tale. Det er det borgerlige nytaars
situation, som lever i salmen og former dens
spørgsmaal og svar. Ogsaa spørgsmaalene i v. 2,
4 og 6 kommer til at virke som et slags omkvæd.
Salmens selvransagelse og dens brug af omkvæd
er karakteristisk for Timm, men den urolige form,
der her fremkommer ved de skiftende spørgsmaal
og svar, er usædvanlig.
Ejnar Thomsen siger om Timm, at han var »en
overordentlig flydende Versifikator uden synder
lig Originalitet og Dybde, men har dog flere
Gange haft Lykke til at finde jævne og almen
menneskelige Udtryk for kristelige Følelser. Hans
Navn er aldrig blevet meget kendt, men nok flere
af hans Salmer, navnlig »Under dine Vingers
Skygge«, »Kender du den Livsens Kilde« og
»Bliv hos mig, kære Herre Krist«. Hans Nytaars
salme hører til hans jævnere Frembringelser; dog
indeholder den et ofte citeret Linjepar, som er
karakteristisk baade for hans lette Form og for
hans fortrøstningsfulde Sind:
Det gamle Aar det er dig Borgen
For Herrens Naade i det ny.«
Allerede 1844 blev salmen i Sønderjylland op
taget i MB 54 med alle vers og uden ændringer.
Aaret efter optog Mynster den i ET 615 med alle
vers og følgende ændringer:
1,2: din Tanke
3,2: Da glemme
3: ikke skal du
7,5: min Faders

6. Hvad haaber Du? - Blandt Dine længer
At leve, virkende for dem?
Nu det er skjønt; see Troen trænger
Med dette Haab for Herren frem:
Ja! det er skjønt at blive ved
Paa Jord at øve Kjærlighed.
7. Men ei mit Hjerte det forskrækker.
Skal jeg det end ei opfyldt see;
Mit Haab jeg i Din Haand nedlægger
Min Gud, min Gud, Din Villie skee!
Kun lad mig i min Frelsers Favn
Henslumre sødt i Jesu Navn!
Herman Andreas Timm.
»Søn- og Festdags-Psalmer«, Kjøb. 1839, Nr. IX.

Den samme tekst gik videre til R 51 og i Sønder
jylland til N 496. Mynsters ændringer gik ogsaa
videre til KH 41, men da man her udelod v. 2,
4 og 6, nødvendiggjorde det yderligere ændringer
i sidste vers:
4(7), 1-4: Og ej mit Hjerte det forskrækker.
Skal jeg hvert Haab ej opfyldt se;
I Herrens Haand min Sag jeg lægger,
Og beder: Gud, din Vilje ske!
Denne forkortede tekst blev ogsaa optaget i D
668. Raid kalder beskæringen uheldig og tilføjer:
»Det gælder saavel om Boye som om Timm, at de

6o

TRÆD FREM, MIN SJÆL, PAA AARETS MORGEN

bør have Hjemstedsret i Salmebogen, men der er
ingen Grund til at gøre Bogen tykkere, end den
er, for deres Skyld, skønt der er mange at tage af,
da deres Produktion ikke var ringe af Omfang«.
1 D er det ogsaa i høj grad gaaet den modsatte vej.
(Raid 132. Ejnar Thomsen i »Vestkysten« 30. dec.

Lyser op den mørke Død,
Tak! Du Lysets Fader!
Jakob Knudsen.
»Tidens Strøm ... Udgivet af F. Falkenstjerne og
Morten Pontoppidan«, Aarg. 7, No. 10. Fredag den
5. Dec. 1890. S. 77.

1937)-

TUNGE, MØRKE NATTESKYER.
Aftenvers.
1. Tunge, mørke Natteskyer
Op ad Himlen drager,
Hjem til Skovs af Marken flyer
Hist de sorte Krager,
Skumringen sig breder ud,
Det er mørkt omsider.
Vær os nær, Du kære Gud,
Medens Natten lider.
2. Vær mig nær, ti uden Dig
Ensomhed mig truer;
Vær mig nær, ti uden Dig
Jeg for Mørket gruer;
Hold mig med din Faderhaand,
Saa jeg Dig fornæmmer,
Fri mig ud af Mørkets Baand,
Saa min Frygt jeg glemmer.
3. Lad mig føle, hver Gang naar
Verden bli’r mig øde,
At Du, Fader, hos mig staar,
Og i saadan Møde;
Og naar Natten i mit Bryst
Hjærtet vil omlejre,
O, da skænk mig Livsens Trøst,
Vind mig Lysets Sejre.
4. Og naar Dødens Nat en Gang
Over mig sig sænker,
Lad mig høre Morgensang,
Før end ret jeg tænker,
Dine Fugles Morgensang
I den høje Sommer,
Dér, hvor Dag er al Tid lang.
Natten aldrig kommer.
5. Tung og mørk den tavse Nat
Overjorden spænder.
Hist kun bag et Vindve mat
Vaagelys der brænder.
Du, som lindrer Sorg og Nød,
Al vor Synd forlader.

Disse »Aftenvers« skal være digtet paa hjemvejen
fra Tørring til Mellerup, hvor Jakob Knudsen lige
var blevet præst for den nystiftede valgmenighed.
I en fin og dybtgaaende analyse siger Oscar
Geismar bl.a.: »Ogsaa i dette Digt er det nemt
at paapege tekniske Ufuldkommenheder . .. Men
som ofte ogsaa i hans Prosa forvandler Ubehjælp
somheden sig ogsaa her til en Dyd. Den forvisser
os om, at for den Mand er det Alvor. Han er ikke
en Versemager, der sætter sin »Weltschmertz«
... paa Rim, men en Mand, der udsiger (ikke:
synger), hvad der ligger ham dybest paa Sinde.
Thi dette Digt er jo kun tilsyneladende et Aften
digt. Dets Styrke er ikke, som hos Ingemann, det
maleriske, men det sjælelige. Aftenstemningen er
kun den Iklædning, som Jakob Knudsens Tung
sind iklæder sig som sin naturlige Dragt. Landska
bet er tegnet med Tusch, kun sort og hvidt, ingen
Farver .. . Trøstesløsere Danmark er sjælden set.
Kun Skyerne, som tunge og mørke drager op ad
Himlen, og af levende Væsner intet andet end de
sorte Krager, der tavse flyer af Marken. Jeg veed
ingen Fugle i den danske Poesi, der ryster mig
mere end de ... Man faar Fornemmelsen af, at
Jakob Knudsens Sind først har genlydt af Ingemann’ske Klange (Skumringen er et venligt og
poetisk Ord), men saa har hans eget Sind taget
Magten fra ham, og Verset blev ikke, som tilsig
tet, et Nattemaleri, men et Sjælemaleri. I første
Strofe føler han sig endnu i Følge med flere (vær
os nær), og er dermed udenfor den værste Nød,
men saa opdager han, at dette »os« er en poetisk
Tilsnigelse. Der er netop intet »os«, men et armt
og ensomt Menneske, som hungrer efter Fælles
skab, men ikke kan finde det: en udestængt
altsaa. Med denne Brodd i Sjælen kaster han sig
Gud i Vold, den eneste, som altid er at finde, og
som aldrig vrager den nødstedte. Uden dig vil
Ensomheden sluge mig. Den er maaske selvvoldt,
men saa meget bitrere derved. Man mindes
Ordene fra »Kong Lear«: Stakkels Thomas fry
ser ...
Her sad han nu i den mørke Nat og skumplede
hjem, medens Hestens Hovslag var ene om at
bryde Tavsheden. Hvad kunde der ikke ske? ...
Uvilkaarlig foldede han sine Hænder over Stok
kens Haandtag og bad saa Gud om at lægge sin
Faderhaand ovenpaa. Men »saa jeg den fornem-

6l

TUSIND AAR STOD KRISTI KIRKE

mer«. Mon mange af dem, der nu gladelig synger
Sangen, har kendt denne vilde Gru og denne
hede Trøst? ... Nattedigtet omspænder baade
Helved og Himmel. Det er Hjærtets Kvide, som
afføder Trøsten. I sine faa og ubehjælpsomme
Strofer indeholder »Tunge, mørke Natteskyer«
da hele det Evangelium, som det var Jakob
Knudsen betroet at forkynde sit Folk«.
Geismar har vel ret i, at de fleste, som synger
sangen ikke har følt dens indhold saa dybt som
Jakob Knudsen selv. Den rummer baade Kingos
angst for mørket og Grundtvigs gru for døden.
Men vi har et mærkeligt vidnesbyrd om, at den i
en særlig situation er blevet brugt i hele dens
vægtfylde. I Celle 2 i Vestre Fængsel sad Hvid
sten-gruppen og nogle flere og ventede paa deres
dødsdomme under besættelsen. De holdt aften
andagt og sang meget. »Til Aftenandagten satte
de sig, mens Chr. U. Hansen stillede sig op mod
Vinduet til Gangen. Det var ham, der ledede
Andagten. Denne unge, teologiske Student var
deres Præst. Han virkede betagende paa dem.
Han stod i det svindende Dagslys, som faldt over
hans stride, meget lyse Haar, saa det blev rødt.
Hans blaa Øjne skinnede mærkelig forklaret og
drømmende. Hans Stemme var som blød Musik.
Skønt han kun var 23 Aar, talte han, saa selv de
meget modne Mænd i Cellen undrede sig over
hans Erfaring. Alle, endog Dyrlægen, som ikke
regnede sig for Kristen, lyttede og var ganske
stille. Ofte begyndte »Den Røde«, som de kaldte
Chr. Hansen for at drille ham, med at læse noget
i Bibelen, men oftest gik han ud fra Numer 66 i
Højskolesangbogen af Jakob Knudsen. Naar han
sagde:
Tunge, mørke Natteskyer
op ad Himlen drager,
hjem til Skovs af Marken flyer
hist de sorte Krager.
Skumringen sig breder ud,
Det er mørkt omsider.
Vær os nær, du kære Gud,
medens Natten lider. saa levede hans tunge Bondeansigt, og han vok
sede og var ikke mere blot et Menneske som de
andre, men en Herrens Tjener, og hans Røst
fyldte Rummet med en stille Vellyd ... Naar de
havde lagt sig, bad »Den Røde« højt Fadervor.
De andre foldede Hænderne og bad stille med.
Derpaa gemte de sig ind i Natten og sov alle, hvor
meget der saa end kunde vente dem den næste
Dag«.

Det var netop mænd fra den egn, hvor sangen
var skrevet; de forstod dens tale.
Det var vel Højskolesangbogen, som først førte
sangen frem med udeladelse af v. 4, men derefter
blev den paa samme maade optaget af de grundt
vigske salmebøger og tillæg: FA 581, FN 572,
DT 723, KST 771. De har alle et par ændringer:
3,2: Livet
4(5),8: Livets
Ogsaa TT 743 nøjes med 4 vers, men har ikke den
sidste ændring. Med alle vers er den optaget i
S 563, ST 878, Jessen 732 og D 729. De har alle
den første, men ikke den sidste ændring.
(P. Poulsen: »Kendte Sange«, 1939, s. 59-61. Geismar
11,146-56. Axel Holm: »Hvidsten Gruppen«, Aarh.
1945, s. 93-95. Chr. N. Brodersen: »Solopgang og sal
mesang« i Vendsyssel Tidende 15. dec. 1956).

TUSIND AAR STOD KRISTI KIRKE.
Mel. Som den gyldne Soel frembryder.
1. Tusind Aar stod Christi Kirke,
Paa sin Klippe, blandt os trygt!
Tusind Aar vort Dannevirke
Var den, mod al Fiendens Frygt!
Kunde Træ, og Tag af Straa,
End i Ilden ei bestaae,
Altid dog, fra høie Taarne,
Kæmped for os den Eenbaarne!
2. Gud! for Dig, som aldrig ældes,
Tiden som en Time gled,
Men for Blad i Skov, som fældes,
Aaret er en Evighed!
Ogsaa vi, bag Sommer blid,
Alle har en Løvfalds-Tid,
Thi er tusind Aar os lange:
Vaar og Høst for Slægter mange!
3. For hver Slægt af Christne Fædre,
Tak! vor Fader over Sky;
Dog de selv Dig takke bedre,
I dit Huus, med Tunger nye!
Tak for hver en Draabe god,
Vi fik af den Aare-Flod,
Som livsalig giennemrinder
Danne-Mænd og Danne-Kvinder!
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4. Tak for alle gode Gaver,
Paa vor Mark, i tusind Aar!
Tak, fordi, trods alle Paver,
Ordet lever, Skriften staaer!
Med-Bør, Fader, til god Havn,
Ved din Aand, i Jesu Navn!
Saa end, mellem Belt og Sunde,
Bede alle Kirkens Munde.
5. Tak for disse grønne Lunde,
Du os gav i Folke-Vang!
Tak for alle Fugle-Munde,
Du oplod til Psalme-Sang!
Tak for Tunger, som med Fynd
Loved Tro, og straffed Synd,
Tak, vor Fader, for dem Alle,
Fra Ansgarius til Balle!
6. Tak for mange Konger gode,
Som blev under Kronen graa!
Tak for hver en Skjold og Frode,
Igienfødt Du lod opstaae,
Siden Daab og Christendom
Med Kong Harald til os kom!
Tusind Tak for Christian-Stammen,
Groet af dem Alle sammen!
7. Du, som Ydmygheden ærer.
Hvor den, sjelden, kiendes bedst,
Ær Du ham, som Kronen bærer:
Stammens Krone paa vor Fest!
Lad, o Gud, det kiendes her.
Du har Christjan-Stammen kiær!
Af Dens Krone, som paa Vinge,
Pindse-May for Blomst udspringe!
8. Tak da, hundredtusind Gange,
Fader vor, i Jesu Navn!
Saa Dig takke Slægter mange,
End i Daners Føde-Stavn;
Til, i dit Jerusalem,
Hvor vi glemme Støvets Hjem,
Takke-Psalmen Christne sjunge,
Alle med hverandres Tunge!
Nik. Fred. Sev. Grundtvig:
»Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen«.
Kiøb. 1826. II.
Angaaende tusindaarsfesten og hele baggrunden
for denne salme henvises til »Den signede dag
med fryd vi ser«, der er den første i Grundtvigs
lille berømte hæfte. »Den signede dag« er baade
den festligste og den dybeste og egner sig bedst til
almindeligt brug, men der er dog visse kirkefester
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og andre særlige lejligheder, ved hvilke den foranstaaende er uundværlig. Den er tillige mærkelig
ved at være Grundtvigs mest kendte kirkehistori
ske salme; den betegner vel i saa henseende et
gennembrud paa samme maade som »Dejlig er
den himmel blaa« med hensyn til de bibelhistori
ske. Helt dristigt er det at nævne biskop Balles
navn, en mand fra samtiden, hvis lærebog man
terpede, og hvis salmebog Grundtvig sukkede
over, men trods dette har Grundtvig nok kunnet
se, at »bibelens ensomme kæmpe« var en stor
mand, hvis navn vilde blive staaende. Det er ikke
kommet med for at faa et rim paa »alle«, som
Uffe Hansen antyder. Men Grundtvig var i den
lykkelige situation, at »alle« rimede paa Balle.
Det er værd at lægge mærke til, hvad Grundt
vig takker for. Det siges ikke direkte, men det lig
ger vel i sammenhængen, at han først takker for
kirken, som i tusind aar har værnet folket mod
mørkets magter (1,3-4). Dernæst takker han for
de henfarne kristne slægter, alt hvad der ligger
mellem yderpunkterne Ansgar og Balle, v. 3. Ved
4,3-4 maa man vel tænke paa den lutherske refor
mation, skønt Grundtvig nok kender andre paver
end de romerske, maaske danske samtidige. I v. 5
takker han for det danske menighedsliv (Lunde),
salmedigterne (Fugle-Munde) og prædikanterne
(Tunger).
Der nævnes ikke meget af Danmarks historie
iøvrigt. Han takker i v. 6 for alle de gode konger,
og havde egentlig først tænkt paa at takke, fordi
de slette var saa faa. Han takker for dem, der lig
ner sagnkongerne Skjold og Frode. Han kan ikke
godt takke for sagnkongerne selv, da de ligger
forud for de tusinde aar. Men han har dem i
tankerne, som man ser af et udkast: »Siden Daab
med Harald Klak Kom til Dans og Rolvs
Gemak«, men lin. 5-6 kom heldigvis til at lyde
anderledes. Verset slutter med tak for den olden
borgske kongestamme, der begynder med Chri
stian I (6,7), men dog stammer ned fra den gamle
(6,8). Den samtidige bærer af kronen (7,3) hed
dog Frederik VI, hvad Grundtvig i senere ændrin
ger fik understreget.
Iøvrigt kan salmen være et let tilgængeligt
eksempel paa Grundtvigs billedsprog: Danne
virke (1,3), grænsevolden, som billede paa kirkens
folkebeskærmende indflydelse. Den gamle betyd
ning af ordet »Dannemand« falder omtrent sam
men med vor tids »gendeman«, en hædersmand;
for Grundtvig er det her lykkeligt, at »dannis« ogsaa kan sammensættes med ordet kvinde, og at det
tillige har en klang af noget dansk. »Mark« i 4,2
og »Folke-Vang« i 5,2 er Danmark. At sammen
ligne menigheden med skoven (5,1) og digteren
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med fuglen (5,3) kender vi ogsaa fra andet vers af
»I al sin glans nu straaler solen«.
Grundtvig selv ændrede en del paa teksten. I
Sangv. 1837 nr. 15 er ændret følgende:
1.5- 8: Stormen sused. Vandløb kom,
Styrted dog ei Huset om,
Mesteren var af de Vise,
Derfor skal Hans Værk Ham prise!
(Han omskifter altsaa billedet fra 1. Kor.
3,10-13 med billedet fra Math. 7,24-27)
3,1:
3:
6:

hvert Kuld
Skiøndt Dig selv de
det Hjerte-Blod,

4.5- 8: Lad i Jesu Christi Navn,
Dig til Ære, os til Gavn,
Ordet lyse, Hjertet brænde
I vor Æt til Verdens Ende!
5.5- 6: For hver Læbe, som med Flid
Løfted Røst i Naadens Tid!
6,3:

Ja, for

7,1-8: Ja, for os faldt Maale-Snore
Liflig mellem Bølger blaa,
Klart det blev, den evig Store
Elsker meest paa Jord de Smaa,
Lader her, til deres Tarv,
Konge-Hjertet gaae i Arv,
Lader sig i Fred forbinde
Christians og Fredriks Minde!
8,6:
7:

Kiødets Hjem,
Nyaars-Psalmen

Ogsaa i 2. udg. af Sangværket ændrede han lidt:
4,4:

Ordet gaaer og Skriften staar!

8,8:

hinandens

TÆNK, NAAR ENGANG DEN TAAGE ER
FORSVUNDEN.
Den blide Tanke.
1. Tænk, naar engang den Taage er forsvunden,
Som her sig sænker over Livet ned,
Naar Dagen, evig klar, er hist oprunden.
Og Lys omstraaler hvert af mine Fjed!
2. Tænk, naar engang er løst hver jordisk Gaade,
Besvaret hvert »Hvorfor ?« jeg grunded paa,
Men kunde ei med al min Grublen raade,
Tænk, naar jeg Herrens Vei skal klart forstaae!
3. Tænk, naar engang hver Hjertesorg er slukket,
Hver Vunde lægt, og stillet hvert et Savn,
Hver Smertens Taare1 visket af, og Sukket,
Det dybe, qvalt i Kjærlighedens Favn!
4. Tænk, naar engang med utildækket Øie
Jeg ham skal see, hvem her jeg troede paa!
Tænk, naar jeg hist mit Knæ skal for ham bøie,
Naar jeg med Tak skal for hans Aasyn staae!
5. Tænk, naar engang jeg uden Synd skal leve,
Hver Tanke reen, hver Gjerning uden Brøst,
Naar aldrig jeg behøver meer at bæve
For Muligheden af en syndig Lyst!
6. Tænk, naar engang hvert Hjertebaand, som
knytted
Til Mennesker mig her i Støvets Land,
Har Jordens Kaar med Himmerigs ombyttet,
Og Intet Sjelene adskille kan!
7. Tænk, naar engang i Himlens gyldne Sale
Jeg med den Ven, jeg her paa Jorden fandt,
I Lyset om et evigt Liv skal tale
Og - om det Liv, der som en Drøm forsvandt!
8. Du blide Tanke! tal du i mit Hjerte,
Hvergang mig Veien tykkes lang og slem!
Du sødt skal dæmpe hver en bitter Smerte
Og lokke Smilet gjennem Tanken2 frem.
Wilhelm Andreas Wexels 1841.
»Religiøse Digte«, Christiania 1845, Nr. 20.

Saaledes blev den optaget i RT1,696, dog med
udeladelse af v. 6 og 7. Derfra gik den uændret
videre til KH 326 og de grundtvigske salmebøger
FK 348, FA 296, FN 350, FV 285, S 343, og efter
genforeningen til SS 791. D 282 har ikke ændret
heri.

Den rent ydre inspiration til dette digt, som
Wexels selv næppe opfattede som en salme og hel
ler ikke optog i sine »Christelige Psalmer«, er en
lille sentimental svensk melodi med tekst af digte
ren Carl Wilhelm Bottiger: »Tank någon gång,

(Uffe Hansen 1,130-32. StJ 1,204).

1. 3. udg. 1858: Smertes-Taare. 2. Trykfejl? 3. udg.
1858: Taaren.
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når du en blomma plockar«. Wexels skrev sit digt
sidst paa aaret 1841 og indførte det i sin søster
Frederikke Wilhelmines stambog et aars tid efter,
at hun havde mistet sin mand, Jens Kristian
Schandorff Delphin, død 28. dec. 1840 som kapel
lan i Ringsager. Vers 6 og 7 kan hentyde hertil
saavel som til Wexels egen sorg over, at han efter
6 aars ægteskab mistede sin uforglemmelige
hustru Hedevig Elisabeth, født Lund. Mange aar
senere, 1866, var det søsteren Frederikke, som
kom til at staa ved Wexels eget dødsleje.
Men digtet er næppe blevet til blot for at trøste
søsteren; det er udsprunget af Wexels egen sorg
og kamp, tungsind og længsel efter fred. Han
skriver i et brev til en ven bl.a.: ». .. jeg har nydt
meget mere Godt, end jeg i allerringeste Maade
var værd; hvad jeg har savnet og savner, skal jeg
jo i hvert Fald eie i Evigheden, og al denne Tids
Pinagtighed er ikke Omtale værd ved Siden af
den uforkrænkelige Herlighed. Det er kun min
egen Brøde og min Vantro, som gjør mig Veien
saa meget tung; vil Gud tilgive den, o, saa bliver
alt godt, min elskede Ven, og alle dine kjærlige
Ønsker for mig blive opfyldte i rigeste Maal; du
skal se min Glæde, dele den broderlig med mig,
og Ingen skal tage vor Glæde fra os. En saadan
Skildring af min Tilstand, som den i mit sidste
Brev, er et uvilkaarligt Udbrud, som Sjælen stun
dom føler Trang til, naar den taler med en af sine
Trofaste paa Jorden. Hører du taalmodig og kjærlig paa din lidende Vens Klage, og gaaer saa med
hans Smerte hen til vort Livs Gud og lægger den
paa Ham, og beder Ham ret inderlig om hans
naadige Hjælp og Frelse for mig i betimelig Tid,
se, da har mit klagende Ord naaet sin Hensigt.
Du maa da heller ikke troe, at det til enhver Tid
er lige slemt med mig. Blandt de mørke tanker
kommer stundom en »blid«, som den, du vil læse
paa indlagte Papir«. (Hermed følger altsaa foranstaaende digt).
Wexels udgav sangen i sine »Religiøse Digte«
1845, og i »Tredie og forøgede Udgave« heraf er
den ledsaget af et musikbilag, en melodi af orga
nist H. M. Hansen, samt A. P. Berggreens melodi,
som bruges hos os. Den blev 1854 optaget i O.
Vigs »Sange og Rim for det norske Folk«, men
det varede længe, inden den kom ind i salme
bøgerne; det skete først med Gustav Jensens for
slag 1915, som optog 7 vers, heriblandt v. 6,
hvorimod v. 7 blev udeladt. Men La rev 886
optog dog alle vers: »Tenk når engang den tåke
er forsvunnet«. Nynorsk Salmebok 709 bringer
den ligeledes med alle vers i oversættelse ved Hans
Seland, bearbejdet for salmebogen af A. Hovden:
»Tenk, naar eingong dei lettar, alle skuggar«.

I Danmark gik det hurtigere. Allerede 1867
taler E. Mau om »Den blide Tanke«, som siden
er bleven saa bekjendt og yndet ogsaa i Dan
mark. 1873 kom den ind i RT 1,811, hvor v. 6 er
udeladt og følgende ændret:
7 (8), 1: Væk, Jesus, denne Tanke i mit Hjerte,
3: Den sødt
4: Taarer
Saaledes gik den videre til N 571, KH 650 og de
grundtvigske salmebøger FK 294, FN 496 og FV
436, mens FA 478 optager alle vers, D 653 har
optaget den gængse danske tekst.
Det betyder imidlertid ikke, at der er alminde
lig tilfredshed med den blandt teologer og salme
kyndige. Den er saaledes ikke optaget i S, GF og
MF, og naar den uden vanskelighed blev optaget
i D, skyldes det sikkert, at dens modstandere har
bøjet sig for, at den er saa flittigt brugt ved begra
velser og elsket i vide kredse. Under det røre, som
opstod i vinteren 1952-53 om professor Lindhardts Askov-foredrag om »Det evige Liv«, kom
den ogsaa til at spille en vis rolle, idet professoren
sagde i et interview, at man ikke burde svælge i
en saadan salme, fordi den aabnede et fremtids
syn til et liv, som kun var det kendte menneskeliv
i forklaret skikkelse. Det er imidlertid muligt at
bilægge alle dens vers, maaske med undtagelse af
det her i landet udelad te v. 6, med bibelcitater:
1-2: 1. Kor. 13,12; 2. Kor. 5,7; 1. Johs. 3,2.
3: Aab. 21,4.
4: Johs. 17,24; i. Thes. 4,17.
5: Fil. 3,21; Aab. 7,14.
6(7): Luk. 16,9,23.
7(8): Johs. 14,1-2.
Det gælder imidlertid denne salme som ogsaa
enkelte andre, at den finder adskillige modstan
dere blandt præster alene af den grund, at de paa
embeds vegne tvinges til at synge den for ofte,
mens lægfolk, der ikke deltager i saa mange be
gravelser, ikke har slidt den op. Mange har ogsaa
her fundet trøst i deres dybe sorg, og selv om de
maaske i for høj grad har dvælet ved tanken om
gensynet med deres kære, v. 6(7), saa har Wexels
dog først og fremmest peget paa og udhævet
»ham« i v. 4.
Den blev oversat til svensk, først af Rosenius
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1848: Tank, når en gång den dimma år forsvunnen«, senere af Elin Silén, født Nordin, 1920,
»Tånk, når en gång det tocken har forsvunnit«,
og aaret efter optaget i tillæget til Wallins Psbk.
667, hvorfra den gik over i den nye svenske Psbk.
594 med alle vers. Den er en af de faa, nordiske
salmer, som har overskredet grænsen mod syd, og
ikke i kraft af, at en digter tilfældigt har faaet øje
paa den, men i kraft af dens levende brug. Der
sigtes ikke her til Herman Møllers oversættelse
»Wie wird mir sein, wenn einst das Dunkel
schwindet«, som næppe har været i praktisk brug,
men biskop Theodor Kaftans »Wie wird es sein,
wenn einst die Nebel weichen«, der er et enestaaende eksempel paa, at en kirkefyrste, — for det var
Kaftan - overfører en rigdom fra den danskta
lende del af sit stift til den tysktalende. Den
trængte frem til Danmarks sydgrænse og lod sig
ikke standse der.
Det første vers af Kaftans oversættelse gengives
her som prøve:
Wie wird es sein, wenn einst die Nebel
weichen,
die hier auf Erden uns den Blick verhiillt,
wenn wir die grosse Ewigkeit erreichen
und Licht die ganze Seele uns erfiillt.
Her efter »Trauerlieder. Deutsche Kirchengemeinde
Tondern«, nr. 41.
Den gamle danske pastor Hans Jørgen Carstens,
som blev i Flensborg efter 1864 og fra 1869 til
1900 gjorde tjeneste som dansk præst, havde
endnu 25. jan 1903 været til dansk gudstjeneste
hos sin eftermand Carsten Petersen. Onsdagen
derefter hilste han paa gaden paa et par damer,
som sagde til ham: »Vi har ofte sagt til hinanden:
Hvor er det dog muligt, at pastor Carstens altid
i hans høje alder er saa livsglad ?« »Det skal jeg
sige Dem«, svarede han. »Det er, fordi jeg er den
rigeste mand paa denne jord. Her har jeg ingen
gæld, og deroppe - pegende mod Himlen - betaler
min Frelser alt, hvad jeg skylder«. Samme aften
døde han af et hjerteslag, og næste søndag sang
man ved sørgehøjtiden i hjemmet »Tænk, naar
engang«. Det var paa dansk i 1903.
Den 9. april 1940 blev en dansk soldat, menig
Jørgen Jørgensen, haardt saaret ved Søgaard og
ført til Lasarettet i Flensborg, hvor han døde.
Inden hans kiste skulde føres hjem, havde de tyske
myndigheder bestemt, at der skulde holdes en
officiel sørgehøjtid for ham med militære æres
bevisninger; de danske i byen fik lov til at vise
deres deltagelse, og pastor H. F. Petersen talte
baade dansk og tysk. Efter hans tyske tale sang
5

man nogle vers af »Tænk, naar engang«. Denne
gang var det paa tysk.
(Thuner 628 og Supplement. E. Mau: »Præsten W. A.
Wexels’s Liv og Virken«, Kristiania 1867, s. 146-7.
Herman Møller: »Dånische Kirchenlieder«, Kopenhagen 1934. H. F. Petersen: »Danske i Sydslesvig«,
Køb. 1933, s. 84-85. H. F. Petersen: »I Krig og Fred«,
Køb. 1946, s. 133-35. Oscar Ldvgren: Våra Psalmoch Sångdiktare«, II, Stockholm 1937, s. 311-13).
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Zions Sang.
1. Tør end Nogen ihukomme
Hjertets søde Morgen-Drøm,
Mindes, trods al Verdens Domme,
Zion med en Taare-Strøm!
Mægter nogen end at stemme
Harpen dybt til Orgel-Klang;
Vover Nogen end at nemme,
End at kvæde Zions Sang!
2. Ja, saalænge Hjertet banker
Kjærlig i en Christen-Barm,
Rinder og med Himmel-Tanker
Over Zion Taaren varm,
Og saalænge for Guds Throne
Høres Seraph-Harpers Klang,
Skal i Christi Kirke tone
Taareblandet Z'ons Sang.
3. Trodser kun, I Kirke-Fiender!
Larmer kun, I Edoms Børn!
Laver kun, mens Taaren rinder,
Gjæstebud til Ulv og Ørn!
Tone over eders Grave
Skal dog Zions Fryde-Sang,
Og, er Harpen i Ulave,
Læmpes til Basune-Klang!
4. Samler eder tæt om Bjerget,
Alle Zions Døttre smaa!
Har end Fienden Sletten hærget.
Herrens Bjerg han dog lod staae;
Blev end Steen paa Steen ei levnet,
Hjørne-Stenen laae dog fast.
Blev urokket og urevnet,
Mod den alle Vaaben brast!
5. Taare-Sky! ei saa Du hænge
Over Bjerget sortegraa!
Skil dig ad, lad Straalen trænge
Ud dog under dunkle Braa,
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Saa vi skue den Sky-Klædte,
Med sin favre Regnbu-Krands!
I et Øie bedre stædte
Herren aldrig Sole-Glands!
6. Da skal løses brat vor Tunge,
Som forstummed under Graad,
Om den Ædelsteen at sjunge,
Som det var Guds vise Raad,
Til en Grundvold klar at lægge
I det prude Zions-Slot,
Som har Himlen til sit Dække,
Og al Fiende-Magt til Spot!
7. Ja, paa Ham vi kaste Sorgen,
Som og Synden for os bar,
Høit om Syllen og om Borgen
Sjunge vi med Stemme klar,
Og i Herrens Vingers Skygge,
I en gylden Aften-Stund,
Under Sang vi atter bygge
Paa den gamle Klippe-Grund!

Derpaa slaaer den Herre Vrag,
Bukker smilende sig immer
Under Hyttens lave Tag!
12. Thi skal Herligheden vorde
Større i det snævre Huus,
End i det med store Gaarde,
Som nedsjunket er i Gruus;
Hans er Sølvet, Hans er Guldet,
Jord og Himmel, Alt er Hans,
Kun i Ham forklares Muldet
Med en evig Sole-Glands!
N. F. S. Grundtvig.
»Theologisk Maanedsskrift III, 1825.
Her efter M. Pontoppidan, s. 5-8.
»Zions Sang« fremkom som indledningsdigt til
tredie bind af »Theologisk Maanedsskrift. Udgi
vet af N. F. S. Grundtvig og A. G. Rudelbach«,
Kjøb. 1825.
Teksten:
Haandskriftet:

8. Ei mod Stjernerne sig høine
Denne Gang skal Spir og Taarn,
Hyttelavt, i Verdens Øine,
Bygges nu, imod tilforn;
Saa vi efter Ham os føie,
Som har sagt, Han vilde boe,
Hvor sig Stjerner for Ham bøie,
Og hvor blye Kjær-Minder groe!

4)3

Fiender

6,8

samme tekst, men overstreget.

12,2 -3: det lave Huus
End i Det med Borge-Gaarde
Sangv. 1837, nr. 13:

9. Huset med de høie Sale
Tømres kun af Skaber-Haand,
Skal fra Himmelen neddale,
Som til Støvet Herrens Aand;
Vi af bløde Bøge-Stammer,
Under Nattergale-Sang,
Bygge kun et Kirke-Kammer,
Til en himmelsk Alter-Gang!
10. Verdens Store, Vise, Bolde
Vil vor Hytte vel forsmaae.
Men den Største vil dog holde
Nadver i den ringe Vraa;
Tidlig Han sig myg har krummet,
Barneglad i Moder-Skiød,
Han, som laae i Krybbe-Rummet,
Vil med os og bryde Brød!
11. Stald for Asen og for Oxe
Var Hans første Sal paa Jord:
Vorder smaa! at I kan voxe,
Var Hans dybe Viisdoms-Ord.
Verdens Høihed, Pragt og Glimmer,

2,6
4,4
7

Seraf-Harpens
lod dog
Er

6,3
5
6
8

Sødt om Ædel-Stenen sjunge,
Grundvold god
I det stolte
Guds Eenbaarne til sin Drot!

8,1-2: Ei skal Zions Borg sig høine
Denne Gang med
5:
Saa os efter Ham vi føie,
9,3:
7:

Maa fra
et Giæste-Kammer

10,1:
8:

Verdens Vise, Jordens Bolde,
Bryde vil i Hytten

11:

udeladt.

11(12):

Thi skal Herligheden vorde
Større i vort Bonde-Huus,
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End i Det med Borge-Gaarde,
Som nu sjunket er i Gruus!
Hans er Sølvet, Hans er Guldet,
Meer end Guld er Herrens Fred,
Den er Himmel-Glands i Muldet,
Den skal vi forklares ved!
Festsalmer, 6. opl. 1854, nr. 745 (v. 3, 9, 11 ude
ladt) :
2,2:
3:
6:
8:

Christens Barm,
Rinder mellem
Seraph-Harpens
Over Taarer

3 (4),4:

de lod dog

5(6),3:
5:
6:
8:

Sødt om Ædektenen
Grundvold fast
For det skiønne
Kongers Konge til sin Drot.

6(7),4:

Synge

7 (8), 1-2: som Sangv.
4:
Bygges skal
8(10),1-2: Verdens Vise, Jordens Bolde
Vel vor Hytte vil
4: dunkle Vraa; (7. opl.: ringe)
8: som Sangv.
9 (12),2:
3:
4:
6-8:

vort Fattig-Huus
Borgegaarde,
nu sunket er
Meer end Guld hans Kiærlighed
osv. som Sangv.

Saaledes blev salmen optaget i ETR 853.
Anden udgave af Sangværket 1868 har samme
tekst som Sangv. 1837, dog:
6,6:
For det
Situationen.
At rationalismen havde forfakket, i hvert fald
forkortet, kristendommen og lagt kirken i ruiner,
havde faaet Grundtvig til at føle sig som en »van
dringsmand paa kirkegrus«. Nu var der imidler
tid sket dette, at han i sommeren 1825 havde
gjort sin »mageløse opdageke« og derved faaet
en »kirkelig anskuelse«. Han havde opdaget den
gamle hjørnesten, som ikke var rokket, selv om
kirken iøvrigt laa i ruiner. Med denne faste grund
under fødderne havde han faaet nyt mod til at

6?

tage kampen op, og da der just viste sig en ny
»kirkefjende« paa valpladsen, den unge professor
H. N. Clausen (»Catholicismens og Protestantis
mens Kirkeforfatning, Lære og Ritus«), rettede
Grundtvig sine nye skarptslebne vaaben mod
ham. Han skrev »Kirkens Gienmæle« i ugen
20.-26. august 1825; den lille bog udkom den 5.
september, og vi maa saa tænke os, at Grundtvig
har skrevet denne salme kort efter »Gienmælet«,
idet den fremtraadte som indledningsdigt til 3.
bind af »Theologkk Maanedsskrift« og udkom
14. dec. sammen med dette binds tredie hefte paa
nogle upaginerede sider, som skulde indlede hele
bindet. Denne salme er da det første poetiske
vidnesbyrd om Grundtvigs nye kirkesyn, det
positive sidestykke til hans polemiske Gienmæle,
og fra et tidspunkt, hvor Grundtvig endnu haabede paa et heldigt udfald af striden.
Situationen er iøvrigt malet i et brev til Inge
mann, som havde sendt ham sine nys udkomne
»Høimesse-Psalmer«. Brevet er fra august 1825,
men kan ikke nøjere dateres, da første blad
mangler: »... Det er en besynderlig Time, vi
have oplevet, og daglig drages jeg dybere ind i
en Strid, jeg sandelig, om jeg nogen Sinde gjorde
det, ej mere elsker for dens egen Skyld, men maa
ikke undvige, skal nu, som jeg ser, i Jesu Navn
sejerrig udføre. Kirkens Fjender rase nu frem i
Blindhed, og det er mig klart, Kristi Kirkes Tusendaarsfest i Norden vil blive Kristne uforglem
melig. Den gamle Hornemann har anklaget Egge
for [at være] en fanatisk, Staten farlig, Præst; og
han maa da falde paa sine Gjerninger. Den unge
Clausen har udgivet en Bog, hvori han saa øjen
synlig trodser baade Kirken og Staten, og hans
Fald er uundgaaeligt; men maaske falder han kun
til Oprejsning. -Gud være lovet, at jeg før denne
store Time fik Øje paa den Kirkens Klippe, vi
med Luther, Gud ske Lov, have bygget paa, men
som i mange Aarhundreder dog har været skjult
for Menighedens Øje: det er de kristnes oprinde
lige, altsaa uforanderlige Trosbekjendelse (vore
tre Tros-Artikler), som ved Sakramenterne
aabenbar har gjort alle Kirkens Gjerninger, og
nu er dens Vidnesbyrd; thi nu staar jeg ikke mere
Fare for at dømme nogen eller noget efter min
Skriftfortolkning, der, naar den er sikrest, dog ej
siger mig bestemt, hvor Grænsen er mellem
Kristenhedens og Kjætteriets Enemærker. O, lær
ogsaa du igjen med Andagt den Bekjendelse, der
med Martyrblodets Segl har baaret Daaben og
Nadveren til os! ...«.
Hele brevets tone og udtryk som »denne store
Time« vidner om, at Grundtvig forstod situatio
nen saaledes, at man var kommet til et afgørende
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punkt. Det er ogsaa salmens hovedtanke: Nu skal
kirken bygges op igen, og noget anderledes. Men
i salmen er det ikke trosartiklerne, men Kristus
selv, som er hovedhjørnestenen.
Fortolkningen.

V. i. Billederne er her og flere andre steder i
salmen hentet fra Ps. 137. Under landflygtighe
den i Babylon kunde den troende israelit ikke
synge de sange, der hørte hjemme i templet paa
Zions bjerg. Kan det nuværende Zion, den sande
menighed, da synge Zions sange i rationalismens
fangenskab ?
V. 2. Ja, saa længe der er sande kristne til, og
saa længe Guds serafer (Es. 6,2) synger i Himlen,
skal Zions sange tone i kirken, om end under
taarer.
V. 3. Kirkefjenderne og Edoms børn (Ps.
•S?)?) er rationalisterne. Lad dem kun slaa
ihjel, »lave gæstebud for ulv og ørn«; Zions frydesange vil overleve dem; og kan vi ikke synge disse
sange til fredens harper, saa kan vi synge dem til
krigens basuner.
V. 4. Saa vendes blikket mod genopbygningen
af Zion, hvis smaa døtre kaldes sammen til vær
ket. Den rationalistiske bibelkritik har »hærget
sletten«, og templet er nedbrudt, dvs. gudstjene
sten er gaaet i forfald. Men selve Zions bjerg
maatte fjenden lade staa (trosbekendelsen?), og
hjørnestenen (Kristus) ligger urokkeligt, hvor den
har ligget; Sak. 8,3; Ps. 118,22; Math. 21,42;
1. Kor. 3,11.
V. 5. Første del af verset er en bøn om, at bygningsmændene maa faa et syn, som kan styrke
dem og opmuntre dem til værket. Taareskyen
over Zions bjerg skal løfte sig, saa straalerne fra
den skjulte herlighed kan trænge ud. Braa: bryn.
M. Pontoppidan mener, at »den sky-klædte« er
den straalende top af Zions bjerg, hvor den nye
kirke skal bygges. Dermed begynder et nyt
kapitel af den hellige historie. De sidste linjer
betyder da: intet øje saa nogensinde et bedre syn.
Uffe Hansen mener, at »den sky-klædte« er
Kristus selv, jvf. Luk. 21,27; Ap.G. 1,9; 1. Thes.
4,17. De sidste to linjer maa da ogsaa tale om
Kristus: Ingen bedre person saa nogensinde
dagens lys.
V. 6. Da skal vi synge en ny sang om Kristus
(ædelstenen, hjørnestenen); de to sidste linjer i
verset er hver for sig malende, men de kan ikke
godt staa paralelle; betydningen af »har-til« er
uensartet. Den sidste linje bliver derfor ændret i
de senere tekster.
V. 7. Idet vi kaster al vor sorg paa Kristus, Ps.
55,23 og 1. Pet. 5,7, skrider vi til værket under
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lovsang til syllen (grundvolden, Kristus) og bor
gen (kirken).
V. 8. Da jøderne efter fangenskabet i Babylon
paany byggede templet op, syntes de gamle, at
det var et saare beskedent hus i sammenligning
med Salomons, Esra 3,12 og Haggai 2,3. Men nu
skal der netop bygges i ydmyghed; saaledes føjer
vi os efter Kristus, der ikke blot vil bo i Himlen,
hvor stjernerne bøjer sig for ham, men ogsaa i det
lave, Es. 57,15. Kjærminderne viser, at vi er i
Danmark.
V. 9. »Huset med de høje sale« sigter næppe til
prægtige kirkebygninger, liturgisk skønhed eller
højkirkelige synspunkter, men snarere til »den
hellige, almindelige kirke«, som Gud selv maa
bygge op eller lade dale ned fra himlen. Han har
kun kaldet os til at bygge en lille dansk kirkeafde
ling af simpelt, hjemligt materiale, mens vore egne
fugle synger (den danske salmesang). Uffe Han
sen siger: »I disse sidste fire Linier ser vi Omrid
set af Dansk Kristendom, som den kom til at
forme sig i den Del af vor Kirke, hvor Grundtvigs
Syn og Sang vandt Indpas. Bløde og bøjelige For
mer, ingen ydre Pragt og Højhed, men dog Plads
for det højeste, for Herren selv, som møder os ved
sit Bord. Derfor er det en himmelsk Altergang«.
V. 10. Vor kirkehytte vil maaske blive ringeagtet af den store verden, men Kristus, som yd
mygede sig til at blive menneske, vil ogsaa yd
myge sig til at holde nadver med os.
V. 11. Jesu liv i fattigdom er en borgen for, at
han nok vil besøge os i vor hytte, og samtidig er
det et eksempel til efterfølgelse.
V. 12. Verset bygger paa billederne hos Hag
gai 2,7-9. Det gik hos jøderne saaledes, at det
andet tempels herlighed skulde blive større end
det førstes, fordi det skulde opleve messiastiden.
Saaledes skal herligheden i vort snævre hus (bon
dehus, ja fattighus) være den, at Kristus, som ejer
alt, sølv og guld, jord og Himmel, vil besøge os
og skænke os sin fred og kærlighed; derved skal
vi »forklares«; dermed er kirkens maal naaet, og
det er ogsaa dens herlighed.
Denne hjertegribende salme blev først optaget i
RT2,912 og derefter i KH 332 med fem vers: 1,
4, 8a + 7b, 10, 12, ændret saaledes:
2 (4),7:

Er

3(8), 1-4: som Sangv. 8,1-4.
(7),5-8: Dog i
4(10):
2:

som Sangv. 10, dog
Vel vor Hytte vil
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5(12):
2:

som Festsalmer 9, dog
lave Hus.

Saaledes blev den ogsaa efter genforeningen op
taget i SS 792.
De grundtvigske salmebøger var noget uenige
om forkortningen. FN 357 og FV 290 fulgte F.
FA 321 og S 318 tog desuden v. 9 med. Heraf
udelod ST 780 v. 5 og 6. Det samme gjorde TT
744, men indføjede v. 3. FK 384 fulgte de officielle
salmebøger.
D 306 følger versudvalget i ST.
(StJ 1,197. Uffe Hansen 1,104-10, 231. Morten Pontoppidan: »Zions Sang«, Køb. 1925. »Grundtvig og
Ingemann. Brevvexling 1821-1859«, Kjøb. 1882, s. 69.
Ester Mollerstedt: »Zions Sang«, Liselundbogen 1934,
s. 50-58).

TAALMODIGHED BEHØVES.
1. GEdult ist euch von nohten,
wenn1 sorge, gramm und leyd,
und was euch mehr will todten,
euch in das hertze schneid’t.
O auserwehlte zahl!
soli euch kein tod nicht todten,
ist euch gedult von nohten,
das sag’ ich noch einmahl.
2. Gedult ist fleisch und blute
ein herbes bitter2 kraut:
wenn unsers creutzes ruhte
uns nur ein wenig draut
erschrickt der zarte sinn;
im gliick ist er verwegen,
kommt aber sturm und regen,
failt aller muht dahin.
3. Gedult ist schwer zu leiden,
dieweil wir irrdisch seynd,
und nur in lauter freuden
bey GOtt zu seyn vermeint,
der doch sich klar erklårt:
ich straffe, die ich liebe
und die ich hoch betriibe,
die halt’ ich lieb3 und wehrt.
4. Gedult ist GOttes gabe
und seines geistes guht,
der zieht4 und los’t uns abe,
so bald er in uns ruht;
der edle wehrte gast
1. Originalen ifølge Tiimpel 111,472: wann (saaledes
ogsaa senere). 2. bittres. 3. hoch. 4. zeucht.

erlost uns von dem zagen,
und hilft uns treulich tragen
die grosse biird’ und last.
5. Gedult kommt aus dem glauben
und hångt an GOttes wort,
das låsst sie ihr nicht rauben,
das ist ihr heyl und hort;
das ist ihr hoher wall:
da halt sie sich verborgen,
låss’t GOtt den Vater sorgen
und fiirchtet keinen fall.
6. Gedult setzt ihr vertrauen
auf Christi tod und schmertz,
macht satan ihr ein grauen,
so fass’t sie hier ein hertz
und spricht: ziirn’ immerhin,
du wirst mich doch nicht fressen,
ich bin zu hoch gesessen,
weil ich in Christo bin.
7. Gedult ist wohl zu frieden
mit GOttes weisen1 raht,
låss’t sich nicht leicht ermiiden
durch aufschub seiner gnad’,
halt frisch und frolich aus,
låss’t sich getrost beschweren
und denckt: wer wills ihm wehren,
ist er doch HErr im haus’.
8. Gedult kan lange warten,
vertreibt die lange weil
in GOttes schonem garten,
durchsucht zu ihrem heyl
das2 paradiess der schrift
und schiitzt sich frixh und spåte
mit eifrigem gebete
fiir3 satans list und gift.
9. Gedult thut GOttes willen,
erfiillet sein gebot,
und weiss sich schon4 zu stillen
in aller feinde spott:
es lache, wems beliebt,
wird sie doch nicht zu schanden:
es ist bey ihr vorhanden
ein hertz, das nichts drauf giebt.
10. Gedult dient GOtt zu ehren,
und låss’t sich nimmermehr
von seiner liebe kehren;
i.weisem. 2. den. 3. fiirs. 4. wol.
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und schliig’ er noch so sehr,
so ist sie doch bedacht,
sein’ hedge hand zu loben,
spricht: der im himmel droben
hat alles wol gemacht.
11. Gedult erhålt das leben,
vermehrt der jahre zahl,
vertreibt und dåmpft darneben
manch’ angst und hertzens-quaal:
ist wie ein schones licht,
davon, wer an ihr hanget
mit GOttes hulff’ erlanget,
ein frolichs angesicht.
12. Gedult macht grosse freude,
bringt aus des himmels thron1
ein schones hals-geschmeide,
dem haupt ein’ edle cron’
und kdniglichen hut:
stillt die betriibten thrånen
und fullt das heisse sehnen
mit rechtem reichem2 guht.
13. Gedult ist mein verlangen,
und meines hertzens lust,
nach der ich oft gegangen;
das ist dir wohl bewust,
HErr voller gnad’ und huld!
ach! gieb mir und gewehre
mein bitten, ich begehre
nicht anders als gedult.
14. Gedult ist meine bitte,
die ich sehr oft und viel
aus dieser leibes-hiitte
zu dir, HErr! schicken will.
Kommt denn3 der letzte zug,
so gieb durch deine hande
auch ein gedultigs ende,
so hab’ ich alles gnug.
Paul Gerhardt.
Criigers »Praxis pietatis melica«, 1661.
Her efter Schrader, nr. 482.

Denne salme fremkom i 10. udgave af Criigers
»Praxis pietatis melica« 1661, hvor den har over
skriften »Gedult ist euch noth«. Teksten er Hebr.
10,35-37. Den er signeret med Paul Gerhardts
sædvanlige mærke »P. G.«. Den hører altsaa ikke
til hans tidligste salmer, snarest til de senere. Den
hører heller ikke til hans bedste, endskønt man
dog hist og her sporer digteren. Men der ligger
1. dem himmelsthron. 2. guten. 3. dann.

nok en del personlig erfaring bag. Den findes ikke
i de nyeste tyske salmebøger.
Schraders anførte tekst udviser en del mindre
forskelle fra originalen, og det ser ud til, at de
fleste af ændringerne er overtaget fra Freylinghausen.
Brorson har oversat salmen til dansk:
Mel. Fra Gud vil jeg ey Vige.
1. Taalmodighed behøves/
Naar Troe og Haabet skal
Ved megen Trengsel prøves
i denne Jammer-Dal/
Du Guds Udvalde Flock!
Taalmodighed maae læres/
Om Kronen der skal bæres/
Det kand ey siges nock.
2. Taalmodighed er ikke
For kiøddet angenem/
Hun1 veed sig ey at skicke/
Naar Riset kommer frem/
Mand har frimodighed
I fred og gode Dage/
Men kommer kors og Plage/
Da syncker Modet ned.
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3. Taalmodighed at lære
Er ey saa let en Sag/
Man vil en Christen være/
Men i sin gode Mag/
Da Gud det dog saa klart
Udi sit Ord forkynder:
Jeg straffer/ den jeg ynder/
Han bliver aldrig spart.
4. Taalmodigheden gives
Af Gud den Hellig Aand/
Naar Hiertet ret oplives
I hans Forenings Baand/
Den søde Himmel-Giest
Formilder vores Plage
Og vender kiøddets klage
Til Aandens Fryde-Fest.
5.Taalmodigheden tendes
I Troen til Guds Ord
Naar Herrens Naade kiendes
Mod dem/ som paa ham troer/
For Sielens faste Borg2
At mand sig overlader3
1. kødet. q. Mod dem, som tror, at han er sjælens faste
borg. 3. overlade, modstandsløst at overgive sig til
Gud; det tyske »Gelassenheit«, en af pietismens hoved
tanker, som Brorson her har indført i teksten.
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Og lader Gud vor Fader
Kun bære aid vor Sorg.
6. Taalmodigheden helder
Sig op til Christi Blod/
Naar Sathan sig anmelder/
Saa fatter hun et Mod/
Ej/ tencker hun/ hvad vil
Den knuste Slange giøre/
Trods/ at hand mig skal røre/
Jeg hører Jesum til.
7. Taalmodighed er stille/
Naar ingen Hielp hun seer/
Og tencker: Herrens Ville
Dog aldrig ilde skeer/
Hun tencker/ lad det gaae/
Hvem kand sig mod ham sperre/
Er hand dog husets Herre/
Hans Ville gieide maae.
8. Taalmodighed kand bie/
Naar Tiden bliver lang/
Fordriver hendes Svie
Med en Spatzere-Gang
I Ordets urtegaard
Med Sang og Dybe Sukke/
Der kand hun Urter plukke
Mod alle hendes Saar.
9. Taalmodighed er rede
At følge Herrens Bud/
Kand taale andres Vrede/
Og glæde sig i Gud/
Lad fnyse/ hvem der vil/
Jeg bliver ey til skamme/
Gud skal vel alting ramme/
Naar hannem synes til1.
to. Taalmodigheden viger
Ej fra vor Herre bort/
Skiønt korset daglig stiger/
Og alting bliver sort/
Hun tencker: frisk deran/
Med Gud jeg alting vover/
Og ham i korset lover/
Saa smager det som Man.
11. Taalmodighed forlenger
De frommes Leve-Aar/
I det/ hvad Hiertet trenger/
Hun bort af Sindet slaaer/
1. Gud rammer altid det rette, naar han ser, at tids
punktet er inde.

7'

Hun er et kobber Skiold
For alle frommes Hierter/
At ingen Vee og Smerter
Kand bryde ind med Vold.
12. Taalmodigheden glæder/
Giør Sielen Fryde-fuld/
Hun gaaer i Brude-Klæder
Med Kronen paa af Guld/
Og Palme-green i Haand/
Som frygten har til fange/
Som trøster alle bange/
Og løser alle Baand.
13. Taalmodighed jeg Ærer/
Og lyder hendes Bud/
En kierlighed jeg bærer
Til hende/ som en Brud/
Gud gif Taalmodighed/
Saa vil jeg indtet meere
Paa denne Jord begiere/
Det er mit Øye-meed.
14. Taalmodighed jeg leder
I Bønnen stedse om/
I hvad jeg ellers beder/
Er det min Hovet-Sum/
Og naar jeg skal engang
Fra denne Jord mig vende/
Da giv et taalligt Ende/
Paa aid min verdens Trang.
«Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H.A.B., 1734, Tunder«.

Der er mere liv over fremstillingen i Brorsons
oversættelse, end der er i originalen, og trods
enkelte ubehjælpsomheder har den tilført salmen
baade poetiske og kristelige værdier, som har
gjort det naturligt, at den har bevaret sin plads
i de danske salmebøger, skønt originalen er udgaaet af de tyske.
I Brorsons hæfte om Troens Frugt indleder den
afsnittet »Om Taalmodighed«. I Klenodiet blev
den optaget uden andre ændringer end de orto
grafiske. Derefter blev den optaget i P 419 med
følgende ændringer:

2,3:

Det veed sig ey

6,4:

den
den
Alt det, hvad

5:
11,3:

en taalig
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Gb 119 har udeladt v. 8 og i de øvrige ændret:
2,3:

Det veed sig ey

6,1-5: Taalmodigheden sikker
Sig seer ved Christi Blod,
Mod Satans Magt og Strikker
Den taber ey sit Mod;
Ey! tænker den,
7,2:
5:
6:

8(9)>5:
8:
9 (10),5:

den
den
Hvo
hvo
Jeg slaaer min Liid dertil
Den

10(11),3:
4:
5:

Alt det, hvad
Den
Den

11 (12),3:
6:

Den
giør til
en

I E blev salmen udeladt, og man havde heller
ikke tænkt at optage den i R, før Monrads for
slag i 1854 bragte følgende stærkt forkortede
bearbejdelse, som uden ændringer blev optaget i
R 506:
1. Taalmodighed jeg beder
Min Gud og Fader om.
Den skjænker Himmelglæder,
Naar Jorden er mig tom.
Om Nøden end er lang,
Taalmodigheden bier,
Den vredes ei, men tier
Til Daarens Spottesang.
2. Taalmodighed er stille,
Naar Hjælp er ei at see;
Hvad Herrens Tanker ville.
Det, veed den, maa dog skee.
Sig aldrig bort fra Gud
Taalmodigheden vender;
Om Slag paa Slag han sender.
Den elsker dog hans bud.
3. Taalmodigheden bliver
I Dødens Time tro,
Den Fred i Striden giver,

I Smerten Kraft og Ro;
Mens Graad og Jammerraab
Vil gjøre Hjertet bange,
Den sjunger Glædens Sange
Om Evighedens Haab.
Monrads forslag 341. R 506.
Det er ejendommeligt at tænke paa, at det er
Monrad, som har fundet Brorsons salme frem
igen. Den har holdt en prædiken just for ham.
Men han har omdigtet den saa frit, at der nok er
mere Monrad end Brorson i denne tekst.
Allerede P. A. Fenger rettede stærkt paa dette
i 1857 ved i ETF 763 at optage 9 vers af Brorsons
tekst, først fire vers af mere almen karakter, og
efter en adskillende streg endnu 5 vers med
de mere karakteristiske billeder, nemlig v. 1,
3 a + 2 b, 5, 4, og efter stregen v. 6, 7, 8, 12, 13.
Baade hans versudvalg og hans tekstændringer
blev optaget i RT 1,775 saaledes:
1,2:
7:

og Haab de skal
Kronen den

3(5)»2:

Troen paa
5-8: Saa Hjertet al sin Sorg
Ham freidig overlader,
Og raaber: Abba, Fader,
Du er vor faste Borg!

5(6),2-4: til Korsets Træ;
Naar Fristeren sig melder,
Hun staaer saa trygt i Læ,
7: om han tør mig

6(7)>5~7: det maa gaae>
Hvem kan ham Veien spærre,
Han er dog
7 (8):

8(12),6:
7:

Taalmodighed kan vente,
Og bliver Tiden lang.
Hun gaaer sin Trøst at hente
Ved himmelsk Fuglesang
I Herrens Urtegaard;
Der dæmpes hendes Sukke,
Der kan hun Urter plukke
For alle sine Saar.
Hun Frygten
Hun trøster

9(13),6-8: Mig følge til det Sidste,
Til mine Øine briste,
Og jeg gaaer bort i Fred!
KH 520 blev staaende ved denne løsning, ændre
de intet ved de første fire vers, men i de vers, som
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kommer efter stregen, er teksten undertiden ført
lidt nærmere til Brorson, saaledes:
5 (6) ,3:

Naar der sig Satan melder,

7 (8),5:
8:

Ordets
Mod alle

S 469 optog den første del af salmen fra KH, men
indskød deri som v. 4 originalens v. 6 med en ny
ændring i første halvdel af verset:
Taalmodigheden hælder
sig op til Korsets Fod,
naar der sig Satan melder,
saa fatter den dog Mod.
Ej! tænker den, osv.
ST 849 gik den samme vej, men indskød ogsaa
Brorsons v. 8, hvor KHs tekst yderligere er mo
derniseret.
Derved nærmede man sig stærkt til det resul
tat, man var naaet til i Sønderjylland, hvor først
MB 469 havde optaget 12 vers, i senere udgaver
13 vers (v. 12 udeladt), og derefter N 436 havde
optaget 7 vers, nemlig 1, 3 a + 2 b, 4, 5, 6, 7, 8,
ændret saaledes:

1,2:
7:

som RTt.
Kronen hist

4(5),2: Ved Troen paa
5-8: som RT1.
5(6):

somRTi.

6(7),3-4: Hvad Herren monne ville,
Det aldrig ilde skeer;
5-8: som RT 1.
7(8),3-4: I Kors og Modgang tie
Og lindre al sin Trang
8: sine Saar!
D 512 har optaget v. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14a + 13b,
og har i teksten holdt sig saa nær til Brorson som
muligt.
I Norge har La 211 optaget 11 vers; La rev 196
har forkortet til 8, nemlig 1, 3 a + 2 b, 5, 6, 7, 9,
8, 13. Hauge 517 har optaget 12 vers.
Der er altsaa utallige maader at forkorte paa;
men vil man ikke have hele salmen, kommer man
i alle tilfælde til at udelade noget godt.
(Koch 111,320. Fischer 1,204. Skaar 1,514. BSS II,
s. 115).
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UDBRYD, HVER SJÆL, I SEJERSSANG.
Paaske-Dag.
Mel. Af Helheden oprunden er.
1. Udbryd, hver Sjæl, i Seierssang!
Henoverjord med Himmelklang
Et saligt Budskab toner:
Det store Livets Haab er vist Opstanden er den Herre Christ,
Opstanden vor Forsoner.
Livets Konge Døde vækker:
Ham ei dækker
Graven længe Han kan Dødens Hule sprænge.
2. Han er opstanden. - Herren brød
Dit Segl, o Grav! din Braad, o Død!
Dit Spiir, du Mørkets Rige!
I Syndens Grav min Sjæl var lagt;
Med Herren fra de Døde vakt,
Den skal til Liv opstige:
Herren sprænger alle Grave;
Ei sin Slave
Døden binder Stor er Gravens Overvinder.
3. Han er opstanden. - Du opstaaer,
Du Sædekorn, Gudherren saaer
Til Evighedens Sommer!
Et Tegn er skeet i Prøvens Dal,
Og efter hver Langfredags Qyal
En Paaskemorgen kommer:
Himlen lyser - Jorden bæver,
Englen hæver
Gravens Dække Herren vil de Døde vække.
4. Opstandne Herre, Frelser Christ!
Vor store Paaskemorgen hist
Vi gaae med Haab imøde;
Af Graven lad da frelst’ udgaae
Og ved din høire Side staae
Med evigt Liv de Døde!
Herre, let os Valfartsgangen!
Seierssangen

Hist lad tone
Saligt ved din Faders Throne!
B. S. Ingemann:
»Høimesse-Psalmer«, Kjøb. 1825, nr. XXXIII.
Denne paaskesalme blev optaget i R 231 uden
ændringer, blot med en anden inddeling af lin
jerne i slutningen og lidt anderledes tegnsætning.
Fra R gik den uændret videre til N 158 og KH
244, men blev ikke optaget i D.
Vi har ganske vist andre og bedre paaskesalmer, men ogsaa Ingemanns tone har sin ret, og
denne salme er vel disponeret og fører paa natur
lig maade tanken fra Kristi opstandelse frem til
det evighedshaab, som vi derved har faaet. Den
behøvede ikke nogen formel eller reel ændring
for at staa i salmebogen. Men den blev i salme
bogskommissionen udeladt med alle stemmer
mod een.
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Stambogsstykke
til en Ungersvend ved hans Udgang
i Verden.
(1,1-2) Ud gaaer Du nu paa Livets Vej.
Brug Livet; men misbrug det ej!
(1,3-4) I Modgangs Skye, i Medgangs Sol
Ej paa Dig selv, men Himlen stol!
Smag Glædens Skaal; men tøm den ikke!
Med Mod Du Sorgens Kalk uddrikke!
Tjen for dit Brød; men ej som Slave!
Tag glad mod Løn; ej saa mod Gave!
Arbejd! for at Du Dig kan hvile!
Hvil! at til Arbejd Du kan ile!
(2,1-2) Gjern ej paa Guld! bortkast det ej!
Til ærlig Fordeel siig ej Nej!
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(2,3-4) Blandt Alvorsdaad forsmaae ej Skjemt!
Skjemt saa, at Alvor ej bli’r glemt!
Elsk Yngling! men forelsk Dig ikke!
Hav Venner! men forvæn dem ikke!
Tag vel mod Raad; men brug ej alle!
Giv ingen, før Man Dig mon kalde.
(3,1-2) Mistænk ej Nogen uden Skjel!
Troe heller Ingen alt for vel!
(3,3-4) Vær til at see og høre snar!
Seendrægtig derimod til Svar!
Ej fremmed Løndom efterspor!
Gjern vel enhver. Man Dig betroer!
(4,1-2) Skye Strid, saalænge som Du kan!
Men tvinges Du, da strid som Mand!
Hig ufortjent ej efter Ære!
Fortjent med Ydmyghed Du bære!
(4,3-4) Fra Lasters Plet hold reen din Stie!
Fra lønlig Brøde viid Dig frie!
(5,1-2) Thi tungest Byrde Nogen veed.
Er dog en tung Samvittighed.
(5,3-4) Saa gaae med Gud din Bane frem!
Du gaaer da ikke hen, men hjem.
Steen Steensen Blicher.
»Nordlyset«, X. Bind, 1829, s. 305-6.

Blot underskrevet med »B« fremkom dette Stam
bogsstykke i »Nordlyset. Et Maanedsskrivt, ud
givet af S. S. Blicher og J. M. Elmenhoff«, Xde
Bind, Randers 1829.
Man ved ikke, hvem den ungersvend er, som
digtet er skrevet til. Man kender det kun i den
trykte form og uden nogen kommentar. Men det
er maaske ikke urimeligt at gætte paa, at Blicher
har skrevet det til sin ældste søn Peder Daniel,
som 1828 blev student fra skolen i Viborg. Nu
tænker man vel nærmest paa en konfirmand; men
det er næppe rigtigt.
Det er nok Johan Borup, som har fundet digtet
frem og gjort en sang af det. Det fremkom i
»Dansk Sangbog ved Johan Borup« 1914, nr.
205, med de nukendte v. 1,3, 4, 5. Dertil skrev
Carl Nielsen en melodi, som findes i Laubs og
Carl Nielsens »En Snes danske Viser« 1915. Gen
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nem denne samling lærte Ejnar Skovrup sangen
at kende, sammenlignede med originalen og ind
føjede v. 2, da han arbejdede med 11. udg. af
Højskolesangbogen 1926. Gennem Højskolesang
bogen blev sangen almindelig kendt uden dog at
blive optaget ret mange andre steder. Skovrup
har altsaa givet den den form, som den nu har i
D 330.
Dens optagelse i salmebogen er et kapitel for
sig. Paa kommissionens sidste møde den 29. aug.
1952 var kirkeminister Hermansen til stede, og
efter at man havde drøftet optagelse af nogle
aandelige sange, som var foreslaaet af stiftsprovst
Hee Andersen, udtalte ministeren, at han øn
skede, at Blichers og Kaj Munks navne kom med
i salmebogen. Med hensyn til Kaj Munk henvises
til »Du ved det nok, mit hjerte«. Angaaende
Blicher spurgte man ministeren, hvad han tænkte
paa. Han nævnte da denne sang. Det vakte for
færdelse i kommissionen, og da man blev klar
over, at det var ministerens alvor, kom det til en
ret heftig debat. Det var kommissionen bekendt,
at ministeren havde magten; han kunde lade
autorisere Højskolesangbogen eller Indre Mis
sions sangbog som salmebog, men han kunde ikke
faa kommissionens billigelse til at optage denne
sang. Da ministeren var gaaet, prøvede kommis
sionen at gennemgaa andre ting af Blicher, »Om
strømmen mod dig bruser«, hvor man især over
vejede de to sidste vers, »Sig nærmer tiden«, som
kunde gaa an i begyndelsen, men ikke i slutnin
gen. Dette blev meddelt ministeren, da han atter
kom tilstede, og man overlod det til ham at op
tage sangen paa eget ansvar mod kommissionens
ønske.
Det er senere blevet mig oplyst, at kirkemini
steren i forvejen havde spurgt Blicher-kenderen
pastor H. P. Christensen i Spentrup om, hvilken
af Blichers sange der burde med i den nye salme
bog. Han pegede paa denne sang og har siden
motiveret det saaledes: Saadan siger forældre til
til deres børn ved en saadan afsked, jævne raad,
ingen teologi, men ønsket om, at de maa gaa med
Gud. Mere formaar forældre i reglen ikke at sige.
Derimod har ministeren ikke ansvaret for, at
sangen er anbragt i afsnittet »Den hellige, almin
delige kirke«, hvad der er sagt mange spottende
bemærkninger om. De første blev iøvrigt sagt
allerede paa det nævnte møde: Saa maatte man
sætte streg under »almindelig«. Det hænger imid
lertid saadan sammen, at dette afsnit ganske
naturligt rummer salmer om kirkens arbejde,
mission 312-322, diakoni i videste forstand, her
under skolearbejde og ungdomsarbejde 323-332,
og her hører den naturligt hjemme. Men naar
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man ikke grunder saa dybt over inddelingen, ser
anbringelsen komisk ud.
(Priv. ark. Meddelelser fra Jobs. Norvig n. maj 1959
og Ejnar Skovrup 15. maj 1959).
UDRUNDNE ER DE GAMLE DAGE.
Mel. Hvo veed, hvor nær mig er min Ende.
1. Udrundne er de gamle Dage,
Som Floder i det store Hav,
Og hvor sig hviler nu den Svage,
Der fandt den Stærke og sin Grav;
Men lovet være Himlens Gud!
De Ædles Æt døer aldrig ud!
2. Mens Graven kastes. Vuggen gynger,
Og Liv udsletter Dødens Spor,
Saa immer sig igjen forynger
Hver ædel Slægt i Syd og Nord,
Og Mindet, som Guds Miskundhed,
Forplanter sig i tusind Led!
3. Saa lad derpaa da Syn os fæste.
Hvad Ædle kaldte Livets Lyst!
Ja, lad os kappes med de Bedste
Og vove kjæk med Død en Dyst!
At byde den og Graven Trods
Kan med Guds Hjælp og lykkes os!
N. F. S. Grundtvig, 1829 eller 1833.
Her efter Dansk Kirketidende 1853, Nr. 8.
Dansk Kirketidende for »Anden Søndag i Faste
den 20 Februar« 1853 indledes med »Morgen
sange af N. F. S. Grundtvig«, hvortil redaktionen,
formentlig C. J. Brandt, gør følgende bemærknin
ger: »Nedenstaaende tre Morgensange, som For
fatteren har tilladt os at meddele, ere digtede for
en Snes Aar tilbage efter Opfordring af en for
tjent Skolebestyrer i Kjøbenhavn, med det Øje
med at kunne anvendes i Skoler, hvor Børn af
forskjellig Tro, og navnlig Jøder saavel som
Kristne, nød Undervisning. De kunne saaledes
betragtes som et Indlæg i Forhandlingen om
hvorvidt der lader sig meddele en fælles Reli
gionsundervisning i Skolerne, uden der at gjøre
den kristne Tro til en Undervisningsgjenstand.
Nu er de vistnok ikke enestaaende i sin Art, thi
tvertimod er især det sidste halve Aarhundredes
Psalmedigtning temmelig rig paa Sange som
ikke ville kunne støde ved deres konfessionelle
Ejendommelighed, men mellem denne Over
flødighed udmærke de sig først ved at være
smukke poetiske Udtryk af denne naturlige eller

om man vil almenmenneskelige Forsyns-Tro, og
dernæst ved at de ere forfattede af en Digter, hvis
Sange og Psalmer ellers sjelden have det tvetydige
Fortrin at kunne passe for Alle«.
Efter denne indledning, som staar i skarp
parenthes, og som af O. Geismar gøres til gen
stand for en særdeles morsom analyse, følger de
tre sange, »Løft dig, Sjæl, paa Lysets Vinger«
(Sangv. III, 117), »Udrundne er de gamle Dage«
(Sangv. III,n8), »Morgen-Hanen atter goel«
(Sangv. III, 119).
Den »fortjente Skolebestyrer« er Carl Mariboe1, paa hvis skole de tre sange formentlig først
har lydt, og der findes da ogsaa et særtryk uden
aar og trykkested med de tre sange. Men ellers
er den første offentliggørelse i Dansk Kirketi
dende. Den gamle udgave af Sangværket IV, 248,
249, 250, oplyser i »Indhold og Kilder«, at de er
særskilt trykt som Morgensange i Maribos skole
1829, og de salmehistoriske noter, bd. V, s. 845,
siger: »Her = Særtryk til Morgensange i Mari
boes Skole 1829 = Dansk Kirket. 1853, Nr. 8«.
Man faar heraf det indtryk, at udgiveren har set
et saadant tituleret særtryk, dateret 1829. Uffe
Hansen oplyser imidlertid, at Mariboe fik bevil
ling til sin skole 1831, og at han begyndte skole
arbejdet 1832, og det ser ud som ogsaa Grundt
vigs papir kunde pege paa aaret 1833, saaledes
som den nye udgave af Sangværket daterer dem.
Geismar gaar ogsaa ud fra, at sangen er digtet
og stiller den i sin aandfulde fortolkning
sammen med Grundtvigs samtidige store Haandbog i Verdens-Historien. Han, som har kaldt
jorden »Dødningehjem«, betragter ogsaa her i
sangen kloden som det store dødningehjem.
»Hvor vi steder Nutidens svage Slægt til Hvile,
dér fandt den stærke og sin Grav. Den store
Alexander og den store Cæsar, Aischylos og
Shakespeare - ogsaa de er Muld i Mulde. Men
Klagen forstummer, ligesom nedkuet eller over
drønet af Historiens mægtige Bølgeslag. Dens
Flod er det, som ruller frem, ensformig, uafladelig
rindende med Menneskeskæbner som med Sands
korn. Storladnere Billede af Historiens Gang er
aldrig givet end i disse simple Linjer«. Men
Grundtvigs »ukuelige Dualisme« dukker ogsaa
her frem. »Ser han paa Verdenshistoriens Flod,
spalter dens Vande sig. Strøm kæmper mod
Strøm. Er der en, som kommer skridende gen
nem Havet? Just saadan er det. Aandens Gang
gennem Historien bringer Røre i det stillestaaende Billede. Historien er altid noget, som er i
1. Mariboe var jøde og hans skole konfessionsløs. Han
inspirerede senere Grundtvig til sin samling af »Danske
Kæmpeviser til Skole-Brug« 1847.
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Tilblivelse. Det vorder for vore Øjne. Men hvor
noget vorder, er der Veer og Kampe«. Senere
bruger Geismar det smukke billede: »Et nordisk
Hoved bærer sin blonde Manke hævet over Bølge
slaget. Mod Strømmen svømmer han og fatter
mellem Tænderne sit gode Sværd. Nu er vi
hjemme. Lovet være Himlens Gud: de ædles Æt
dør aldrig ud«.
Uffe Hansen svarer meget forsigtigt paa, hvem
de ædle er. Grundtvig tror paa et jordisk og men
neskeligt adelsskab, driftige og dygtige og hæder
lige mennesker, der gør en indsats for at løse jor
dens opgaver paa bedste maade. Men »Sangen
siger intet om, at disse Egenskaber og Bestræbel
ser skulde føre til Frelse eller gælde noget for Gud.
At Mennesker, der synger Sangen, undertiden
lægger saadanne Tanker ind deri, at de med
Selvfølelse gør sig til eet med de ædles Æt og byg
ger et Salighedshaab derpaa, det faar blive paa
deres eget Ansvar og ikke paa Grundtvigs«.
Man har været lidt forsigtig med at optage san
gen i de grundtvigske salmebøger og tillæg. Som
originalen findes den i HT 816. Andre har i 3,3
en ændring »kæmpe med«, som let kan misforstaas, hvorfor man ogsaa i 3,4 retter til »mod
Død«, saaledes i FK 272, FA 579, DT 930, KST
756. Den er ogsaa saaledes optaget i IMS 277
(men udeladt i den nye Hjemlandstoner). IMS
retter i 2,3 »immer« til »altid«, men fra grundt
vigsk side gør man ofte opmærksom paa, at
»immer« her paa dette sted er det eneste rigtige
og lyder meget bedre.
Sangen er nu for første gang optaget i den auto
riserede salmebog, D 344, hvor den forsvarer sin
plads nok saa godt som »Ud gaar du nu paa
livets vej«; med hensyn til almen religiøsitet er
de vel i slægt, men her er perspektivet unægtelig
videre.
(Geismar 1,90-99. Uffe Hansen 1,184-86. StJ. 1,298.
Fr. Nørgaard i Højskolebladet 1933, s. 231-32, 264-66.
Poulsen V, 64-66).

UDRUST DIG, HELT FRA GOLGATA.
Johannes Ewalds sidste
poetiske Følelser nogle
Timer før hans Død.
(.781)
1. UDRUST dig, Helt fra Golgatha!
Løft høit dit røde Skiold;
Thi Synd og Skrek - du seer det ja Angriber mig med Vold.
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2. Udstræk dit Glavind i din Harm
Mod dem, som trodse dig!
Nedstyrt dem med en vældig Arm
Fra Lyset - og fra mig.
3. Da skal jeg, sikker ved din Haand,
Ei frygte Døden meer;
Men offre dig min frelste Aand
Paa dens nedbrudte Leer.

O Herre! forund mig Liise og Roe;
Men revser du mig med Smerte,
Da lær mig at taale — at bede - og troe,
Og JESUS opfylde mit Hierte.
Johannes Ewald, marts 1781.
Her efter »Johannes Ewalds samlede Skrifter, udg. af
Det danske Sprog og Litteraturselskab, III, 1916,
s. 316.

Ovenstaaende tekst er en gengivelse af et folioblad, som blev uddelt til ligfølget ved hans jorde
færd 23. marts 1781. Det blev senere optrykt
flere gange; et af disse optryk har baade dansk og
tysk tekst; her staar i overskriften »nogle Dage
før hans Død«, hvilket maaske er en rettelse til
ovenstaaende. Salmen og det under stregen føl
gende hjertesuk er gengivet i en tysk rimfri over
sættelse; oversætteren er unævnt, men han synes
at være bedre hjemme i det tyske end det danske
sprog, idet han kalder sig en »Forærer af Ewald«.
Dette tryk er ikke bevaret, men man kender det
gennem en anmeldelse. Man har tillige et haandskrift, skrevet med fremmed haand, formentlig
efter Ewalds diktat. Det er forsynet med versangivelse (hvad foliobladet ikke er): »1 Wers«
osv., og desuden udviser det smaa, men ikke
afgørende forskelle i stavemaade og tegnsætning.
Den væsentligste forskel er 1,4: Angribe. Af
hjertesukket har man Ewalds eget manuskript.
Et af de steder, hvor foliobladet blev aftrykt
var »Fyens Stiftsjournal« for 30. marts 1781, hvor
der staar: »Nogle Dage før Ewald døde, forfær
digede han endnu efterstaaende Stropher som
viise, at Sygdoms smerteligste Piinsler ikke vare
istand til at svække hans høie Sidekræfter. [Der
efter følger de tre første vers]. Til en af Kirkepsalmerne, No. 105, i Pontoppidans Psalmebog,
forandrede han det 5te vers saaledes: [Derefter
følger hjertesukket]«. Dette kan ikke være rigtigt.
P 105 er Kingos salme »Som den gyldne sol
frembryder«, hvoraf intet vers udviser nogen lig
hed med hjertesukket i form eller tanke. Skulde
eet af cifrene i 105 være en trykfejl, støder man
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heller ikke i P paa nogen lignende tekst. Hvis
flere cifre er urigtige er mulighederne saa mange,
at de næppe kan efterspores, og indtil videre maa
man antage, at hjertesukket er originalt, og da
det er skrevet med Ewalds egen haand, maa det
være skrevet forud for salmen og uden nogen som
helst forbindelse med denne. Thuner synes helt
at have misforstaaet dette, naar han siger, at det,
som jeg her har kaldt et hjertesuk, er det fjerde
vers af salmen, som er trykt sammen med »et
hjertesuk«.
I den første udgave af »Johannes Ewalds samt
lige Skrifter ... Forlagt ved Christian Gottlob
Proft« 1780-1791 har salmen faaet overskriften
»Sang ved Dødens Komme« ledsaget af følgende
fodnote: »Vor Digters sidste Sang. Han dikteerte
den i een af de mange sørgelige søvnløse Nætter,
faa Dage førend han sov hen«. Her findes følgen
de tekstændringer, der kom til at gaa igen i salme
bøgerne :
1,3: Synd og Død
2,1: Løft høit
3,3: Og glad seer da
4: Paa sit
Med disse ændringer blev salmen optaget i R 556,
KH 646 og SS 793. En fjerde ændring ser mindre
ud, men er i virkeligheden lige saa væsentlig.
Ewalds germanisme i 1,3 »ja« for »jo« har af
hensyn til rimet været vanskelig at komme til livs.
Roskilde salmekomite har derfor ikke rørt ved den
i prøveudgaverne 1850 og 1852. Monrads forslag
gjorde det heller ikke. Maaske er det da Inge
mann, som ved det sidste gennemsyn har ind
skudt en tankestreg før »ja« (KH et komma) og
derved ændret dette til et dansk »ak ja« eller »ja
desværre«. Det lyder bagvendt og falder udenfor
stilen. Ogsaa de andre ændringer, som salme
bøgerne dog ikke har ansvar for, er uheldige; i
sidste vers faar vi en lidt fad og selvglad tanke i
stedet for det oprindelige: Aandens ofring paa det
nedbrudte legemes alter. - I D 614 har man fulgt
originalen.1
1. Men den nye retskrivning, ifølge hvilken Helt skal
skrives helt, lægger en misforstaaelse nær, idet man let
læser hen over kommaet. Det er ikke blot et opfundet
»nummer«, som modstandere af den nye retskrivning,
har gjort brug af. Jeg har under salmesangen siddet
foran to stærktsyngende unge piger, som meget tydeligt
sangt »heelt«, og det giver jo ogsaa en vis mening, naar
man ikke har læst den næste linje. Mon ikke man i sal
mebogen undtagelsesvis burde bruge stort begyndelses
bogstav, som man har gjort i 436, v. 5, lin. 6.
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Ewald var altid heltedyrker. Ogsaa her hen
vender han sig til Helten fra Golgatha. Dette er
paa den tid usædvanligt. Den korsfæstede blev i
reglen siden Anselms tid set som »smerternes
mand«, og det gælder ikke mindst den pietisme,
som Ewald var opdraget i. Men drevet af
et oprindeligt poetisk-kristeligt instinkt griber
Ewald her bagom pietismen, bagom senmiddel
alderen, helt tilbage til en oprindelig og maaske
særlig nordisk forstaaelse af Kristus, som vel
Luther i Tyskland havde gennemført i nogle af
sine salmer, men som ellers først Grundtvig her
hjemme skulde gennemføre, paavirket af den
oldengelske digtning. Derved bliver Ewalds døds
salme lige saa enestaaende i dansk salmehistorie,
som »Kong Kristian« blandt vore fædrelands
sange.
Der er ogsaa et andet lighedspunkt mellem
Ewald og Grundtvig med hensyn just til døds
salmer. I forhold til døden siger Grundtvig »gru«
og Ewald siger »skræk«, et ord, der lyder meget
realistisk i forhold til den gængse ændring »synd
og død«. Ewald er saa bange for den legemlige
død som Grundtvig, men de ved ogsaa begge, hos
hvem sejren findes.
(Johannes Ewalds samlede Skrifter III, 1916, s. 316;
VI, 1924, s. 287-8; 489-90. Liebenbergs udgave II,
1850, s. 102-6; 268-9. F' Rønning: Rationalismens
Tidsalder II, 1890, s. 408-10. Thuner 631. Poulsen III,
98-100. Emil Larsen: Hjerterne synger for Gud, Aar
hus 1952, s. 15-20).

UFORSAGT, HVORDAN MIN LYKKE.
Aria.
1. Uforsagt, hvordan min Lykke
End i Verden blive maae,
Det er dog et Mester-Stykke,
Som jeg daglig pønser paa.
Naar jeg kuns i Naaden staaer,
Uforsagt, i hvor det gaaer.
2. Uforsagt, naar andre tvivler
Paa Guds Forsyns Naade, glad
Jeg i Haabet altid hviler,
Uden Haab i Haab: Og hvad!
Naar jeg kuns i Naaden staaer,
Uforsagt, i hvor det gaaer.
3. Uforsagt, naar andre plager
Med Bekymring deres Sind,
Naar jeg kuns min Gud behager,
Gaaer jeg roelig ud og ind.
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Naar jeg kuns i Naaden staaer,
Uforsagt, i hvor det gaaer.
4. Uforsagt, naar andre sukker
Under deres trange Kaar,
Jeg paa Herrens Naade pukker,
Resten sørger jeg ey for.
Naar jeg kuns i Naaden staaer,
Uforsagt, i hvor det gaaer.
5. Uforsagt, naar andre skrekkes,
Frygte for den onde Dag,
Ved Guds Naade jeg bedekkes,
Ham befaler jeg min Sag.
Naar jeg kuns i Naaden staaer,
Uforsagt, i hvor det gaaer.
6. Uforsagt, naar andre gruer
For at døe, jeg gruer ey;
Jeg min Krone hisset skuer:
Skulle jeg da grue? Ney!
Naar jeg kuns i Naaden staaer.
Uforsagt, i hvor det gaaer.
7. Søde Gud, lad mig din Naade
Altid have her! — du maae
Gierne for min Lykke raade,
Naar det vel mig Hist maae gaae,
Naar jeg kuns i Naaden staaer,
Uforsagt, i hvor det gaaer.
Ambrosius Stub (1752-1758 ?).
»Arier og Sange« I, 1773, nr. 69.
Her efter Fr. Barfods udg. 1852, nr. 29.
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fælde have haft autentiske afskrifter af sin fars
digte, men hans udgave var dog i mange hen
seender skødesløs. Det er dog hans tekst, som
Barfod har fulgt i dette tilfælde, da han 1852
foretog den første omhyggelige og kritiske ud
gave af Stubs samlede digte. Barfod har blot fore
taget en ændring, som ikke har hjemmel i tid
ligere tryk: 2,3: hviler. De tidligere tekster har
»bliver«. Heibergs tekst i »Arier og Sange« udvi
ser følgende forskelle fra den her anførte:
1,4:

altid

2,2:
4:

Naade god,
Skjønt mig Verden gaaer imod.

7,1-2: lad mig kuns have
Her din Naade, da du maae
4:
det hisset vel
Den blev optaget i KHF 1888,685 °g derefter i
RT 2,938, hvor v. 2 er udeladt og følgende æn
dringer foretaget:
3 (4) ,2:

bange Kaar,

4(5)>3=

trygt jeg dækkes,

Saaledes gik den videre til KH 600 og i Sønder
jylland efter genforeningen i SS 794. D 43 har
optaget de samme vers, men indført et par æn
dringer, som stammer fra GF 648:
1,3:

Man ved intet om, hvornaar eller hvor denne
sang, som forfatteren eller udgiveren efter tidens
skik kalder en »arie«, er digtet. Men det er ikke
urimeligt at gætte paa tiden i Ribe fra 1752 til
Stubs død 1758. Heller ikke kan man være helt
sikker paa teksten. De fleste af Stubs digte ud
bredtes i folkemunde eller gennem private afskrif
ter, saaledes ogsaa denne. Præsten T. S. Heiberg
udgav anonymt »Arier og andre Poetiske Styk
ker af Ambrosius Stub« 1771 efter en saadan pri
vat afskriftsamling. Det er sandsynligvis ogsaa
ham, der har samlet den af H. J. Graae udgivne
visesamling »Arier og Sange« I-II, Kbh. 17731777. Den indeholdt 480 viser, blandt hvilke 34
af Stub. Deraf var de 14 ikke før trykt, men om
de to vidste udgiveren endnu ikke, at de var af
Stub. Blandt disse var ogsaa den foranstaaende.
1780 udgav digterens søn, Christian Stub, i
Odense paany »Arier og andre Poetiske Stykker
af Ambrosius Stub. Andet, rettede og forøgede
Oplag«. Han kan meget vel i dette og andre til

6(7),4:

just det
hist mig vel

I Norge er den ikke optaget i salmebøgerne, men
allerede Landstad optog »O min Sjæl, du gaar
og vanker«. La 240, og to vers af »Op af Synden«
med begyndelsen »Tiden svinder«, La 170. De
gik begge videre til La rev 217 og 154, samt
Nynorsk 756 og 124, den sidste oversat af Hovden: »Tidi lider, tidi skrider«. Disse to salme
bøger har desuden optaget »Hvad vinnes på
verdens det villsomme hav«, La rev 878 og Ny
norsk 909.
Hans Brix har i sin noget sjuskede bog om
Ambrosius Stub, hvis person (men nok hans digt
ning) han ikke levner nogen ære, sagt om denne
salme, at den hører til »de viser, i hvilke Ambro
sius Stub forgylder sine fortsatte afkald paa en
løbebane indenfor det borgerlige«. Stroferne er
bygget i fast orden og har i plansikker orden gen
nemført deres tema. Men den første og sidste
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strofe er ramponeret. Heldigvis ved Brix dog,
hvordan de maa have lydt:
1,4: Som jeg aldrig pønser paa,
Brix indsætter »aldrig« i stedet for »daglig« eller
»altid« og motiverer det med, at »Vorherre er
mesteren, som skal modellere hans skæbne. Han
selv pønser derfor aldrig derpaa«. »Sidste vers er
skamferet ved flytning af et udraabstegn. Det
skal, som man vil forstaa, i anden linje ikke være
anbragt efter her, men efter have. I det jordiske
maa Gud bestemme hans lykke, er meningen af
alle syv vers. Altsaa: Søde Gud, lad mig din
Naade Altid have! - Her du maae Gierne for
min Lykke raade ... Det samme er sagt ganske
nøjagtigt i første vers, hans lykke maa Gud om,
men naaden vil han være ham forbeholdt«. Deri
mod mener Brix, at den her anførte tekst er god
nok i v. 2, som Heiberg vilkaarligt og uden held
har rettet. »Han har syntes at linje 4 var van
skabt, men den er god nok ... et fornøjet udraab
i daglig taleform, »pyt! jeg haaber, selv om alt er
haabløst - skidt med det««.
Brix finder, at det religiøse indhold i Stubs
aandelige Arier er ensidigt; der er intet om kir
ken, menigheden, nadveren, men der er en mod
sætning til Verden i almindelighed, og det timelige
reduceres til den rene elendighed. »Ret beset er
de to, om hvem alt drejer sig, Jesus og Ambrosius,
et par som to tvillingbrødre, af hvilke den ene dog
er rent forkommen i det timelige, der altid gaar
ham imod, men med den visse, straalende udsigt
til borgerskab i det himmelske Jerusalem«. Men
om nærværende salme siger han dog mere for
sonligt, at den »har sin egen fromme tone, mindre
haard mod »Verden«, mere præget af en ægte og
venlig resignation«. Han gætter paa, at den er
blevet til o. 1740, men andetsteds siger han, at
alle de aandelige arier maa henlægges til Ribetiden.
(Ambrosius Stubs Samlede Digte, 3. udg. ved Fr. Bar
fod, Kbh. 1852, indledning og noter. Hans Brix: AmbrosiusStub, i960,s. 55, 119, 152-3. Poulsen 11,30-32).

UFORSAGT, VÆR PAA VAGT.
KLOKKEN SLAAR, TIDEN GAAR, EVIG
HEDEN.
1. Uforsagt, vær paa Vagt!
Jesus haver det Alt fuldbragt.
Han har vundet det store Slag,
Satan bundet til Dommedag,
:/: Aabnet os Himmerigs Port. :/:
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2. Uforsagt, vær paa Vagt!
Jesus haver det Alt fuldbragt.
Snart han kommer at hente sin Brud
Fra det fremmede Land til sin Gud,
:/: Hjem til sin himmelske Fred. :/:
3. Uforsagt, vær paa Vagt!
Jesus haver det Alt fuldbragt.
Har du kun Olie i dit Kar,
Brænder end Lampen ei lys og klar,
:/: Kan du ham møde med Fryd. :/:
4. Uforsagt, vær paa Vagt!
Jesus haver det Alt fuldbragt.
Aldrig han fældes med Magt eller List,
Bier han længe - han kommer dog vist,
:/: Glæder dig saa desto meer. :/:
5. Uforsagt, vær paa Vagt!
Jesus haver det Alt fuldbragt.
Han kan dig trøste i al din Vee,
Han er dig nær, skjøndt ei du kan see
:/: Jesus, din trofaste Ven. :/:
6. Klokken slaaer, Tiden gaaer,
Evigheden os forestaaer.
Lad os da bruge den kostbare Tid,
Tjene Vorherre med al vor Flid,
:/: Saa skal vi nok komme hjem! :/:
Hans Agerbek, 6. febr., senest 1850.
Her efter RT 1,766.
Den stærke, livlige og muntre Marie Agerbek,
født Frisenberg, som med sin praktiske sans
havde været en uvurderlig støtte for sin sagtmo
dige og upraktiske mand, blev i aarenes løb tung
sindig og plaget af anfægtelser; hun syntes, at hun
intet havde gjort godt, og havde svært ved at fast
holde troen paa Guds naade. I disse aar kom
Agerbek ind paa at glæde hende ved at skrive en
salme til hendes fødselsdag, den 6. februar. Saaledes er ovenstaaende salme blevet til. Den skal
sige, at Jesus er den anfægtede sjæl nær, selv om
sjælen ikke kan se Jesus (5,4-5); og selv om lam
pen brænder ned, som det ogsaa skete for de fem
kloge jomfruer (Math. 25,1-10), saa er olien, daa
bens naade, dog tilstede i karret, saa man kan
møde brudgommen med fryd (3,3-5).
Med hensyn til salmens form skal det bemær
kes, at den er skrevet til melodien »Stille Nacht«,
som paa den tid var kommet til Danmark, og som
Marie Agerbek holdt meget af. Danske ord til
melodien havde man endnu ikke, da Ingemann
først skrev »Glade jul« til advent 1850. Det er
ejendommeligt, at en melodi, der gaar hen over
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landet som en mode, afføder to livskraftige dan
ske salmer, maaske i det samme aar.
Agerbek fortæller selv derom i et brev fra
1863: »Til denne salme er jeg rigtignok forfatter;
men jeg drømte ikke om, at den i sin tid skulde
blive saa bekendt og tænkte ikke paa at give den
i trykken, hvilket skete uden mit vidende ved en
opvakt bonde«. . .. »Jeg skrev salmen til min
kone, som elskede melodien, men savnede danske
ord til den, og mente med disse ord bedst at
kunne trøste og styrke hende, som i høj grad var
lidende paa legemet og anfægtet paa sjælen«.
Der bliver dog en del gaader tilbage angaaende
salmens ældste historie. Man ved ikke, hvem den
omtalte »opvakte bonde« er, eller hvor han
offentliggjorde den. Man har hidtil (Thuner)
opgivet N. Outzen: »Udvalg af Psalmer og Sange
til christelig Skolebrug«, Kjøb. 1852, som det
ældste findested, men dels kan lærer N. Outzen i
Hammer i Præstø amt ikke være identisk med
den opvakte bonde, dels viser det sig, at hans
lille samling er afhængig af Peter Rørdams
Mern-Festsalmer I-II. Outzen har ogsaa hentet
denne salme hos Rørdam, som i juni 1852 optog
den i tillæget til sine Festsalmer. Begge steder
findes de samme karakteristiske ændringer, hvor
om senere.
Et referat i Dansk Kirketidende for 17. nov.
1850, sp. 975, oplyser, at Roskilde Præstekonvent
den 17. okt. 1850 har sluttet sit møde i Ringsted
med at synge »Det lakker nu ad aften brat« og
»endnu til Afsked disse Stropher:
Klokken slaaer, Tiden gaaer,
Evigheden forestaaer!
Lad os da bruge den kostbare Tid,
Tjene Vor Herre med al vor Flid Saa skal vi nok komme hjem!«
Referatet er skrevet af C. Pram Gad, der p.t. var
konventets formand og tillige medlem af salme
komiteen. Det tyder paa, at Roskilde Konvents
salmekomite har faaet salmen, eller i hvert fald
det sidste vers, i efteraaret 1850. Den er nemlig
ikke med i RF 1850, som blev afsluttet i juni,
hvorimod det citerede slutningsvers er optaget i
RF 1852.
Komiteen har været villig til at optage slut
ningsverset, saa snart den har set salmen. Det er
aabenbart, at Pram Gad citerer det som en værdi
fuld nyhed. Spørgsmaalet er nu, om salmen eller
dog slutningsverset har været trykt til konventet.
Hvorledes har man ellers kunnet synge »disse
Stropher«. Den sikre slutning af referatet er fore

løbig den, at salmen maa være digtet senest 6.
febr. 1850.
Men der er usikkerhed med hensyn til teksten
endogsaa i det saa tidligt citerede slutningsvers.
Det blev optaget i RT 1852,441 med følgende
ændringer:
3: Lad os bruge
4: Tjene Herren med
Da komiteen har kendt det samme forlæg i 1850
og 1852, ser det ud til, at den har haft tendens til
at stramme linjerne ved at udrense ubetonede
stavelser. Hvis Pram Gad har fulgt denne ten
dens allerede 1850, tør man maaske slutte, at den
oprindelige tekst har haft »os« i lin. 2, »da« i lin.
3 og »Vor Herre« i lin. 4.
Naar man kommer til de øvrige vers i salmen,
breder usikkerheden sig ogsaa til det saglige. J.
Hammer fortæller, at Agerbek var bedrøvet over
en tekstændring, som var foretaget i den lille
samling af Agerbeks salmer, som blev udgivet af
Indre Mission. Der stod i 3,4: »Brænder din
Lampe kun lys og klar«. Ved denne forandring,
siger Hammer, mister salmen jo sin trøst for den
anfægtede sjæl. Den nævnte samling udkom
1869, og Agerbek kan have set den inden sin død.
Men muligvis kan der ogsaa sigtes til Indre Mis
sions større salmesamling 1864.
Men Indre Mission er her uskyldig. Ændringen
findes allerede hos Peter Rørdam 1852. Den frej
dige og trosstærke Mern-præst har ikke læst sal
men med et anfægtet sind. Han ændrer altsaa i
1852:
3,4: Brænder din Lampe kun lys og klar,
5,4: Nær han er dig, skjøndt ei Du kan see
6,2: Evigheden snart
Den første ændring bevarer han i Lyngbysalmebogen 1856, ETR 752, men de to sidste piller han
igen ved:
5,4: Han er dig nær, som Guds Engle see,
6,2: Evigheden os
Senere paa aaret 1852 udkom i Aabenraa
Andreas Leths »To Hundrede Psalmer, udgivne
som Tillæg til den Pontoppidanske Psalmebog«;
fortalen er dateret Allehelgensdag. Her er ialt
følgende varianter:
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2,4:

til Gud,

3,4:

som Rørdam

4,5:

Tøver han længe,

5,3-5: Han Dig hjælper i al din Vee
Er Dig nær, skjøndt Du ei kan see,
Han, din troeste Ven.
6,2:

Evigheden snart

Han synes at have faaet teksten fra Rørdam
(3,4; 6,2), men ændrer videre paa sin egen vis.
Saadan fortsættes der gennem de følgende aar,
men det faste punkt er ændringen i 3,4, saaledes i
Haderslev og Aabenraas præstekonventers for
slag 1854, P. A. Holm: »Psalmer og Sange«,
Kjøb. 1857, sammes »En christelig Trøste-Bog«,
Kjøb. 1858, E. Mau: »Psalmer og aandelige
Sange«, Kjøb. 1858, hvortil kommer senere de to
nævnte udgaver fra Indre Mission.
Afdøde provst Niels Hjort har i sin »Salme
historie« I-V, som ligger i haandskrift paa Det
kgl. Bibliotek (Ny kgl. Saml. 3601,4°), grundigt
undersøgt dette tekstspørgsmaal og kommer til
det resultat, at Agerbeks rigtige tekst først frem
kom i Ludv. Christian Mullers »Bibelske Sang
bog«, 6. forøgede oplag, udg. af J. Tang 1864,
nr. 82. Her lyder:
3,4: Brænder end Lampen ei lys og klar,
5,4: Han er dig nær, som Guds Engle see,
Saaledes blev salmen optaget 1872 i forslaget til
RT1, men i RT 1,766 blev 5,4 ændret som foran
anført. Dette maa være den rette tekst. Vi har
Agerbeks vidnesbyrd om, at 3,4 var ændret mod
hans ønske. Vi kender hans situation, at han vilde
trøste sin anfægtede hustru. Mullers (Tangs) tekst
i 3,4 svarer dertil, men den er ikke tidligere bevid
net, og hvor de har faaet teksten fra, vides ikke.
Med hensyn til 5,4 kan der henvises til, at baade
P. Rørdam og A. Leth i 1852 havde teksten
»skjøndt ei du kan se« - eller noget lignende og at dette ogsaa svarer til Agerbeks intention,
mens »som Guds Engle se« først findes hos Rør
dam 1856 og ikke svarer til Agerbeks hensigt. Det
er overvejende sandsynligt, at RT 1,766 paa de
to afgørende punkter er rigtig, og dermed har vi i
salmen dels bevaret trøsten for den anfægtede,
dels et billede af Marie Agerbeks forgræmmede
ansigt. Hvordan det saa er med de mange smaaord, som salmens løse versemaal har kunnet til

lade, er en anden sag. Vi har set, at baade
RF 1852 og A. Leth har forsøgt at stramme tek
sten, saa det er vel sandsynligt, at de smaa ord
har været der fra begyndelsen. Ogsaa i den hen
seende synes teksten i RT 1,766 at være den rig
tige. Den gik videre til N 399, KH 516 og D 546.
KH 427 har desuden optaget »Klokken slaar«
som enkeltvers. Dette var allerede sket i R 454
med den anførte tekst fra RF 1852. Ved den lej
lighed sagde en af hans veninder til ham, at hun
undrede sig over, at der kun var optaget et vers
af hans salme. Den beskedne Agerbek svarede, at
han syntes, det var ham en stor ære, at eet vers
var taget med. Han har ikke kunnet tænke sig, i
hvor høj grad dette vers skulde blive brugt.
I Norge har Hauge 550 optaget alle vers med
Rørdams ændringer fra ETR. La rev 861 og
Nynorsk 903 (rigsmaalstillæget) har udeladt v. 4,
har strammet versemaalet og har ændret de her
særligt omtalte linjer:
3,3-5: Brenner lampen ei lys og klar,
Har du kun olje i ditt kar,
Kan du ham møte med fryd.
4(5),3-4: Han kan trøste i all din ve,
Han er nær, du skal snart ham se.
Det sidste kunde Agerbek ikke have nænnet at
sige til sin kone; der var da ogsaa fire aar, til hun
døde.
Thuner nævner som en sjældenhed, at salmen
er oversat til tysk af C. Schuhmacker: »Unverzagt, halte Wacht, Jesus hat sein Werk vollbracht«
i »Hundert und fiinfzig Gesånge«, Schleswig
1862.
I den dansk-amerikanske »Hymnal for Church
and Home« er den oversat af S. D. Rodholm:
»Watch and wait unafraid! All is finished, the
debt is paid«.
(Dansk Kirketidende 1850, sp. 975. J. Hammer: »Præ
sten Hans Agerbek«, Odense 1909. Thuner nr. 633 og
Supplement. »Præsten Hans Agerbeks Minde«, Odense
1870 (taler ved begravelsen). Ny kgl. Saml. 3601,4°).

UNDER DINE VINGERS SKYGGE.
i. Under dine Vingers Skygge,
Herre! lad mig boe og bygge
Til Du vil hjemkalde mig;
Til mit Øie træt sig lukker,
Til i Dødens Stund jeg sukker:
Herre, tag min Aand til Dig!
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2. Under dine Vingers Skygge,
Der, kun der er Livets Lykke,
Aandens Barne-Hjem paa Jord,
Hvor, hvad vi af Paradiset
Har ved Adams Fald forliset,
Atter spirer frem og groer.
3. Under dine Vingers Skygge,
Som i Barndoms Hjemmet trygge
Vandre vi, trods Storm og Slud;
Fries vi end ei for Fare,
O fra Mørkets Magt og Snare
Du bevarer os, vor Gud!
4. Under dine Vingers Skygge
Lad kun Korsets Byrde trykke,
Klage lyde paa vor Gang;
Fader! dine Viisdoms Hænder
Kors til Seirens Palme vender,
Klage-Raab til Jubel-Sang.
5. Under dine Vingers Skygge
Hvo vil af din Favn os rykke,
Lammet af sin Hyrdes Favn ?
Hjælp hos Dig vi daglig finde
Til at kæmpe, til at vinde,
Meer end vinde i dit Navn.
6. Under dine Vingers Skygge
Lad mig Hjertets Tempel smykke
Med min Tro, min Kjærlighed!
Lys og Reenhed, Kraft og Varme,
At tilsidst i dine Arme
Jeg maa slumre ind i Fred!
Herman Andreas Timm:
»Ghristelige Sange«, Kjøb. 1852, XXXVIII.
Det er vel Timms mestersalme, karakteristisk for
ham ved brugen af omkvæd. Den hører nu til det
danske folks mest brugte salmer.
Det ejendommelige og smukke motiv, vi finder
i slutningen af v. 2 »Hvor, hvad vi af Paradiset
har ved Adams Fald forliset, atter spirer frem og
gror« har Timm gennemført fyldigere i sit bibel
ske digt »Josef og hans Fædre«, hvor han i en
sang om Evas død i Seths pauluner lader hende
angre synden i Paradiset og finde trøst i et profe
tisk syn af den kommende Frelser. Hun siger til
Seth:
Jeg har Ham set! - Hvem? Adam? Abel? Nei!
En Kjærere, langt større, skued jeg:
Han, som skal Slangen knuse til Guds Priis,
Og aabne Adams Slægter Paradiis.

Jeg tænkte paa min Adams sidste Ord,
Da bort han gik fra Syndbesmittet Jord;
Jeg saae ham atter; hvad der var forliset,
Gjenvundet var nu hist i Paradiset;
Vi under Livets Træ tilsammen sad ...
»Ghristelige Sange til den Eensommes Opbyg
gelse« 1852 er den ensomme Timms sidste salme
samling, bortset fra en utrykt. Det er maaske
ogsaa hans mest modne, i hvert fald den mest
private. Salmebøgerne gjorde ikke meget brug af
denne samling, da de allerede havde forsynet sig
af de tidligere.
Wexels i Norge, som i det hele taget var meget
opmærksom paa Timm, optog »Under dine Vin
gers Skygge« med alle vers i 3. udgave af »Christelige Psalmer« 1859, men den gik ikke videre til
de autoriserede norske salmebøger.
I Danmark blev den først optaget i RT 1,750,
som udelod v. 5 og ændrede:
5(6),3: Med din Tro, din Kjærlighed,
I KHF 1885,1:3 kom en ny ændring til:
3.5: Dog for
Saaledes gik den videre til N 462, KH 6:8 og
D 45. S 638 har forladt ændringen i 3,5, men til
gengæld optaget en ændring i 3,6: du bevare.
Sidstnævnte ændring ser man ret ofte i sangbøger.

UNGDOMMENS FRELSER, HØR OS
NAAR VI BEDE.
Kantate.
K. F. U.M.’s 25 Aars Jubilæum,
16. Sptbr. 1903.
I.

Der vajer Flag fra Borgetind,1
og Klokker ringe Festen ind
udover Stad og Vænge;
det bugner af Septemberfrugt,
og Kornet er bag Loen lukt
og stablet højt paa Stænge Hil dig! Hil dig!
Du som strøede Frugt og Grøde,
signed Sæden,
Herre, Tak for Højtidsglæden!
1. K.F.U.M.s bygning i København kaldes ofte »bor
gen«.
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- Det tyndes svart i Løvets Dragt,
og over tusind Farvers Pragt
den klare Høstluft svæver;
og klar som den er Mindets Sans,
det binder sig en broget Krans,
mens det vemodig bæver:
Tilgiv! Tilgiv!
alt det meget, vi har sveget
og lagt øde!
Herre, glem vor Ungdomsbrøde!

II.
Ung var han, der red i Solen
rank og sagtelig paa Folen,
lige løst fra Hyttens Dør. Saadan vil han endnu æres,
vil paa unge Hænder bæres;
de har ingen baaret før.
Han var Søn, og se, han taler
midt i sine store Kvaler
om sin Moders Fremtidshjem.
Og han vil de Unge lære
deres Mor paa Hænder bære,
hun som først har baaret dem.
Han var Jøde, og da Skaren
sang omkring ham, blind for Faren,
for sit Land og Folk han græd. Fager er den danske Ager,
Ungdoms Virke ham behager,
han velsigner Jordens Sæd.
Han var Lys, og han vil lyse,
lyse ind, hvor Hjærter fryse,
lyse ud, hvor Mørket boer.
Han vil ingen Stjærner slukke,
han vil ingen Døre lukke,
Glæden i hans Fodspor groer.
Han var Lammet, sære Tanke!
paa den golde Korsets Planke
Blodets røde Rose sprang.
Men han lever, Gud til Ære!
og med Fryd de Unge bære.
Korsets stolte Fanestang.
Han var Gud, og endnu rider
sagte han igennem Tider,
til den sidste Time slaar.
Altid Ungdomsskaren stiger,
som fra alle Jordens Riger
i hans Kongefølge gaar.

III.
1. Ungdommens Frelser, hør os, naar vi bede:
led efter dem, som ikke selv vil lede,
døvet af Verdens Larm og Lyst og Pine,
- de er dog dine.
2. Og naar du hører Sjælens Suk det stille,
ser hvor de længes uden ret at ville,
lær du dem da paa Bønnens Vinger stige
op til dit Rige.
3. Vis dem dig selv, saa unge Øjne straale,
giv dem din Kraft, at de maa kunne taale,
salv dem med Aand, at Sejren de maa have
over det lave.
4. Sign deres Id, som skal de unge lede,
mand dem til Strid, staa hos i Kampens Hede.
Ordet staar fast, om Borgens Mure hælde.
- Kom i din Vælde!
Olfert Ricard, 16. sept. 1903.
Her efter »Danskjul og andre Digte og Sange«,
Køb. 1905, s. 115 ff.
Jvf. »De unges Blad«, 1. okt. 1903, s. 145.
Ricard fejrede ofte K. F. U.M.s fødselsdag den
16. sept. med en sang, f.eks. »Skønne September,
- Hybenpragt paa Gærde«, maaske ogsaa »Der
vokser ingen Roser med mere yndig Lugt«. Ved
25 aars jubilæet blev det altsaa en hel kantate i
tre dele, hvoraf de to sidste kom til at leve videre
som ungdomssange. Den sidste »Ungdommens
Frelser« var i mange aar bevægelsens mærkesang
over hele landet.
1910 blev den optaget i IMS 264 med udela
delse af v. 4, som var paa sin plads i kantaten,
men falder udenfor helheden, naar sangen skal
staa alene. Der er tillige sket en ombytning i 1,3:
Lyst og Larm. Dette er ringere end originalen og
er maaske fremkommet ved en fejltagelse. Med
disse tre vers og denne ombytning blev sangen
1913 optaget i KHT 714, 1914 i DUS 342, senere
i DT 739 og Sønderborg T 761.
Med smaa ændringer blev den 1924 i Norge
optaget i La rev 763 og 1927 i Nynorsk 886 (rigsmaals t illæge t).
Men dens vej til D 329 blev temmelig bugtet.
Først blev den af salmebogskommissionen ude
ladt med alle stemmer mod een. Paany blev den
senere udeladt med 5 stemmer mod tre, da et
underudvalg til behandling af særlige ungdoms
sange paany bragte den i erindring. Henimod
arbejdets slutning skete det imidlertid, at to
medlemmer ultimativt forlangte udeladelse af

UROLIGE HJERTE, HVAD FEJLER DIG DOG

Aastrups salmer og Grundtvigs »Jesus, hvor er
du dog henne«, som tidligere var optaget. Der
ved opstod en forvirret situation og en diskussion,
som formanden brat afbrød ved at sige til de to:
»Saa faar I »Ungdommens Frelser««, og til de
øvrige: »Og I faar »Jesus, hvor er du dog
henne««. Det virkede aldeles lammende. For det
første var man ikke vant til at afgøre uenighed
ved studehandel. For det andet havde de to med
lemmer intet ønske om optagelse af »Ungdom
mens Frelser«. Det medlem, som ønskede denne
af hensyn til KFUM, ønskede ogsaa »Jesus, hvor
er du dog henne« som historisk mærkesalme for
Grundtvigs mageløse opdagelse. Men maaske
netop derfor virkede formandens »afgørelse« saa
overraskende, at diskussionen straks forstum
mede, hvilket formentlig ogsaa var hensigten.
Begge de to salmer kom derfor med i Prøvesalme
bogen (344 og 365). I »Ungdommens Frelser«
var der en ændring, foreslaaet af SF:
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Hvi giør du dig Smerte,
Du ei har behov?
Er Han ei min Fader, som raader for alt!
Er ei mine Tanker og Hovedhaar talt;
Og har ei den Bedste til Ven mig udvalgt!
2.

Har ei med de Færre
Du faureste Haab!
Hvad sagde Vorherre
Til dig i din Daab ?
Var ikke det Ordet, som passer kun sig
Paa dem, der indtræde i Guds Himmerig!
Var ikke det Ordet '»Fred være med dig!«

3.

Hvad kan dig vel skade,
Min Sjæl, med Guds Fred?
Guds Engle er glade
For evig derved.
Hun holder for Dørren, den deiligste Brud,
Vil ei du mod hende med Glæde gaae ud,
Med Favntag udbryde: velkommen fra Gud!

4.

Sit Indtog lad holde
Den himmelske Brud,
Med Kæmperne bolde.
Som stride for Gud!
Hvor hun er tilhuse, Guds Engle vil boe,
Hvor hun sidder stille, giør ingen Uro,
Der stiger vort Haab og grundfæstes vor Tro.

5.

Urolige Hjerte!
Luk op for Guds Fred!
Da dulmer al Smerte
Og daaner derved.
Guds Fred er en Dronning, Han selv giver
Priis,
Hvo hende vil fæste, i Sandhed er viis,
Hvor hun har sit Sæde, er Guds Paradis!

3,3: Styrk dem med Aand,
Et aars tid efter Prøvesalmebogens offentliggø
relse samledes kommissionen paany, og kirkemi
nister Hermansen foreslog paa grundlag af den
fremkomne kritik og biskoppernes erklæringer, at
der burde udelades 70 salmer; blandt dem var
»Jesus, hvor er du dog henne«. Kommissionen
fulgte ministerens forslag, og det var efter det tid
ligere passerede logisk og rimeligt, at »Ungdom
mens Frelser« ogsaa blev udeladt.
Men i allersidste omgang kom den ind igen paa
forslag af stiftsprovst Hee Andersen og »Salme
bogskredsen«, som af kirkeministeren havde faaet
løfte om optagelse af et tillæg med aandelige
sange. Hee Andersens forslag indeholdt 30 numre,
som ministeren reducerede til 15, som blev fore
lagt kommissionen, hvorefter 11 blev endeligt
optaget, deriblandt denne. Derved bortfaldt den
førnævnte tekstændring.
Den synges i Norge, maaske ogsaa stadig i
nogle kredse i Danmark. Om dens tid kommer
igen, vil den være til tjeneste ved ungdomsmøder
og gudstjenester, og nu staar den ihvertfald som
et minde om den største kristelige ungdomsfører,
Danmark har haft.
(Poulsen V, 147-50. Priv. ark.).
UROLIGE HJERTE, HVAD FEJLER DIG
DOG.
Guds Fred.
1.

Urolige Hjerte!
Hvad feiler dig dog?

N. F. S. Grundtvig.
»Dansk Kirketidende«, 1851, Nr. 36.
Dansk Kirketidende for Tolvte Søndag efter Tri
nitatis den 7. september 1851 udmærker sig ved
til indledning at bringe tre salmer af Grundtvig,
først ovenstaaende, derefter »Døden er den sidste
Fiende« og endelig »Alt hvad som Fuglevinger
fik«, hvilket maa siges at være en høst over mid
del.
Samme aar blev den nærværende uden ændrin
ger optaget i 3. opl. af Festsalmer 685. I 7. oplag
1856 blev følgende ændret:
1,5: vor Fader,
6: vore Timer og
7: Har os ei den Bedste til Venner udvalgt!
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2,2:
4:
6:
7:

Vi
os ved vor
Til dem,
Fred være med eder! »Fred være med dig!«

5,3:
4:
6:
7:

Som dulmer
Og smiler derved!
hvo hende mon hylde,
har Høisædet,

Saaledes blev den af Fenger optaget i ETF 765.
1864 rettede Grundtvig i 8. opl. af Festsalmer
»Timer« til »Taarer« i 1,6; saaledes blev salmen
optaget i ETR 970 og Sangv. (gl.udg.) 111,329,
mens den nye udgave af Sangv. IV, 222 gengiver
originalen som ovenfor.
De grundtvigske salmebøger, FK 274, FA 395,
FN 403, FV 333 og S 489, anvender den sidste
tekst fra 8. oplag, mens RT 1,752 følger 7. oplag
(»Timer«), Saaledes ogsaa KH 601 og efter gen
foreningen SS 795, mens D 39 følger 8. oplag med
»Taarer«.
»Den dejligste brud« (3,5) er Guds fred. Kæm
perne (4,3) er englene, som værner om freden
(4.5-6). ~
(StJ 111,73 f).
USPORLIG ER VOR HERRES VEJ.
1. Som Fisk i Hav og Fugl i Luft
Ei lader Spor tilbage,
Saa kan og ei med vor Fornuft
Vi Herrens Vei opdage,
Thi det med Rette er Hans Ry,
Han farer paa den lette Sky
Og nytter Veirets Vinger.
2. Usporlig er vor Herres Vei,
Men det er vel at mærke,
Vi veed, ham Bjerge standser ei
Saalidt som Bølger stærke,
Hans Vei gaaer over Bjerg og Strand,
Hans Vei gaaer giennem Ild og Vand,
Og giennem Mørkets Rige.
3. Har vi da kun vor Gud med os,
Som over Alt mon raade,
Al Fare frit vi byde Trods
Og smile ad hver Gaade,
Er Mørkt end for, dog Lyst er bag,
Vil altid, som den unge Dag
Sin Vei med Glands sig bryde.
4. Ja, stod vi for det røde Hav
En Aftenstund med Sorgen,

Vi med det Lys, os Herren gav,
Dog vist fandt Vei imorgen,
Saa vi gik over uden Bro,
Paa Havets Bund med tørre Sko
Og klare Lovsangs-Toner.
5. I Jesu Navn vi gaae da trygt,
Hvor Jesu Aand os driver;
Han dæmper al vor Tvivl og Frygt,
Og i vort Hjerte skriver:
Saa siger Jesus Christus: jeg
Er Sandhed og den rette Vei
I Lys og Løn til Livet.
6. Til Livets Land, til Himmerig
Gik Herren giennem Døden,
Og altid Han sig selv er lig
Hos Hedningen og Jøden:
Han aldrig giør sig selv den Skam
At han med os og vi med ham
Foer Vild i Mørkets Rige.
7. Saa vær da hvad Du dig har kaldt,
Vor Frelser, her tilstæde:
Vor Vei, vort Lys, vort Liv, vort Alt,
Med Himmeriges Glæde!
Da let det gaaer paa sælsom Viis,
Da snart vi er i Paradis,
Der dandse vi paa Roser.
N. F. S. Grundtvig, 1843-45.
Her efter Sangv. IV, 137.
Denne salme blev først offentliggjort i den gamle
udgave af Sangværket III, 210, som daterer den
til 1846-50. Den nye udgave rykker den frem til
aarene 1843-45, at dømme efter papiret til
manuskriptet. Den optrykker salmen efter haandskriftet, med smaa afvigelser fra den gamle ud
gave.
Et par fortolkningsspørgsmaal melder sig. Uffe
Hansen har næppe ret i, at »Ild og Vand« i 2,6
betyder Helligaandens ild og daabens vand. Det
er at gøre Grundtvig mere grundtvigsk, end han
er. Ordet »giennem« maa have den samme be
tydning i lin. 6 og lin. 7 og kan derfor ikke det
første sted betegne midlet. Baade linje 5, 6 og 7
maa betegne noget besværligt eller fjendtligt,
som skal overvindes.
Med hensyn til den dunkle linje 3,5 siger Uffe
Hansen, at den ikke rummer nogen hentydning
til eventyret, hvor man siger: »Lyst æfor og
mørkt æbag!« naar man vil skjule sig for en for
følger. Her er jo nævnt mørket foran og lyset
bagved. »Tanken er snarere beslægtet med Dag
visens Ord fra 1826: »Immer det dages dog
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paany, hvor Hjærterne Morgen vente«. Det ser
tit nok mørkt ud for os, Nød og Fare er os lige for
Øjnene; men bagved alt det mørke, der skal vi
møde Lyset igen, det baner sig Vej som den unge
Dag og vil gennembryde Mørket; thi Lyset kom
mer fra Gud«. Sagt paa anden maade: »Lyst er
bag« betyder ikke, at lyset er bag os, men bag
mørket.
Biskop Høirup har imidlertid paa Grundtvigselskabets aarsmøde i Aarhus 17. okt. 1963 holdt
et foredrag om Grundtvigs forsynssalmer, hvor
han ogsaa kom ind paa fortolkningen af denne.1
Grundtvig funderer altid sine forsynssalmer kristologisk, saaledes ogsaa denne salme, hvis forlæg
er nogle kapitler hos Esaias, 40-43, som udtydes
messiansk. Forlæg for »Ild og Vand« i 2,6 findes
hos Es. 43,2: »Naar du gaar gennem vande, er
jeg med dig, gennem strømme, de river dig ikke
bort; naar du gaar gennem ild, skal du ikke svi
des, luen brænder dig ikke. Thi jeg er din Gud
...«. Det fører tanken hen paa begivenheder
som Daniels tre venner i ildovnen og Israels van
dring gennem det røde hav. Med tanken paa det
sidste forbinder sig et ord i Es. 42,16: »Jeg gør
mørket foran dig til lys«, og det genkalder for os
1. Jeg haaber at have gengivet biskoppens mening rig
tigt efter hukommelsen og et sparsomt notat; ellers maa
det følgende staa for min egen regning.

den situation, da Israel om aftenen stod foran det
røde hav med ægypterne i hælene. Skystøtten,
som gik foran dem om dagen, gik da bagom og
skjulte dem for ægypterne og blev til en ildstøtte,
som lyste bagfra for Israel, mens havet og nattemørket laa foran (2. Mos. 14,20). At det er denne
begivenhed, Grundtvig tænker paa, ses af det
næste vers, maaske endda tydelig understreget af
det indledende »Ja«, som betyder, at han nu
begynder at udlægge sin tekst.
Lovsangs-Toner i 5,7 hentyder til Mose og
Mirjams lovsange i 2. Mos. 15.
Af denne salme optog Brandt i sit tillæg til
Festsalmer 378 vers 2, 3, 4, 5, hvori han kun
ændrede:
2(3)>3: Al Fare tør vi
Den gamle udgave af Sangværket har her: Al
Fare da vi. FK 275 og FA 423 gjorde som Brandt.
KHF 1885,131, som Brandt ogsaa har ansvar
for, ændrede desuden:
2(3),6: Og Lyset som
7: vil bryde.
Saaledes blev den optaget i RT 2,830, KH 33,
SS 796, FN 46, FV 361 og endelig D 15.
(Uffe Hansen 11,221-2).

V
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Tonestigen fra vor Tunge
Didop, hvor Serapher sjunge!

Mel. Som en Hjort med Tørst befangen.
1. Vai nu Dannebrog paa Voven,
Rul nu Bølge himmelblaa!
Spring nu ud, hver Bøg i Skoven,
Sjunger alle Fugle smaa!
Lilier, i Høitidsdragt,
I, som fik, trods Konger, Pragt,
Samler Eder, som vi synge.
Mens det kimer, tæt i Klynge!
2. Han, der under Vinters Hjerte
Fødtes under Hyttetag,
Han, der vaanded’ Sig i Smerte
Under Jevndøgn-Stormens Brag,
Støvets Søn med Kjød og Blod,
Han af Gravens Skjød opstod,
Ja, opstod, som Blomst udspringer,
Stak i Sky paa Ørnevinger!
3. Glæd Dig, Jord af al Din Styrke,
Syng for Herren høit i Sky!
Alle Himlens Engle dyrke
Barnet, født i Davids By!
Evig throner Støv med Aand
Salig ved Guds høire Haand
Sender fra sit Herresæde
Støv paa Jorden Himmelglæde!
4. Han, som var paa Jorden lille,
Sidder nu den Største næst,
Derfor skal hvert Sangværk spille
Paa den store Pindsefest!
Alle Tunger stemme da
Sammen i Halleluja,
For den Ild, som, naar de gløde,
Skaber Himmeltoner søde!
5. Føle skal det Folke-Vrimlen,
Ja og Amen er Guds Ord!
Jorden løftet er mod Himlen,
Himlen sænket er mod Jord!
Stigen reist til Englegang,
Under Støvets Frydesang,

6. Ja, vort Hoved er der oppe,
Jesus Christus, Gud og Mand,
Over alle Stjernetoppe
Throner høit i Vælde Han,
Kalder os, som troe Hans Ord,
Legem Sit og Lys paa Jord;
Frit blandt Engle det fortælles:
Støv med Gud har Aand tilfælles!
7. Derfor kommer Han tilbage
Aabenlyst, som Han opfoer,
Kroner herlig Sine Dage,
Vækker Døde med Sit Ord,
Vinker mildt, med Kalken ny
Legem Sit til Sig i Sky,
Peger paa Sit Æresæde,
Siger: hviil i salig Glæde!
N. F. S. Grundtvig.
Hagens »Historiske Psalmer og Riim«, 1832.
Her efter 3. opl. 18401.
Denne festlige og dansk-prægede Kristi Himmel
fartssalme blev først offentliggjort i »Historiske
Psalmer og Riim til Børnelærdom, samlede og
udgivne af L. C. Hagen«, Kiøb. 1832, nr. 41, og
med samme tekst blev den optaget i Fengernes
Pinsehefte nr. 3, Rørdams Mern-Festsalmer og i
ETR 705. Men Grundtvig har ellers mange gange
ændret paa teksten.
I første udgave af Sangværket 326 er følgende
ændret:
1,1:
3:
5:
6:
7:
8:

Vove!
Skove!
Dronning-Dragt,
Som fordunklet Kongers Pragt!
sjunge,
Som i Enge, saa paa Tunge!

2,1:
6:

Vinters-Hjerte
Jordens

1. I andet og følgende oplag har Hagen ændret lidt ved
Grundtvigs retskrivning: Høitidsdragt for »HøitidsDragt«, Herresæde for »Herre-Sæde« osv.
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3,7-8: Herre-Sæde
Moder-Jorden Himmel-Glæde!

Og i 7. opl. ændredes:
4(6),!:

Ja, vor Høvding

4,2:
8:

Gud-Fader næst,
Himmel-Flammer

Saaledes blev den optaget i ETF 896.

5.3=
4:

til
dalet er til

Endnu skal det nævnes, at Grundtvig i utrykte
Psalme-Blade har en ændring af sidste vers:

6,1:
2:
4:
7:

See, vort Hoved
Christ, vor Moders Søn,
i Lys og Løn,
Lydt

7,4:
8:

Kalder Støvet op afjord,
deel din Herres Glæde!

I anden udgave af Sangværket (1868) forlader
han atter en del af disse ændringer, saaledes 1,1;
GS! 1,5! i»6; 2,6; 5,3; 5,4; 6,2; 6,4. Paa disse
steder vender han tilbage til teksten hos Hagen.
Men andre ændringer kommer til. Ialt er der
følgende ændringer i forhold til originalen:

7,5-8: Vinker os med Ærens Krans,
Klæder os med Sole-Glans,
Skj'ænker os med Øjne milde
Livets Træ og Glædens Kilde.
Han har i det hele taget i denne salme arbejdet
meget med at finde de festlige ord, mens tankerne,
som er gængse og ligetil, ikke har voldt vanskelig
heder.
Grundlæggende for optagelsen i salmebøgerne
blev KHF 1885,337, der har optaget de samme
vers som Festsalmer og har taget teksten i 7. og
flg. oplag som udgangspunkt; hertil er kommet en
enkelt ændring med hjemmel i andre tekster af
Grundtvig, og et par uden. Ialt er ændret føl
gende i forhold til originalen:

1,7-8: sjunge,
Som i Enge, saa paa Tunge
2,1:

7:

Han, som
Han opstod

3.8:

Moder-Jorden

4,2:

8:

Gud-Fader
Himmel-Flammer

6,1:
7=

See, vor Høvding
Lydt

7.4:
8:

Kalder Støvet op afjord,
hvil med.

Derfra

I 6. opl. ændredes:
2,7:

2,1: Han, som midt i Vintrens Hjærte
(delvis uden hjemmel)
7: Han opstod
8: Steg i Sky
(uden hjemmel)
4(6),!: Ja, vor Høvding
7: Lydt
5 (7), 1: Der fra

Grundtvig brugte den allerede 1847, 1848 og
1849 i Vartov i sine »forløbere« for Festsalmer.
Her blev den 1850 optaget i 1. opl., 642, med
udeladelse af v. 3 og 4, men ellers den oprindelige
tekst.
I 3. opl. ændredes:
5(7),!:

1,1: Korsets Flag
(uden hjemmel hos G.)

Han opstod

Saaledes blev den optaget i RT 2,896, KH 259
og SS 797, mens D 220 har forladt ændringer i
2,8 og 5 (7), 1.
Uffe Hansen mener, at det er efter Grundtvigs
tilskyndelse, at Hagen har taget saa mange af
Kingos passionssalmer med i sin samling, og at
det er som en fortsættelse af dem, at Grundtvig til
denne samling har skrevet »Tag det sorte kors fra
graven« og »Vaj nu. Dannebrog, paa voven«,
begge til den samme melodi som Kingos. Han
peger endvidere paa, at v. 2 indeholder væsentlige
led af trosbekendelsen, og det er jo i hvert fald
rigtigt, at himmelfarten i denne salme ses i nær
forbindelse med hele Kristi liv. Resultatet er
blevet, at »Støv med Gud har Aand tilfælles«, og
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derfor (7,1) kommer han tilbage, nemlig for ende
lig at udfri sine af dødens vold. Uffe Hansen
fremsætter ligefrem den tanke, at »Derfra« skulde
være en trykfejl, som er forblevet upaaagtet, fordi
den gav en letfattelig mening. Det er vel lidet
sandsynligt, men han har ret i, at »derfor« bun
der dybere og giver mere.
Stevns peger paa, at sommetider kommer na
turen først og river derefter digteren med sig i sin
lovsang, og sommetider, saaledes her i v. 1, kom
mer digteren først og opfordrer naturen til at
være med i lovsangen; saaledes ogsaa mange
andre steder hos Grundtvig. »Og disse Henven
delser maa ikke betragtes som blot Retorik fra
samme Skuffe som mange af Paakaldelserne i
Baroktidens Salmedigtning, den Grundtvig for
melt undertiden nærmer sig. Her er det for ramme
Alvor en Opfordring til Himmel og Jord om at
lovsynge Himlens ogjordens Skaber, der hvælver
disse Bøges Kroner, aabner disse Blomsters Kalke,
farver og bevæger disse Bølger«.
I forbindelse med denne salme peger Hans
Brix paa et andet forhold: »De tre Strenge, som
sammentvundne dannede Nerven i Grundtvigs
Aand og Værk, er det nationale, det historiske,
det kirkelige. Det er hans Udvikling, at det kriste
lige tager bestandig til i Styrke, saa at det histori
ske og det nationale kun har Liv og Berettigelse,
naar det er gennemsyret med Kristendom. Men
er end saaledes Historien og det fædrelandske
ophørt at føre et selvstændigt Liv i hans Aand,
saa er til Gengæld hans Kristendom blevet farvet
af det historiske og det nationale ... Det natio
nales Indflydelse viser sig for det første ved en
bevidst Hævdelse af en særlig dansk Farvning i
en Række af Salmerne. I [denne salmes] Begyn
delsesvers springer det danske endnu stærkere
i Øjnene end det kristelige«.
Hans Brix peger her paa noget væsentligt, men
forholdet er ikke saa enkelt, som han tror. At
Grundtvigs udvikling bestod i, at det kristelige
stadig tog til i styrke, og at det historiske og det
nationale kun havde berettigelse, naar det var
gennemsyret af kristendom, passer kun paa den
unge Grundtvig, især paa ham, der skrev Ver
denskrøniken 1812. Kaj Thaning har i sin dok
tordisputats, »Menneske først
1963, kraftigt
understreget, at Grundtvig fra 1832 betragter
menneskelivet (»Historien og det fædrelandske«)
som noget, der har sit eget liv og sin selvstændige
ret, ogsaa bortset fra kristendommen. Og mærkeaaret 1832 er netop aaret for denne salmes frem
komst.
I Sønderjylland blev salmen, som antydet,

VAJ NU, KORSETS FLAG, PAA VOVEN

først optaget efter genforeningen i SS. I Norge er
den ikke brugt.
(Uffe Hansen 1,167-70). Magnus Stevns 30-31. StJ
1,275 f- Brix 152).

VANDRER MELLEM LIV OG DØD.
Pillegrims trøst.
(Mel. Jesus han er Syndres Ven.)
1. Vandrer mellem Liv og Død
I de dybe Skyggedale,
Trykkes Du af Sorg og Nød
Vil Dig intet Haab husvale,
Bær Din Byrde kun og ti.
Snart er al Din Nød forbi!
2. Vend mod Himlen op Dit Blik,
Din Forløser har Du fundet,
Han, som tømte Smertens Drik
Og har Døden overvundet,
Den af Sorg for Synden ned
Stegne Guddomsherlighed!
3. Bær Dit Kors, grib Herrens Haand!
Fra Gudfaders eget Hjerte
Bringer Kjærlighedens Aand
Lindring til Din stille Smerte,
Aander til Guds Elskte ned
Alle Himles dybe Fred.
4. Og alene gaaer Du ei,
Hører Du de Toner klare?
Med Dig paa den trange Vei
Vandrer den forløste Skare,
Fra de vilde Stormes Strand
Mod Forjættelsernes Land.
5. Haand i Haand! med Pilgrimssang
Herrens Engle hist istemme;
End den korte, korte Gang,
Freidigt! snart vi er derhjemme!
Hjemme ved vor Faders Gaard,
Hvor det bedste Hjerte slaaer.
6. Hjemme hist i Herrens Stad
Med de naglestærke Telte,
Som naar Himle splintres ad,
Og naar Himles Stjerner smelte.
Evig i al Evighed
Straaler af Hans Herlighed.
7. Hjemme, hvor de Throner staae,
I hvis Straaler Sole blegne,
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Der, hvor Livsens Floder gaae
Gjennem Paradisets Egne,
Der, hvor Alt er Liv og Lyst,
Hjemme ved vor Frelsers Bryst.
8. Haabet stiger, sødt ak sødt
Gjennem Nætterne det klinger,
Hjertet har sin Længsel mødt
Svævende paa Troens Vinger,
Hviler ved sin Frelsers Bryst
Paa de Saliggjortes Kyst.
Fredrik Hammerich:
»Toner og Billeder fra Christi Kirke«,
Kjøb. 1842, s. 51.
Mens Frederik Hammerich, den senere professor
i kirkehistorie, endnu var sognepræst i Starup,
udgav han »Toner og Billeder fra Christi Kirke«,
som han kalder en nytaarsgave, formentlig til
aaret 1842, som staar paa titelbladet. I forordet,
som er dateret september 1841, ser han tilbage
paa rationalismens tid og fortsætter: »Men, Gud
være lovet, Troen blev, som Jesus Christus, kun et
Øieblik i de Dødes Rige. En dybere aandelig
Trang giver sig allevegne tilkjende, et Troesliv er
atter vaagnet. Med Troen er ogsaa den troende
Kunst kommet til Live, Nordens Harper tones
ikke længer til Ære blot for Valhals Helte, men
ogsaa for Paaskens og Pindsens, og jeg skulde
feile meget, hvis ikke snart mangen Digter, træt
af altid at besynge det Endelige, stemmer sin
Streng til den Eviges Lov. I det Chor, som synger
fra Christi Kirke, blande ogsaa mine Toner sig.
For deres mange Mislyde er jeg selv sandelig ikke
døv, og jeg erkjender dybt, at næppe nogen af
dem har den ægte Psalmeklang i sig. Maatte de
kun ikke lyde altfor skurrende!«
Heller ikke foranstaaende digt har »den ægte
Psalmeklang i sig«, men det fik dog lov til at staa
i salmebøgerne i hundrede aar. Hammerich sad
i Roskilde Konvents salmekomite, ja var dens
hovedarbejder, og han har formentlig selv fore
taget, i hvert fald godkendt de heldige ændrin
ger, som blev foretaget allerede i RF 1850,481:
1,2:
4:
5:
6:

Skyggers Dale,
Kan dig Intet her
dog og
din Sorg

2:

udeladt.

2(3),!: Grib i Tro din Frelsers Haand,
3 (4),3: Hos dig
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4(5),2:
3:
4:
6:
6:

Verdens Strid og Larm vi glemme;
Endnu kun den korte Gang,
er vi
Hvor os aldrig Sorgen naaer!
udeladt.

5(7),!: hvor hans Throne staaer,
2: For hvis
3: gaaer
6(8),i: Haabet stiger; saligt, sødt
2: Gjennem Skyggers Dal
Ved optagelsen i R 504 blev endnu en linje
ændret:
3 (4) ,4: Gaaer en Pilegrime-Skare
Saaledes gik salmen videre til N 437 og KH 534.
I D blev den ikke optaget.
I Norge blev den 1859 af Wexels optaget i 3.
udg. af »Christelige Psalmer« med samme tekst
som i R. Derimod har La rev 626 forkortet den til
de fire første vers.
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82.

Som Hugin det kvad, saa meldt, som mødt,
Af Mulde opsprang Livs-Kilden,
Et Hjerte af Leer, det blev saa blødt,
Det smelted, som Vox for Ilden;
Da Ordet blev Kiød som Kvindens Sæd,
I Svøbet Guds Søn da laa og græd,
For Hyrder da sang Guds Engle!

83.

Guds-Ordet gik rundt, som Mand af Muld,
Og havde som Fugl ei Rede
Undtagen i Hjerter troe som Guld,
Der vilde sig selv udbrede;
Og sagde han: gak! sprang Trold i Hav,
Men sagde han: kom! sprang Lig af Grav,
Ham alle Guds Engle tjende!

84.

Og rørde han ved den Stummes Mund,
Da sang den om Guddoms-Barnet,
Og sendte han Bud til Havets Bund,
Da kappedes Fisk til Garnet,
Og rørde, dødssyg i Fod og Haand,
En troende Sjæl hans Klædebon,
Af Sømmen sprang Sundheds-Rosen!
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85.

Vel syndes hans Glands som Glasset skiør,
De gav ham en Torne-Krone,
De gav ham til Konge-Vaand et Rør,
De gav ham et Kors til Throne;
De hylded ham kun med Spee og Spot,
De skoggred: hilsæl, du Jøde-Drot,
Slog Tærninger om hans Kjortel!

86.

Men skamfuld dog skjulde Solen sig
For Glandsen paa Korsets Stige,
Og Røveren sukked: tænk paa mig,
Vorherre i Himmerige!
Og Himmerigs Drot til Naadens Friis
Ham svared: med mig i Paradis
Skal Indtog idag du holde!

87(1). Vanæret han kom vel i sin Grav,
Skiøndt fint var hans Jorde-Lagen,
Med Æren stod op, som Soel af Hav,
Dog Ordet paa Tredje-Dagen;
Da runged det i Guds Engles Leir:
I Graven han vandt den største Seir,
Udplyndrede Dødens Rige!
88(2). Saa foer han til Himmels, hvid og rød,
Som Menneske-Søn forklaret.
Og Himlene af hans Friis gienlød
Som Ordet, i Kiød aabenbaret;
Og Kvinderne brød i Lovsang ud:
Tilfælles med dig vi har nu Gud,
Tilfælles med dig Gud-Fader!
89(3). Med Kvindernes Lovsang vel forbi
Det syndes med Himmel-Færden,
Men lod dog kun saa i Dage ni,
Saa hørdes den i al Verden,
Af Kvinder og Mænd og Glutter smaa,
Som synge hvad Engle knap forstaae,
Og smile som Gud i Svøbet!
90(4). Ja, han som til Himmels foer saa brat
Og kommer igien først silde,
Han havde i Svøb os efterladt
Guds-Ordet som Livets Kilde,
Som skiænkes iløn med Herrens Fred,
Hans Tro og hans Haab, hans Kiærlighed,
Hans himmelske Lyst og Glæde!
91(5). Saa stille det laae i Svøb og Skjul,
Som Børnene smaa og spæde,
Men vaagned, som vore Smaa til Jul,
Til Pindse med Lys og Glæde;
Hvad Hjerterne giemde som en Skat,
Paa Tungerne blev til Blus saa brat,
Hvert Hjerte i Livet brændte!

92.

Gienfødelsens Daab afVand og Aand
Befolked Guds Naades Rige,
Guds Kiærligheds ægte Rosen-Baand
Omslynged hans Folk tillige;
Det virked ei Vand og Vin og Brød,
Men alt det Guds-Ord, som Aand saa
Kiød,
Som Almagtens Bliv af Guds Naade!

93.

Det lille Guds-Ord, Guds Naades Bliv
Ved Badet og saa ved Bordet,
Som skiænker til Troen Aand og Liv,
Naar Hjertet omfavner Livs-Ordet,
Beviser, at Guds eenbaarne Søn
Hos Menighed sin er end i Løn,
Skiøndt Verden ham seer slet ikke.

94(6). Tre tusinde Sjæl[e] paa en Dag
Blev levende af Guds-Ordet,
Og sammen til eet Guds Vennelag
De smelted ved Himmel-Bordet;
I Øst og i Vest, i Syd og Nord
Saa skabdes det Himmerig paa Jord,
Hvor Christus er eet i Alle!
95(7). Saa fødtes det Folk en Pindsedag,
Som aldrig skal Døden smage,
Hvis Fred ikke bryder Vaabenbrag,
Hvis Glæde ei Sorg kan tage,
Hvis Ret er med Gud, hans Ord og Aand,
Hvis Haab sidder ved Guds Høirehaand,
Hvis Modersmaal er Guds-Ordet!
N. F. S. Grundtvig:
»Dansk Ravne-Galder«, i860.
Her efter »Udvalgte Skrifter« ved Holger
Begtrup, X, Køb. 1909, s. 380 flg.
Grundtvigs mærkelige digt »Dansk Ravne-Gal
der« har formodentlig hentet sit navn fra et
islandsk kvad »Odins Ravnegalder«, som man
paa Grundtvigs tid regnede med til den ældre
Edda, men som dog først stammer fra 17. aarh.
Digtet er skrevet i860; det slutter nemlig med en
tilegnelse til Grundtvigs tredie hustru, fru Asta,
skrevet paa hans fødselsdag, den 8. sept. i860.
Men det er først blevet offentliggjort af Holger
Begtrup i »Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte
Skrifter«, Tiende Bind, Køb. 1909, hvorfra ovenstaaende uddrag er taget. Begtrup følger nøje
Grundtvigs haandskrift, men har dog normalise
ret tegnsætningen, som er meget mangelfuld.
Den første halvdel af digtet er formet i 216
regelmæssige strofer som foranstaaende, og tan
kerne er klædt i mytologiske billeder. Skjalden,
Grundtvig selv, kommer til Odin, Nordens
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Aand, og faar ganske vist ikke lov til at sidde op
paa Odins hest for at fare over historiens hav
som i sin tid Madding, men han faar lov til at
flyve efter Odins ravne, Hugin (erindringen) og
Munin (tænkningen), selv omskabt til en ravn
ved navn Knytling, som maaske skal antyde, at
han er knyttet til de to andre. Saaledes overflyver
og gennemskuer han historien, især den hellige
historie i den gamle pagts tid frem til Kristus.
De to fugle, som betjener Israels Aand, er dog
ikke ravne, men hvide duer, selv om de kaldes
Hugin og Munin som Odins. Det er Israels
Hugin, der fortæller foranstaaende stykke om
Kristus. Derefter fortsættes med apostelhistorien
og kirkehistorien, og Grundtvig fremsætter her
tanker, som ellers er kendt fra »Kristenhedens
Syvstjerne«. Vi ender i Danmark, i Frejas land,
hvor det kristelige hjerteliv for alvor er brudt
frem, og her møder man fugl Phønix, der sym
boliserer menneskeslægtens aand, født i Paradis,
opbrændt ved oldtidens slutning, genfødt med
kristendommen og nu paa flugt mod Himlen;
den spaar om fremtiden, om »en menneskealder
og en halv«, altsaa om det danske aandsliv om
50 aar. Da sejler der en damper fra København
til England, og ud for Kulien sætter skjalden sig
i fugleskikkelse paa mastetoppen for at høre, hvad
passagererne taler om. Det er et selskab paa ni
personer, tre kvinder og seks mænd.
210. Af Kvinderne var den Yngste Dansk
Den Næste var Grækerinde,
Den Ældste, dog ung og smuk, var Fransk
Med Lokkerne lukt om Tinde;
De havde ei Vagt og Tolk behov,
De frydede sig ved Ligheds Lov,
Og kunde sig godt forsvare!
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De otte har alle lært dansk og har været paa
besøg i Danmark, og paa hjemturen taler de nu
om den danske vej til liv og lykke. Deres samta
ler er formede i frie, urimede vers; de udgør de
sidste to trediedele af digtet. Det tør nok siges,
at Ædle (den danske pige), Neophyta (den græ
ske), Heloise (den franske), Guldbrand (nord
manden), Vettern (svenskeren), Denkspruch,
Klearby, Don Pedro Alivares og Brahmaputra
yder Grundtvigs tanker og ideer al tænkelig ære.
Det er morsomt at se, at denne »galder«
næsten uden ændringer kan blive en salme, saa
snart talen bliver om Kristus; tonen er dog slet
ikke skiftet. Strofe 83-86 minder om »Med den
enbaarnes herlighed« (se denne!). Hvem der først
har set, at der kunde dannes en salme af v. 87-91,
94 og 95, skal være usagt (Begtrup? Højmark?),
men efter at Begtrup havde udgivet digtet i 1909,
»en menneskealder og en halv« efter at det var
skrevet, gik der kun ni aar, inden de nævnte stro
fer fremkom som salme i FA 252, ændret saaledes:
1 (87),!: Vanæret vor Drot kom
5 (91),6: blev det Blus
FV 244 og HT 744 forlod den sidste ændring.
V. 3 (89) blev derefter udeladt af S 295 og ST 770,
og saaledes blev den forcslaaet af alle tre forslag
SF 450, GF 399 og MF 406 og optaget i D 236.
Sejren i Helvede (v. 1) blev først forstaaet i
Himlen (v. 2); men paa jorden blev den først
forstaaet, da pinseaanden kom (v. 5).
(Begtrups indledning, Udv. Skr. X, s. 363. StJ III,
34°-4i )•

Kvinden er altsaa blevet fri og ligestillet med
manden.
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211. En Nordmand og Svensktr sad dernæst,
Hos Tyskeren Engelskmanden,
En Spanier og en Hindu-Pmst,
De To holdt dem til hinanden;
Paa Dansk de samtalde alle Ni,
Skiøndt Tonen kun Een var hjemme i,
Det turde hun godt bekiende.

1. Wer Gott nicht mit uns diese zeyt,
so sol Israel sagen,
Wer Gott nicht mit uns dise zeyt,
wyr hetten must verzagen,
Die so eyn armes heufflin sind,
veracht von so viel menschen kind,
die an uns setzen alle.

212. De alle derfore til hende saae,
Alt med deres gode Minde,
De kunde det alle godt forstaae,
At bedst er en Voldgifts-Kvinde,
Naar derom det giælder først og sidst,
Hvad Hjertet maa kalde sandt og vist
Om Veien til Liv og Lykke!

2. Auff uns ist so zornig yhr synn,
wo Gott hett das zu geben,
Verschlungen hetten sie uns hyn
mit gantzem leyb und leben,
Wyr wern als die eyn flut erseufft
und uber die gros wasser leufft
Und mit gewallt verschwemmet.
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3. Gott lob und danck, der nicht zu gab,
das yhr schlund uns mocht fangen,
Wie eyn vogel des stricks kompt ab,
ist unser seel entgangen.
Strick ist entzwey und wyr sind frey,
des Herren namen steht uns bey,
Des Gotts hymels und erden.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 440.
Da Luther skrev til Spalatin ved nytaarstid 1524
(se nærmere under »Af dybsens nød«) og fortalte
om sine planer med tysk kirkesang, især med tyske
bearbejdelser af Davids salmer, nævnte han ikke
Ps. 124 blandt dem, som han og hans medarbej
dere skulde oversætte. Men kort efter har Justus
Jonas en gendigtning færdig, som han har fore
taget enten af egen drift eller paa Luthers til
skyndelse; thi den 14. jan. 1524 skriver Luther
igen til Spalatin og medsender »poema Justi
Jonae Praepositi«; det kan næppe være andet end
salmen »Wo Gott der herr nicht bey vns helt«, se
Wackernagel 111,62. Det er en gendigtning af
Ps. 124 paa 8 vers, som først blev trykt samme aar
i »Eyn Enchiridion oder Handbuchlein«, hos
Ferbefass i Erfurt. I denne samling er Luthers
salme ikke optaget. Man kan formentlig deraf
drage den slutning, at udgiveren ikke har kendt
den endnu. Boghandlerne var begærlige efter at
faa fat i Luthers salmer og faa dem trykt, og man
kan ikke tænke sig, at udgiveren af haandbogen
har skudt en Luthersalme til side for en af Justus
Jonas, som da heller ikke paa langt nær kan
maale sig med Luthers.
Deraf kan man igen slutte, at Luthers salme er
blevet til senere; han har formodentlig ikke været
helt tilfreds med Justus Jonas’ arbejde. Tankerne
deri kunde ikke give anledning til betænkelighed,
for det var Luthers egne. Men der var for mange
af dem, fremstillingen var for bred og svævede
langt bort fra det bibelske forlæg. Arbejdet var
langt fra det salmeideal, som Luther havde nævnt
i brevet til Spalatin: at man skulde holde sig
ganske nær til bibeltekstens ordlyd og kun for
holde sig frit overfor denne, hvis man ved et
andet ordvalg kunde gøre meningen mere klar.
Saa tager Luther selv fat for at gøre det bedre, og
det gør han i disse tre vers, hvor han nøje holder
sig til den bibelske tekst. Antagelig er Luthers
salme digtet i tiden februar-april 1524, og den
blev først trykt i den lille korsalmebog, som han
udgav sammen med Johann Walter dette aar.
Spitta, som ellers ofte ansætter Luthers salmer
til et andet og tidligere tidspunkt end det tradi

tionelle, har intet at bemærke dertil, da ogsaa han
synes, at Luther holder sig stramt til sit program
i brevet til Spalatin.
Selv om Luther ikke i dette nævner Ps. 124,
var det dog naturligt, at han fik øje paa den, da
den middelalderlige gudstjeneste begynder med
det saakaldte adjtuorium, Ps. 124,8. Det var na
turligt, at det kunde vække ønsket om at benytte
Ps. 124 som grundlag for en indgangssalme til
gudstjenesten, ligesom han tidligere havde benyt
tet Ps. 67 til en slutningssalme, se »Nu er os Gud
miskundelig«. Skaar bringer en karakteristisk
udtalelse af Luther om Ps. 124, som afslører,
hvordan han har forstaaet sin egen gendigtning:
»Denne Salme maa ogsaa vi synge, ikke alene
mod vore Fiender, som aabenbare hade og for
følge os, men ogsaa mod den aandelige Ondskab.
Thi vi vide af Evangeliets Vidnesbyrd, at syv
Djævle efterstræbe os nu, medens vi før kun have
havt een at være bange for. Disse aflade ikke at
bringe hele Verden paa Benene imod os ... Men
det er ikke nok med denne Fare: en tredie Fiende
reiser sig mod os, en, som er i os, nemlig den hel
lige Fru Hulda, vort Kjød, som altid lokker os til
Synd og volder Uro. Fordi nu den kristelige
Kirke staar i en saa stor Fare, da lader os ogsaa
synge denne Psalme Herren Kristus til Ære,
efterdi han uden Afladelse opholder og værger os
mod saadanne Fiender.«
Den blev oversat til dansk 1529, formentlig i
et tillæg til Malmøsalmebøgerne; oversætteren er
ukendt.
Then. cxxiij. Psalme, Nisi quia
dominus erat in nobis.
1. WAre Gud icke med oss thenne tyd,
saa skal Israel sige,
Ware Gud icke med oss thenne tyd,
wy hadde lid angist oc qwide.
Gud saa the Christne store oc smaa,
alf mange wantro foractis saa,
ther thennom monne saare forfølge.
2. The menniske ere y hw saa wrede,
the reese thennom mod oss alle,
Saa leffuendis hadde the sunckit oss nedder,
med grumhed oss offuer falle,
Wor siæl hin gick igiennom thet wand
wy hadde forsunckid alle mand,
hadde Gud icke med oss wærid.
3. Benedidet wære Herren ther oss ey gaff,
vnder theris tender fangne,
alt som een fwl ther snaren kommer aff,
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saa er wor siæl vndgangen,
then snare er brøsten, oc wy ere fry,
wor herris naffn thet staar oss by:
Som haffuer skapt himmel oc iorden.
4. Aere wære teg Gud y ewighed,
wor fader lodst tw teg kalle,
begaffue oss med thyn miskundhed:
wy bede tw oss ey vndfalle,
Then ære thyn søn skall være lyg,
fraa nw oc ind til ewige tyd.
Then Helliaand ey fraa skillies.
Dansk 1529.
Her efter Bruun 1,52.
Denne oversættelse gik videre til Tv 52, hvor der
er nogle mindre ændringer:
1,7: som dem
2,2: dem
3: ned,
4: offuerfaldet,
3,7: Hiemmelen
Med undtagelse af de to sidste ændringer gik
denne tekst videre til Th 296, hvor den efterføl
ges af en oversættelse af Justus Jonas’ førnævnte
salme: »Vil Gud vor Herre ey met oss staa«, alle
8 vers.
Luthers salme gik videre til K og P 165 med
uvæsentlige, mest ortografiske ændringer, stadig
med det af oversætteren tildigtede lovprisnings
vers. Kirkeritualet af 1685 foreskriver, at den skal
synges før prædiken ved taksigelsesfesten. Paa
samme maade gik Justus Jonas’ salme videre til
K og P 462. Men derefter kan Justus Jonas notere
en sejr over Luther, idet hans salme blev optaget
endnu i Gb 102 som slutningssalme til søndag
efter nytaar.
Da nu begge disse salmer var udeladt i E, tog
Grundtvig dem op til revision allerede 1810 eller
1811, se Sangv. 111,28 og 30, hvor de er gengivet
efter haandskriftet. Luthers lyder:
1. Var Gud ei med os denne Stund,
Maa Israel bekende,
Var Gud ei med os denne Stund,
Forgik vi i Elende
Vi er jo kun en ringe Hob
Saa mangen Mand med Spot og Raab
Saa haardt paa os indsætter.
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2. De true os saa vredelig,
Og vilde Gud tilstæde
Opslugte de os visselig
Med al vort Liv og Glæde,
Vi bleve som det flade Land,
Hvorover Flodens høie Vand
Med Størke sig henvælter.
3. Men lovet være du vor Gud!
Du hjelper os af Fare
Vor bange Sjæl du leder ud
Som liden Fugl af Snare,
Ja Snaren brister, vi er fri
Thi Herrens Navn os stander bi
Vor Gud han bor i Himlen.
Grundtvig i8io(?).
Her efter Sangv. 111,28.
Denne tekst blev ikke offentliggjort før efter
Grundtvigs død, nemlig i Sangv. (gi. udg.) V, 91.
Han tog imidlertid endnu en gang fat paa
Luthers salme, nemlig i Psalmeblade til Kirke
bod 1843, hvor den fik følgende skikkelse, lige
ledes i haandskrift:
1. Var Gud ei med os nutildags,
Maa Kirken vel bekiende,
Var Gud ei med os nutildags
Med os det var til Ende
Thi vi er kun en lille Flok;
Men Fiendens Hob er talrig nok,
Og den gaaer os paa Klingen.
2. Som Ulve efter Lam og Faar,
Og efter Harer Hunde,
De slugde os med Hud og Haar
Tilvisse om de kunde;
Men Gud skee Lov! det gik ei an,
Løb deres Tænder end i Vand,
De knuste os dog ikke!
3. Thi glæde sig nu hvert Guds Barn,
For vi er frelst af Fare,
Som Fuglen i et Jægergarn,
Vi faldt i Fiendens Snare,
Men Snaren sprang og vi er fri,
Fordi den Herre stod os bi,
Som haver Alt at raade!
Grundtvig 1843.
Her efter Sangv. III, 270.
Heller ikke denne tekst blev offentliggjort af
Grundtvig selv, men P. A. Fenger, som kendte
Grundtvigs planer om salmer til kirkebod, har
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foretaget en bearbejdelse af den, som Grundtvig
sikkert har godkendt, hvis han ikke selv har fore
taget den. Den fremkom i ETF 721. Her er
ændret:
1,2:
7:

Maa Israel bekjende,
Som os opsluge vilde.

2:

udeladt.

2 (3), 1-2: Dog, Gud skee Lov, nu hvert Guds
Barn
Er frelst af Frygt og Fare!
5:
Men Snaren brast,
Saaledes gik den lille salme paa to vers ind i
Sangv. (gi. udg.) III, 89 og ind i salmebogstil
lægene RT 1,744, K.HT 857, KST 684 og HT
783. Men i KH blev den ikke optaget.
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny
oversættelse efter Luther, »Var GUd ej med os
denne tid«, Æ 355. I MB blev den ikke optaget,
men N 243 optog en ny bearbejdelse af den
gamle danske tekst ved pastor Prahl:
1. Var Gud ei med os denne Tid —
Saa Israel skal sige Var Gud ei med os denne Tid,
Med Angst vi maatte vige;
Men Gud de Christne, store, smaa,
Af Verdens Børn foragtet saae,
Som saare den forfølge.
2. De er i Hu saa gram og vred,
Mod os sig reise Alle,
De vilde gjerne slaae os ned,
Med Vold os overfalde;
Og synke maatte hver en Mand
I Trængselens det dybe Vand,
Var Gud ei hos os bleven.
3. Vær evigt lovet, Herre Gud,
At ei din Hjord blev fangen,
At som en Fugl af Snaren ud
Saa er vor Sjæl undgangen,
At Snaren brast, og vi er fri,
Fordi den Herre stod os bi.
Som Jord og Himmel skabte.
H. S. Prahl i N 243.
D 298 har optaget Grundtvigs tekst fra 1811, dog
med nogle ændringer: 1,5-7 efter Grundtvigs
tekst hos Fenger. 3,7 efter den gamle.
Der findes flere andre danske oversættelser af

salmen, saaledes F. L. Mynsters i »Luthers Psalmer«, Kjøb. 1862, nr. 23: »Var Herren ikke
med os nu«; her er versformen ændret. Endvidere
Hans Rasmussens i »Udvalgte Salmer og aandelige Sange af Dr. Martin Luther«, Kjøb. 1917:
»Var Gud ej med os denne Tid«. Endvidere
provst Cederfeld de Simonsens i Kirke-Tidende
1919, sp. 481, d. 31. aug.: »Var Gud ej med os
denne Tid«. Endelig Harald Vilstrups i »Syn
gende Himmellyst« (1937), nr. 7: »Var Gud ej
med os denne Tid«.
I Norge har Landstad allerede 1855 givet en
oversættelse af samtlige »Martin Luthers aandelige Sange«, og heri findes den nærværende endda
i to forskellige redaktioner, den ene med regelret
metrum som hos Luther, den anden friere ryt
misk form, fordi han mener, at det er det mest
folkelige. Og derefter har han ikke brugt nogen
af dem i sin salmebog; La 555 »Var Gud ei med
os denne Tid« bringer en tredie tekst. Hauge 350
bringer ogsaa en ny bearbejdelse med den gængse
begyndelse og noget nærmere ved den gamle
danske. La rev 629 har optaget Landstads tekst,
og Støylen har oversat samme tekst til Nynorsk
496.
(Koch VIII, 115-17. Fischer 11,321. Kulp 93 og 95.
Spitta 79-81. Weimarudg., s. 124-25. Skaar 11,433-35.
Seveiinsen 11. Nutzhorn 1,154-57. Poulsen 111,60-62).

VAR I IKKE GALILÆER.
1. Var I ikke Galilæer,
Kaldte eder Pharisæer
Ei med Haan ulærde Mænd,
I, som bragde først paa Tale
Hvad vel nys laae dybt i Dvale,
Men stod herlig op igien?
2. Jødelands Apostel-Skare!
Hvad i Verden kan forklare
Kraften i dit gamle Ord,
Som endnu giør Under-Værker,
Har til stolte Mindes-Mærker
Kirker alle trindt paa Jord?
3. Hvor kan vi med eder stemme,
Som har dybt i Østen hjemme,
Eders Billeder forstaae ?
Hvor kan vi, i fjerne Egne,
Vidne om, paa eders Vegne,
Hvad I hørde, hvad I saae?
4. Ja, hvor kan, skiøndt I er døde,
Eders Ord paa Tunger gløde,

I
1

VAR I IKKE GALILÆER

Trodse Vidd og Blok og Baal!
Hvor kan eders Aand i Norden,
Ja, i hver en Vraa paa Jorden,
Tale Folkets Moders-Maal!
5. Ei udlokke, ei udpine
Lader sig af søde Vine
Slig en Kraft med nogen Konst;
Den hver Folke-Aand paa Jorden,
Ogsaa Kæmpernes i Norden,
Ønskede sig kun omsonst!
6. Herrens Ord og Pindse-Dagen,
Ikkun de forklare Sagen,
Gav jer alle Tungers Aand,
Aanden, som kan Alt udvirke,
Som i Jesu Christi Kirke
Løser alle Tunge-Baand!
7. Ikke jer det er, som tale,
Siger Han, som kan befale,
Men det er min Faders Aand!
Derfor, skiøndt I tidlig døde,
Ordet lever, Tunger gløde,
Jærtegn giør Guds Høire-Haand.

i
j

8. Sandelig, det var Guds Finger,
Som gav Bruden Ørne-Vinger,
Midt i Ørken Huus og Gaard,
Som gav Korsets Ord fra Østen
Kæmpe-Kraften, Kvinde-Røsten,
Her blandt os i tusind Aar!
9. Døde Ordet i Latinen,
Vaanded sig i Skiærsilds-Pinen
Hjertet, som for Himlen slog;
I en Paaske-Morgenrøde
Ordet stod dog op af Døde,
Engle Djævlene forjog!
10. Giennemboret er nu Øret,
Løftet er nu Taage-Sløret,
Som tildækked Herrens Bog;
Nu i Nord forstaae vi, bedre
Selv end Kvad af vore Fædre,
Østens høie Billed-Sprog!
11. Moders-Maalet dybt sig bøier,
Let og liflig det sig føier
Efter fremmed Tanke-Gang,
Yndigt selv, men blødt derefter,
Laaner Aand og Ild og Kræfter
Det af Zions Helte-Sang!
7
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12. Hvoraf gløde vore Tunger?
Hvad er det, som i os sjunger,
Naar vi prise Jesu Navn ?
Hvad hensmelter os i Ordet,
Saa vor Sjæl ved Naade-Bordet
Synker sødt i Jesu Favn!
13. Hvad kan mægte, hvad kan virke
Det der skeer i Christi Kirke,
Alt Umuelighed for os?
Kun Hans Aand, som skabde Solen,
Som paa Almagts-Kongestolen
Byder Død og Djævel Trods!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837 (1836), No. 24.
Noter, bibelhenvisninger og fortolkning:
1,1:
Ap.G. 2,7.
2-3: Ap.G. 4,13.
5:Hvad: Kristus.
2: Hvorledes kan disse ulærde mænds ord have
en saadan kraft, at kirker til minde om dette ord
og til brug ved dets forkyndelse har rejst sig ver
den over?
3: Og hvorledes kan vi fatte disse fremmede
folks tale, ja endog træde i deres fodspor som vid
ner og forkyndere ?
4: Forkynderne er døde, men deres ord lever,
ja gløder paa vore tunger. Det har trodset oplys
ningstidens spottende vid, f.eks. Voltaires, fangeblok, Ap.G. 16,24, °S martyrbaalet. 3-6: Ap.G.
2,8-11.
5: En saadan kraft, som enhver folkeaand for
gæves har ønsket sig, lader sig ikke forklare ved,
at de »var fulde af sød vin«, Ap.G. 2,13.
6: De talte den levende, opstandne Frelsers ord,
og dertil kom pinseunderet: de fik den Aand,
som kan gøre brug af alle tungemaal og løse alle
tungebaand og iøvrigt udvirke, hvad den vil,
1. Kor. 12,11.
7: Math. 10,20.
8: Guds finger, Luk. 11,20. Lin. 2-3 kan synes
dunkle; de forleder en litteraturprofessor som
Hans Brix til at fantasere om nordisk mytologi,
om Tor, som i fjederhammen drager ud mod
lysets fjender, turserne; og bruden skulde saa
betyde den kæmpende kirke. Men disse linjer har
deres fulde forklaring i Aab. 12, hvor der fortælles
om en kvinde, som skulde føde et barn, mens en
stor ildrød drage stod foran hende for at opsluge
barnet, naar det blev født. Hun fødte et drenge
barn, men det blev bortrykket til Guds trone. Og
kvinden fik »den store ørns tvende vinger«, saa
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hun kunde fly ud i ørkenen, hvor Gud havde
beredt et sted, hvor hun kunde være i fred. Kvin
den er menigheden, drengen er Kristus, dragen
er djævelen, ørkenen er jorden, hvor Gud til det
sidste vil opholde sin menighed. Saaledes gav
Gud ogsaa evangeliet, korsets ord, i. Kor. 1,18,
to ørnevinger, kæmpekraften og kvinderøsten,
styrken og mildheden. Den ændrede tekst, »san
gerstemmen, kæmperøsten«, betyder maaske og
saa det milde og det stærke, men maaske snarere,
som Ludwigs siger: den kristelige Lovsang og den
kristne forkyndelse.
9: Evangeliet blev dødt i latinen, fordi dette
sprog var fremmed for tilhørerne; saa vaandede
det hungrige hjerte sig i skærsildspine. 9,6: Aab.
12,7-9. I s'n pinseprædiken 1864 siger Grundt
vig, at Aanden maa tage sig af den kristne menig
heds folkelige uddannelse paa modersmaalet, for
at vi ret kan forstaa evangeliet. Og han fortsæt
ter: »Det er da ogsaa klart nok, at hos os og hos
alle dem, der efter Morten Luthers gode Raad
afkastede Pavedømmets Aag, udfejede det vild
fremmede af Kirken og krævede af alle dem, der
vilde tale til os eller synge for os om kristelige
Ting, at det skulde ske paa det Maal, som vi var
fødte og opfødte i, - hos os er Modersmaalet
blevet langt mere bekvemt til at udtrykke, og
Folket blevet langt dygtigere til at fatte, hvad
Aanden siger til Menigheden, og hvad Aanden
opvækker os til at synge i vort Hjærte og i vor
Forsamling om Vorherre Jesus Kristus . . .«.
10: Vort øre er nu aabnet, Ps. 40,7. Vi forstaar den østerlandske bibel bedre end den nor
diske Edda.
11: Det er nok dette vers, som faar Raid til at
kalde denne salme den danskeste af alle danske
salmer. Vort modersmaal er ydmygt overfor
evangeliet og føjer sig let og lifligt efter Herrens
tankegang som en flink tjenerinde. Det er yndigt
i sig selv, men i samme grad blødt og trænger
derfor til, hvad det ogsaa faar: Aand og ild og
kræfter fra Sions heltesang, sangen om helten, der
sejrede over døden.
12: Hvad er det for en magt, som synger i os,
naar vi synger om Jesus? Hvad er det for en
varme, som faar os til at smelte, saa vi ved nad
verbordet synker i Jesu favn?
13: Det er den almægtige Guds Aand, som
udfører alt det, der er umuligt for os.
Denne kirkehistoriske pinsesalme fremkom i det
første hefte af Sangværket og kan for saa vidt
dateres til 1836. De syv første vers blev optaget
af P. Hjort i hans »Gamle og Nye Psalmer« 1840;
han maa have tænkt sig, at dette uddrag var egnet

VAR I IKKE GALILÆER

til kirkebrug. Det mente Grundtvig næppe. Han
forkortede salmen til 8 vers i Prøveheftet 1845,
nr. 107, hvorefter den blev optaget i Fengernes
Pinsehefte og senere i 2. opl. af hans egne Fest
salmer 1850, nr. 675; den bestaar af originalens
v. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 11, ændret saaledes:
1,5: Ham, som laae i Dødens Dvale,
3(4),!: skiøndt Sproget døde,
5: I hver Stad og Vraa paa Jorden,
4(6), 1: Paaskemorgen, Pindsedagen,

5(7)>5: Eders Taler evig gløde,
6: Smelter alle Sjæles Baand!
6(8),5: Sangerstemmen, Kæmperøsten,
6: Giennem atten Hundredaar!
7(12):

Derfor gløde vore Tunger,
Derfor sødt det i os sjunger,
Naar vi prise Jesu Navn,
Og vor Sjæl i Kirkeordet,
Smeltende ved Naadebordet,
Synker sødt i Jesu Favn!

8(11),3: Efter Herrens Tankegang;
Saaledes blev den optaget ogsaa i Rørdams MernFestsalmer. I 7. opl. af Grundtvigs Festsalmer
ændrede han endnu:
5(7)j6: Sjælens
Saaledes blev den optaget i ETR 914 og ETF 932
og senere i Sangv. 11,93.
Denne endelige tekst blev optaget i RT 1,666,
KH 296 og SS 798.
Et særligt problem opstaar ved 6 (8),6. Det var
naturligt for Grundtvig at skrive atten Hundred
aar. Skal man beholde denne tekst som et histo
risk minde om salmens alder, eller skal man, som
Tårup siger, ændre det til nitten, da salmen dog
taler til »nutiden«? D 242 har gjort noget andet,
nemlig ændret teksten efter originalens 8,6; saa
stødes ingen af »atten« eller »nitten«.
Det maa endnu nævnes, at der findes et haandskrift, som antagelig er et første udkast til den
ændrede tekst fra 1845. Det har forskellige afvigel
ser, især et meget ændret begyndelsesvers:
Galilæer jo til Hobe,
Folke-Vrimlen maa udraabe,
Mestre dog i alle Sprog,
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Saa til Norden og til Syden
Og til Vesten udgik Lyden
Som en Sol paa Heltetog.
(Ludwigs 1,98-101. Geismar 11,38-46. Brix 47-49.
Raid 126. Uffe Hansen 1,241-2. Tårup IV,52-74,
205. StJ 11,25-26. »N. F. S. Grundtvigs Sidste Prædi
kener«, Kjøb. 1880, I, s. 352-3).
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4,6: i din Naade,
7: af Vaade!
I Sønderjylland blev den ikke optaget i N, men
først efter Genforeningen i SS 799 med samme
tekst som KH.
I D blev den udeladt. Men man har faaet en
rundelig erstatning i »Der sad en fisker saa tanke
fuld«.

VED GALILÆERHAVETS BRED.
Mel. Om Himmerigs Rige saa ville vi tale.
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1. Ved Gallilaeerhavets Bred
En Røst blev hørt, som taled Fred,
Og taled, saa det skete;
Der Simon Peters Fiskernæt
Paa Dybet fik den rige Dræt,
Som ham til Jesum ledte
Og Herrens Priis udbredte.

1. BENEATH the Cross of Jesus
I fain would take my stand The shadow of a mighty rock
Within a weary land A home within the wilderness,
A rest upon the way,
From the burning of the noontide heat,
And the burden of the day.

2. O Herre, mange Siæle gaae,
Hvor Dybets Bølger sammenslaae,
Hvor der er Nød og Fare;
Men lønlig sukke de til dig.
At du dog vil miskundelig
Med dine Straaler klare
For dem dig aabenbare.
3. Da byder du din Tjener gaae.
At Mennesker han fange maa
Og frem til Lyset lede;
Vel er han selv en syndig Mand,
Men i det Navn, som frelse kan,
Paa Dybet gaaer han, rede
Til Garnet ud at brede.
4. Ak, rør dog Havet med dit Ord,
Gjør Fiskedrætten rig og stor
Og Glæden over Maade;
Du, som alene hjælpe kan.
Vort Liv, vor Gud, vor Frelsermand,
Bønhør os af din Naade,
Frels Sjælene fra Vaade!
Frederik Hammerich.
RF 1850, nr. 168.

Salmen fremkom 1850 i det første forslag til R og
blev siden uden ændringer optaget i R 174. Maaske er den skrevet, fordi man har manglet en
salme over Luk. 5,1-11 til 5. sønd. e. trin.
Den gik videre til KH 178 med en ændring i
slutningen:

2. O safe and happy shelter!
O refuge tried and sweet!
O trysting place where Heaven’s love
And Heaven’s justice meet!
As to the exiled patriarch
That wondrous dream was given.
So seems my Saviour’s Cross to me A ladder up to heaven.
3. There lies beneath its shadow.
But on the further side.
The darkness of an open grave
That gapes both deep and wide;
And there, between us, stands the Cross,
Two arms outstretched to save.
Like a watchman set to guard the way
From that eternal grave.
4. Upon that Cross of Jesus
Mine eye at times can see
The very dying form of One
Who suffered there for me.
And from my stricken heart, with tears.
Two wonders I confess —
The wonders of redeeming love,
And my own worthlessness.
5. I take, O Cross, thy shadow
For my abiding place;
I ask no other sunshine
Than the sunshine of his face;
Content to let the world go by,
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To know no gain nor loss, My sinful self my only shame,
My glory all, the Cross!
Elizabeth Cecilia Clephane, i867(?).
»Family Treasury«, 1872, p. 398.

»Family Treasury« var et magasin, som var
meget udbredt blandt skotske presbyterianere;
det bragte 1872, s. 398-9 to anonyme digte med
den fælles overskrift: »Breathings on the Border«,
der maaske kan oversættes: sukke ved grænsen til
evigheden. Udgiveren, præsten William Arnot,
London, tilføjer efter overskriften en parenthes,
hvori han siger: »Disse linjer udtrykker en ung
nylig afdød kristens erfaringer, haab og længsler.
Saaledes som de er skrevet, lige paa randen af
dette liv og med det forjættede land liggende
fuldt synligt for troen, ser de for os ud som fod
spor, der er afsat i tidens sand, hvor dette berører
evighedens ocean. Disse fodspor af en, som den
gode hyrde har fort gennem ørkenen ind til
hvilen, kan med Guds velsignelse bidrage til at
trøste og vejlede pilgrimme, som følger efter«.
Derefter følger de to digte, først ovenstaaende,
derefter det andet, som er mere uregelmæssigt
bygget og lyder saaledes:
Dim eyes for ever closed
For household tears or mirth;
A pale face looking up to God And so, farewell to earth!
Out to the light beyond,
Out of the pain and fear;
Out to the upper glory there.
Out of the darkness here!
Out of the land of death,
Out of the land of doubt,
To enter in the inner court.
And never more go out!
The healing and the balm,
The crown upon the brow,
The trial o’er, the triumph won, O God! to have this now!
Not so, O Lord! not this
The boon I ask from thee;
But for thy strength to do the work
My God hath set for me.
No faithful servant he
Who seeks for rest before,
Who faints ere yet the day is done,
And the evening work is o’er.
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I ask a living faith
Within me to abide;
I ask thee for a holy heart,
And a spirit purified,
Two willing hands to serve,
A patient mind to bear,
And hallowed, earnest lips to speak
For Jesus everywhere.
Not till the night hath come,
And stars shine out on high,
The darkness draweth o’er the earth,
The working time is by.
Then fold the weary hands
Upon the quiet breast;
Thou faithful one. Thy work is done Now enter into rest.
»Family Treasury«, 1872, p. 399.
Der er intet navn under disse digte, men forfat
terinden har tegnet et billede af sig selv i det
sidste digt, som ogsaa nok er det, der mest har
givet redaktøren anledning til de indledende
bemærkninger. Lovgren siger, at »Ved korsets
fod« er digtet 1867. Elizabeth Clephane døde i
februar 1869. Redaktørens udtryk »nylig afdød«
synes saaledes ikke at være helt træffende. Maaske
kan vi heller ikke være helt sikre paa, at dette er
det første tryk, og vi ved ikke, om det er dette
tryk, der ligger til grund for Sankeys kendskab
til sangen. Det er ham, der har gjort den berømt.
Det maa formodes, at han først har lært den at
kende 1874 eller senere, da han paa dette tids
punkt satte melodi til »De nioghalvfems saa roligt
laa«, og da kendte han ikke den afdøde forfatter
indes navn.
I Sankey’s »Sacred Songs & Solos« nr. 139 er
der følgende ændringer i den anførte tekst:
2,5: holy Patriarch
3,2: farther
3: awful grave
4,5: smitten heart,
7: The wonder of His glorious love,
Han komponerede melodien i den kendte børne
ven dr. Barnardos hjem i London. Den næste
morgen kl. 8 skulde der være gudstjeneste i Bow
Road Hall i Øst-London, hvor Moody og Sankey
plejede at prædike og synge. Men Moody skulde
den morgen tale andetsteds, og den kendte mis
sionær, den over 80 aar gamle canon Hay Aitken,
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skulde prædike i hans sted. Det var en yndig
morgen, og der var kommet mange folk. Det var
ordnet saaledes, at Sankey skulde synge før prædi
ken, og han sang da »Beneath the Cross« for før
ste gang. Virkningen var overordentlig. Med taarer i øjnene sagde taleren til forsamlingen: Kære
venner, jeg havde tænkt paa denne morgen at
tale til jer om »arbejde for Jesus«; men denne nye
sang har gjort et saadant indtryk paa mig og
øjensynligt paa jer alle, at jeg i stedet vil tale om
»ved korsets fod«. Derpaa holdt han en mægtig og
gribende tale, som Gud brugte til mange menne
skers omvendelse.
Sangen kom meget hurtigt til Norge, hvor den
blev oversat af Elevine Heede og først trykt i
»Børnenes Søndagsblad« 1876, nr. 10 og derefter
optaget i den sangbog, som hun redigerede for
methodisterne, »Den lille Sions Harpe«, hvor den
lyder:
Jesu Kors.
1. Ved Korsets Fod hos Jesus
Jeg vil saa gjerne staa,
Der finder jeg en Klippegrund,
Som jeg kan hvile paa;
Der er et Hjem i vildsom Ørk,
En stille, sikker Havn
Paa min Vandring i et fremmed Land
Gjennem Farer, Nød og Savn.
2. O Hjælp i Sjeleangest,
O trygge Tilflugtssted!
Ved Korsets Fod hos Frelseren
Der fandt mit Hjerte Fred.
Som Jakob i et natligt Syn
Saa Himlen aabne sig,
Kan jeg Stigen se fra Jesu Kors,
Hvor Guds Engle vinker mig!
3. Ei langt fra Korsets Skygge
Der er en aaben Grav,
Og rædsom mørk er Dødens Nat,
Som den omgives af;
Men mellem os er Jesu Kors,
I himmelsk Glans det staar,
Lig en Stjerne paa den mørke Vei,
Hvorfra Liv og Lys udgaar!
4. Med Troens Blik jeg stundom
Faar se paa Korsets Træ
Den Herre Jesus naglet fast
Og lide Dødens Ve.
O Under af Guds Kjærlighed!
O Naade høi og rig!
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At min kjære Frelser vilde dø
For en ussel Orm som mig!
5. Ved Korsets Fod hos Jesus
Der har mit Hjerte Fred,
Og aldrig mere vil jeg gaa
Fra dette sikre Sted.
Hvad Verden end kan byde mig,
Jeg agter alt for Tant,
Men jeg roser mig af Kristi Kors,
Hvor Fred med Gud jeg fandt!
Elevine Heede.
Børnenes Søndagsblad 1876.
Her efter »Den lille Sions Harpe«, nr. 35.
Selv om oversættelsen ikke staar helt paa højde
med originalen, slog den godt an. Den blev i
Danmark optaget i »De unges Sangbog« først i
halvfemserne, med ret smaa ændringer, og den
fortsatte gennem de skiftende udgaver af denne
sangbog, indtil den 1925 kom til at gøre et kort
besøg i salmebøgerne ved at blive optaget i SS
800, hvor der er følgende forskelle fra den anførte
tekst:
1,4: bygge
3,2: Jeg ser
3: Og mørk og grufuld Dødens Nat,
4,2: Paa Korsets Træ kan se
6: stor og rig,
5,8: Hvorved Fred
1895 blev sangen optaget med nogle flere ændrin
ger i den gamle Hjemlandstoner, og denne tekst
gik videre til IMS 89, DT 795. Jessen 735 har kun
optaget første og sidste vers. Den nye Hjlt 173 har
blandet de to tekstformer sammen.
Selv om den i Sønderjylland var kommet i
salmebogen, blev den dog næppe brugt meget i
kirkerne, og der rejste sig ikke nogen røst for at
faa den optaget i D.
I Norge blev den flittigt optaget i sangbøgerne,
men ikke i salmebøgerne.
Pastor A. Fibiger ved Eliaskirken i København
holdt saa meget af denne sang, at han skrev dens
begyndelseslinje under sit portræt og opkaldte to
af sine bøger efter den; det var en gennemgang af
søndagsevangelierne til andagtsbrug, første tekst
række: »Ved Korsets Fod«, 1921, anden tekst
række: »Hos Jesus«, 1922.
(Julian 238. W. J. Limmer Sheppard: »Great Hymns
and their stories«, London 1953, s. 181. »Sankeys Liv
og Sange«, ovs. af Rakel Hall. Kristiania 1908, s.
216-17. »Family Treasury« paa British Museum).
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Men føre sig og andre
Til helveds straf og nød.

Mel. Hielper mig/ og GUd etc.
1. DIsciplerne tillige
Adspurde JEsum saa:
Hvo som i himlens rige
Dend største være maa;
Hand setter for dem ned
Et barn/ og til dem taler/
Derved hand dem befaler/
At flye hofmodighed.
2. I denne verdens riger
Regierer veldighed/
Dend/ som i armod ligger/
Naaer ikke ærens sted:
Hvosom i himmerig
Vil komme til vor HErre/
Dend skal her ydmyg være/
Og selv fornedre sig.
3. Vel dend/ som sig ret kiender
I sin elendighed/
Til HErren sig omvender/
Og for GUd falder ned
I bønnen uden svig/
Dend vil hand vist optage
Fra verdens nød og plage
I himmelen til sig.
4. Vel dend/ som her annammer
Et barn i CHristi navn/
Og sig derved ej skammer/
At tage det i favn/
Og vil foruden list
Det føde og det klæde/
Hand haver med stor glæde
Annammet JEsum Christ.
5. Vee dend/ som ej betragter/
Hvad som er ret og got/
Men smaa børn slet foragter
Med uret/ vold og spot/
Og giør forargelse/
At mange børn afvige
Fra troen og Guds rige
Til straf og dødens vee.
6. Af hvem det ej betænkis/
Det hannem bedre var/
At hand snart kunde senkis
I havet aabenbar/
Ach! var dend ikke fød/
Som ej for GUd vil vandre/

7. Ach! lad dig ej forføre/
O! kiere menniske/
Forargelse at giøre/
Lad hver din fromhed see/
Ved Christi ord bliv fast:
Din haand/ foed og dit øje
Ved kraften af det høje
Tag bort/ og fra dig kast.
8. Betænk/ at disse lemmer
Betyde syndsens lyst/
Naar du dig derfor gremmer/
Da troe paa JEsum Christ/
Ach! tving dit kiød og blod/
At du ved Aandens naade
Kandst over synden raade/
Saa er dig HErren god.
9. GUd dig sit barn vel kiender/
Og tager dig i agt/
Hand sine Engle sender
Til dig mod satans magt/
Naar du fra angst og vee
Af denne verden farer/
Skalt du blant Engleskarer
GUds ansigt altid see.
1 o. Med lyst skalt du beskue
GUds store herlighed/
Du tørst ej mere grue
For modgang og fortred/
Du vorder Engler lig/
Dig skal ej døden røre/
Men du skalt GUd tilføre
Hans lof evindelig.
B. C. Ægidius:
»En Nye Psalme-Bog«, Flensborg 1717, nr. 181.
Da Ægidius som den første samlede en sønder
jysk salmebog paa dansk, passede han paa, at
oversættelserne nøje fulgte den tyske tekst, fordi
man eventuelt i samme kirke ved samme guds
tjeneste skulde synge baade paa tysk og dansk,
som man nu kunde bedst, - og sang man ikke
paa samme sprog, skulde man dog følges ad i
tankegangen. Han havde tillige det hensyn, at
der burde være salmer til alle evangelier. Derfor
digtede han selv en hel aargang, som udgør det
største afsnit i hans bog: »Aarlige Søndags- og
Højtids-Psalmer«, hvori den foranstaaende fin
des. Den er skrevet til St. Mikkels-Dag over denne
dags evangelium, Math. 18,1-n. Den blev ikke
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optaget i P eller MB og naaede heller ikke ud
over Sønderjyllands grænser. Men i Sønderjyl
land maa den dog vist i sin tid have haft en vis
betydning, idet fire af dens vers blev optaget i
N 211, »Vel den, som her annammer«, v. 4, 5,
6, 9, ændret saaledes:
1 (4),2:
5:
7:

Jesu Navn
Vil uden Argelist
sig til Glæde

2 (5) ,4-6: Og volder med sin Spot
En stor Forargelse,
Saa Børnene afvige
3 (6), 1-5: Hvo det ei vil betænke,
For ham det var til Gavn,
Om man ham vilde sænke
Dybt ned i Havets Favn;
Var han dog aldrig fød,
4(9), 1-2: Gud sine Børn dog kjender
Og tager vel i Agt,
4: dem
5: de
6: fare
7: de i Engleskare
Disse fire vers blev atter udeladt i SS, saa nr. 211
kom til at staa blankt.
Da det sønderjydske salmebogsudvalg i 1933
foretog et rundspørge for at faa oplyst, om man
havde savnet nogle af salmerne i N, som var ude
ladt i SS, var der to, som pegede paa denne salme;
den ene var just børnehjemsforstander, og det var
for saa vist forstaaeligt nok. Men det var dog ikke
nok til at redde den ind i SF, endsige i D.
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Mel. Det er saa yndigt at følges ad.
1. Velkommen hellige Julefest
Med høitvelsignede glade Minder
Om Barnekongen, vor høie Gjæst,
Der midt i Natten som Sol oprinder
Om Hyrder bange og Englesange,
Om Lys, der tændes i Hytter trange!
O Gud skee Lov!
2. O Julehøitid, velsignet vær!
Ja Gud skee Lov, at vi nu kan mødes
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Med Brødre, Søstre og dig især,
Som vil paany i vort Hjerte fødes,
Al Naadens Kilde, vor Frelser milde.
Som Brodernavnet os skjænke vilde!
: Halleluja!
3. O vær velkommen, du Herre Krist,
Til vore fattige Synderhjerter!
Og lad os føle det fast og vist,
At Lægedommen mod alle Smerter
Er nu tilstede for dem, som bede,
For dem herinde dig Plads berede
O Gud skee Lov!
4. Men ak, Saamange har intet Hjem
For dig Barnlille! vor Juleglæde, Lad Julestjernen dog lære dem,
At skamme sig og for dig at græde
I dybe Dale, at du kan tale
Og sødt for fattige Sjæl afmale
Dit Naadens Ord!
5. Velsign saa Julen, du kjære Gud,
Dit Rige komme med Fred og Glæde,
Luk ind i Hjertet dit Julebud,
Saa vi maa føle, du er tilstede!
O, da med Gammen vi synge sammen
Nu Ære være vor Gud, ja Amen!
Halleluja!
Anders Nielsen, 1865.
»Psalmer, udgivne af Kirkelig Forening for den
indre Mission i Danmark, 2 den Samling«, 1866,
nr. 674.
Anders Nielsen blev 1862 lærer ved Klovby skole
i Ubby sogn og 1865 lærer ved Ubby skole og til
lige kirkesanger, mens Vilh. Beck var kapellan i
sognet for sin fader. Da han saaledes har staaet
Vilh. Beck nær, maa man gaa ud fra, at denne
har faaet sangen af Anders Nielsen selv til brug
i 2. del af Indre Missions salmesamling, der ud
kom som et slags tillæg til R. Da denne 2. del
udkom 1866, maa sangen være skrevet senest til
julen 1865, og det er da ogsaa dette aar, som staar
noteret i N ved Anders Nielsens navn. At Anders
Nielsen er forfatteren, staar ikke i Indre Missions
samling, men da han 1867 udgav sin egen sang
bog »Pilgrimsharpen. Salmer og aandelige Sange,
oversatte fra svensk«, noterede han omhyggelig
i registret, hvilke sange, der var oversat fra
svensk, og satte forfatternavnet ved de danske
salmer (det var i reglen Brorsons), i et enkelt
tilfælde »ubk.«, hvorfor man kan gaa ud fra, at
de ikke mærkede sange er hans egne originale.
Hertil hører ovenstaaende. Den blev uden æn-
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dringer optaget i N 587 og derefter i DT 761 og
Sønderborg T 758, men det betyder ikke, at den
havde vundet en saadan plads i Sønderjylland, at
det berettigede dens optagelse i D.
P. Poulsen meddeler følgende: »Det var ikke
blot ude i landet men også i hans egen skole,
hans sange blev modtaget med glæde. En af de
drenge, der sad i skolen den dag, da den nye
lærer begyndte sin gerning der, husker endnu
som gammel mand, hvilket indtryk det gjorde
på børnene, at han havde en lille poetisk be
mærkning til hver enkelt af dem. Især fik hans
religions- og sangtimer stor betydning for mange
af dem, og så skriver han: »Ved den tid digtede
han mange af de sange, som han senere samlede i
Pilgrimsharpen, og dem sang vi med liv og lyst.
Af disse bør især fremhæves julesangene, der også
blev brugt i kirken, sunget flerstemmigt af lokale
kræfter, som Nielsen havde indøvet. Og da var
den store kirke fyldt af folk også fra nabosognene.
Men også mange af hans andre sange blev sunget
i kirken«.«
Sandsynligvis har denne sang da faaet en slags
kirkelig indvielse fra starten. Sandsynligvis er den
blevet sunget første gang til julen i 1865 i Ubby
kirke, og det er baggrunden for, at Vilh. Beck har
kunnet trykke den 1866 i Indre Missions tillæg.
(P. Poulsen VI,51-56).

VELKOMMEN HID, I SØDE JESU NAVN.
Over Evangelium, Luc. 2.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal aid vor Gierning, etc.
1. VElkommen hid,
I søde JEsu Navn,
Du Nyt-Aars Tiid,
Oprind os good og bliid,
Til vor Siæls og Legems Gavn!
Lad Fredens Sool i det Aar,
Nu omgaar.
Omskinne Jordens Bold,
Med Fred saa mangefold!
Gid i HErrens Frygt vi maa
Jordens rige Frugter faa.
Og aff Synden daglig staa!
2. Kom Siæl, ah kom.
At du i JEsu maa
See dend Guds Dom,
Hvordan de skar ham om,
Og hvad Navn hand monne faa!
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Ah, holdt dig nær til dend Flood,
I hans Blood,
Som læger aid din Brek,
Og toer din Synde-sek,
At du bliver skiær og hvid.
Fra din synd og skam befriid,
Til dend ævig Nyt Aars Tiid!
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 127.
Til første søndag i advent skrev Kingo en slut
ningssalme »GAk Zions Brud« paa melodien »I
Jesu navn skal al vor gerning ske«, som dengang
stod meget højt i kurs, og desuden endnu en salme
over evangeliet, »Op, Zion, at oplukke«. Dem
indleder han med følgende bemærkninger:
»Efifter Velsignelsen er læst for Alteret, siunges
til Slutning, En aff disse eflfterfølgende: Hvor aff
denne første og alle de effter samme Melodie over
Søndags Evangelier, kand bruges at siunge i
Prædikestolen i Kiøbstæderne og andensteds«.
Paa alle de følgende søndage har han i Vinter
parten en saadan prædikestolsalme paa to vers og
alle paa denne melodi; derefter følger en fyldigere
salme over dagens evangelium, og disse salmer,
som vi nu anser for hans egentlige evangeliesalmer, har skiftende versemaal og anføres i reglen
med overskriften »En anden over Evangelium«.
Det er sikkert kun paa grund af salmetrængslen
til 1. sønd. i adv., at disse to Kingosalmer bruges
som slutningssalmer. Ellers er de beregnet til før
og efter prædiken.
Her har vi nu et eksempel paa disse prædikestolvers, som ellers paa grund af det snørklede
versemaal og den deraf følgende snørklede ordføjning for det meste er gaaet ud af brug. Den er
skrevet over Luk. 2,21 og beregnet til nytaarsdag.
Heller ikke denne blev dog brugt i K, P eller E,
men blev først fremdraget af R 49, der optog det
første vers med følgende ændringer:
1,2: I Jesu Christi
6-9: Gid at iaar
Fredens Sol os opgaaer,
Omskinner Jordens Bold
Med Lys saa mangefold!
12: Og fra Syndens Veie gaae!
Med samme tekst blev verset optaget i KH 40.
I Sønderjylland har det ikke været brugt. I D
er det udeladt.
I Norge blev det første vers optaget i La 172 og
Hauge 82, men ikke i de nyere salmebøger.
(Skaar 1,432).
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Vor Smerte sødt bortvugges!
Vor Fader i Himlen! lad det skee!
Lad Jule-Sorgen slukkes!

1. Velkommen igjen, Guds Engle smaa,
Fra høie Himmel-Sale,
Med deilige Solskins-Klæder paa,
I Jordens Skygge-Dale:
Trods klingrende Frost, godt Aar I spaae
For Fugl og Sæd i Dvale!

N. F. S. Grundtvig.
Julenat 1825.
Her efter Søndags-Bog III, 1830, s. 98-99.

2. Vel mødt, under Sky, paa Kirke-Sti,
Paa Snee, ved Midnats-Tide,
Udbære vor Juul ei nænder I,
Derpaa tør vi vel lide,
O, ganger dog ei vor Dør forbi,
Os volder ei den Kvide!
3. Vor Hytte er lav, og saa vor Dør,
Kun Armod er derinde,
Men giæstet I har en Hytte før.
Det drages vi til Minde;
Er Kruset af Leer, og Kagen tør,
Deri sig Engle finde!
4. Med venlige Øine himmelblaa,
I Vugger og i Senge,
Vi Puslinger har i hver en Vraa,
Som Blomster groe i Enge;
O, synger for dem som Lærker slaae,
Som hørt de har ei længe!

Denne salme blev først offentliggjort i Grundt
vigs »Christelige Prædikener eller Søndags-Bog«,
III, 1830, hvor den udgør slutningen af en lang
prædiken med titlen »Advents-Nat og Jule-Mor
gen«. Men det staar fast, at den blev digtet jule
nat 1825, og at han fremsagde den efter sin prædi
ken ved morgengudstjenesten i Vor Frelsers
Kirke juledag. Den blev optaget uændret efter
Søndagsbogen i Hagens »Historiske Psalmer og
Riim« 1832, og derefter 1837 i Sangv. 1,197,
hvor der er følgende ændringer:
2,4:

vi nok lide,

4,3:

Rollinger

5,5:

I Drømme de

6,3-4: Da nynne de Jule-Sang paany,
Der sig med
5: fra Morgen-Sky,
6: Kirke-Klokken
7,3:

5. Saa drømme de sødt om Bethlehem,
Og er det end forblummet,
De drømme dog Sandt om Barnets Hjem,
Som laae i Krybbe-Rummet,
De drømme: de lege Juul med dem,
Hvis Sang de har fornummet!
6. Da vaagne de mildt i Morgen-Gry,
Og tælle meer ei Timer,
Da høre vi Psalmen, som paa Ny
Sig ret med Hjertet rimer.
Da klinger det sødt i høien Sky,
Naar Jule-Klokken kimer!
7. Da vandre Guds Engle op og ned,
Paa Psalmens Tone-Stige,
Da byder vor Herre selv Guds Fred
Til dem den efterhige:
Da aabner sig Himlens Borge-Led,
Da kommer ret Guds Rige!

Da siger vor Herre Selv »Guds Fred«

Desuden har Grundtvig ved en streg adskilt det
sidste vers fra den foregaaende tekst. Der er ogsaa
nogle ændringer i tegnsætningen. Uffe Hansen
siger om originalen, at der er kommet noget
ængsteligt tøvende ind i stilen ved de mange
smaategn. I Sangværket, da forholdene jo havde
ændret sig en del, er der færre kommaer og et
udraabstegn mere!
Med udeladelse af sidste vers blev den 1845
optaget i Fengernes Julehefte, senere i Rørdams
Mern-Festsalmer og ETR 642.
Grundtvig bearbejdede den til Prøveheftet 66
og optog den i samme skikkelse i 2. opl. af Fest
salmer 1850, nr. 653. Her er v. 3 og 8 udeladt, og
i de øvrige vers er der følgende ændringer i for
hold til originalen:
2,4: tør nok vi
4(5)>5: De drømme, de

8. O, maatte vi kun den Glæde see,
Før vore Øine lukkes,
Da skal, som en Barne-Moders Vee,

5(6),3: Da høre vi Julesang paany,
4: Som sig
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2. udg. af Sangværket fra 1868 følger 1. udg. med
tagelse af:
2,4:

tør godt vi

6,5-6: som originalen.

Det umiddelbare indtryk af denne salme, især
naar vi holder os til de seks vers, som Grundtvig
selv bevarede i Festsalmerne, og som blev de
almindelige i de senere salmebøger, er festligt og
barnlig-glad. Der er malet et ægte dansk vinter
landskab, som pludselig ved midnatstid bliver
befolket af englene, der kommer fra deres sol
skinsverden til jordens skyggedale, hvor de lige
som menneskene især benytter kirkestien, der
snor sig gennem mark og eng. Sangeren byder
dem indenfor, skønt han kun har en fattig hytte,
et krus af ler og en tør kage, men han beder dog
mindeligt og frimodigt om, at de ikke »vil bære
julen ud«, men nyde af de beskedne retter, om
ikke for hans skyld, saa for børnenes. De skal
synge julesangen for børnene, som saa vil drømme
sande drømme om den første jul og derefter ved
morgengry vaagne op til deres julefest (som ikke
begyndte med juletræ juleaften, men med kirke
gang julemorgen). Saa vil man fra kirken paa sal
mens tonestige kunne vandre lige op til Himme
rig, der ogsaa er antydet som en stor dansk gaard
med et markled udenfor toften. Saaledes forstaaet er salmen en af vore mest folkelige julesal
mer, enfoldig og glad, eller rettere sagt en jule
sang, mener Ludwigs, thi en salme hører hjemme
i kirken, men denne foregaar i hjemmet eller i
landskabet, om end paa kirkestien.
Men Stevns har nok ret i, at det er klogt at
begynde med det sidste vers, om vi ret skal fatte,
hvad salmen taler om. Han peger ogsaa paa en
gammel julesang »Dine Øine, o Christendom«,
som Grundtvig har omdigtet til Sangv. 1,172:
»Luk op dit Borge-led«. Skøndt det deri er
Jesus, som borge-ledet skal aabnes for, finder han
nogen lighed og tænker sig, at Grundtvig allerede
1825 har haft den gamle sang i øret. Enten det nu
er rigtigt eller ej, er det i hvert fald uvæsentligt.
Det er derimod vigtigt at se paa det sidste vers,
som først udtaler ønsket om, at vi maa se den
glæde, før vi dør. Glæden i alle de foregaaende
vers er altsaa endnu kun en ønskedrøm. Hvis vi
faar dette ønske opfyldt, skal vor smerte sødt
bortvugges, som barnemoderens smerte forsvin
der, naar hun hører vuggens gænger gaa og forstaar, at hun har født et levende barn, jvf. Johs.

16,20-21. Altsaa: vi sidder midt i smerten og
julesorgen, og glæden har vi ikke faaet endnu.
Hvad er det for en sorg ?
Der er først den sorg, som præger alle Grundt
vigs tidlige salmer, at rationalismens aandelige
vinter ligger over landet. Ordet om den »klingrende frost« er nok ikke saa festligt, som det lyder
for vore øren. Dernæst er der den personlige sorg,
at Grundtvig, som herligt var blevet oplivet ved
»den mageløse opdagelse« og frimodigt var dra
get i leding mod prof. H. N. Clausen, nu havde
faaet svar, ikke et videnskabeligt, som han havde
haabet, men juridisk: han var blevet stævnet for
injurier. Han følte sig som en, der laa i graven,
skrev han til Ingemann. Selv om hans salme i
Søndagsbogen er blevet indsat i en prædiken, der
næppe nogensinde er holdt i den form, men skre
vet til opbyggelseslæsning ud fra hans tanker i
disse aar, kan man alligevel deraf skønne noget
om hans smerte og julesorg: ». .. vi slide Tiden
i en Advents-Nat, saa kold, saa skummel, og saa
fuld af Spøgelser, at, var det mueligt, da maatte
vi alle mistvivle og forgaae, før den Jule-Morgen
oprinder, som vi have længe forventet, men ikke
oplevet, og som med hver Time synes at trække
sig længere tilbage i Fremtidens mørke Dyb ...«.
Han taler om dem, der ved at tilsløre og farve
virkeligheden søger at give den tyrkiske verden
et kristeligt skin og neddæmpe sorgen i de troen
des bryst ved at sige, at det ikke er værre, end det
altid har været, snarere bedre, ja i grunden en
ganske god tid, en nytaarsdag, blot endnu lidt
tyk og taaget. Dem vil han ikke have lod og del
med. »Sandelig, Natten er da forfærdelig, og
Nøden stor nok, var kun Hjelpen og Morgenen
saa nær!«
Dette fortæller utvivlsomt noget om smerten
og julesorgen, selv om det slet ikke var den prædi
ken, han holdt julemorgen 1825. Biskop Rosendal
har fundet den rette blandt Grundtvigs manu
skripter, dateret 1. juledag 1825, og vi ser af den
det overraskende, at Grundtvig her fuldstændig
skyder julesorgen til side. Med udgangspunkt i
Ps. 24,7 flg., opfordrer han tilhørerne til at lukke
sig op for ærens konge; kun da vil det gavne os, at
han bøjede sig saa dybt for at blive menneske,
»indgaa i støvets hytte«. Derefter taler han om
englene, der deler hyrdernes glæde. »Men hvad
da nu i kristenheden ? Det kommer an paa, hvor
kendelig englen var i dem, der forkyndte evange
lium. Vor engel var velsignet, og havde vi for
hærdet os mod hans budskab, var der intet haab,
men har vi kun glemt det, kan vi vaagne. Kom
mer vi først ret til at dele hyrdernes glæde, da
kommer vi ogsaa til at dele englenes, thi den
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delte hyrderne, da de igen forkyndte ordet om
dette barn og prisede og lovede Gud for alt, hvad
de havde baade hørt og set«. - Øverst paa næste
side staar med lidt større bogstaver, ligesom pren
tet: »Himlens ogjordens forenede glæde ved Frel
serens fødsel«. Biskop Rosendal forstaar dette som
titlen til det digt, der allerede ved prædikenens
slutning var begyndt at gære i Grundtvigs tanker.
Digteren lægger pennen fra sig og falder i tan
ker. Barndomsminderne bliver levende; de var
aldrig langt borte. Han husker sin barndoms jul
og ser vinterlandskabet for sig. Han tegner ikke
nutiden, men fortiden i sin salme. Vi er ikke i
byen, men paa landet. Vi er ikke i 1825, for da
var det mildt vejr i juledagene, om end som
metereologerne plejer at sige, med nattefrost og
stedvis taage, især i nat- og morgentimerne. Hans
tanke bevæger sig maaske fra hans egen barndom
til de puslinger, han har inde i sovekamret,
Johan var 3% aar og Svend godt 1; de vil nok
komme til at opleve det, som vi endnu maa nøjes
med at ønske!
Men ligesom han i sin prædiken har søgt at
lægge sine private sorger bort, ja tildels ogsaa
menighedens, saaledes siger han heller ikke »jeg«
i salmen, som han saa ofte gør, naar hans egen
stilling væves sammen med menighedens eller
folkets. Han siger »vi«: vor dør, vor hytte, vore
børn. Og udtrykket »hver en vraa« viser, at han
ikke blot tænker paa sin egen.
Paa menighedens, paa de sande kristnes vegne,
byder den ensomme digter da englene velkom
men i en sang, der danner et mellemled mellem
den, han skrev for et par maaneder siden »Tør
end nogen ihukomme« og den, som han skulde
skrive om et par maaneder, »Den signede dag«.
Han byder dem ind i den lave hytte (»hyttelavt i
verdens øjne bygges nu imod tilforn«), hvor han
kun har en tør kage at byde dem; den tørre kage
er næppe, som nogen mener, hans prædiken, som
jo ikke skulde holdes for englene. Nej, men de vil
ikke lade sig skræmme af fattigdommen i rationa
lismens tid, og børn elsker de til enhver tid. For
dem vil de synge, ikke blot julen, men den nye
tid ind, den tid, da vi igen skal høre den rette
salmetone, som sig med hjertet rimer. Da bliver
der rigtig forbindelse mellem Himmel og jord, da
aabner sig Himlens borgeled. O, maatte vi se
dette, inden vi lukker vore øjne! Otte linjer i sal
mens slutning begynder med »da«. Hvert »da« er
et trin paa stigen fra jord til Himmel, fra barne
kamret til borgen saa prud og grand med gammen
i gyldne sale.
»Himlens og jordens forenede glæde ved Frel
serens fødsel«, - naturligvis, det var netop det.
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som han næste morgen skulde søge at give menig
heden del i, og han beslutter at læse sin julesang
op efter prædiken.
Om denne froprædiken i Vor Frelser Kirke har
Fr. Nygård i »Danskeren« II, 1889, givet os en
beretning, der stammer fra den gamle guldsmed
Clausen i Gothersgade. Han havde fulgt Grundt
vigs omgangsprædikener i de aar, da denne ikke
havde noget embede, og han havde i ham fundet
en Jesu Kristi læres sande forkynder. Han var nu
blevet stadig kirkegænger hos Grundtvig paa
Amager, og der maatte han ogsaa ud paa denne
julemorgen. Han fulgtes med sin datter og en
ung pige, Hanne Ley. Rimen hang i træerne.
Lysene skinnede ud af kirkens høje vinduer. Kir
ken var fuld af mennesker. Da Grundtvig kom
paa prædikestolen, var der som en forklaret glans
over hans aasyn. Han saa lys og glad ud. Men
størst var glansen over ham, da han sluttede sin
prædiken med at sige, at han i denne julenat
havde faaet en ny sang, som han nu vilde med
dele. Han fremsagde da med mild og glad røst
»Velkommen igen, Guds engle smaa«. - Den
gamle guldsmed, som aflagde dette vidnesbyrd
om sangens tilblivelse, døde i februar maaned
1826, efter at Grundtvig havde taget ham til
alters.
Alt vedrørende tilblivelsen af denne salme lig
ger saaledes ganske klart. Vi kender fødselsdagen,
eller natten, julenat 1825. Vi kender stedet:
Prinsessegade 52, dengang nr. 312. Vi kender
den prædiken, han havde fuldendt, da han skrev
salmen; baade derfra og fra guldsmed Clausens
vidnesbyrd kender vi den stemning, han var i,
da han digtede den, og da han næste morgen
læste den op. Men vi ved ogsaa, at der var en
anden grundstemning, som her var trængt til
bage. Den kom atter frem i den prædiken i Søn
dagsbogen, til hvilken Grundtvig knyttede sal
men, da den første gang blev trykt i 1830. Vi
forstaar, at glæden laa øverst; den svømmede som
en grøn 0 paa bedrøvelsens hav.
Ludwigs er lidt uretfærdig mod de senere sal
mebøger, naar han siger, at de »har søgt at gøre
[salmen] idyllisk ved i videst muligt Omfang at
afstrejfe »Stridens Mærker«. Intet kan være mere
forkert end at kalde denne Sang »barnlig-glad«.
Den er voksen-bedrøvet. Nej, ikke bedrøvet hel
ler. Der er »Smil gennem Taaren«. Sorg, som er
trøstet - ikke med Glæden selv, men med forvis
ning om, at Glæden nok kommer engang«. Det
sidste er baade rigtigt og fint sagt; men det er
ogsaa rigtigt, at Grundtvig selv trængte sorgen
tilbage, da han skrev den, og at han yderligere
selv afstrejfede »stridens mærker« ved at ude-
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lukke v. 3 og 8, da han optog den i sine Festsal dette kan virke, har Ludwigs givet en gribende
beretning om: »Men da jeg var en 9-10 aar,
mer.
Den blev ogsaa modtaget med glæde. Herom lærte jeg i skolen: »Velkommen igen, Guds
har vi et morsomt vidnesbyrd i et brev fra Peter engle små«. Hvergang jeg tænker på den eller
Rørdam 2. juledag 1841: »Det er ellers, som jeg læser den, ser jeg for mig et klasseværelse i
med min ringe Stemme skulde blive til en yndet Tøxens skole i Kjøge. Det var lyserødt kalket,
Sangfugl; hvor jeg kommer, vil de høre mig men alligevel meget mørkt og altfor lille til den
qvæde. Forleden Aften kom jeg ind til en Bonde, hørm af drenge, vi var. Oppe på katederet sidder
jeg havde Noget at tale med, og som jeg vilde vor lærer, Victor Clausen, og taler om salmen, og
gaae, sagde Konen: »Aa, Præsten vilde vel ikke så fortæller han os - Gud velsigne ham derfor lære os den Tone: Velkommen igjen Guds Engle at salmen egentlig har to vers mere, end der står
smaa - for vor Jørgen kan ikke hitte ud af hende«. i salmebogen, og med sin bløde, let slørede stem
Saa fik jeg min Hest ind, satte mig ned hos Fol me siger han ganske langsomt versene frem, mens
kene - det var i Tusmørket - Moderen og hendes alle vi drenge lytter ganske stille:
2 Døttre sad ved Kakkelovnen, saa var der Man
»Er hytten end lav, og så vor dør,
den, en Karl, en lille Søn, og en gammel blind
er fattigdom kun derinde,
Bedstefader - og vi begyndte at synge først om
så har I gæstet en hytte før,
Englene, saa om Barnet i Bethlehem, og da vi
det drage I jer til minde.
kom til den, stemmede den gamle blinde Mand1
Er kruset af ler, og kagen tør,
i med, og blev ret saa hjerteglad«.
- deri sig engle finde,«
Det er en selvfølge, at salmebøgerne først optog
den af Grundtvig selv afkortede tekst i Festsal
merne, saaledes R 146, N 588 og KH 144. Ligele og han fortsætter:
des de grundtvigske FK in, FA 130 og FV 96.
»O måtte jeg dog den glæde se,
Men lidt efter lidt gør der sig en tendens gældende
før mine øjne lukkes,
til at faa den historiske baggrund for vore salmer
da skal som en barnemoders ve
og til at se dem i deres oprindelige skikkelse.
min smerte sødt bortvugges.
FN 148 har tilføjet v. 8 efter en skillestreg, og
Gud fader i himlen, lad det ske,
HT 703 har gjort det samme uden streg. S 111
lad julesorgen slukkes!«
har optaget alle 8 vers, det sidste dog efter et
skilletegn, og DT 752 og TT 747 har gjort det
samme uden skilletegn. - Hvad skulde nu en ny Han sagde kun versene een gang, men de fæstede
kirkesalmebog gøre? SF 253 foreslog at optage sig straks i mit hjærte og min hukommelse, og
v. 8, men ikke v. 3. Det samme gjorde senere jeg har kunnet dem siden i den form, hvori jeg
MF 177. Hertil sagde prof. Ejnar Thomsen, at her har skrevet dem, og hvori der vist er en eller
v. 3 var en nødvendig forudsætning for forstaael- anden mindre unøjagtighed. Naturligvis forstod
sen af udtrykket »julesorgen«. »Enten de sædvan jeg hverken dem eller salmen i dens helhed, som
lige 6 Strofer (men saa mister Salmen sin fulde jeg først senere har levet, lidt og studeret mig til
en slags forståelse af, men der var »noget« i denne
Dybde) eller ogsaa dem alle 8!«
dybe,
dunkle poesi, som fik strenge til at dirre
Det var vist denne følelse, som sejrede i salme
inde
i
mit sind, så jeg på eengang fik lyst til at
bogskommissionen, da den ligesom GF 162 optog
græde
og at synge. Da han blev tegnet for mig
alle vers og derved blev mere grundtvigsk end
dær,
den
fattige digter, der stod i den klingre
Grundtvig selv.
frostnat
udenfor
sin fattige hytte og bød englene
Hvorledes virker dette da? Salmen er blevet
ind
til
lerkruset
og
den tørre kage, hvad var det
mere besværlig, mindre »nem« til praktisk brug i
da,
der
fik
mig
bitte
dreng til at tænke på, hvad
kirken, og maaske er det sidste vers uforstaaeligt
jeg
havde
hørt
om
enken
i Sarepta, og på hendes
for nogen, trods v. 3. Men der er næppe mere
håndfuld mel og olieresten i hendes krus og på
nogen, som tager forargelse af den »tørre kage«
i v. 3. Vi kan i dag godtage mange flere af den profeten, som blev hendes gæst ? Og hvad fik mig
slags udtryk hos Grundtvig, end man kunde for til at ane, at det går an at bede Guds engle ind
halvtreds aar siden. Men det er forhaabentlig til os smaafolk, for de har selv velsignelsen med ?
ogsaa muligt, at mange vil skønne paa »den fulde Og da han sang om julesorgen, der skulde bort
dybde«, som salmen derved har faaet. Hvorledes vugges, hvad var det da, der drog en forbindel
seslinie mellem hans dybe hjærteve og min barnesorg for, at vi ikke skulde få juletræ, hvad vi
1. Han har kunnet huske den fra Kingos salmebog.
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undertiden blev ængstet med, men ikke oplevede,
før far var død, og hvad var det, der lod mig se
mor, bleg og svag, men smilende glad vugge en
nyfødt bror eller søster? Det gik så underligt i
mig, og ofte når jeg var ene, måtte jeg gentage
hele salmen, men særlig disse to vers, og det
samme gentog sig, som er blevet ved at følge
denne salme i mit liv. Hvad var det? Ja, dengang
vidste jeg det ikke, men nu veed jeg det: det var
og er poesien, den store livspoesis underfuldt gribende
magt over et barnehjerte«.
J. A. Eklund har oversat den til svensk i »Från
kyrkosångens tider«, men den er ikke optaget i
den svenske salmebog. Det er egentlig en fri
idylliserende efterligning i et svensk landskab og
tilpasset svenske forhold.
(Ludwigs 1,73-79; 11,98-99; IV,9-11. Uffe Hansen
1,110-13. Brix 153- Tårup 1,57-67. Magnus Stevns
49-53. StJ 1,199, 221-2. Borup 5-9. Peter Rørdam
1,236-7. J. Kj. Carlsen: »Fra Dødninge-Hjem til de
levendes Land«, Køb. 1827, s. 64-76 Ej. Thomsen i
Dansk Kirkeliv 1943, s- 44. Ejnar Thomsen 146-7,
156-8. Axel Rosendal i Roskilde Stiftsblad, dec. 1950,
s. 88-94. J- P- Bang » »Jul« 1933, optrykt i Præstefor.
Blad 1938, nr. 51, s. 909-12).
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In der weyss got griiss dich bruder feyte.
1. LObt got, ir frummen cristen,
freiit eiich vnd iubiliertt
Mit dauid dem psalmisten,
der vor der arch hofiirt:
Die harpfen hort man klingen
in teiischer nacion,
darumb vil cristen tringen
zum ewangelion.
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dar zu der briesterschaffte
dut man kain zucht noch err!
4. Wer glaubt anss lutterss lere
ist ewigklich verdampt!«
Des gleichen vnd anderss mere
schreyen sy unuerschampt,
Dar mit vill cristen treiben
vom euangelion,
die bey dem scoto bleiben
vnd seiner opinion.
5. Ir gsalbten vnd ir bschoren,
lost ab von solchem tandt!
Das recht habt yr verloren,
seint gwarnet vnd vermant:
Gott wil yetz an eiich straffen
den mord vnd grossen neyd
den ir mit seinen schaffen
habt triben ain lange zeyt.
6. Gar bald wirt nyderfallen
mammon, eiiwer abgot,
Vnd eiich gotlosen allen,
zu schanden vnd zu spot!
Im ist durch luterss lere
genumen all sein macht:
wert ir eiich nit bekeren,
ir wert mit im veriagt.
7. Hort zu, ir lieben briider,
all die gut cristen seint:
Zum fenlein tracht ain yeder,
er wol mir legen ein.
Die feind wol mir angreiffen,
ich main das bschorne gschlecht,
man hort die trumen vnd pfeyffen:
her, her, ir lieben knecht!

2. Von miternacht ist kumen
ain ewangelisch man.
Die gschrifft hat er fur genumen,
dar mit gezayget an,
Das vil der frumen cristen
falschlich verfiiret seint
durch falch ler der sopfisten
vnd ire wechszel kindt,

8. Ain yeder sol auch horen
wer vnsser haubtman ist:
Der kiinig aller eren,
vnsser herr Jhesus christ!
Der wil vnss helffen streyten
in aller vnser not,
yetz vnd zu allen zeyten,
alss er versprochen hat.

3. Die yetzund grymig schreyen,
wanss auff der kantzel stand,
»Mord yber die ketzereyen!
der glaub wil vnnder gann!
Des gweichten wassers kraffte
will nyemandt achten mer,

9. In trumen vnd in pfeyffen
wil got kain gfallen han:
Zun waffen wol wir greiffen,
den harnest legen an
Den paulus hat geschlagen
inn seiner lieberey,
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schilt, helm, bantzer vnd kragen,
ain schwert hangt auch dar bey.
i o. Lond zy nun einher hawen,
dz arm beschoren gschlecht,
Die auff ir werck vast bauwen
vnd auff ir gaistlich recht:
Ir gschiitz hat nit recht troffen,
ist vil zu hoch gericht;
noch ainss thunt sy verhoffen,
ess sol sy helffen nicht:
11. Mit dem thundt sy sich rusten,
hab ich vernumen wol:
Der bapst in iares fristen
ainn concili halten soli,
Darein man solle sehen
ob luterss ler sey war:
wie sol dan dem gescheen
der nit erlept das iar?
12. Auff Cristum sol er schawen,
der vnser hauptman ist,
Auff seine wort fast bawen!
kain lug noch argelist
In im nie ward erfunden
auch kain betruglichait!
wer luter yberwunden,
wurd mancher sophyst erfrewt.
13. Nun hab also vergutte
du arm beschorne sect!
Got hab yn seinner hute
alle die er hat erweckt
Durch euangelisch lere
vom schlaff der gleyssnerey:
dem glory, preyss vnd ere
ymer vnd ewig sey!
Ludwig Hailman I523(?).
Her efter Wackemagel 111,446.

Wackernagel gengiver her teksten efter et sær
tryk, et enkelt blad i lille folio, som findes (fand
tes ?) paa det kgl. bibl. i Berlin. Ved siden af de
tre første strofer er der et træsnit, som forestiller
en munk med bibelen i haanden; det skal for
mentlig være Luther. Paa bagsiden af bladet har
en senere haand skrevet, at det er trykt i Witten
berg 1517 samtidig med Luthers theser. Det er
naturligvis ikke rigtigt. Wackernagel siger, at
ortografien taler derimod. Endvidere, at v. 2
taler derimod; dermed mener han sagtens, at
man ikke i Wittenberg kunde sige, at Luther
dukkede frem af midnattens mørke. Det kunde

I
t

man sige i andre egne af Tyskland, hvor hans
navn først blev kendt samtidig med theserne eller
senere. Men deraf følger ogsaa, at det anførte
digt maa være senere, og det røber da ogsaa ved
hele sit indhold et mere fremskredent stade med
hensyn til Luthers reformation. Wackernagel ind
ordner denne sang under »Die streitbaren Lieder
der ersten Erregtheit, des Zornes und Spottes«.
Dette synes træffende; men saa gaar man sikkert
for langt til den anden side, naar man daterer
digtet til aarene 1526-30. Kulp siger 1523, og det
lyder sandsynligt.
Wackernagel har korrigeret et par fejl i ovenstaaende tekst efter to senere tryk fra 1536. Disse
tryk har endnu et vers, som lyder:
14. Ir Fiirsten vnd jr Herren,
habt kein verdriess daran.
Das wort Gots helfft handthaben,
darzu den Christen man.
Got wirts euch wider gelten
in seinem hochsten thron
wenn seel vnd leyb sich scheyden
vnd miissen schnell daruon.
Forfatteren til dette lutherske kampdigt kender
man ikke. Naar man mener, at han hedder Lud
wig Hailman (eller Heilman), dømmer man ud
fra, at digtet er et akrostikon, og at versenes be
gyndelsesbogstaver danner dette navn. Et akro
stikon kan dog ogsaa danne navnet paa en per
son, som forfatteren vil ære med sit digt. Man ved
ikke mere om ham, end man kan slutte ud fra
hans digt. Han er en skarp hjerne, som kan tur
nere en spydighed, s. f.eks. slutningen af v. 11 og
slutningen af v. 12. Han er en stridsteolog, der
ikke blot kender de samtidige modstanderes argu
menter (3,3-4,2), men ogsaa den bagved liggende
skolastiske teologi og filosofi, som det ses af hen
tydningen til Duns Scotus i 4,7.
Digtet har naturligvis ikke været tænkt som
salme, og det omtales hverken hos Koch eller
Fischer. Det har været en kampsang til en verdslig
melodi, og flyvebladet, hvorpaa det først er trykt,
vilde man med et moderne udtryk kalde agita
tion.
Det er blevet oversat til dansk af Arvid Peter
sen og optaget i 2. udg. af Malmøsalmebøgerne,
hvor det lyder:
Een gantske skøn Euangelisch
wyse om Guds ord oc lærdom.
1. LOffuer Gud y fromme Christne
quæder oc wærer glad,

I
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med konning Dauid psalmiste,
pryser Gud y allen stad,
Att Guds ord monne nw klinge
saa wyt offuer alle land,
ther med wy Christum finde
wor eeneste frelsermand.
2. Gud haffuer nw aff syn naade,
opwecht een Christen mand,
Guds ord monne han framdrage,
ther med bewyser hand,
att wy som kallis Christne,
haffue lenge farid wild,
til alt got wærid wisne,
thet wor wore lærefaedrers skyld.
3. Rett wæy til himmerige,
er Guds ord vden twil,
som Christus sielffue siger,
hwo hannwm følg far ey wild,
Men wy haffue thet foractid,
ingen tro satte wy ther paa,
thy haffuer oss Gud bort kastid,
oc lad oss y mørcke gaa.
4. Alt thet som wy monne giøre,
wor ingen mand nyttelig,
thy dieffuelen monne oss føre,
rett mod Guds ord altyd,
Med falske iertegen oc drømme,
satte han syn snare for oss,
att wy skulle Guds ord giømme,
os saa med hannwm forgaas.
5. Han haffuer oc ladit schriffue,
mod Guds ord lærdom ny,
ther med han monne forgiffue,
alle them som Guds ord sky,
Oc sette theris haab til andit
en Christi pyne oc død,
the ere aff Gud forbandnit,
oc komme til heluedis glød.
6. Ther paa skal mand thennom mercke
som dieffuelsens lærdom følie,
att the wille altyd gierne,
haffue theris eghen wilie,
oc følie theris eghit sinde,
oc menniskens lærdom falsk,
Guds ord wille the ey nemme,
thet er thennom beest oc hwast.
7. The holde meer aff theris wane,
oc gamle fædrers dicht,
en aff Guds ord thet sande.

III

oc Guds faders hellige schrifft.
Som ewig tyd haffuer wærid,
dog sige the att thet er nyt,
Guds ord haffue the forladit,
diefflens lærdom till thennom byt.
8. The klæde stock oc steene,
oc holde besynderlige dage:
ther med wille the Gud tiæne,
oc ther fore himmerige haffue.
The fattige lade the fryse,
oc lyde hunger oc nød.
Gud bød wy skulle thennom spyse,
hans bud wy inthit skøde.
9. Er thet icke een stor blindhed,
att the wille Gud ey tro,
som er then ewig sandhed,
oc wil giffue ewig ro.
Alle them hans lærdom følie,
thet haffuer Christus fortiænt,
alt oppaa korssens gallie,
ther till wor han wdsend.
10. Gud fader haffuer syn søn skickit
til alles wor salighed,
han haffuer oss syn schrifft giffuit,
hun er fuldkommelig.
Hun kan teg all sandhed lære,
alt thet teg er nytteligt,
wy behøffue ey mestre flere,
Christus giffuer himmerig.
11. Thy lade wy them nw fare,
som tro paa syn eghen krafft,
wy wille hooss Guds ord wære,
tro hwad Christus haffuer sagt.
I hannwm all sandhed findis,
all naade oc all miskund,
the skulle med dieffuelen twingis
som hannwm tro ingelund.
12. Sedwane kan them ey hielpe,
nar dommen holdis skal,
oc ey theris gamle forfædre,
Christus bliffuer offuer them alle.
Hans ord skulle tha framgange,
oc alle skulle himmerig faa,
som hannwm haffue gaaid til hande,
oc effter hans lærdom gaa.
13. Pryss wære Gud ewindelig,
som oss haffuer syne ord send,
med them wy kunde bliffue salig,
oc komme fraa dieffuelsens tant,
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The lære tro Gud allene,
altyd for vden galle,
oc wor ieffnchristen att tiæne,
thet vnde oss Christus alle.
Arvid Petersen 1529.
»Een ny håndbog etc.«
Her efter Bruun 1,79-83.
Arvid Petersen følger her sin egen opskrift i 13,6:
der er ikke nær saa megen galde i hans bearbej
delse som i den tyske original, men der er heller
ikke saa meget bid. Han har i virkeligheden skre
vet et helt nyt digt. Kun de første vers viser nogen
afhængighed af Ludwig Hailman, ellers argu
menterer han frit over det samme tema, men mere
sindigt og mere positivt kristeligt. Maaske kan"
man nu begynde at kalde det en salme.
Uden væsentlige ændringer gik den videre til
Tv bl. 80 og Th 131, som daterer salmen til 1530;
noget mere moderniseret er den i K, hvor dog en
egentlig ændring skal anføres: 8,8: Hans bud vi
ligevel brød. Teksten i K gik næsten uændret til
P 189.
Derefter gik den gamle salme ud af de danske
salmebøger, men Grundtvig tog den op paany
under arbejdet med Sangværket, omdigtede den
og gav den en lidt ændret begyndelse: »Velmødt,
I Christne fromme«. Den gamle begyndelseslinje
brugte han i en anden salme, Sangv. 1,4: »Som
den gyldne Soel udbryder«, hvis første vers er i
familie med Kingos paaskesalme, men hvis øvrige
vers ogsaa bærer præg af nedstamning fra den
gamle reformationssalme. Dens første vers plejer
man at udelade, og resten er velkendt under den
laante begyndelseslinje: »Lover Gud, I Christne
fromme« (se denne!). Men ogsaa nærværende
salme fik nyt liv i Grundtvigs omdigtning:

Var kun som Blomster visne,
Har længe faret vild.
3. Det ringer for vort Øre,
At Kløgt og Mande-Vid
Har Fienden vidst at føre
Imod Guds Ord altid,
Med falske Tegn og Drømme
Han os bedaared saa.
At Guds Ord gik ad Glemme,
Det kan vi nu forstaae.
4. Han har og ladet skrive
Mod Guds Ord Lærdom ny,
Dermed os at forgive,
Saa Ordets Lys vi skye,
Og slaae vor Lid til Andet
End Christi Kors og Død,
Og glemme Fædre-Landet,
Hvor Hvilen hun er sød.
5. Derpaa Man dem skal kiende,
Som ei vil ære Gud,
Hvortidt de sig omvende
Det gaaer paa Selv-Roes ud,
Dem selv de vil og raade
Og staae paa Retten fast,
Saa Ordet om Guds Naade
Er dem fuldbeesk og hvast.
6. Thi lade vi dem fare.
Som troe paa egen Kraft,
For Mestre vel os vare
Som dem, vi nu har havt;
Trods Paven og hans Præster
Vi sjunge dristelig:
Kun Christus er vor Mester,
Han giver Himmerig!

1. Velmødt, I Christne fromme!
Lad høres nu vort Kvad!
Vor Lov-Sang lad opkomme
Til Gud fra allen Stad,
Fordi Hans Ord mon klinge
Saa vidt nu over Land,
Og alle Klokker ringe
For Christ, vor Frelsermand!

7. Med Christus Seier vindes
Nu og i allen Stund,
I ham al Sandhed findes,
Al Naade og Miskund,
Ret Vei til Himmerige
Er Ingen uden han,
Tør nogen det modsige,
Dem sætter Gud i Band!

2. Gud haver af sin Naade
Opvakt en Christen Mand,
Som lader Guds Ord raade,
Dermed beviser han,
At vi som kaldes Chrisne1,
For vore Præsters Skyld,

8. Det er og Skriftens Lære,
Som efter Guds Behag,
Til Jesu Christi Ære,
Kom atter for en Dag;
Naar med vor Herres Øie
Vi grandske ud dens grund,
Den lærer os fuldnøie
Guds Raad i allen Stund.

1. Denne trykfejl i originaludgaven af Sangværket fik
lov at staa i den nye udgave.
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9. Vi havde os forsovet,
Og drømde kun om Tant
Men Herren være lovet!
Den rette Vei vi fandt.
Gid, uden Gift og Galde,
Vi nu kun Alle maae
Vor Frelser fast paakalde,
Og Saligheden naae!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1836, No. 5.

Af denne bearbejdelse blev v. 1 -5 og 9 optaget i
ETF 1017 og ETR 917, men allerede da var den
blevet optaget i R 303 efter et par tilløb. RF 1850
havde optaget to vers, RF 1852 tre vers, men det
endte med, at der i R 303 blev optaget fem vers,
delvis efter Grundtvig, delvis i ny bearbejdelse:
1:

som G 1.

2,1-5: som G 7,1-5.
6-8: Er sandelig Guds Ord,
Det er en Jakobsstige
For hver, som Herren troer.

*'3
2.6- 8: Har længe faret vild
Og vare Grene visne
Ved falske Præsters Skyld.
3,7:

Men Guds Ord gik i Glemme,

4.7- 8: Og blive saa forbandet
Til evig Helveds Glød.
6,2:
4:
8:

Som stole kun paa sig;
Som føre Løgn og Svig;
Guds Søn fra Himmerig!

9:

som R 5.

.D 303 har optaget samme tekst som KH
I Norge optog Wexels Grundtvigs bearbejdelse i
»Christelige Psalmer« 1840, og Hauge 347 optog
salmen med samme tekst som R.
(Thuner 645. Nutzhorn 1,203-6. Widding 11,51. StJ
11,20).
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3:

Men Herrens Ord blev lastet;
Gud, som Foragten saae,
Nær havde os forkastet
Og ladt i Mørket gaae;
Lid skulde slaaes til Andet
End Christi Kors og Død,
Og glemmes skulde Landet,
Hvor Hvilen er saa sød.

4:

Dog det er Skriftens Lære,
osv. som G 8.

5:

Guds Kæmper havde sovet.
Der drømtes kun om Tant,
Men Herren være lovet,
Den rette Vei vi fandt;
Gud give nu, vi alle
Af rene Hjerter maae
Vor Frelser fast paakalde
Og Saligheden naae! (jvf. G 9).

De samme fem vers gik videre til KH 328, hvor
dog 2,6-8 blev ændret efter Grundtvig, altsaa
helt som G 7. Endvidere:
3,7:

Og glemme Fædrelandet, (G)

5,1:

Guds-Folket havde sovet,

I Sønderjylland blev Grundtvigs bearbejdelse op
taget i N 246 med alle ni vers og følgende ændrin
ger:
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Velsignelsen.
1. Velsignelse, al Jordens Tarv,
Velsignelsen er vores Arv,
Velsignelsen af Himlens Gud
Er Vinen i Hans Gixstebud!
2. Velsignelsen af Gud tilsagt
Var Perlen i den gamle Pagt,
Men kun med »Sæden« som Guds Ord
Velsignelsen fik Hjem paa Jord.
3. Velsignelsen som Dugg og Regn
Nu falder i hver Himmelegn,
Guds Menighed tilbudt, tillagt
Ved Pagten ny, ved Daabens Pagt!
4. Velsignelsen i Herrens Stad
Giør Daaben til et himmelsk Bad,
Giør Nadveren som Herrens Bord
Til Hjertets Himmerig paa Jord!
5. Velsignelsen er, Ledd for Ledd,
Med os Guds Naade og Guds Fred,
Med os den Aand, med os det Kiød,
Som er Guds Vin og Livets Brød!
6. Velsignelsen, for evig lyst,
Ei af Forbandelser forkyst;
Den dryppe, regne, strømme ned
I Jesu Christi Menighed!
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7. Og for Velsignelsen stig op.
Som Bjerg med stjernekrandset Top,
Taksigelsens Halleluja!
I Jesu Navn Halleluja!
N. F. S. Grundtvig.
»Kirkelig Samler«, 8. Bd., 1862, s. 9.

Salmen blev først offentliggjort i »Kirkelig Sam
ler. Tidsskrift til christelig Oplysning. Samlet og
udgivet af Chr. M. Kragballe«, 8 de Bind, Kjøb.
1862. Aargangen indledes med en samling
»Kirke-Sange« af Grundtvig om daaben, tros
bekendelsen, kirken som Herrens hus, forsagel
sen, troen og daaben, Fadervor. Ovenstaaende er
den sidste i rækken, se Sangv. V, 170-176.
Salmen tager sit udgangspunkt fra den mo
saiske velsignelse, 4. Mos. 6,24-26, jvf. v. 2,1 -2,
som endnu lyder ved den kristne gudstjeneste,
men den fortsætter med at hentyde (v. 2,3-4) til
den særlige velsignelse, som blev tilsagt Abraham,
Isak og Jakob, 1. Mos. 12,3; 22,18; 26,4; 28,14,
som gik i opfyldelse paa særlig maade, da Kristus,
»sæden«, kom.
To aar efter salmens fremkomst, i 8. opl. af
Festsalmer nr. 885, ændrede Grundtvig den bety
deligt, udelod v. 5 og sammensmeltede v. 6 og 7.
Ændringerne er:
1,1: Velsignelsen,
2: Christnes Arv,
2,4: slog Rod i

VE MIG, AT JEG SAA MANGELUND.
Se: O Gud, min synd du sænke ned.

VENNER, LAD KUN SKYER GRAANE.
1. Jordens Kreds var tom og øde
Som en Afgrund, skjult med Vand,
Alt var møkt som hos de Døde
Ei af Lys et Solegran,
Men Guds Aand fra Vest til Øst
Svæved i Hans Almagts-Røst
Kaldte Lyset frem af Mørke,
Skabde Paradis af Ørke.
2. Lyset leged for Guds Øie
Som et Barn saa lysteligt,
Og det toned fra det Høie:
Lys er godt paa Glæde rigt.
Evig Lys skal kaldes Dag,
Daglig vinde Hovedslag;
Til fordrevet er alt Mørke,
Dag med Nat skal prøve Størke.
3. Aar omskiftes, Tider rinde.
Gud kun veed paa Dage Tal
Alt tilsidst dog overvinde
Lyset baade maa og skal,
Da det lyder: Lys er godt,
Ondt er baade Sort og Graat,
Og i Lyset gaae alt Andet,
Det til Ilden er forbandet!

3,4: Med ... med
4,2: Aande-Bad,
3: ved
5:

For Guds Velsignelse opstig
Taksigelse til Himmerig!
Velsignelsen da strømmer ned
I Skybrud til Guds Menighed!

RT 1,727 ændrede heri:
1,1: Velsignelse
Saaledes gik den videre til KH 420, SS 801, S 37
og D 387.
Grundtvigs bearbejdelse af salmen »Lyksalig,
hvo som frygter Gud« har i v. 4 omtrent samme
ordlyd som ovenfor v. 1. Brorson bruger i »Den
yndigste rose« udtrykket »sæden« om Kristus som
ovenfor i 3,2: »og sæden omsider frembryde«.
(StJ 111,267 f.).

4. Jordens Kreds er tom og øde
Som en Afgrund, skjult med Ild,
Magtesløst er alt det Døde
Men dog kun, som Gud det vil,
Og hans Aand fra Vest til Øst
Svæver i Hans Almagts-Røst
Kalder Livet frem af Døden,
Som af Mørket Morgenrøden!
5. Livet sjunger til Guds Ære
Tonen ud titusendfold:
Her er godt hos Dig at være,
Igienløst fra Dødens Vold;
Til det skaber Gud paany
Jord og Himmel uden Sky,
Siger: Liv! her er dit Sæde,
Hvil dig i din Herres Glæde!
6. Derfor lad kun Skyer graane,
Sortne i hver Himmelegn,
Lad kun sees i Soel og Maane

venner! sagde guds engel blidt

Dommedags de store Tegn!
Lad kun bruse Verdens Hav!
Lad kun kastes Verdens Grav!
Med vor Freker, Verdens Dommer,
Følger evig Soel og Sommer!
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Omringet af Byens Drenge,
En Davids Søn med sin Venneviv,
Af Reisen træt og af Kulde stiv.
5.

Hedning-Herren i Rom det bød:
Til Mandtal hver sig melde!
Davids-Sønnen som Træl adlød,
Ihvad det end tør giælde:
To Liv kanskee, før det gryer ad Dag,
Thi bleg var Kvinden og saare svag.

6.

Husvild stod han paa Davids Grund,
Saae op til Himlens Bue,
Klart paa faldende Fode hun,
Det var en Ynk at skue.
Jeg kvalde i mig da knap det Raab:
Forældet Storhed! forlorent Haab!

7.

Engle-Syner og Seers-Røst,
De læses op af Bogen,
Raad til Frelse og Ord til Trøst,
De peges paa bag Taagen,
Men Vinter-Natten er kold og mørk,
Og Livet øde som Ethams Ørk!

8.

Graa og gammel var Jonathan,
Han hørde Ungdoms-Talen,
Fast i Troen paa Gravens Rand,
Han blussed i Midnats-Svalen!
Saa bruser, han sagde, den unge Vin,
Den sprængde mangen en Kande fin!

9.

Hvor var du eller jeg dengang,
Da Lys blev født i Mørke!
Kan vi Stjernernes Morgensang,
Og har mod Gud vi Styrke?
Kan Daarskabs Ord, som en Taagesky,
Fordunkle Ordet: bliv Lys paany!

N. F. S. Grundtvig, 1843.
Her efter Sangv. IV, 17.
Denne salme om skabelsen og verdensafslutnin
gen, som Sangværket gengiver efter Grundtvigs
haandskrift, vilde være dunkel, selv om Grundt
vig havde faaet sat alle sine kommaer. Han har
da heller ikke selv offentliggjort den. Den saa
først lyset i Sangv. (gi. udg.) III, 31.
Vers 6 blev optaget i Brandts tillæg til Festsal
mer 381, KHF 1885,62, RT2,9oi, KH 274 og
SS 802 med ændret begyndelse: »Venner, lad
kun . ..«. Et par grundtvigske salmebøger, FA 99
og FV 222, gør ligesaa. Men S 263 optager v. 4,
5, 6: »Jordens Kreds er tom og øde«, og faar der
ved, som Uffe Hansen siger: et stærkt, men skønt
dommedagsbillede. - D 235 optager kun v. 6.
(Uffe Hansen II, 155-56).

VENNER! SAGDE GUDS ENGEL BLIDT.
Hyrderne ved Bethlehem.
1.

2.

3.

4.

8*

Nat i Østen er ei saa lang
Som her ved Juletider,
Ei det fyger, som her, i Vang,
Og ei paa lis man skrider,
Dog trækker kiøligt tilmarks det der,
Som i det tidlige Foraar her.
Kiølig trak det paa Marken vild
Ved Bethlehem fra Norden,
Hyrder otte sad om en Ild,
Og vaaged over Hjorden,
Da Talen faldt paa de gamle Ting
Og hvordan Alt dog gaaer sært omkring.
Talen faldt paa Kong Davids By,
Og paa hans Vovestykke;
Stort det Gamle og smaat det Ny,
I Sang, i Daad og Lykke,
Det fandt de Unge: det saae man grandt,
Det var en Sorg, men det var dog sandt.
Davids Søn, sagde En af dem,
Vi ventet har saa længe,
Nys jeg mødte i Bethlehem,

10.

Juda-Bjerget gienlød ifjor
Af Sang om Engle-Syner,
Stumme Læber fik stærke Ord,
Saa lysner det og lyner,
Bebudes høit med en Tordens Røst:
Ny Syvdags-Lyset opgaaer i Øst!

11.

Bethlehem er der peget paa
I Skriften med Guds Finger,
Hvad i Dvale som Fugl der laae,
Skal fare op paa Vinger;
Den Davids Søn med sin Venneviv,
Kanskee det giælder al Verdens Liv!

12.

Alle lytted, men Gubben tav,
Og Alles Øine stirred,

venner! sagde guds engel blidt
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Trindt omkring var et Straalehav,
Saa Baalet sank og dirred,
Hvor nys det blussed, en Engel stod
Og dølged Ild med sin Straalefod.

15,1-4: Anførselstegnet antyder, at det nu er
den himmelske hærskare, der synger,
Luk. 2,13-14, mens det før kun var en
enkelt engel som talte.

13.

Venner! sagde Guds Engel blidt:
Hvorfor er nu I bange ?
Kilde-Væld kun er Budskab mit
Til lutter Frydesange,
Thi han, som Jorden giør sjæleglad.
Er født til Verden i Davids Stad.

14.

Jesus Christus, den Davids Søn,
Vor Frelser fra al Fare,
Født er han, ligger svøbt iløn
I Krybben, tag det vare!
Fra Himlen høit kommer Julebud,
Nu Ære være den Guders Gud!

15.

»Ære være den Guders Gud!
Nu daled Fred til Støvet,
Glæden springer af Svøbet ud,
Som Blomsten og som Løvet!«
Saa lydt og sødt under Sky det klang,
Som alle Stjernernes Morgensang!

16.

Himmel-Klarhed og Engle-Sang,
Dem gav os Gud med Freden,
Efter-Skin de og Efter-Klang
Har trindt i Christenheden,
Hvor Aand har Mæle og Sang har Væld,
Hvor Øine tindre hvert Julekvæld!

17.

Kirke! du er vort Bethlehem,
Og alle Smaa derinde,
Eftersom det er sagt til dem,
Skal deres Frelser finde,
Med Juledags-Evangelium,
I Hjerte-Kammerets Krybberum!

Grundtvig har mange gange arbejdet med dette
tema og har gjort flere tilløb, før han fandt den
endelige form for dette digt:
I. 1810 begyndte han paa et digt med samme
titel »Hyrderne ved Betlehem«; det begynder
»Hvi mon de Hyrder flokkes saa«, se Sangv.
III, 10. Allerede her møder vi den gamle hyrde
som en central figur. Grundtvig holder op midt i
det 7 vers.
II. 1817, da han har fuldendt »Paaskeliljen«,
som lykkedes saa godt, synes han at have haft
planer om to lignende digte om julen og pinsen.
Til Juledigtet har vi to tilløb i samme stil og versemaal som samtalerne i »Paaskeliljen«. Det første
»Det lakker nu ad Midnat, kjære Børn« har
overskriften »Den gamle Hyrde« og bestaar kun
af en enkelt, længere replik. I det andet stykke
er det ogsaa den gamle hyrde, som indleder med
et spørgsmaal til den unge: »Nu Efraim! hvad
har du set i Dag?«. Det fører til en lang samtale
af samme karakter som i det endelige digt. Disse
to brudstykker er først offentliggjort under titlen
»Jule-Natten eller Hyrderne ved Betlehem« i
Dansk Kirketidende 1878, nr. I, og derefter i
Poetiske Skrifter IV, 33.
III. 1842 skrev Grundtvig sangen »Maria, hun
sad paa Hø og Straa«, Sangv. III,206. Det ind
ledende vers træder her i stedet for hyrdernes
samtale, og resten af sangen indeholder engletalen. Senere bruger Grundtvig denne sang ved
julefesten paa dronningens asyl og tilføjer tre slut
ningsvers i den anledning. Saadan mener Tårup,
idet han daterer sangen til 1841. Sangværket om
taler ikke nogen tekst, der er ældre end asyltek
sten.
IV. Maaske kan man ogsaa se et tilløb i
Grundtvigs digt »Julenats-Engelen«, som blev
offentliggjort i Dansk Kirketidende 1845, sp. 225,
skønt der ikke her er tale om hyrderne, men kun
om det sendebud, Gud udvælger, den mindste af
alle englene, som kaldes »Barnlighed«.
V. Endelig har man fra 1846 den foranstaaende
tekst, men heller ikke den var fuldt færdig med
det samme. Uffe Hansen giver oplysning om
nogle ændringer i Grundtvigs haandskrift; se
ogsaa Sangv. VI, s. 317. I 14,5 stod oprindelig
»Det er fra Himlen mit Julebud«; det blev først
rettet til »Fra Himlen højt er mit Julebud« og i
den trykte tekst til »Fra Himlen højt kommer
Julebud«. Det betyder, at Grundtvig ønsker at

N. F. S. Grundtvig.
Dansk Kirketidende, 2 det Bind, Nr. 13.
Fjerde Søndag i Advent, den 20. December 1846.

Noter og bibelhenvisninger:
3,2:
9:
10:

Davids vovestykke, kampen mod Goliat,
1. Sam. 17.
jvf. Jobs bog 38,4-7.
Luk. 1,5-25; 57-79-

14,6 og 15,1: Guders Gud, jvf. 5. Mos. 10,17;
Ps. 136,2. Det er ikke udtryk for polytheisme, men for Guds storhed; Uffe Han
sen siger: »Gud i 2. potens«.
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hentyde til Luthers salme »Fra himmelen højt
komme vi nu her«, hvori engletalen er udvidet
paa lignende maade.
I 15,2 stod oprindelig »Jorden«, men med
meget lille skrift, som om Grundtvig paa forhaand
var klar over, at det ikke var det rette ord. Det er
med kraftig haand rettet til »Støvet«, den yd
myge betegnelse for mennesket i modsætning til
den majestæt, der ligger i »den Guders Gud«.
I næste linje stod oprindelig »Glæden springer
af Hjærtet ud«. Rettelsen til »Svøbet« betegner
at glæden i hjertet kun ligger i svøb som blomsten
i sin knop. Men den springer ud i lovsang ved
mødet med evangeliet.
Mest ejendommelige er tilløbene og ændrin
gerne i det sidste vers. Grundtvig begynder:
Nat i Norden er ej saa lang,
saa kold ei Juletiden ...
Det er en særdeles gængs slutning og afrunding af
et digt at minde om begyndelsen, blot med de
ændringer, der følger af det mellemliggende. Men
her fører det ikke til noget. Han streger det ud og
nøjes med at gaa tilbage til hyrderne:
Hyrde-Vagten i Bethlehem,
Som havde det fornummet,
Fandt, alt som det var sagt til dem,
Guds Søn i Krybberummet;
Med Juleglæde i Syd og Nord
Guds Søn vi finder i Troens Ord!
Men om han end begynder med hyrderne, kom
mer han dog igen tilbage til nutidens menighed
og troens ord. Og der var han jo allerede kommet
med v. 16. Jamen, saa er det vel allerbedst at
blive der og sige det ganske tydeligt: Kirke! du
er vort Bethlehem!
Digtets slutning har nu paa ingen maade til
fældighedens præg. I flere af versene er der den
skønne ejendommelighed, at førstelinjen genop
tager et ord eller en klang fra slutningslinjen i det
foregaaende vers, og i 15,1 er det endda hele lin
jen, som gentages.
Det er ikke sært, at Grundtvigs ven og discipel
P. A. Fenger fik lyst til at udskille disse vers og
derved danne en salme af digtet: »Venner! sagde
Guds Engel blidt«, ETF 690, omfattende v. 13-17
uden ændringer. Den blev optaget i RT 1,610.
Derfra gik den videre til KH 143, som dog æn
drede 2(14),6 og 3(15),!: al Naadens Gud. Saaledes blev den ogsaa efter genforeningen optaget
i SS 803.

1'7
Prøvesalmebogen 89 vendte tilbage til origina
len »den Guders Gud«, men efter at kommissio
nen havde sluttet sit arbejde har kirkeministeren
paa opfordring af Hee Andersens salmebogskreds
paany indført ændringen i D 86.
Om denne salme skrev Ludwigs, at »den i
Virkeligheden er vor mest kirkelige Julesalme«
og at den burde være »den danske Kirkes selv
skrevne Julesalme.» Han har naturligvis især det
sidste vers i tankerne. Efter at have mødt nogen
modsigelse ændrer han udtalelsen lidt efter nogle
aars forløb og siger saa, »at denne Salme er vor
eneste helt ud kirkelige Julesalme«. Det er i hvert
fald ikke noget tilbagetog.
Oprindelig kom man altsaa fra digtet til sal
men. Nu lærer de fleste salmen at kende før dig
tet, og hvorledes dette da kan virke har Jakob
Knudsen fortalt i »Højskolebladets« julenummer
1910:
»Vi Søskende kjendte den fra Kirken og kunde
den udenad; men den stod endnu ikke paa Linie
for os med de andre, de egenlige, gamle Julesal
mer.
Saa var det en Aften kort før Jul, da alle sad
og skar Pebernødder og »Dyr« til Julebagningen,
at Fader kom ned fra sit Værelse og sagde, at han
vilde læse et Digt af Grundtvig for os. Det var
»Nat i Østen er ej saa lang som her ved Jule
tider«. Det greb os meget stærkt, især de to mod
svarende Udtalelser deri: den unge, mismodige
Hyrdes (som om Dagen har seet et Glimt af
Josef og Maria):
[V. 4 og 5 anføres]
Og den gamle, troende og haabende Hyrdes:
[V. 11 anføres]
Og pludselig brød Englesangen, som vi altsaa
godt kjendte, men ikke som en Del af dette Digt,
- ud af Faders Læsning:
Venner! sagde Guds Engel blidt ...
Vi sang alle uvilkaarlig med, ligesom nødte af
hele Sammenhængen, og det var os derfor næsten,
som om det ikke var os selv, der sang, men nogle
helt andre — de oprindelige Sangere:
»Ære være den Guders Gud!
Nu daled Fred til Støvet!«
Saa lydt og sødt under Sky det klang
Som alle Stjærnernes Morgensang.
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Det var en underlig Henrykkelse - saa sent paa
Tiden, for nogle af os var halvvoksne.«
(Ludwigs 11,95-98; 111,46. Uffe Hansen 11,271-76.
Tårup 11,73-94. H. P. Hansen-Lavind: »Riget og
Magten og Æren«, Roskilde 1924, s. 9-90 (opbygge
lig anvendelse). P. Poulsen V,55-58. Hans Ellekilde:
»Vor danske Jul gennem Tiderne«, Køb. 1943, s. 396.
Helge Toldberg i Nationaltidende 24. dec. 1946).

venner! sagde guds engel blidt

Hvor Freden har Liv og har Lys; hvilken
Lyst!
Den evige Trøst!

VERDEN, O VERDEN! HVI FRISTER DU
MIG.

6. Hjerte o Hjerte! i Himmerigs Glands
Syv gange hver Dag du dig bade!
Magt da jeg faaer med den Helligaands Sands
Til Verden med Lyst at forlade.
Med Liv og med Fred,
I Frelserens Fjed,
Mit Løb at fuldende til Hvilen fuldsød
I Abrahams Skiød!

1. Verden! o Verden! hvi frister du mig,
Endnu under Haarene hvide?
Kiender dig Nogen, han kiøber ei dig,
Paa hvem kun en Daare mon lide,
Du skuffed enhver
Som havde dig kiær,
Du tidlig og silde dem skuffed forvist,
Og grovest tilsidst!

7. Kiærlige Frelser! Du seer min Attraa
Til hvad der er evig det Bedste,
Mellem min Sjæl og hvad brat skal forgaae
Et svælgende Dyb Du befæste,
Saa Verden, jeg seer,
Mig frister ei meer,
Men Himlen, jeg haaber, mig vorder saa kiær,
At Hjertet er der!

2. Hvad er dit Liv uden Rist eller Ro,
Din Lyst uden Grændser og Hvile!
Seire du saaer, men kun Stride opgroe,
Dit Smil skyder gloende Pile,
Din Glæde er Vind,
Din Glands kun et Skin,
Og Magten og Æren, du roser dig af,
Som Skummet paa Hav!
3. Hvad er din Fred, uden Liv eller Lyst,
For Bladet, som ei sig kan røre ?
Øde og tomt er det verdslige Bryst,
Naar Stormen og Striden ophøre,
Et udtørret Hav,
En vindaaben Grav;
Du veed det, o Verden! du priser din Fred
Og gyser derved!
4. Kiærlige Frelser! end kalder du mig,
Din Røst og din Trøst er de rette,
Ungdom og Styrke fortrylle ei dig,
Du kalder de Gamle og Trætte,
Det faldende Løv,
Du kalder fra Støv
Og fører dit Følge i lysende Fjed
Til Liv og til Fred.
5. Livet og Freden\ I himmelske To,
Som altid med Frelseren følge!
Himmerig er, hvor I bygge og boe,
Og Støv eders Glands kan ei dølge;
Hvor Livet har Fred
Og blomstrer derved,

N. F. S. Grundtvig, 1846.
Her efter Sangv. IV, 159.
Denne salme blev først offentliggjort efter
Grundtvigs død i Dansk Kirketidende 1873, nr.
28, for 6. juli. Den er i Sangv. IV, 159 gengivet
efter Grundtvigs haandskrift, til hvilket der knyt
ter sig den særlige interesse, at Grundtvig har
benyttet bagsiden af en indbydelse, der lyder:
»Hr. Pastor Grundtvig inviteres af det Skandina
viske Selskab til Deltagelse i Festen paa Hveen den
21 de luni, bedes optaget paa hvilketsomhelst af de
paa denne Dag afgaaende Dampskibe.
Kbhavn d. 19de luni 1846.
Sommer,

M. Dr. & Prof.
Viceformand i Det skand. Selskab.«
Man skal næppe gøre aandrigheder ud af dette.
Uffe Hansen har sikkert ret i, at »Hverken
Dampskibsrejser eller Folkemøder hørte til
Grundtvigs Fristelser, og Hveen var ikke noget
Paris, saa denne Side af Papiret har mest In
teresse for Datering af Digtet. Og saa er her jo
igen et Eksempel paa, hvor nøje Grundtvig ud
nyttede enhver Lap Papir, som havde en anven
delig Skriveflade«. Salmen er altsaa ikke skrevet
før den 19. juni. Grundtvig var forhindret i at
deltage i festen; han skulde passe sin kirketjeneste.
Nej, det er højst alvorlige fristelser, han her taler
om: Verdens liv, hvori der ikke er noget af det
evige liv, og Verdens fred, som er et dække over
døden.
Manuskriptet viser, at han har begyndt det
andet vers saaledes:

VERDENS BØRN HAR MANGE VENNER

Hvad er dit Liv? det er Liv uden Fred,
kun Strid uden Sejer og Hvile
Men det er atter overstreget, idet han vel har set,
at »livet« og »freden« krævede hver sit vers End
videre er der en mulighed for, at man i 3,2 ikke
skal læse »Bladet«, men »Blodet«. Normalt kan
bladet paa et træ meget vel røre sig. Men blodet
kan nok stivne, naar man mærker verdens aandelige død, paa samme maade som »Mit Blod, om
gammelt eller ungt, Dog isner i mit Bryst, saa
snart Jeg føler nær min Hedenfart«.
Sidste linje i v. 6 rummer en mindelse om
Kingos »Far, verden, far vel«, og sammenligner
man disse to salmer, vil man se, at Grundtvigs er
bygget op paa samme maade som Kingos og der
for kan opfattes som et sidestykke til denne lige
som »O kristelighed«. Men man vil ogsaa se, at
Grundtvig her, hvor han føler og nævner sin
alderdom, har nærmet sig noget til Kingos opfat
telse.
Salmen blev optaget i RT 2,850 med udeladelse
af v. 5 og 6, og med en lille ændring:
2,2: Grænse
Saaledes gik den videre til KH 101. I Sønderjyl
land blev den optaget i N 514 med samme versudvalg, men en yderligere ændring:
3,2: der ei
De grundtvigske salmebøger, FK 276, FA 396,
FN 434, FV 396 og S 430, optager den med alle
vers og uden ændringer.
SF 795 har ændret:
1,2: endog
Desuden er den ikke anbragt i afsnittet »for
gamle«, men under »Verdens fornægtelse«, idet
man har ment, at den ved denne ændring og pla
cering kunde faa en brugbarhed, der svarede til
dens indre værdi. Denne ændring og tankegang
er fulgt af D 526.
I Norge er den blevet optaget i de nye salme
bøger. La rev 145 har uddraget v. 1, 6, 7 og
anbragt den til søndag efter jul, altsaa »for
gamle«, hvad dette versudvalg ogsaa berettiger
mere til. Nynorsk 118 bringer de samme vers paa
samme plads i Hovdens oversættelse: »Verd, aa
du verd! Kvifor freistar du meg«.
(Uffe Hansen 11,266-70. StJ 11,304).

II9

VERDENS BØRN HAR MANGE VENNER.
1. Verdens Børn har mange Venner,
Lysets Børn kun søge een,
O men denne Ene kjender
Al din Nød og al din Meen.
Sukker du til ham i Løn,
Ei han glemme vil din Bøn:
Hvor den Fromme stille græder,
Jesus med sin Trøst indtræder.
2. Verdens Børn har mange Veie,
Lysets Børn kun søge een;
Men den Ene har i Eie
Naadens Hoved-Hjørnesteen.
Derfor skræmmer Tornen ei
Som omkrandser denne Vei;
Thi ad den gik selv herneden
Jesus ind til Evigheden.
3. Verdens Børn har mange Glæder,
Lyset Børn kun søge een,
Men som Bæk langs Blomster-Bredder
Flyder denne klar og reen.
Kilden til den Frommes Lyst
Springer ud fra Jesu Bryst,
Derfor selv paa Trængslens Veie
Kan du have den i Eie!
4. Verdens Børn har mange Riger,
Lysets Børn kun søge eet;
Men naar Alt i Verden viger,
Evigt er og bliver det.
For den frelste Slægt paa Jord
Sjunger Naadens Engle-Chor:
Fryd og Fred foruden Lige
Findes kun i Jesu Rige!
Herman Andreas Timm.
Søn- og Festdags-Psalmer, Kjøb. 1839, s. 105.
Hovedafsnittet i Timms »Søn- og Festdags-Psalmer« er, som man venter det af bogens titel, en
samling salmer til hver helligdag i kirkeaaret, en
salme over den paagældende dags evangelium
efter 1. tekstrække. Men til 9. sønd. e. trin., Luk.
16, i -9, er der undtagelsesvis to salmer. Den første
»Hvad Kald jeg end i Livet fik« hentyder til
evangeliet om den utro godsforvalter. Men mod
sætningen i evangeliets slutning mellem verdens
børn og lysets børn har inspireret Timm til endnu
en salme, som ogsaa er kommet med i samlingen.
Den nævnte modsætning, som gentages i begyn
delsen af hvert vers, kommer til at virke som et
omkvæd, meget karakteristisk for Timm. Der er
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en vis vægt og kraft i dette varierede omkvæd,
men derefter taber tanken sin fasthed, og en del
af billederne bliver udflydende.
Salmen blev optaget i R 487 med to ændringer:

Klar vort Blik og styrk vort Mod,
Led de Unge, trøst de Gamle!
Da hver Stund skal Vidne bære:
I dit Huus er godt at være!

2,5: Tjørnen

Herman Andreas Timm:
»Aftensangs-Psalmer«, Kjøb. 1843, Nr. CVII.

3,7: Trængslers
Saaledes gik den videre til N 346 og KH 533,
men i D er den udeladt.
I Norge blev den af Wexels optaget i »Christelige Psalmer« 1840, men den kom ikke ind i
salmebøgerne.
Til tysk er den oversat af dr. Herman Møller i
hans lille samling »Dånische Kirchenlieder«,
Kopenhagen 1934, »Kind der Welt hat viele
Freunde«.

VERDENS BØRN HAR MANGT ET STED.
Mel. Søde Jesu! vi er her.

Ligesom Timm i sine »Søn- og Festdags-Psalmer«
har skrevet en aargang salmer over evangelierne,
har han i »Aftensangs-Psalmer« skrevet salmer
over alle epistlerne efter første tekstrække. Men
dertil kommer endnu en række passionssalmer,
nogle »blandede« salmer og nogle oversættelser.
Mellem de blandede salmer findes foranstaaende,
som ikke vides at være optaget andetsteds i denne
skikkelse. Men kort efter dens fremkomst har
Grundtvig bearbejdet den som følger:
1. Verdens Børn har mangt et Sted,
Hvor de samle sig til Glæde,
Skulde da Guds Børn ei med
Samles her med Lyst at kvæde!
Vil med sine Englehære
Herren selv ei med os være!

1. Verdens Børn har mangt et Sted,
Hvor de samle sig til Glæde,
Skulle da Guds Børn ei med
Kunne samles for at bede ?
Loved dog vor Frelser kjære,
Hvor vi samles, vil han være.

2. Jo, han er her, Himlens Glands
Straaler trindt om os her inde,
Liv og Fred er Aandens Sands,
Lyset vi i Jesus finde,
Gud og Glæde rime sammen,
Skygger kun er Verdens Gammen!

2. Er det dog som Himlens Lys
Straalede om os herinde.
Aanden med sit Naade-Kys
Her opklarer Sjel og Sinde;
Hvad vi øine ei derude,
See vi her som gjennem Rude.

3. Graad er Læbens første Lyd,
Græde maae vi, før vi tale.
Herrens Ord om Himlens Fryd
Kan vor Sjæl dog sødt husvale,
Tit vi kom med Taarer sammen,
Skildtes ad med Fryd og Gammen!

3. Fristeren har mægtig Kraft,
Let han Villien kan bøie,
Her faar Quisten Rankens Saft,
Saa den Storm og Slud kan døie;
Frelseren er altid rede
Til at styrke dem, som bede.

4. Vær da hos os, Frelser god,
Hvor vi bede, hvor vi sjunge,
Klar vort Blik og styrk vort Mod
Glæd de Gamle med de Unge!
Bedre da hver Dag vi lære:
I dit Huus er godt at være!

4. Graad er Livets første Arv,
Græde vi dog, før vi tale,
Jesu Ord til Sjelens Tarv
Mod al Sorg kan sødt husvale;
Tidt med Taarer kom vi sammen,
Men her fandt vi Trøst og Gammen.
5. Vær da blandt os, Frelser god!
Naar vi i dit Navn os samle.

N. F. S. Grundtvig.
Sang-Værk IV, 199.
Ser man paa disse to tekster kan man ikke være
i tvivl om sammenhængen. En del af linjerne,
deriblandt de tre første er nøjagtigt ens, andre
er kun lidt ændrede, og selv i de helt nye linjer ses
det, at det er Timms tankegang, som har faaet en
drejning i retning af det lysere og festlige. Timms
v. 3 er udeladt. Karakteristisk er det ogsaa, at
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Timm siger »bede«, men Grundtvig siger
»kvæde«.
Sangværket daterer Grundtvigs tekst til aarene
1845-5°, altsaa ret usikkert. Den maa snarere
dateres til 1843. Grundtvig var ikke længe om at
faa fat i en ny bog med salmer, og det er vel sand
synligt, at hans bearbejdelse af Timm er en øje
blikkelig følge af læsningen. Han er blevet fanget
af begyndelsen, som han kunde bruge, og for
mentlig af 4,1 om graaden som den første livs
ytring, et originalt tankeglimt, som Timm straks
har ødelagt ved ordet »arv«.
Naar salmen siden kom til at gaa under
Grundtvigs navn, er det ikke helt hans skyld.
Han lagde den bare i bordskuffen til saa meget
andet. Den blev først offentliggjort efter hans død
i Sangv. (gi. udg.) III, 8. Ganske vist har Grundt
vig i sit sidste leveaar set den paany i J. Kristian
Madsens haand, men han har efter 29 aars forløb
glemt oprindelsen.
KHF 1885,18 optog den med en lille ændring:
2,5: høre sammen,
Saaledes gik den videre til RT 2,924 og KH 412,
overalt under Grundtvigs navn. Omkring 1924
ses det dog af registrene i KH, at man har op
daget fejltagelsen, og Timms navn er kommet i
stedet for Grundtvigs. Saaledes ogsaa i SS 804.
Begge navne burde nævnes: Timm som forfatter,
Grundtvig som bearbejder. Saaledes ogsaa D 381,
som har slettet ændringen i 2,5.
Men naar en misforstaaelse er kommet i omløb,
er det ikke let at faa den ud af verden igen.
Endnu i 1930 siger Thuner, at Grundtvig har
digtet salmen, og han tilføjer en parentes med
følgende bemærkning om Timms salme: »Denne
Salme, med samme Begyndelse som Grundtvigs,
har givet Anledning til Forveksling af Forfatter
navnet«.
Helt ubegribeligt er det, at notebindet til den
nye udgave af Sangværket (VI, s. 324) endnu i
1961, slet ikke nævner, at salmen oprindelig er af
Timm. Da der dog foresvæver noget om Timm i
den forbindelse, føjer man til: »Maaske et Mod
stykke til H. A. Timm: Verdens Børn har mange
Venner. BH II 1086«. Men »Verdens børn har
mange venner« (se denne) har intet som helst
med denne sag at gøre.

VERDENS IGENFØDELSE.
1. Mundi renovatio
Nova parit gaudia,

Resurgenti domino
Conresurgunt omnia:
Elementa serviunt
Et auctoris sentiunt
Quanta sint sollemnia.
2. Ignis volat mobilis,
Et aer volubilis,
Fluit aqua labilis,
Terra manet stabilis,
Alta petunt levia,
Centrum tenent gravia,
Renovantur omnia.
3. Coelum fit serenius,
Et mare tranquillius,
Spirat aura levius,
Vallis nostra floruit.
Revirescunt arida
Recalescunt frigida
Post quae ver intepuit.
4. Gelu mortis solvitur
Princeps mundi tollitur
Et eius destruitur
In nobis imperium,
Dum tenere voluit,
In quo nihil habuit
lus amisit proprium.
5. Vita mortern superat,
Homo iam recuperat,
Quod prius amiserat
Paradisi gaudium:
Viam praebet facilem
Cherubim versatilem
Ut deus promiserat
Amovendo gladium.
Adam af St. Victor, 12. aarh.
Her efter Daniel 11,68.
Dette er fransk foraar, betragtet med et kristent
øje. St. Victorklostret i Paris var bygget i nærhe
den af en skov med udsigt over den lille dal, som
blomstrer i 3,4. En ny glæde (1,2) fylder Adams
hjerte; det kommer af foraaret, som dufter ham i
møde gennem den lille glug i hans munkecelle.
Men foraaret kommer igen af opstandelsen, eller
staar dog i forbindelse med den (1,3-4). Den
samme Gud, som oprejste Kristus fra de døde,
skaber ogsaa fornyelsen i naturen; ogsaa dette
under er udtryk for hans væsen. Elementerne
kommer og tjener ham (1,5); saaledes vil ogsaa
digteren tjene ham med sin sang.
Saa digter han da denne sekvens til paaskefestens ottende dag, lørdagen efter paaske.
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Ordet »sekvens« betyder »det, som følger
efter«, men det er for saa vidt ingen forklaring.
I den gamle latinske kirkemusik var der ofte
mange melismer, ikke mindst var der mange
toner paa den sidste stavelse af Halleluja, som
blev sunget efter gradualet. For bedre at huske
alle disse toner fandt man paa at lægge ord under
dem, og disse huskeord blev til hele digte; derved
opstod en helt ny digtform, prosen eller sekven
sen, som ogsaa paa andre maader var ny. Vel var
sproget latin, men sprogfølelsen var det maaske
ikke; sekvensdigternes modersmaal havde maaske
ikke lange og korte vokaler, men betonede og
ubetonede stavelser. Sekvensen kom derved til at
ligne moderne vers. Tillige kom rimet til. Adam
af St. Victor er den største og mest elegante af
sekvensdigterne, maaske i det hele den fineste
sanger i middelalderen. Og en af hans mest
berømte sekvenser er ovenstaaende.
Maaske er den ikke helt, som Adam skrev den.
De, som i nyere tid har gennemgaaet, hvad der er
overleveret under Adams navn, og har levnet ca.
50 sekvenser, som virkelig er skrevet af ham, har
ment at v. 2 er en senere tilføjelse, og at det op
rindelige slutningsvers mangler. Men Tårup har
sikkert ret i, at det er den anførte tekst, som har
foreligget for Grundtvig. I »Dansk Kirketidende«
for paaskedag 1853 har man nemlig efter Sangv.
1,237 anført Grundtvigs oversættelse side om side
med denne latinske tekst; naar man nu ved, hvor
nær Grundtvig stod »Dansk Kirketidende« og
dens redaktion, kan man sikkert gaa ud fra, at
der er vekslet ord om sagen.
Med en ægte intuition har Grundtvig sprunget
over det »uægte« v. 2 og har ladet tankerne fra de
fire andre vers brede sig over hele salmen. Han
har ændret strofen lidt, men har beholdt de 7
linjer i hvert vers1. Han har endda paa en vis
maade efterlignet Adams rim. Adam havde den
regel, at rimene skulde være paa to stavelser,
ogsaa hvor den sidste var betonet og altsaa i sig
selv gav rimklangen. En lignende virkning har
Grundtvig tilsigtet med sine tre-stavelsesord i lin.
1 og 3 og med nogle af de egentlige rim: »og
Nord«, »og Jord«, »vorder grønt«, »vorder
skiønt«. Men han er nødt til at gøre stroferne ens
af hensyn til melodien, som skal gentages for hver
strofe; han kan ikke som Adam lade den sidste
være længere; sekvensen er jo efter sin natur gennemkomponeret, hvert vers har sin melodi.
Grundtvigs oversættelse lyder:
1. Hans brug af smaa bogstaver i begyndelsen af lin.
2 og 4 synes dog at vise, at han tænker sig strofen femlinjet, skønt han opstiller den syvlinjet.

VERDENS IGENFØDELSE

1. Verdens Igienfødelse
Glæden igienføder,
Skiønt forynget. Skabningen
den Opstandne møder!
Øst og Vest og Syd og Nord,
Ild og Vand og Luft ogjord,
Sjunge Paaske-Psalmer!
2. Seer du op til Hvælvingen,
Skyerne sig klare,
Lytter du til Bølgerne,
blidelig de svare,
Mellem Begge morgenglad
Tumler sig, med muntert Kvad,
Hele Fugle-Choret!
3. Seer du, hvor i Skovene
alle Træer skyde!
Mærker du, hvor Engene
sig i Vaaren fryde!
Nu det Visne vorder grønt,
Nu det Stygge vorder skiønt.
Det giør Paaske-Morgen!
4. Livets Varme, seirende
over Dødens Kulde,
Priser Ham, som straalende
reiste sig af Mulde;
Dødens Fyrste Ham tog heel,
Havde i Ham ingen Deel,
Misted hvad han havde!
5. Fundet har nu Mennesket
Bod for alt Forliset,
Sværdet nu, det lynende,
svandt fra Paradiset,
Der Cheruben løfter glad
Olje-Green med Palme-Blad,
Vinker os til Haven!
N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, 1837, No. 237.
Det oprindelige slutningsvers, som Grundtvig
ikke kendte, har Marius Kristensen gengivet saaledes, idet han har efterlignet Grundtvigs vers
form:
Kristus åbner himlene,
fanger frihed skænker,
som for synden ynkelig
lå i dødens lænker.
Lover da i lys og løn
Gud vor Fader og Gud Søn
og Gud Helligånden.
(»Dansk Udsyn« 1922, s. 298).
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Grundtvig ændrede 1845 i Prøveheftet 97
følgende ved sin oversættelse:
1,3: fornyet
7: Synge
2,6: Fryder sig, med Foraarskvad,
3,6: Hvad der falmed, atter skiønt,
5,3: flammende,
5: Nu Keruben
7: Eden!

løvrigt er det klart, at Grundtvig ikke i sin over
sættelse har svækket Adams tanke, at der er sam
menhæng mellem paaskesejren og naturens for
nyelse. Han har snarest forstærket den, naar han
siger i 3,7: Det giør Paaske-Morgen! Men
Lehmann understreger, at det »hverken er sym
bolisme eller pantheisme; men en aldeles positiv
tro paa en Gud, som er naturens herre og som
endnu fremdeles skaber den efter sin vilje og besjæler den med sin aand. Hvor skulde ellers en
saadan natur-realisme vove sig ind i en psalmebog ?«. Lehmann siger dette med særligt henblik
paa »I al sin glans nu straaler solen«, selv om han
i sammenhængen har henvist til »Verdens igenfødelse«. Det er derfor berettiget, at Magnus
Stevns svarer, at der slet ikke er tale om natur
realisme ; »det er aldeles ikke dansk Sommer, der
er Tale om, men Aandens Sommer«. Og det er
vel rigtigt, saa længe talen er om »I al sin glans«,
men næppe her ved »Verdens igenfødelse«. Der
er intet i de tre første vers, som har det samme
dobbeltbundede præg som »I al sin glans«, Her
synes faktisk først at være tale om naturens liv,
hvorefter den forklaring kommer i 3,7, at det
skyldes Kristi sejr.
Jørgen Elbek fremhæver en anden side af
sagen. Adam gaar frem efter skolastikkens viden
skabelige klassifikationer og prøver ikke at for
midle en oplevelse. Han gaar frem dels efter
læren om de fire elementer, dels efter inddelinger
som det lette og det tunge, himmel, hav, jord.
Men Grundtvigs oversættelse »vil illudere som en
oplevelse af naturen. Det filosofiske stof presses
sammen i første strofe, der står som et indledende
overskue. I de følgende strofer rykker stoffet nær
mere og lægges inden for en enkelts oplevelses
sfære, duets, mens det i originalen er set under en
overpersonlig synsvinkel«. Men digteren og over
sætteren synes at være enige om, at aarstid ernes
skiften »er en virkning af frelseshistoriens centrale
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begivenheder og på denne måde en lovprisning af
Gud. I »Mundi renovatio« er elementerne lydige og
opstår sammen med den opstandende, i »Verdens
Igienfødelse« indføjes efter skildringen af foråret:
Det giør Paaske-Morgen! Ligeledes, i originalen
føler elementerne, hvilken højtid det er for deres skaber,
og gendigteren lader dem sjunge Paaske Psalmer«.
EFF 854 optog salmen med de samme ændrin
ger som i Prøveheftet, men da havde allerede R
235 gjort det samme og tilføjet et par nye:
1.3: Og

4,5: tog ham

5>6: og
KH 235 optog samme tekst som R.
I Sønderjylland blev salmen optaget i N 159,
som fulgte den oprindelige tekst i v. 1 og 4, og
Prøveheftet i v. 2 og 3, mens man i v. 5 kun
ændrede lin. 3: blinkende. 7. Eden.
D 205 er vendt tilbage til originalen i 1,3 og
2,6 men følger ellers teksten i KH.
(Tårup 111,163-75. Uffe Hansen 1,290-91. Edv.
Lehmann: »Grundtvig«, Køb. 1929, s. 183-4, 2°8Magnus Stevns 49-53. Harald Vilstrup: »Den old
kirkelige og middelalderlige latinske Salmedigtning«
i »Dansk Kirkesangs Aarsskrift« 1942, s. 29, 34. Marius
Kristensen: »Adam fra St. Viktor-klosteret og Grundt
vig« i »Dansk Udsyn« 1922, s. 228-37, 295-3°4- »Les
Proses d’Adam de Saint Victor, par l’Abbé E. Misset
et Pierre Aubry« (Mélanges de Musicologie Critique,
Paris 1900). Jørgen Elbek: »Grundtvig og de latinske
salmer« i »Grundtvigstudier« 1959, s. 33, 42-3, 50, 58.
Ejnar Thomsen 191).

VI ALLESAMMEN TRO PAA GUD.
Se: Vi tro, vi alle tro paa Gud.

VI ARME BØRN AF ADAMS KØN.
Se: Nu bede vi den hellig Aand.

VIDUNDERLIGST AF ALT PAA JORD.
Den Christne Tro.
1. Jeg er saa underfuld en Magt,
Hvor ret jeg kom til Live,
At Pennen, selv med Aand i Pagt,
Ei klart det kan beskrive!
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2. Usynlig er jeg, fremfor Alt,
Og dog saa nem at kiende.
Som om i himmelhøi Gestalt
Jeg saaes til Verdens Ende!
3. Vel fremmed, paa hver plet afjord,
Man fundet har min Stemme,
Dog overalt, hvor Sandhed boer.
Jeg har i Grunden hjemme!
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13. Med
jeg skaber Viin afVand,
Og Paradis af Ørke!
Med Det jeg skaber Lys om Land,
Mens Verden raaber: Mørke!
14. Mit Rige kaldes Christenhed,
Og Herren kiender Sine,
Skiøndt ingen Mand paa Jorden veed,
Hvormange der er mine!

4. Som den Eenbaarne, jeg af Muld
Kun Tidsel har og Nælde,
En Torne-Krands, og Korsets Bul,
Hvortil jeg mig kan hælde!

15. Kun det er klart, de er det ei.
Som ei mig vil bekiende,
Og at jeg løi, ifald min Vei
Gik ei til Verdens Ende!

5. Men overalt, hvor gode Ord
Kan gode Steder finde.
Jeg skaber Mark, i Syd og Nord,
Hvor Melk og Honning rinde!

16. Men dog, saa vist, som Sandhed kun
Med Ord kan Alt beseire,
Er Sandhed Ordet i min Mund,
Og Gud i mine Leire!

6. Og naar jeg misted hvad, afjord.
Jeg syndes kun at have,
Da blev min Magt og Ære stor.
Ved mine Venners Grave!

17- Jeg trodsed Dumhed, trodsed Kløgt,
Og Verdens Aand i Vælde,
Og Verdens Lyst, og Dødens Frygt,
Jeg trodser Aar og Ælde!

7. Jeg Verden altid var forhadt,
Og bar kun Torne-Krone,
Men aldrig stod jeg dog forladt,
Og aldrig faldt min Throne!

18. Jeg laae i Dvale mangen Gang,
Men blev ei Orme-Føde,
Og aldrig bølged nogen Vang,
Hvis ikke Sæden døde!

8. Med Sølv og Guld min Kæmpe-Trop
Jeg frister ei og fæster.
Men siger blot: Guds Fred! stat op,
Og sid blandt Kongens Giæster!

19. Lad hvisle kun i Orme-Gaard,
At nu jeg er lagt øde!
Jeg kroner ligefuldt mit Aar,
Med Frugtbarhed og Grøde!

9. Det Ord, i attenhundred Aar,
Befolket har mit Rige,
Skiøndt altid paa min Kirke-Gaard
Et Kors var Himmel-Stige!

20. Ja, op jeg staaer, som Ax i Vang,
Som Mai i Bøge-Skove,
Og prægtig, under Fugle-Sang,
Som Gylden-Soel af Vove!

10. Min Gaade er et Guddoms-Ord,
Som skaber hvad jeg nævner,
Som fylder Dale trindt paa Jord,
Og Klipperne udjævner!

21. At Lyset er mit Klædebon,
At Korset er min Ære,
Og at mit Ord er Liv og Aand,
Det skal da Verden lære!

11. Med Det indvier jeg min Daab,
Velsigner jeg mit Bæger,
Saa hist udspringer Livets Haab
Og her det vederkvæger!

22. Det kiendes skal, naar, som en Soel,
Jeg straaler brat med Størke,
Adspredende, fra Pol til Pol,
Alt Hedenskabets Mørke;

12. Med Det jeg skaber gode Kaar,
For mine Kæmper lave,
Saa de kan lee ad Bane-Saar,
Og springe over Grave!

23. Opvækkende de tørre Been
Til Liv af Jakobs Grave,
Fremlokkende af Stok og Steen
En deilig Blomster-Have;
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24. Udstraalende den Herres Glands,
Som aabenbar kun døde.
For at med Livets Rosen-Krands
Jord-Klimpen Ham kan møde!
25. Ja, naar Han kommer i det Blaa,
Da er mit Værk tilende,
Hvad Troende i Speilet saae,
Skal Salige erkiende!
26. Om Han end tøver, troe Ham dog!
Han Ingen har bedraget,
Som, trods al Prat om Billed-Sprog,
Paa Ordet Ham har taget!
N. F. S. Grundtvig:
»Krønike-Riim til Børne-Lærdom«,
Kjøb. 1829, LII, s. 131.
Grundtvig siger i indledningen til »KrønikeRiim«, at historien giver den sande menneske
kundskab, og man maa gøre alt, hvad man kan
for at lokke de smaa til historiens labyrint og lette
dem vejen, altsaa ved at sætte historien paa vers.
Naar han slutter disse rim med ovenstaaende digt
om den kristne tro, kommer denne til at fremtræde som historiens højdepunkt og maal.
I anden udgave tilføjede han endnu et slut
ningsvers :
27. Han er det Ord fra Arilds Tid,
Hist oppe og her neden,
Hvis Lyd er Aand, hvis Vift er Vid,
Hvis Liv er Evigheden.
Næsten uændret blev digtet - eller salmen optaget i Hagens »Historiske Psalmer og Riim«
1832, nr. 52.
Grundtvig betragtede tankerne i den som saa
væsentlige, at han 1836 satte den i spidsen for
Sangværket, da det begyndte at udkomme. Men
han har ændret teksten noget og tilføjet tre nye
vers; bortset fra ortografi og tegnsætning er æn
dringerne følgende:
4,3-4: Og trindt om Land til Korsets Bul
Mit Hoved jeg maa hælde;
9:

10,2:

Dermed i attenhundred Aar
Befolked jeg mit Rige,
Skiøndt altid i min Borge-Gaard
Et Kors var Ærens Stige.
det nævner,
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14,4:

Hvormange ret

15,2-4: Som selv sig det fralægge.
Om end de sige: Ja og Nei
Og halte mellem Begge!
16:

Da Lys i Troens dybe Sag
Sig klarer ikkun silde,
For Over-Tro til Domme-Dag
Jeg maa vel høre ilde;

(nyt vers)
•8(17),3:

Kiødets Lyst

21 (20),3:

Ja

22(2i),4:

skal nu

23(22),2:

i Størke,

25(24),!:

min Herres

26 (25),3:
4:

Troende
Salige

28:

Ja, komme skal Han som et Lyn,
For Alt at aabenbare,
Af Guddoms-Glands for Sagn da Syn
Skal faae min Helgen-Skare!

29:

Ja, Christenhed! syng du kun frit:
For Vid jeg vælger Lykken,
Thi som Hans Ord er over mit.
Han selv er over Skyggen!
Sang-Værk 1837, 1.
Den anden udgave af Sangværket slettede den
lille ændring i 21 (2o),3 og ændrede:
29,2:

For Kløgt

Overskriften over det første afsnit i Sangværket
»Den Christne Kirke«, der for saa vidt kunde
staa som overskrift ogsaa over denne salme, fort
sætter af en eller anden grund hele Sangværket
igennem, hvor der er kolumnetitler. Denne over
skrift er i 2. udg., hvor der ikke er kolumnetitler,
ændret til »Den Christne Menighed«, men da
numret kommer bagefter, er heller ikke dette
tænkt som overskrift til selve salmen, men til et
afsnit, der glider over i de følgende uden nogen
særlig markering.
Det fremgaar af indledningen til »KrønikeRiim«, at Grundtvig har skrevet dette »rim«
med henblik paa sine egne børn, da de blev saa
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store, at de skulde begynde at lære historie. Han
vilde begynde med landkortet og begynder da
ogsaa sine rim med »Europa, Asien og Afrika«,
»Middel-Havet«, »Euphrat«, »Nilen« osv., gennemgaar historien og de store skikkelser, lader
dem tale selv, slutter med et rim om »Danmark«
og endelig som kronen paa værket dette rim om
»Den Christne Tro«, som han ogsaa lader tale i
jeg-form. Hvor meget hans børn, hvoraf den
ældste var 7 aar, har forstaaet af dette, skal være
usagt, men den danske menighed har været desto
mere taknemlig over, at Grundtvig dannede en
salme af rimet. Som salme betragtede han det
allerede, da han satte det i spidsen for Sangvær
ket, men da det virkelig skulde synges, foretog
han en ny bearbejdelse og kraftig forkortning.
Den var vel beregnet til 5. udg. af Festsalmer
1853, men blev faa dage forinden trykt i P. O.
Boisens »Bibelske og Kirkehistoriske Psalmer og
Sange«, nr. 108, hvor den har overskriften
»Christi Rige«. Den lyder i Festsalmer 5.-7.
oplag:

Mel. Jeg veed et evigt Himmerig.

(19)

8. Dets Glands opstaaer som Ax i Vang, (20)
Som Mai i Bøge-Skove,
Ja, prægtig under Fugle-Sang,
Som Gylden-Soel af Vove.
9. Det er den store Konges Glands,
Som kun paa Korset døde.
For at med Livets Rosen-Krands
Jord-Klimpen ham kan møde.

(24)

10. Ja, naar han kommer i det Blaa,
Er Christnes Kamp tilende,
Hvad Troende i Speilet saae,
Skal Salige erkiende.

(25)

11. Da Riget er med Sole-Kaar
Tilsyne og tilstæde,
I Evighedens Gylden-Aar
Med Ret og Fred og Glæde!
Fest-Psalmer, 5. opl-, 1853, 729.
Her efter 6. opl., 1854.

1. Vidunderligst af alt paa Jord
Er Jtsu Christi Rige,
Dets Herlighed er og saa stor,
At det har ingen Lige.

(0

2. Usynligt vel, som Sjæl og Sind,
Det nemt dog er at kiende,
Alt som en Stad paa Bjergetind,
Der sees til Verdens Ende.

(2)

3. Dets Gaade er et Guddoms Ord,
Som skaber hvad det nævner,
Som fylder Dale trindt paa Jord
Og Klipperne udjævner.

(10)

4. Med det indvies Jesu Daab,
Velsignes Jesu Bæger,
Saa hist udspringer Livets Haab,
Og her det vederkvæger.

(*•)

5. Med det der skabes gode Kaar
For Barne-Kæmper lave,
Saa de kan lee ad Banesaar
Og springe over Grave.

(12)

6. Med det der skabes Viin afVand,

(13)

Og Paradis af Ørke,
Med det der skabes Lys om Land,
Mens Verden gaaer i Mørke.

7. Lad hvisle kun i Ormegaard,
At Riget er lagt øde,
Gud kroner ligefuldt dets Aar
Med Frugtbarhed og Grøde.

Saaledes blev salmen optaget i ETR 837 og ETF
906. I 8. opl. af Festsalmer ændrede Grundtvig:
5,1: Med Ordet skabes

Denne ændring blev tillige optaget i Sangv. II, 134
(»Sang-Værk til Den Danske Kirke-Skole«), da
det endelig udkom 1870. Her staar salmen atter
sidst, har overskriften »Christus-Riget«, og slutter
værket ligesom i Krønike-Riim. Her er den tillige
udvidet med det oprindelige v. 8, her v. 7, i føl
gende form:
Med Sølv og Guld sin Kæmpe-Trop
Ei Sions-Kongen fæster, osv.

Dermed var den færdig fra Grundtvigs haand.
Men han har alligevel ikke kunnet afholde sig fra
at bruge noget af stoffet her til en folkesang om
hjertets himmerige, som er optaget i Sangv.
V, 295:
1. Vidunderligst af alt paa Jord
Er Aandens Himmerige,
Vidunderligt i Høienord
Er Hjertets dog tillige.

vidunderligst af alt paa jord

Her er gaaden ikke et guddomsord, men et hjerte
lag, som naar det udtales (»med Tungemaal der
efter«) jævner og mildner alt i dette hjertets him
merige.

8. Lad hvisle kun i Ormegaard
Nu Riget er lagt øde,
Gud kroner ligefuldt dets Aar
Med Frugtbarhed og Grøde
9. Det dukker op som Byg i Vang
Som Mai i Bøge-Skove
Og deilig under Fuglesang
Som Morgen-Soel af Vove
10. Det volder alt Guds Lys fra Øst,
Som aabner Hjertets Øie
Og efter Herrens Himmel-Røst
Kan Tungemaalet bøie.
11. Det er en dansk Oplysnings Væld
Om Hjertet og dets Kræfter,
Som skabe skal i Tidens Kveld
En Aftenrød derefter.

Brugen af de kendte salmelinjer i denne sang vir
ker som plagiat. Man kan godt stjæle fra sig selv.
Men det maa dog siges, at Grundtvig ikke selv
har udgivet sangen, som kan læses i sin helhed i
Sangv. V.
Teksten i 8. udg. af Festsalmer blev fulgt i sal
mebøgerne, F 237, FK 196, FA 280, FN 306,
FV 248, S 301 og de officielle RT 1,685, KH 312,
og efter genforeningen SS 805. Saaledes gik den
ogsaa ind i D 277.
S 298 er dannet af nogle af de overskydende
vers fra Sangv. 1,1: 1, 14, 3, 7, 8, 9, 19(18),
22(21), 23(22), 28, med den oprindelige begyn
delse »Jeg er saa underfuld en Magt« og med
den ændrede tekst fra Sangværket, hvori man kun
har foretaget de nødvendige ændringer for sam
menhængens skyld. Saaledes gik denne salme
videre til ST 771, der dog ændrede »atten Hun
dred« til »nitten Hundred« og indskød det op
rindelige v. 26(25). Det vilde ikke være nogen
ringe salme, hvis man ikke uvilkaarligt sammen
lignede den med »Vidunderligst af alt paa jord«;
den blev ikke optaget i D.
I Norge optog Wexels »Jeg er saa underfuld
en Magt« i 1. og 2. udg. af »Christelige Psalmer«,
men ombyttede den i 3. udg. 1859 med »Vid
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underligst af alt paa Jord«. Landstad optog ogsaa
»Vidunderligst« men foretog en del tekstændrin
ger. Han, som selv indførte gamle norske ord,
kunde ikke bruge »ormegaard«, og billedet »som
maj i bøgeskove« sagde ham ikke noget som
nordmand. Det blev til »Som Vaar i visne
Skove«. V. 9 blev helt udeladt. Eivind Berggrav
sagde i sin ungdom paa et nordisk studentermøde
i Danmark, at først da han sejlede ned gennem
Øresund forstod han ret salmelinjen »som maj i
bøgeskove«. La rev 417 har som La udeladt v. 9
og beholdt de væsentligste af Landstads ændrin
ger. En forklarende, men ikke ueffen ændring er
tilføjet i 4,3-4: Av dåpen veller livets håp, Og
kalken vederkveger. Hauge har ikke optaget den,
men Blix har i »Nokre Salmar« oversat den til
nynorsk »Det største Under her paa Jord« efter
Landstads tekst, og saaledes blev den optaget i
Nynorsk 315.
Niels Møller gør et par træffende bemærknin
ger om denne salme: »At disponere den og bibel
grunde dens Udtryk giver et kort, men fyldigt
Overblik over, hvad Kristi Menighed, kristen
Tro og kristent Haab er«. Og et andet sted: »De
dybe Salmer, der udfra Menighedens kristne
Selvbevidsthed overskuer Liv, Død og Evighed
i et mægtigt Helhedssyn, og hvor man ser Graven
blot som »det lille Bælt«, der skiller to smilende
Kyster, eller »den brusende Strand«, hvorover
de guddommelige Gaver: Tro, Haab og Kærlig
hed, slaar Bro, har næppe mange Sidestykker
udenfor den danske Salmebog: »Vidunderligst
af alt paa Jord« - »O Kristelighed« — »Helgen
her og Helgen hisset« (»Salmebogen« i Aa. Falk
Hansens »Den danske Kirke og vor Slægt«, s.
253-4)Et eksempel paa salmens brug i en særlig
karakteristisk situation skal endnu anføres. Da
pastor H. F. Petersen den 3. juni 1945, efter den
tyske kapitulation, skulde prædike for første gang
i Gottorp slotskirke, der var blevet aabnet for
danske gudstjenester, sluttede han med at citere
et vers, som en dansk kvinde, frk Anna Thalbitzer, havde skrevet i den salmebog, hun havde
givet ham med til Sydslesvig:

Lad hvisle kun i Ormegaard,
at Riget er lagt øde,
Gud kroner ligefuldt dets Aar
med Frugtbarhed og Grøde.
(Skaar II, 143. Uffe Hansen 1,144-47, 166, 222-3.
Geismar 1,165-76. Niels Møller SP, 14. StJ 1,238;
III, 105-6).
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VI KASTER ATTER GARNET.
Som: Mig hjertelig nu længes.
1. Vi kaste atter Garnet,
O Herre, paa dit Bud,
Vi ville fange Sjæle,
Og drage dem til Gud.
Men mangen ærlig Peder
Har sine Garn udsat,
Og har dog intet fanget
Den hele ganske Nat.
2. Ja, Natten ligger over
Det dybe Folke-Hav,
Og i de kolde Baarer
Er mørkt som i en Grav;
Frimodigheden brister,
Og Tvilen tager til Hvor længe, ak, hvor længe,
Før du os hjælpe vil!
3. Drag ud, drag ud paa Dybet,
Og kaster til en Dræt!
Saa lyder din Befaling
Til ham, som sidder træt;
Han sidder træt ved Stranden
Af frugtesløs Besvær
Men se! nu træder Herren,
Den sterke Gud, ham nær.
4. Da reiser sig den Svage,
Og gaar i Jesu Navn:
Ja vel! paa dit Ord vende
Paa Dybet vi vor Stavn!
O se, hvor nu det lykkes,
Hvor Fangsten den er stor!
Det var imod Forhaabning,
Det var paa Herrens Ord.
5. O ja, paa dit Ord, Herre!
Saa skal det atter ske,
Om vi ei leve Dagen,
At vi kan Fangsten se.
Der kommer bedre Tider,
Da Baaden bliver fuld,
Guds Fangst vi haabes vorde,
Og han vor Herre huld.
Magnus Brostrup Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast. Kristiania 1861.
Nr. 497.
Her efter La 481.
Til evangeliet paa 5. sønd. e. trin., Luk. 5,1-11,
skrev Landstad to salmer, den ejendommelige
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»Sankt Peder faldt for Kristo ned« og ovenstaaende; de følger efter hinanden i La. De gik begge
videre til La rev 499 og 500, den første med
ændret begyndelse: »For Jesu fot falt Peter ned«.
De blev ogsaa begge optaget i rigsmaalstillæget
til Nynorsk 825 og 826.
Ovenstaaende blev i Sønderjylland optaget i
N 205 med følgende ændringer:
1,5-6: Men Mangen har som Peder
Vel sine
2,3:

kolde Vover

5,7:

vi da skal vorde,

Den gik videre til SS, men betød dog ikke saa
meget i Sønderjylland, at den blev foreslaaet af
SF. Derimod blev den optaget af MF 194, der
forkortede den ved at sammenføje 1 b og 2b:
»Paa Søen Simon Peter har sine .. .«. Saaledes
tænkte man paa at optage den i D, men paa
grund af stofmængden gled den atter ud.
(Skaar 11,252).

VIL DOG HIMLEN INTET TALE.
JEsus hudstryges, bespottes
og Torne-krones.
Under forrige Melodie:
1. Vil dog Himlen intet tale
Udi JEsu reene Sag?
Skal da Løgn og Avind prale,
Mørkne Sandheds Sool og Dag!
Skal dog JEsus, som er kiendt
Uden skyld, og ey har tient
At forfølges saa og plages,
Skal hans Hud dog aff ham tages!
2. Himlene nu stille tier,
Mens mand strekker Low og Ræt,
Og dend effter Venskab vrier,
Ja faar dend paa skruer sæt!
Dommeren hand veed vel hvad
Sagen er, og aid dend Had
Som giør JEsus denne Møye,
Dog maa Rætten ham ey føye.
3. Folket vil hand dog fornøye,
Og til Ville være saa,
At hver bandsat Jøde-Øye
Dog kand see og skiønne paa,
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At hand dennem tienne vil,
Steder derfor Minde til
JEsus hand skal hudeflettes,
Og mod Rætten forurettes.
4. Riis og seye Piske-Remmer
Flettes nu til JEsu Huud,
Der med siaes hans usle Lemmer,
Til at Blodet strømmer ud!
Hvert et Slag giør dybe Saar,
Som til Been og Marven gaar,
Saa hand sig som Ormen vrier,
Og hans Hierte i ham svier.
5. Effter disse blodig Flenger,
Som er giort ham over alt,
De hans Legem overhenger
Med en Purpur-Kaabe-Palt,
At de med en Ære-dragt
Kand iføre ham Foragt;
Og udi et Konge-Klæde
Ærens Gud i Støven træde.
6. Krone de med haanhed setter
Paa dend søde Frelsermand,
Som aff Torne de udfletter,
(Første Frugt aff Jordens Band)
Skarp som Naal’ og sverdets Odd,
Ymped op fra Slangens Brodd,
Dend de om hans Tinding trykker,
Som hans dyre Blood udrykker.
7. Konge-Spiir de ham og rekker,
(Men et Rør med stoor Foragt,)
Der med de hans Hoved smekker,
Dasker Tornen ind med Magt,
Saa hans Hoved rundt omkring
Staar i tusind Blode-spring,
Fuldt aff meere Meen og Qyale
End min Tunge ud kand tale.
8. Spotske Knæfald maa hand tage.
Lide slag paa blodig Kind,
Ja hver Skalk og skarn fordrage
Ham i Øyne spytter ind!
Dog kand ey dend Vredes Flood
Dæmmes med hans skam og blood;
Korsens Død er det de ville.
Intet kand dem ellers stille.
9. O min JEsu, O Jeg finder
At mit Hierte bløde maa,
Thi Samvittigheden minder
Jeg har Dig hudflettet saa,
Og min Synd saa fuul og slem
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Hengte ved hvert Riis og Rem,
Hvor med Du blev slidt og slagen,
Og med grumme snert antagen.
10. Derfor vil Jeg hudeflette
Alle Lyster i mit Blood,
Og min Siæl i Graad udsette
Hos din Naades Purpur-Flood!
Jeg om Naade raabe vil,
Hielp, O JEsu, hielp dog til
Jeg i Troen hen kand krybe
Did hvor dine Saar de drype.
11. Torne-Kronen, som Dig stinger,
Op udi min Lystgaard randt!
Og min egen Udyds Finger
Disse Pine-Klaser bandt!
Jeg dem veldig trykte ind
Med et ont halstarrigt sind,
Plantede min Synde-Throne
Paa Dig med en Torne-Krone!
12. Derfor vil Jeg daglig hugge
Syndsens Torn og Tidsel op,
Lad dit Blood mig dog bedugge,
Som flød aff din Hoved-Top!
Tænk at Tornen i dig sad,
Giør min Siæl dog der med glad,
At min Synd og Slangen stødte
Brodden stumped, der du blødte.
13. Tag det synde-spiir og Veide,
Som Jeg rakte dig i Haand,
Du kand Ene det nedfelde
Ved din Krafft og hellig Aand!
Jeg er kun et uselt Røør,
Bank mig under Korset møør!
Slaar Jeg Dig foruden Maade,
Reffs igien, men dog i Naade.
14. Hver dend Klik Jeg paa din Ære
Haver, som en Daare, kast,
O lad dend dog aldrig være
Mig en ævig skiændsels Last!
Skyli dend bort i Naadens Flood,
Stryg dend over med dit Blood,
Saa skal aid min skiændsel ikke
For Guds Dom mig ureen skikke.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 404-9.
Denne passionssalme, som er beregnet til den 5.
uge i fasten, og i Vinterparten anbragt paa plads
mellem fastetidens søndage, blev ved optagelsen
i K anbragt sammen med alle de andre af Kingos
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passionssalmer, som derved udgjorde en sam
menhængende række. Det er i denne salme smaat
med inspirationen, og i sin anstrengelse gaar
Kingo undertiden over gevind i sine udtryk, saa
man maa rette paa det i K:
4,3:

slaaes

7,3-4: Og en Torne-Krone trecker
Om hans Isse af aid Magt,
8:
kand udtale.
9,8:

Og af megen Vee betagen.

11,4: Torne-qviste
7-8: Saa du maatte strax udtømme
Mang’ U-skyldig Blode-strømme.
12,4:

din hellig Krop!

13,1-7: Jeg har med aid Magt og Veide
Tryckt dig Spottens Rør i Haand,
Hielp mig det igien at feide,
Hielp mig ved din kraftig Aand,
Self er jeg et uselt Rør,
Men, o søde JEsu, hør,
Slaar
Fra K gik den uændret til P 87, men blev ikke
optaget i de følgende salmebøger før N 102, der
udvalgte v. 1 a + 2b, 4a + 5b, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, ændret saaledes:
1 (2),8:

Til et Kongespir de række
Ham et Rør med stor Foragt
Og en Tornekrone trække
Om hans Pande med al Magt;
Saa hans Hoved rundt omkring
Blodig er af Hug og Sting,
Fuldt af mere Meen og Smerte,
End jeg fatter i mit Hjerte.

4(8):

kun ortografiske ændringer.

5(9),8:

Og af megen Vee betagen.

6(10),1:
3:

7(11),2:
I min Lystgaard den oprandt,
4:
Tornekviste
7-8: For hvad Ondt i Hu mig rinder,
Drypper Blod paa dine Kinder.
8(12),2-4: Syndens Torne op med Rod,
Du mit arme Hjerte dugge
Med din Tornekrones Blod!
8:
Braaden af sig, der
9(13):

som K.

SF 992 optog 10 vers af salmen som læsesalme,
men desuden, SF 359, tre vers til gudstjenstligt
brug (v. 9, 11, 13), »O min Jesus, o jeg finder«.
I D blev der ikke optaget noget af salmen, da
tanken om læsesalmer af pladshensyn maatte
opgives.
I Norge blev salmen fremdraget af Wexels 1840
i »Christelige Psalmer«, hvor der er optaget 6
vers, som er ret frit bearbejdede, men som følge
deraf kan Wexels faa den ejendommelige tanke
med, at tornene er den første frugt afjordens for
bandelse efter syndefaldet, 6,4. Derefter har La
326 optaget 8 vers, og Hauge 401 har optaget 11.
I de nyere salmebøger er den udeladt.
(Arne Møller: »Fra Psalmistens Værksted«, Køb. 1934,
s- 49-50-

Dog vil han nu Folket føie.

2 (4),3-4: slaaes hans rene Lemmer
Indtil
(5) ,5-6: Dernæst de med Raab og Skrig
Hænger paa ham Purpurflig
3(7):

4:
Ved
7-8: Ret at mindes al den Kvide,
Som for mig du vilde lide!

nu hudflette
hensætte

VIL DU HAVE RO, MIN SJÆL.
1. MEine seele wilt du ruhn,
und dir immer giitlich thun,
wiinschest du dir von beschwerden
und von sorgen1 frey zu werden?
liebe JEsum und sonst nichts,
meine seele, so geschichts.
2. Niemand hat sich je betriibt,
dass er JEsum hat geliebt;
niemand hat je weh’ empfunden,
dass er JEsu sich verbunden.
JEsum lieben und allein,
ist so viel als seelig seyn.
3. Wer ihn liebt, liebt’s hochste guht,
das allein vergnugt den muht2,
seine liebe pflegt zu geben
I. Freylinghausen: und begierden. 2. vergnvigen thut.
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ew’ge freud’ und ew’ges leben:
seine liebe macht die zeit
gleich der siissen ewigkeit.
4. Drum, so du von aller pein,
wiinschest frey und loss zu seyn1,
so du such’st dich zu ergetzen
und in ew’ge rub’ zu setzen,
liebe JEsum und sonst nichts,
meine seele! so geschichts.
5. Liebe Seele! ach! dass du
diese wahre seelen-ruh’
doch nicht eher hast erkennet,
und dein hochstes guht genennet:
lass’ dir’s leyd seyn, sey betriib’t,
dass du dieses so veriib’t!
6. Schåtze weltlich’ freud’ und lust
nur fiir koht und siinden-wust,
weil doch nichts von solehen dingen
dir kan wahre ruhe bringen:
JEsum lieben und allein,
wird die wahre ruhe seyn.
7. Nun, mein JEsu! schencke mir,
dass ich eintzig fur und fur
liebe dich von gantzem hertzen;
alles and’re zu verschertzen,
und zu lieben dich allein,
soli mein wunsch und wille seyn.
8. Geuss’ selbst deinen geist der lieb’,
seine brunst und siissen trieb,
mildiglich in mein gemiihte,
lass’ mich schmecken deine giite,
so wird meine liebe rein,
und du wirst mir alles seyn.2
9. Wie mag einer seelen seyn,
deren liebe zu dir rein,
die nichts wiinschet, nichts verlanget,
als nur dich, dem sie anhanget!
mehr als alles bist du ihr,
was sie such’t find’t sie in dir.
10. Ruhe, fried’ und sicherheit,
leben, lust, trost, heyl und freud’
giebet, JEsu, deine liebe:
O! dass sich mein geist erhiibe,
rein und fest zu lieben dich!
hilff, mein helffer! seufze ich.
I. meine seel wiinsch’st frey zu seyn. 2. dich zu
lieben unverriickt/ und aus mir in dich verziickt.
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11. GOtt, die lieb’, in wem er bleib’t,
lieb zu haben stets antreibt:
dass er in uns, kan man mercken
an der lieb’ und ihren wercken;
GOtt und JEsum lieben heiss’t,
in uns unsers GOttes Geist.
12. Ach, du reine liebes-gluht,
brenn’ in meinem sinn und muht:
nach der liebe lass’ mich ringen,
schrey mir zu in allen dingen:
JEsum liebe und allein,
sonst kanst du nicht seelig seyn!
V. i—4: Johann Scheffler.
V. 5-6: Johann Gaspar Schade.
V. 7-12: Ukendt forfatter.
Her efter Schraders »Vollståndiges Gesang-Buch«,
Tondern 1731, Nr. 390.

De første fire vers af denne salme er skrevet af
Johann Scheffler og fremkom 1657 i hans
»Heilige Seelen-Lust oder Geistliche HirtenLieder der in ihren Jesum verliebten Psyche etc«.
Den findes i tredie bog med overskriften: »Das
Drey und achtzigste. Sie (dvs. »die Psyche«)
weiset ihre Seele zu der wahren Ruhe«. Med
disse fire vers alene forekommer salmen dog sjæl
dent, f.eks. i Criigers »Praxis pietatis melica«
1702 (29. opl.). Hos A. Luppius: »Andåchtig
Singender Christen-Mund«, Wesel 1692, staar
den anonym med 6 vers. I samme skikkelse findes
den i Johann Gaspar Schades salmer »Fasciculus
Cantionum. Das ist Zusammengetragene Geist
liche Lieder Eines In Christo Seeligen Lehrers und
Seelen-Hirtens etc.«, Ciistrin (sandsynligvis 1699)
med overskriften »Von der Liebe GOttes und
Christi. Anonymus«. Herefter mener Fischer, at
man har lov til at antage, at de to tilkomne vers
(5. og 6.) er af Schade.
Trods denne tilføjelse har man i Halle været af
den mening, at salmen var saa god, at den burde
være meget længere, hvorfor den i »Geistreiche
Gesang-Buch«, Halle 1697 og derefter hos Freylinghausen 1704 fremtræder med 12 vers. Ogsaa
de nye 6 vers har man tilskrevet Schade, hvilket
kan forklares, naar man har vidst, at han havde
forlænget salmen, men Fischer mener, at dette er
med urette.
Den opmærksomme læser føler ogsaa forskel
len, i hvert fald mellem de fire første vers med det
kontante og elegante sprog og de følgende, hvor
sproget bliver mere indviklet og tanken mere ud
tværet. De fire første vers af Scheffler er endnu
uændrede hos Freylinghausen, men Schrader har
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foretaget nogle ændringer, som det ses af fod
noterne.
Hejselbjerg Paulsen har paavist, at det er Enewald Ewald, som først har oversat den til dansk
1721: »O mit Hierte vil du Roo«, naturligvis
efter Freylinghausen, som han havde lært at
kende i Halle. Brorson har derimod 1734 benyt
tet Schraders tekst, som det ses af 8,5-6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vllt du have Roe min Siel?
Vilt du leve glad og Vel?
Ønsker du i aid din Møye
Dig at glæde og fornøye
Elsk din Jesum/ indtet meer/
Saa skalt du og see: det skeer.
Ingen haver det begrædt/
At hand elskte Jesum ret/
Ingen deraf Vee har funden/
At hand var med ham forbunden/
Jesum ene have kier
Er at være salig her.
Jesus er den største Skat/
Ham at elske Dag og Nat/
Ret at elske/ det kand give
Evig glæde her i Live/
Jesu kierlighed vor Tiid
Giør os himmel-sød og Bliid.
Ønsker du dig da engang
Fri fra denne verdens Trang/
Aid din Møye at forglemme/
Og en liflig Roe fornemme/
Hav din Jesum ene kier/
Saa er Sielens Hvile der.
Kiere hierte! ach at du
Ikke denne Sag endnu
Hidindtil har vildet vide/
Men det beste sat til Side/
Lad det hiertens inderlig
Smerte og bedrøve dig.
Agt aid verdens beste Lyst
Som en daarlig Tidsel-Høst/
Der kand ingen Hvile give/
Men din Hvile nock fordrive/
Jesus ene elskes maae/
Saa kand Sielen Hvile faae.
Nu min JEsu! hielp mig til/
At jeg dig kun elske vil/
Ret af Hiertens Grund/ saaledes/

At jeg ved aid verden kedes/
Dig at have hierte-kier
Alt det er/ jeg ønsker her.
8.

Lad din Aand i kierlighed
Flyde mig i Sielen ned/
Fylde mig med saadan brynde/
Indtet/ uden dig/ at ynde/
Saa er kierligheden reen/
Thi jeg haver nock i een.

g.

O! hvad bliver Hiertet let/
Naar mand elsker Jesum ret/
Agter ingen anden gave/
Naar mand maae sin JEsum have/
Da forlanger hun ey meer/
Thi i dig hun alting seer.

10.

Roe/ og alt det got jeg veed/
Giver Jesu Kierlighed/
O! at Sielen kunde finde
Veyen/ Jesum ret at vinde/
Ret at elske/ ret at faae/
JEsu! hielp mig det at naae.

11.

Gud er kierlighed/ hans art/
Hvor hand findes/ kiendes snart/
Da vil Sielen aldtiid mere
Intet uden Gud begiere/
Aanden driver os dertil/
At mand Jesum elske vil.

12.

Ach du rene Himmel-glød/
Giør mig Sielen Lue-rød
Effter kierlighed at rende/
Ret i kierlighed at brende/
Hierte! hav din Jesum kier/
Ellers estu1 ham ey værd.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H.A. B., 1734, Tunder.«

Salmen findes i afsnittet »Om kierlighed til Gud«.
Den blev optaget uændret i Klenodiet, og i P 371
blot med ændringen: 9,5 og 6: det.
I Gb, E og R blev den udeladt, men foreslaaet
genoptaget i KHF 1885,499 med 5 vers: i, 2, 6,
9, io, med smaa ændringer:
4(9),i: O, hvor
5: det
6: i ham det
5 (10), 1: Hvile og hvad
1. er du.

VI PLØJED OG VI SAAEDE

Saaledes blev den optaget i RT2,977, KH 557
og D 594, bortset fra lidt sproglig modernisering.
I Sønderjylland blev den optaget i MB 417
med 10, i senere udgaver 11 vers, idet kun v. 11
blev udeladt. Derefter i N 384 med 8 vers: 1, 2,
3> 4> 5> 6, 7, IQ a -|- 9b, ændret saaledes:
4,4:

Liflig Hvile at

7,6:

Det er alt,

8(12 og 9),3-6: At jeg indtil Livets Ende
Ret i Kjærlighed maa brænde;
Da forlanger jeg ei meer,
Thi i dig jeg Alting seer!
I Norge blev salmen optaget i Wexels »Christelige Psalmer« 1840 med v. 1, 2, 3, 5, 6, 12, det
sidste helt omdigtet. Den blev forbigaaet af
Landstad, men optaget i La rev 657 med v. 1,
2, 3, 7, 8 a -f- 10 b. Hauge 507 har optaget 11 vers.
Nynorsk har ikke taget den med.
(Koch IV, 19. Fischer 11,55. Tiimpel ¥,443. Thuner
655. BSS II, s. 81. Hejselbjerg 224).
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for »vor kære, gode, fromme, naadige Herre von
Hochheim«. Afsnittet med sangen lyder saaledes,
idet Asmus fortæller:
Sie sangen darauf das Bauernlied, wie folget.
Ich weiss nicht, was dies Lied fur Effect thut,
wenns gelesen wird; aber was es that als es
hier die Bauern sangen, das weiss ich wohl.
Und deswegen rahte ich einem jeden, es von
solehen Bauern singen zu lassen. Die Musick,
sagten sie, sey aus Italien. Ich håbe sie da her
gesetzt, so gut ich sie behalten håbe; ’n jeder
mag sie verbessern, oder sich eine andere
machen.

Das Bauernlied.
[derefter følger noderne]
Der Vorsånger Hans Westen.
1. Im Anfang wars auf Erden
Nur finster, wiist’, und leer;
Und soilt was seyn und werden,
Musst’ es wo anders her.
Coro. Alle Bauren.
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Spiren til denne høstsalme findes i en fortælling af
Matthias Claudius: »Paul Erdmanns Fest«,
»Såmmtliche Werke des Wandsbecker Bothen«
IV, 1782, s. 15-79). I korthed er indholdet dette,
at Asmus (som repræsenterer M. Claudius selv)
og hans fætter foretager en rejse ud i det blaa og
kommer til en venlig landsby, hvor de hører, at
en af bønderne, Paul Erdmann, holder soaars
jubilæum paa sin fæstegaard. De faar lov at
komme med til festen, hvortil Paul har indbudt
alle sine naboer, lutter fromme bønder. Men
ogsaa godsejeren, den brave adelsmand v. Hochheim indfinder sig som gratulant sammen med et
selskab af adelige damer og herrer, af hvilke
nogle delvis taler fransk og næppe er saa fromme
som bønderne. Bønderne sidder ved det ene bord
og spiser risenvælling, kød og kartofler, mens de
adelige sidder ved det andet og begynder med
suppe. Mellem de to borde udspinder der sig en
samtale om bordbøn, klosterliv og adelsskab,
indtil v. Hochheim foreslaar, at de skal synge
»vor bondesang«. En af bønderne, Hans Westen,
synger solo, de andre synger omkvædet i kor. Til
sangen føjes i dagens anledning et lille afsnit om
Paul Erdmann, og fortællingen slutter med et leve

Alle gute Gabe
Kam oben her, von Gott,
Vom schonen blauen Himmel herab!
Vorsånger.
2. So ist es hergegangen
Im Anfang, als Gott sprach;
Und wie sich’s angefangen.
So geht’s noch diesen Tag.
Coro.
Alle gute Gabe
Kommt oben her, von Gott,
Vom schonen blauen Himmel herab!
Vorsånger.
3. Wir pfliigen, und wir streuen
Den Samen auf das Land;
Doch Wachsthum und Gedeyen
Steht nicht in unsrer Hand.
Coro.
Alle Gute Gabe
Kommt oben her, von Gott,
Vom schonen blauen Himmel herab!
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Vorsånger.
4. Der thut mit leisem Wehen
Sich mild und heimlich auf.
Und tråuft, wenn wir heim gehen,
Wuchs und Gedeyen drauf.
Coro.
Alle gute Gabe etc.
Vorsånger.
5. Der sendet Thau und Regen,
Und Sonn- und Monden-Schein,
Der wickelt Gottes Seegen
Gar zart und kiinstlich ein,
Coro.
Alle gute Gabe etc.
Vorsånger.
6. Und bringt ihn denn behende
In unser Feid und Brodt;
Es geht durch seine Hånde,
Kommt aber her von Gott.
Coro.
Alle gute Gabe etc.
Vorsånger.
7. Was nah ist und was ferne,
Von Gott kommt alles her!
Der Strohhalm und die Sterne,
Der Sperling und das Meer.
Coro.
Alle gute Gabe etc.
Vorsånger.
8. Von Ihm sind Biisch’ und Blåtter,
Und Korn und Obst von Ihm,
Von Ihm mild Friihlingswetter,
Und Schnee und Ungestiihm.
Coro.
Alle gute Gabe
Kommt von oben her, von Gott,
Vom schonen blauen Himmel herab.
Vorsånger.
9. Er, Er macht Sonnaufgehen,
Er stellt des Mondes Lauf,

Er låsst die Winde wehen,
Er thut den Himmel auf,
Coro.
Alle gute Gabe etc.
Vorsånger.
10. Er schenkt uns Vieh und Freude,
Er macht uns frisch und roht.
Er gibt den Kiihen Weide,
Und unsern Kindern Brodt.
Coro.
Alle gute Gabe etc.
Vorsånger.
11. Auch frommseyn und vertrauen,
Und stiller edler Sinn,
Ihm flehn, und auf Ihn schauen,
Kommt alles uns durch Ihn.
Coro.
Alle gute Gabe etc.
Vorsånger.
12. Er gehet ungesehen
Im Dorfe um und wacht,
Und riihrt die herzlich flehen
Im Schlafe an bey Nacht.
Coro.
Alle gute Gabe etc.
Vorsånger. Coro fallt ein.
13. Darum, so woll’n wir loben,
Und loben immerdar
Den grossen Geber oben.
Er ists! und Er ists gar!
Coro, Coro.
Alle gute Gabe etc.
Unke [bøndernes ordfører], »Gnådiger Herr,
wir haben noch etwas hinten dran gemacht,
auf Heute; diirfen wir das auch singen?«
Hr. v. Hochheim. »Warum nicht, Unke?«
Vorsånger Westen.
14. Und Er hat grosse Dinge
An Nachbar Paul gethan;
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Denn årmlich und geringe
Trat Paul sein Erbe an.
Coro.
Alle gute Gabe etc.
Vorsånger.
15. Er hat bewahrt vor Schaden,
Hat reichlich ihn bedacht,
Hat heute ihm aus Gnaden
Ein Jubiley gemacht.
Coro.
Alle gute Gabe
Kdmmt von oben her, von Gott,
Vom schdnen blauen Himmel herab.
Vorsånger.
16. Und solche Gnad und Treue
Thut er den Menschen gern.
Er seegne Paul aufs Neue,
Und unsern lieben Herrn!
Unke. »Das noch einmahl, Westen.«
Vorsånger Westen.
Und solche Gnad und Treue
Thut er den Menschen gern.
Er seegne Paul aufs Neue,
Und unsern lieben Herrn!
Coro.
Alle gute Gabe
Kdmmt oben her, von Gott,
Vom schdnen blauen Himmel herab!
Matthias Claudius 1782.
Wandsbecker Bothe IV, 66-75.

Det varede ikke længe, inden man indsaa, at der
kunde komme en god folkesang eller salme ud af
denne Bauernlied. Man sprang over de to første
strofer og begyndte: »Wir pfliigen und wir
streuen«; man sammensatte strofe 3 og 4, 5 og 6,
7 og 8, 9 og 10, hvorved man fik fire ottelinjede
strofer. Ogsaa omkvædet blev ændret:
Alle gute Gabe
kommt her von Gott dem Herrn;
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm,
dankt
und hofft auf ihn!
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Saaledes fremkom sangen første gang i 2. opl. af
en samling »Melodien fur Volksschulen«, Han
nover 1800. Udgiveren var superintendent A. L.
Hoppenstedt, og Kulp mener derfor, at det er
ham, som først har givet sangen denne form.
Saaledes har den i nyere tid arbejdet sig frem i
tyske salmebøger. Det sker endogsaa i allernyeste
tid, at man møder sangen med 6 ottelinjede
strofer, saa man kun har udeladt v. 11 (foruden
naturligvis de sidste vers til Paul Erdmann).
Det sker naturligvis ogsaa, at man i de tyske
salmebøger ændrer lidt paa teksten, saaledes i
v. 10 »viele Freude« eller »so viel Freude« i stedet
for »Vieh und Freude«.
Til engelsk blev sangen oversat af Jane Mont
gomery Canpbell:

Thanksgiving for the Harvest.
1. We plough the fields, and scatter
The good seed on the land,
But it is fed and watered
By God’s almighty hand;
He sends the snow in winter,
The warmth to swell the grain,
The breezes, and the sunshine,
And soft refreshing rain.
All good gifts around us
Are sent from heaven above.
Then thank the Lord, O thank the Lord,
For all His love!
2. He only is the Maker
Of all things near and far;
He paints the wayside flower,
He lights the evening star;
The wind and waves obey Him,
By Him the birds are fed;
Much more to us, His children.
He gives our daily bread.
All good gifts, etc.
3. We thank Thee then, O Father,
For all things bright and good,
The seed-time and the harvest,
Our life, our health, our food;
No gifts have we to offer
For all Thy love imparts,
But that which Thou desirest,
Our humble, thankful hearts.
All good gifts, etc.
Jane Montgomery Campbell.
C. S. Bere: »Garland of Songs«, London 1861,
Nr. 58. (British Museum).
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Denne oversættelse fremkom i »A Garland of
Songs: Or an English Liederkranz, Edited by
The Rev. C. S. Bere, Rector of Uploman, Tiver
ton, Devon«. Udgiveren nævner i forordet, at det
er hans formaal at udbrede folkesangen paa
samme maade, som det er sket i Tyskland, og han
udtaler haabet om, at en saadan »Liederkranz«
maa finde vej til mange engelske hjem. Det havde
dog ikke været ham muligt at samle disse sange,
om han ikke havde faaet hjælp af en dame, som
har ønsket at være anonym. Han sigter aabenbart
til Jane Montgomery Campbell, som nu fra alle
sider anføres som oversætter, og som formentlig
har oversat adskillige af de tyske sange, som er
spredt i samlingen mellem de engelske. Det er
Schulz’ melodi, som her er anført til sangen, og
han er ogsaa andetsteds repræsenteret i samlin
gen.
De fleste engelske salmebøger har i slutningen
en lidt afsvækket tekst:

Høstsalme.
Oversat fra Engelsk af Jakob Knudsen.
1.

Vi pløjed’, og vi saaede
vor Sæd i sorten Jord;
saa bad vi Ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor.
Og Han lod Snefald hegne
mod Frosten barsk og haard,
Han lod det tø og regne
og varme mildt i Vaar.
Alle gode Gaver
de kommer oven ned,
saa tak da Gud, ja, pris dog Gud
for Kjærlighed!

2.

Han er jo den, hvis Vilje
opholder alle Ting,
Han klæder Markens Lilje
og runder Himlens Ring.
Ham lyder Vind og Vove,
Ham rører Ravnes Nød,
hvi skulde ej Hans Smaabørn
da og faa dagligt brød ?
Alle gode Gaver
de kommer oven ned,
saa tak da Gud, ja, pris dog Gud
for Kjærlighed!

3.

Ja, tak, Du kjære Fader!
saa mild, saa rig og rund,
for Korn i Hæs og Lader,
for godt i allen Stund.
Vi kan jo intet give,
som nogen Ting er værd,
men tag vort stakkels Hjærte,
saa ringe som det er!
Alle gode Gaver
de kommer oven ned,
saa tak da Gud, ja, pris dog Gud
for Kjærlighed!

Accept the gifts we offer
For all Thy love imparts,
And, what Thou most desirest,
Our humble, thankful hearts.
Salmen blev 1868 optaget i H.A. & M., hvorfra
den bredte sig til en mængde engelske og ameri
kanske salmebøger. 1875 tildigtede præsten H.
Downton et fjerde vers for at faa nogle mere
præcise kristelige udtryk med. Der findes to andre
engelske oversættelser: »We plough the fertile
meadows« af C. F. Smith og en anonym »We
pluogh the ground, we sow the seed«.
Jane M. Campbell’s oversættelse er meget fri.
De tre neg, som hun har bundet sammen paa sin
egen maade, har hun høstet rundt om paa den
mark, hun har haft adgang til. Det er imidlertid
ikke originalen, men den omdannede tyske tekst,
til hvis strofeform og omkvæd hun holder sig
nøje, naturligvis af hensyn til melodien. Samtidig
er det klart, at bondesangen er blevet en høst
salme. Det ejendommelige billede, at Gud dryp
per vækst og trivsel ned over sæden, naar bonden
gaar hjem, som minder saa meget om Mark.
4,26-27, og som er bevaret i de tyske salmebøger,
er her forsvundet. I stedet nærmer oversættelsen
sig i v. 2,6-8 til Math. 6,26. Og i overskriften kal
des salmen da ogsaa rent ud for en høstsalme.
Endnu en drejning i retning af høsten faar
salmen paa en mærkelig maade under Jakob
Knudsens haand, idet han begynder med datid i
stedet for nutid: Vi pløjed og vi saaede. Hans
oversættelse fremkom først i Højskolebladet 1891,
nr. 38, 18. sept., hvor ogsaa melodien var op
taget.

Jakob Knudsen.
Højskolebladet 1891, nr. 38, 18. sept.

Til denne oversættelse knytter Jakob Knudsen
følgende bemærkninger: »Foranstaaende Salme
hørte jeg for nogle Aar siden synge i en Landsby
kirke i England paa en Søndag, da der holdtes
Høstprædiken. Den tiltalte mig den Gang; og da
jeg i forrige Maaned tilfældigvis kom til at tænke
paa den igjen, fik jeg Lyst til at oversætte den.
Det gjorde jeg da - efter den engelske Tekst, for
resten temmelig frit. - Nu faldt det mig imidler
tid ind at se efter, hvor Salmen stammede fra, og
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med Forbavselse opdagede jeg da, at jeg kjendte
baade Ordenes Forfatter og melodiens Kompo
nist ret godt i Forvejen. Jeg erfarede nemlig, at
Salmen ikke er oprindelig engelsk, men oversat
fra Tysk, og at dens Digter er Matthias Claudius
(ham, Rich. Petersen har skrevet en Bog om), og
at Melodien, som her - udsat for 4 Stemmer - er
afskrevet efter Melodisamlingen til den engelske
Højkirkes Salmebog, er af Komponisten Schulz,
som levede i Kjøbenhavn i Slutningen af forrige
Aarhundrede og har komponeret Melodier blandt
andet til Sangene i Thomas Thaarups »Høst
gildet«.«
I tyske salmebøger ser man, at melodien til
skrives J. A. P. Schulz og dateres til 1784. Selv
om »Den danske Koralbog« sætter spørgsmaalstegn derved, ligger følgende kombination ikke
helt fjernt. Schulz var ven med prof. Cramer i
Kiel, som var medvirkende til, at Schulz fik an
sættelse i København 1787. Men Cramer var
ogsaa ven med Matth. Claudius; enten gennem
denne fælles ven eller gennem en vis kongenialitet har Schulz fattet kærlighed til Claudius’
»bauernlied«, og det ligger nær at gætte paa, at
det er Schulz, som har omdannet den paa tysk
Grund, selv om Kulp ikke kender nogen ældre
kilde til den omdannede tekst end Hoppenstedt.
Skulde det være saadan, har Schulz ogsaa givet
et levende bidrag til »høstgildet« og høstguds
tjeneste i vore dage.
Salmen kom hurtigt ind i salmebøgerne. Alle
rede aaret efter blev den, naturligt nok, optaget i
FK 297, hvorfra den gik uændret videre til FA
493, FN 525 og TT 748. Men ikke faa ændrede
omkvædet til »For al hans Kærlighed«, fordi det
ikke lyder godt med en melisme paa en æ-lyd,
saaledes KHT 698, HT 804, KST 694, SS 806,
DT 700, Sønderborg T 687, Jessen 736. I det
spor følger D 678. Allerede 1903 opdagede
Bugge 790, at der manglede et rim i 1,3, hvorfor
han ændrede: ham at raade. Han ændrede ogsaa
3,3: Stak og Lader. FV 461 og S 545 ændrede lidt
anderledes i 1,3: ham os raade. Endelig ST 872
ændrede: saa bad vi for os raade ham, som. Men
alle de sidstnævnte beholder det oprindelige
omkvæd.
Det er en ejendommelig udvikling, der er foregaaet med denne salme. Fra Matth. Claudius’
mangfoldige og hjertevarme, men uordnede lov
sang til bondelivets himmelske velgører til Jakob
Knudsens koncentrerede høstsalme er der et langt
stykke vej med frie behandlinger baade paa tysk
og engelsk som mellemled. Men hele tiden under
tilslibningen er diamanten let at kende; hos os
har den vel faaet den dybeste glans, men ogsaa
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paa tysk og engelsk synes folk at faa den mere og
mere kær.
(Kulp s. 358. P. Poulsen 1,63).
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Om Guds Ord.
Melod. Gud hellig Aand i Troe os lær.
1. Vi samles her, o Gud! for dig,
At vi dit Ord vil høre,
Giv du enhver af os for sig
Den Siel, det Sind og Øre,
At vi kan agtsom høre til,
Hvad du vor Gud os lære vil,
Vær selv hos os tilstede.
2. De, som skal sætte Ordet frem,
Paa dine Vegne tale,
Din Viisdoms Aand ledsage dem.
At de maa aldrig prale
Med egne Viisdoms Ord, o Ney!
Det kildrer Ørnene, men ey
En hungrig Siel kan mætte.
3. Lad dem som dine Sendebud
Dit Sandheds Ord os lære,
At de kan tiene dig, o Gud!
Saa troelig, at din Ære
Og vores Gavn forfremmes maa,
At hver af os ved dem kan faae
Den rette Siele-Føde.
4. Giv! vi med Lyst og Kierlighed
Os det til Nytte føre,
Og lad os aldrig kiedes ved,
Det kiere Ord at høre,
At vi ey som hiin mætte Siel,
Der skiønner ey sit eget Vel,
Paa Honning-Kagen træde.
5. I en usalig Mørkheds Stand
Maa mange andre være,
De boe i Dødens Skygges Land
Og savne Ordets Lære,
Gud og den sande Livets Vey
De arme Siele kiende ey,
Naturen det ey lærer.
6. Vi have det langt bedre fat.
Som Naadens Midler have,
Vi har Guds Ordes dyre Skat,
En vigtig Herrens Gave,
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Vi Liv og Naade vente tør,
For os oplades Naadens Dør,
Naar vi paa den vil banke.
Jacob Ramus:
»Gudelige Psalmer til Opbyggelse. Anden Deel.«
Odense 1782, nr. 16.

Biskoppen i Odense, Jacob Ramus, havde i en
aarrække skrevet salmer til sin »egen Opbyg
gelse og Fornøyelse«, men han fik dog den tanke,
»at de mueligen kunde tiene til ligeledes at fornøye og opbygge andre«, og derfor udgav han i
første omgang 50 af dem i trykken: »Gudelige
Psalmer forfattede til Opbyggelse«. Han var
noget undseelig ved at gøre det og frygtede for at
skulle underkaste sig »nogen umild Dom«; derfor
satte han ikke sit navn paa titelbladet. Han vidste
godt, at de ikke var forfattede »efter den nu her
skende Smag« (Guldbergs salmebog?), men naar
man huskede paa, at han havde tænkt, at de
»kunde være til Opbyggelse for den almindelige
Mand, som just ikke fatter de høye og dybe
Tanker«, haabede han at kunne undgaa en
umild dom.
Det gik da ogsaa saa godt, at han fik mod til at
udsende endnu to samlinger med 100 salmer i
hver, og det endda med navn under.
Uden egentlig at være rationalist blev han ved
sit krav om jævnhed og letfattelighed en forløber
for evang. chr. salmebog.
Det første vers af ovenstaaende salme blev op
taget i E 374, bearbejdet saaledes:
Vi samles for dit Aasyn her,
O Gud! dit Ord at høre.
Giv os din Bistand, at Enhver
Maa det til Hiertet føre!
Giv Lyst og hellig Agtsomhed!
Giv Kraft og villig Lydighed!
Vær selv blandt os tilstede!

Saaledes gik dette vers videre til R 360, blot med
en lille ændring i lin. 4: Hjerte. Derefter gik det
uændret fra R til KH 409 og D 379.
Grundtvig har i Sangv. 1,129 omdigtet dette
vers saa grundigt, at han kun har beholdt den
første og sidste linje. 1845-50 har han igen bear
bejdet verset; denne gang med de to første linjer
uændrede, se Sangv. IV, 197.
Saaledes blev verset optaget i S 10.
(A. Malling: »En glemt salmedigter« i »Kirken« 1931,
udg. B, s. 161-83).
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VI TAKKE DIG, O HERRE KRIST.
Himmelfahrtslied.
1. WIr dancken dir, HErr Jesu Christ,
Das du gen Himml gefahren bist.
O starcker Gott Emanuel,
Sterck vns an Leib, sterck vns an Seel.
2. Nun frew sich alle Christenheit,
Vnd singt vnd springt ohn alles Leid:
Gott lob vnd danck im hochsten Thron,
Vnser Bruder ist Gottes Sohn.
3. Gen Himmel ist gefahren hoch
Vnd ist doch allzeit bey vns noch;
Sein macht vnd gwalt vnendlich ist,
War Gott vnd Mensch zu aller Frist.
4. Vber all Himmel hoch erhebt,
Vber all Engel mechtig schwebt,
Vber all Menschen er regiert
Vnd alle Creaturen fiihrt.
5. Zur rechten Gottes Vaters gross
Hat er all Macht ohn alle Mass:
All ding sein jhm gantz vnterthan,
Gottes vnd der Marien Sohn.
6. All Teuffel, Welt, stind, Hell vnd Tod
Er alles vberwunden hat.
Trotz, wer da wil, es liegt nichts dran:
Den Sieg muss er doch allzeit han.
7. Wol dem, der jhm vertrawen thut
Vnd hat in jhm nur frischen Muth.
Welt, wie du wilt, wer fragt nach dir?
Nach Christo steht vnser Begier.
8. Er ist der HErr vnd vnser Trost,
Der vns durch sein Blut hat erlost.
Das Gfengniiss er gefangen hat,
Das vns nicht schad der bitter Todt.
9. Wir frewen vns aus hertzen grund
Vnd singen frolich mit dem Mund:
Vnser Bruder, fleisch, bein vnd blut
1st vnser aller hochstes Gut.
10. Durch jhn der Himmel vnser ist.
Hilff vns, O Bruder Jesu Christ,
Das wir nur fest trawen auff dich
Vnd durch dich leben ewiglich.
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11. Amen, Amen, HErr Jesu Christ,
Der du gen Himml gefahren hist:
Behiit vns, HErr, bey rechter Lehr,
Des Teuffels Trug vnd Listen wehr.
12. Komm, lieber HErr, komm, es ist zeit,
Zum letzten Gricht in Herrligkeit:
Fuhr vns aus diesem Jammerthai
In den ewigen Himmels Saal.
13. Amen singen wir noch einmal:
Wir sehnen vns zum Himmels Saal,
Da wir mit deinen Engelein
Das Amen wollen singen fein.

139

salmebøger, hvor den har beholdt sin plads til
vore dage.
Den blev oversat til dansk-norsk af Peder
Matthissøn Ofvid, som levede i Trøndelagen, og
som muligvis var dansk af fødsel eller af afstam
ning, maaske sønderjyde. Til trods for, at han er
bonde og kun har »ringe uddannelse« er han vel
bevandret i tysk og har i sin første salmesamling,
»Aandens Glæde« 1648, oversat 57 tyske salmer,
blandt hvilke denne findes.
1. VI tacke dig HERR’ JEsu Christ/
Som nu til Himmels faren est/
O stercke Gud Immanuel
Styrcke os vel til Liff oc Siel/ haleluja.

(efter hver strofe: Alleluja).
Ukendt tysk forfatter.
»Musae Sioniae«, 1607.
Her efter Tumpel 1,255.
Denne salmes ældste findested er »Musae Sioniae
Michaelis Praetorii . .. Funffter Theil . .. 1607«.
Man har tidligere nævnt Nicolaus Selnecker som
forfatter, da han i »Der Psalter mit kurtzen Summarien« har en salme om Kristi himmelfart, der
begynder paa samme maade:
Wir dancken dir, HErr Jhesu Christ,
das du gehn Himmel gefahren bist.
Das gfengnis, Teuffel, Sund vnd tod
hastu gemacht zu schand vnd spot.
(Wackernagel IV,375).
Det er klart, at der er forbindelse mellem dette
vers og foranstaaende salmes v. 1,1-2 og 6,1-2.
Paa samme maade er der nogen lighed mellem
Selneckers v. 3 og foranstaaende v. 5. Endelig
lyder Selneckers 4,1: »HERR Jhesu, kom, denn
es ist zeit«, altsaa omtrent som foranstaaende v.
12,1. Men dermed hører ligheden ogsaa op.
Selneckers salme er kun paa 4 vers, og Kulp har
ret i, at den ukendte digter, som har ladet sig
inspirere af Selnecker, har skabt en salme, der
baade er mere folkelig og mere marvfuld.
Der er flere tyske salmer, der begynder paa
samme maade. Christoph Fischer har skrevet en
passionssalme paa 4 vers, der begynder: »Wir
danken dir Herr Jesu Christ, Dass du fiir uns
gestorben bist«; maaske er det grunden til, at
man ogsaa har gættet paa Christoph Fischer
(eller Vischer) som forfatter til himmelfartssal
men. Der er endnu fem-seks tyske salmer, der
begynder paa samme maade, men foranstaaende
er den, der er almindeligst optaget i de tyske

2. Nu fryder sig all Christenhed/
Siunger/ springer aff Lyst oc Glæd’/
Vi tacke Gud i Høyheds Thron/
Vort Kiød oc Blod Guds kiere Søn/ halel.
3. Hand nu til Himmels faren er/
Oc vil dog altid hos os vær’
Med Naad’ oc Kraft w-endelig/
Sand Gud oc Menniske tillig/ haleluja.
4. Ofv’r
Ofv’r
Ofv’r
Ofv’r

all’ Himle monn’ sig ophefv’/
all’ Englis Mact hand mon suefv’/
alle Mennisk’ hand regier/
alle Creatur en HERR’/ haleluja.

5. Hos Guds sin Faders høyre Haand
Sidder hand nu vor Frelser sand/
Alting er ham gandsk’ underlagt/
Guds oc Mariæ Søn med Mact/ haleluja.
6. Synd/ Verden/ Diefl’/ Helfved’ oc Død
Hand ofvervant med alskens Nød/
Trotz huo som vil/ huad pas vi paa?
Den Sey’r mon til os alle naa/ haleluja.
7. Vel dem som sig forlade stedtz/
Er taallig still’ i Modgang frisk:
Verden huo vil da skiøtte dig?
Til Christum stedtz forlengis mig/ haleluja.
8. Hand er den HERRE all vor Trøst/
Der ved sit Blod har os forløst/
Fengslet monn’ hand bort fangen før’/
Døden kand os ey Skade giør’/ haleluja.
9. Vi fryde os aff hiertens grund/
Oc siunge lystig med vor Mund/
At Christ paatog vor Kiød oc Blod/
Oc er nu blefv’n vor Frelser god/ haleluja.
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10. Ved ham hør os nu Himlen til/
Hielp Jesu Christe Broder mild/
Vi stadelig kand tro paa dig/
Oc lefv’ hos dig Evindelig/ halel.
11. Amen/ Amen O JEsu Christ/
Du som til Himmels faren est/
Beholt os ved din reene Lær’/
Oc med din Naad’ stedtz hos os vær/ halel.
12. Kom HErre kier/ kom det er Tijd/
Kom snart til Dom med Herlighed/
Før os aff denne Jammerdal/
Oc tag os til dig i din Sal/ haleluja.
13. Amen det siunge vi endnu/
Til Himmelen staar all vor hu/
Huor vi med alle Guds Vdvald’
Amen skal siunge mangefold/ Haleluja.
Peder Matthissøn Offvid:
»Aandens Glæde«, Kiøb. 1648, s. 42-44.
Denne oversættelse blev optaget hos Cassube,
hvorfra den gik videre til K, som dog pyntede
lidt paa den:
1.1:

Dig takke vi/o HErre Christ

2,3:

dig Gud

4:

Over alle himle hand opfoer
En HErre over ængle-choor/
Over alle mennisker hand reger/
Over alle creatur en Hersker er.

5,1:
3:

Hos Gud
hannem underlagt/

6.3- 4: Trods fiender all’/ vi skal bestaae/
Den sejer skal til alle naae.
7,1-2: Dertil vi os forlade steds’/
Og er i modgang vel tilfreds;
8.3- 4: Fængslet har hand bort fangen føørt/
Døden har hand til intet giort.
9,3:

beslægtet med denne. Men da Ægidius plejer at
oversætte lige saa nøje som Ofvid ovenfor, men
i dette tilfælde adskiller sig en hel del fra den her
anførte original og kun har 10 vers, er det muligt,
at han har haft et andet tysk forlæg, eller at han
har foretaget en fri bearbejdelse, som han ikke
regner for en oversættelse.
Endnu tydeligere er det, at den efterfølgende
salme, »Vi takke dig, Herre Jesu Christ«, P 118,
stammer ned fra den her anførte tyske, men ogsaa
her er der saa store uoverensstemmelser, at der
muligvis kan være tale om et andet tysk forlæg,
maaske Johann Christoph Rubens »Wir danken
dir Herr Jesu Christ, Dass du nun aufgefahren
bist«, som er paa 12 vers, og som maa betragtes
som en bearbejdelse af den foranstaaende. Den
danske salme er i hvert fald snarere en ny over
sættelse end en bearbejdelse af Ofvids. Dette
bestyrkes af, at Hejselbjerg Paulsen har frem
draget en liste over salmer, som Pontoppidan har
oversat, hvor ogsaa denne nævnes. Vi tør derfor
gaa ud fra, at Pontoppidan har oversat følgende:
Wir dancken dir, HErr etc.
1. Vi takke dig, HErre JEsu Christ,
At du til Himmels faren est,
O! stærke Gud, Immanuel,
Benaade os paa liv og siel. Halleluja.
2. Hvert christen-hierte, glæde sig,
Og takke Gud i dag med mig,
At JEsu Christus Gud og Mand
For os indtog det himmelske land. Halleluja.
3. Hand svinger sig til himlen op,
Og hersker over Engle-trop,
Hand menniskens Regenter er.
Al creatur ham ære bær. Halleluja.
4. Hos Faderens den høyre haand
Hand satte sig, at alle mand.
Som HErre, ham tilbede maae.
Og i al fare kalde paa. Halleluja.
5. Nu frygte vi ey nogen nød,
Ey verden, dievlen eller død,
Hand har dem alle under fod.
Som os og hannem var imod. Halleluja.

Christus

12,3:

fra

13,4:

Skal Amen synge

Ægidius har i Æ 94 optaget en salme: »Opfaren
er dend Herre Christ«, som ogsaa synes at være

6. Hand aabned’ døren, som var lukt.
Nu kand vi æde livsens frugt,
Ja fængslet selv han fængslede,
Saa vi af død og dievlen lee. Halleluja.
7. Thi glædes vi af hiertens grund,
Og love Gud i allen stund,
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At JEsus Christ, vor Broder kier,
Vor Præst, Prophet og Konge er. Halleluja.
8. Ved ham er himlen bleven vor;
Thi und os, Gud, den naade stor,
At vi her stadig paa ham troe.
Og hisset evig hos ham boe. Halleluja.
9. Du mægtig HErre JEsu Christ,
Som op til himmels foer forvist,
Hold os i sandheds lærdom fast.
Al dievlens løgn fra os bortkast. Halleluja.
10. Kom endelig, o! JEsu bliid.
At holde dom, det er snart tiid,
Tag os af denne jammerdal
Til dig i himlens fryde-sal. Halleluja.
11. I troen vi beslutte vil,
Og derfor amen sette til;
Vort sind staaer alt til himmerig,
O! JEsu, hvem der var hos dig. Halleluja.
Erik Pontoppidan, P 118.

Det var ellers et princip, at alle salmer i K skulde
optages i P, tilmed uændrede, selv om det ikke
var nævnt direkte i kongens befaling til Pontoppi
dan. Det skete da ogsaa. Nogle faa uvæsentlige,
som i første omgang var overset, blev skyndsomt
optaget i et »Anhang«. Men her har vi et eksem
pel paa, at en salme i K er blevet udskiftet med en
bedre om samme emne og af samme afstamning.
Hverken denne tekst eller Ofvids gik videre til
andre kongerigske salmebøger, men i Sønderjyl
land blev teksten fra P optaget i N 172, dog i bear
bejdet skikkelse og hist og her paavirket af Ofvids
tekst:
1. Vi takke dig, o Herre Christ!
osv. som P.
2. som P, dog
4: For os opfoer til Himlens Land.
(P 3 udeladt).
3. Hos Guds, sin Faders, høire Haand
Han sidder nu, vor Frelser sand,
Guds og Marias Søn; - hans Magt
Er Alting ganske underlagt. Halleluja!
4. som P 5.
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5. Han er vort Liv, vort Haab, vor Trøst,
Der ved sit Blod os har forløst,
Han Fængslet selv til Fange tog
Og Dødens Porte sønderslog. Halleluja!
6. Thi glædes vi af Hjertens Grund
Og love Gud i allen Stund,
At Christ paatog vort Kjød og Blod
Og bleven er vor Frelser god. Halleluja!
7. som P 8.
8. som P 9.
9. som P 10, dog:
2: kom, det er Tid.
10. som P 11, dog:
1: I Troen vi nu slutte vil.
Denne bearbejdelse kom dog ikke til at betyde saa
meget i Sønderjylland, at salmen kunde bevare
sin plads i SS, hvor dens nummer kom til at staa
blankt.
MF 276 søgte at redde noget af den gamle
salme ved at uddrage tre vers, »Hvert Kristen
hjerte glæde sig«, v. 2, 4 a 5 b og 7 af teksten i
N, noget bearbejdede, men salmen blev ikke op
taget i D.
I Norge er den kun optaget hos Hauge 235.
Han har bearbejdet Ofvids tekst hos K og for
kortet den til 11 vers.
(Fischer 11,395. Kulp 376. Skaar 11,580. Hejselbjerg
279. Blom Svendsen 1,128, 132).
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1. Wyr gleuben all an eynen Gott
schepffer hymels und der erden,
der sich zum vater geben hat,
das wyr seyne kinder werden.
Er wil uns allzeyt erneren,
leyb und seel auch wol bewaren,
Allem unfal wil er weren,
keyn leyd soli uns widderfaren.
Er sorget fur uns, hutt und wacht,
es steht alles ynn seyner macht.
2. Wyr gleuben auch an Ihesum Christ,
seynen son und unsern Herren,
der ewig bey dem vater ist,
gleicher Gott von macht un ehren.
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Von Maria der iungfrawen
ist eyn warer mensch geporen
Durch den heylgen geyst ym glauben,
fur uns, die wyr warn vorloren,
Am kreutz gestorben und vom tod
widder aufferstanden durch Gott.
3. Wyr gleuben an den heylgen geyst,
Gott mit vater und dem sone,
Der aller bioden troster heyst
und mit gaben zieret schone,
Die gantz Christenheyt auff erden
hellt ynn eynem synn gar eben,
Hie all sund vergeben werden,
das fleysch soli auch widder leben.
Nach diesem elend ist bereyt
uns eyn leben ynn ewigkeyt.
Martin Luther:
»Geystliche gesangk Buchleyn«, 1524.
Her efter Weimarudg., s. 451.
Luther har ikke skabt denne salme af intet. Et
ældre forbillede har givet ham ideen og melodien,
laant ham de første linjer og nogle flere enkelt
heder. Oprindelsen til dette forbillede har man i
en latinsk tekst, som findes i Breslau universitets
bibliotek :
Credo in deum patrem omnipotentem,
Credo in filium,
sanctum dominum
patri natura uniformem.
Credo et in spiritum
peccatorumque paraclitum,
utrique consubstantialem,
trinitatem individuam,
ab utroque fluentem
et in essentia unum.
1417. Her efter Weimarudg., s. 172.
Foruden de tilhørende noder findes der ogsaa i
haandskriftet en tilsvarende tysk tekst, som dog
ikke egentlig kan betragtes som en oversættelse:
WIr glawben in einen got,
schopper hymmels vnd der erden,
mit worten her lis werden
alle ding gar in zeynem gebot.
Von der czarten wart her geboren,
marian der reynin aus irkorn,
vns czu trost vnd aller cristenheit
vor uns her wolde leyden;
ob wir mochten vormeyden
swere peyn den tot der ewykeyt.
1417. Wackemagel 11,664.
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Der findes i Leipzig universitetsbibliotek et
haandskrift fra slutningen af 14. eller begyndel
sen af 15. aarh., som bringer teksten noget ander
ledes, og et haandskrift fra et skolebibliotek i
Zwickau fra begyndelsen af 16. aarh., hvor tek
sten er næsten den samme, som i Leipzighaandskriftet. Denne sidste opskrift stammer fra Stephan
Roth, som siden 1523 boede i Wittenberg og kom
i Luthers hus. Man kunde meget vel tænke sig, at
han havde gjort Luther opmærksom paa dette
vers, naar han var vidne til Luthers arbejde paa
at skabe en ny kirkesang. I saa fald er det nok
Zwickauteksten, der har været Luthers udgangs
punkt. Den lyder:
WYr gelauben all in eynen got,
schoffer himels vnd der erden,
vns zcu trost gegeben,
alle ding di sten in seym gepott,
Von der keusch war er geporen
maria der zcarten auserkoren
vnsz zcu trost vnd aller kristenheyt,
fur vns er wolde leyden,
das wir mochten vormeyden
swere bein des tods der ewickeith.
Wackernagel 11,665.
Det har været almindelig antaget, at det var
Luthers hensigt med denne salme at skabe en
versificeret gengivelse af den apostoliske tros
bekendelse, men havde det været hensigten,
kunde han have gjort det meget nøjagtigere; det
viser nogle af hans gengivelser af Davidssalmer. I
hans forlæg er det næppe apostolicum, der skinner
igennem, men den nicæno-konstantinopolitanske
bekendelse; det ses navnlig af den latinske tekst.
Men heller ikke dette symbol har han ønsket at
gengive nøjagtigt. Salmens anbringelse i hans og
Walters salmebog, hvor den først fremkom, viser
da ogsaa, at han blot har haft et ønske om at digte
en salme til trinitatis. Den staar efter paaske- og
pinsesalmerne og slutter rækken af salmer over
kirkeaaret.
Han har villet synge om treenigheden i over
ensstemmelse med denne søndags tanke, et vers
for hver af de guddommelige personer. Vi er vant
til den samme tredeling af apostolicum, men den
gang delte man denne bekendelse i 12 artikler,
fremsagt af de 12 apostle. Han fjerner sig ogsaa
fra trosbekendelsernes ordlyd, credo, jeg tror.
Flertalsformen har han dog ikke skabt med me
nighedens fællesskab for øje, men han har ganske
simpelt faaet den fra det tyske vers, og det har
passet ham.
Han beholder den gamle strofe med 10 linjer,
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men han gør den mere regelmæssig og mere
kunstfuld. Han har lagt mærke til den jambiske
rytme i første linje og den trokæiske rytme i den
anden, og denne rytmiske skiften udvikler han
videre.
Med hensyn til indholdet er det værd at lægge
mærke til, at vi her har spiren til hans berømte
katekismusforklaringer til trosbekendelsen.
I Luthers og Walters korsalmebog er salmen
uden overskrift, men nu sker det lidt efter lidt, at
andre salmebøger begynder at kalde den »das
Patrem«, »das deutsche Patrem« eller »das
Patrem oder der Glaube«. Denne benævnelse
hidrører fra, at præsten under messen efter
evangeliets oplæsning istemte trosbekendelsen:
»Credo in unum deum«, hvorefter koret fort
satte: »Patrem omnipotentem etc.«. I virkelig
heden begyndte nogle gudstjenesteordninger
ogsaa paa at sætte salmen ind i messen istedet
for Credo. Strassburger Kirchenamt fra 1525
synes at være den første. Da denne udvikling var
i gang, fulgte Luther selv trop. I »Deutsche
Messe« 1526 indsatte han salmen i stedet for det
latinske Credo, og fra 1528 fik den overskriften
»Das Patrem zu deudsch«.
1525 blev den sunget ved kurfyrst Frederik den
Vises begravelse, og 1542 optog Luther den i sin
lille samling af begravelsessalmer. Den har staaet
paa begravelsessalmernes plads i Klugs for
svundne salmebog fra 1529. Det er naturligvis
salmens slutning, der har foranlediget dette; ved
linjen »das fleysch soli auch widder leben« sæn
kede man kisten i graven.
Da salmen altsaa ikke er en parafrase af det
latinske Credo, men en fri digtning, som er inspi
reret af et anonymt middelalderligt digt, mener
Spitta, at Luther ikke kan have digtet den i
aarene 1523-24, da han var optaget af at skabe
en tysk kirkesang. Saaledes som Spitta forstaar
brevet til Spalatin (se under »Af dybsens nød«),
skulde kirkesange nøje gengive deres forlæg, og
dette skulde være bibelsk. Denne salme kan efter
Spittas mening let være ti aar ældre. Vi har
imidlertid slet ikke noget vidnesbyrd om, at
Luther har skrevet salmer, frie eller bundne af en
tekst, før han følte sig tvunget til det med henblik
paa en tysk gudstjeneste. Det er stadig det sand
synligste, at salmen er blevet til ved pinsetid
1524-

Der er andre end Luther, der har skrevet
»trossalmer«. Nævnes maa vel især Speratus: »In
got gelaub ich« (Wackernagel 111,56), der fra sin
fremkomst i 1524 blev opfattet og brugt som en
erstatning for det latinske Credo. Flere er anført
hos Wackernagel: 111,325, 605, 1297, 1298; IV,
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360, 1287. Paavirket af Luthers form er f.eks.
Hans Sachs, der overtager Luthers første vers,
men tilføjer 6 om den anden og 5 om den tredie
trosartikkel, Wackernagel III, 103. Endvidere
111,597. 598, 1465; IV,535, 578, 1288; V, 1590.
Særlig maa nævnes Tobias Clausnitzers »Wir
glauben all an einen Gott«, som blev skrevet for at
give menigheden en lettere tilgængelig tekst og
melodi end Luthers; den findes endnu i de tyske
salmebøger.
Ved mange af disse trossalmer sporer man en
stræben efter at komme nærmere til Apostolicum
eller Nicænum. At Luther ikke har søgt at faa
hele trosbekendelsen med, er ofte følt som en
mangel. De reformerte beskyldte Luther for at
han havde lemlæstet »troen«, fordi han ikke
havde faaet himmelfarten og sædet ved Faderens
højre haand med. En salmebog fra Cassel 1706
digtede derfor et nyt vers til:
Wir glauben auch, dass Jesus Christ,
Als er gwaltig auferstanden,
Wohl vierzig Tag erschienen ist,
Predign hiess in allen Landen;
Zu den Himmeln aufgestiegen,
Sitzt zu GOtts seins Vaters Rechten:
Seine Feind die werden liegen,
Die so stoltz jetzt widerfechten,
Kommt zu richten allr Menschen That
Mit Ernst, Schrecken und grosser Noth.
Her efter Fischer 11,400.
Dette vers blev optaget i mange reformerte salme
bøger.
Den ældste danske oversættelse findes i Claus
Mortensens »Thz christelighe messze embedhe
paa dansche«, 1528:
Christhen forsamlingh
och choredth syungher
Credo
1. Wy thro allszammen paa en gud/
himmels scabere och iordszens/
guds søn syn fadhers wyllie giorde/
paa thz1 wy syne børn schulle bliffue/
handh will oss forszee vor næringh/
liiflf och siel y hans beuaring/
altydt han oss vil beuare/
intydth onth seal oss wederfare/
hand sørger for oss/ dag oc nath/
for hand haffuer altyngh y syn magth
1. z er ofte et tegn for forkortelse. Man maa af ordets
begyndelse og sammenhængen gætte, hvad der skal
staa i stedet.
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2. Wy thro och alle paa Ihesum christ/
som er guds szøn och wor herre/
som aff then helligandh wndfanghen vor/
aff guddommelig kraffth och ære/
aff Maria then rene iomfru/
eth sandeligth mennische hand er vorden/
pinth wnder pontio Pylato
korsfesth dødh och iordeth tiil hæluedis for
paa tredie dag hoch aff dødhe opstodth til
hymmils for/
wor dommer er hand worden
3. Vy thro och paa then helligandh/
lyg medh fader och mz søn/
som alle bedrøffuedis husualere er/
mz dyrebar gaffue oc naadher skiøne
al gansk christhenhz paa iorden/
eth samfund giorth mz syn orde/
mz hannom vore synder tilgiffuen vordhe/
wy mennische schulle alle opstande/
effther thetthe ellendhe/ eth leffneth er oss
forreedth/
ewigth y ewighz
Her efter »Danske messebøger«, 1959.
Det første vers er anbragt under nodelinjer; det
har været meningen, at præsten selv skulde skrive
noderne.
Man har antaget, at Claus Mortensen har
oversat de salmer, som findes i »Messeembedet«;
det er nok langtfra tilfældet; i almindelighed er
man dog uden videre begrundelse gaaet ud fra
at det er ham, der har oversat trossalmen. Det er
maaske ogsaa tvivlsomt. Niels Møller har fremsat
den tanke, at oversættelsen her er sønderjydsk.
Claus Mortensen vendte hjem til Malmø fra
Haderslev i august 1528 efter et ophold paa ni
maaneder ved den lutherske præsteskole. Mens
han opholdt sig der, blev præsterne i Haderslev len
og Tørning len indkaldt af hertug Christian til et
møde, hvor de fik indskærpet, at de skulde holde
gudstjeneste paa dansk efter den ordinans, som
tidligere var blevet dem meddelt. Fra 1526 har
der ikke blot i Haderslev, men i hertug Christians
len, op mod 60 nordslesvigske sogne været en
dansk gudstjenesteordning paa de almindelige
søndage med Gloria, Halleluja, Patrem, prædi
ken, Litani, Sanctus og Agnus paa dansk. Det
siges ikke, at disse dele af messen er oversat paa
vers, men det er ikke usandsynligt. Graabrødrekrøniken fortæller netop, at Claus Mortensen i
Haderslev inddrak »danske viser«. Tilmed finder
man i ovenstaaende tekst den sønderjydske brug
af ordet »sin« for »hans« i 1,4 og 3,6, hvor det
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første sted ganske vist kan være en daarlig over
sættelse af den tyske tekst. Det er da sandsynligt,
at denne oversættelse af trossalmen har været
brugt i Sønderjylland, maaske i to aar, ved den
almindelige gudstjeneste.
Sammenligner man nu denne oversættelse med
originalen, ser man, at den nærmer sig mere til
Apostolicum, hvorfor den da ogsaa her i over
skriften kaldes Credo, mens man med Patrem
mere tænkte pa Nikænum.
Foruden denne findes i Malmøsalmebøgerne
endnu to andre oversættelser; den ene lyder:
Credo.
1. WI tro alsammen paa en Gud
som hiemmel oc iord oc alting skob,
han kalder sig vor fader kær,
Som børn røre wi hannem paa nær,
han holder oss op vort daglige brød,
At vor siel ey maa lide nød,
liff och legeme beuar han oc
han seer oss for at wi faa nock,
dess haffuer han oc wel stor mact,
Thi alting er hannem vnderlagt
2. Vi tro och saa paa lesum Christ
vor herre och skaber alsomkerist,
Som er Gud faders euig Søn,
hannem lig i mact offuer alle køn,
Aff Maria fødder mand,
det bestillede den Helligand
død paa kaarssit, helffuede han brød,
Frelste oss saa aff all vor nød,
han opstod, oc i rigit for,
redde oss rum vdi Engle kor
3. Vi tro och paa den Helligand,
met Fader oc Søn en Gud sand,
Som oss i en Christen samfund.
Sambier och pryder mangelund,
wochter oss fra syndelig id,
oc i vor brøst er han oss blid,
Vi skulle oc alle igen opstaa,
met vor ydret for dommen gaa,
Riget skulle wi faa sammen
Som Christus haffuer oss foruerffuit Amen
Hans Tavsen (?) 1533.
Her efter Bruun II,41.
Poul Røn meddeler i »Sciagraphia Lutheri Danici« (dansk titel: »Vor danske Luther eller
Danske Kirkes Reformator og første evangeliske
Prædikant, Mag. Hans Tausan, hans mærkvær
dige og opbyggelige Levnets Beskrivelse«), Kbh.
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1757, at Hans Tavsen indførte denne salme i
Nicolai kirke, mens andre kirker brugte den før
nævnte Haderslev-tekst. Man har deraf sluttet, at
Hans Tavsen var oversætteren. Et andet indicium
kunde pege i samme retning. Luthers rimstilling
er forladt, og der er indført parvise rim, der min
der om de parvis rimede Davidssalmer i »den
jydske aftensang«, som man ogsaa har tillagt
Hans Tavsen.
Disse to oversættelser kom til at følges ad gen
nem de danske salmebøger indtil Gb, den første
efterhaanden eneraadende som højmessesalme
efter evangeliet, den anden efterhaanden kun
som begravelsessalme, hvortil den stærke beto
ning af opstandelsen, dommen og det evige liv i
3,7-10 gjorde den vel skikket. Den dobbelte
funktion, som Luthers salme havde i Tyskland, er
altsaa i Danmark fordelt paa to oversættelser.
Den tredie oversættelse har til overskrift »Thet
Danske Patrem« og begynder:

allesammen

2,6:
9:

ith sant helligt menniske er vorden
høy aff døde

3,9:
10:

Ith nyt
i euihed till euig tid.

(Desuden smaaændringer: Dommere, for dom
mer o.l.).
Th 118 ændrede følgende:
G«
4

allesammen
hans

2,6:
9

som Tv.
Paa tredie dag aff døde

Sønnen
3.2
9--10: som Tv.

VY troo paa almectigest Gud,
som skapt haffuer himmel oc iord,
Och haffuer oss til syne børn vduald,
att hand wilde wor Fader worde.

Teksten i Th gik videre til K med følgende æn
dringer :

Bruun 1,175.

1,6

udi

2,3
4
9

er
Ved
hand af døde

3,2
7
10:

Lige med Faderen og med Sønnen
Ved
og til.

Den hviler paa en fri svensk oversættelse, som
allerede findes i »Några Gudliga Visor« (1526?),
men i hvert fald i første vers søger oversætteren at
nærme den mere til Luthers tekst. Den fik ikke
nogen væsentlig betydning, da den ikke blev op
taget senere end i Tv.
Det samme kan siges om en oversættelse af
Peder Palladius ». .. om vor Christelige Tro, ret
aff Tydsken, vdset paa Danske, oc siungis met de
samme noder, wi tro alle sammen etc.«. Den
begynder:
WI Tro alle sammen paa en Gud,
Himmelens oc Jordens Skabere,
Som gaff sig til en Fader god,
Paa det wi hans Børn skulde vorde.
(Ny kirkehist. Saml. 11,603).
Allerede af denne begyndelse saa vel som af over
skriften ser man, at Palladius har søgt at give en
aldeles ordret oversættelse af Luthers tekst, uden
friheder og uden nogen tilnærmelse til Apostolicum. Men hans oversættelse synes ikke at være
optaget i nogen salmebog.
Haderslevteksten blev optaget i Tv 107 med
følgende ændringer:
10

1,1:

Saaledes ogsaa P 142 og Gb 8.
Hans Tavsens tekst blev optaget i Tv 108 med
følgende ændringer:

7

allesammen
varer han oc

huert køn
2,4
5--6: Aff lomfru Maria fødis Mand/
det besteller den Helligaand
Denne tekst blev yderligere ændret i Th 117:
2,2
6
8

oc Frelsere
bestillede
alle vor

3,9

da faa
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K har optaget den under »Psalmer ved LiigBegiengelse« og ændret yderligere:
1,2:
5:
8:

skabt’
op ved daglig
Ser til for os

2,8:

al vor

3,3:
5:

udi
syndig

Samme tekst i P 143.
Yderligere ændringer i Gb 385:
1,2:
6:
7:
9:

skabte;
At vi dog ey maa
Siel og Legem varer han vel,
Dertil haver han en evig Magt;

2.3- 4: Gud Faders evige Søn han er.
Ham liig i Magt over Himlens Hær,
6:
Blev undfangen af
7:
Knuste Satan ved Korsets Død,
10: Beredde os Sted blandt
3.3- 8: Som samler os til sin Meenighed,
Bereder os til Salighed,
Bestyrker os i Troens Striid,
Og i vor Brøst er os saa bliid:
Vi skulle og alle igien opstaae
Til Doms med frelste Siele gaae,

Dermed slutter de gamle teksters historie. Om det
var den ene af dem eller den anden, eller maaske
snarere dem begge, der af C. H. Bierring blev
bearbejdet til E, er uvist. Denne nye bearbejdelse
fremkom allerede 1793 i det første prøvehefte
til E:
1. Vi troe, vi alle troe paa Gud:
Himlen skabte han ogjorden.
En kierlig Fader er vor Gud,
Mennesket hans Slægt er vorden.
Dagligt Brød han os vil give,
Os forsørge vel i Live;
Altid han i Nød og Fare
Siæl og Legem vil bevare.
Han os bevogter, Dag og Nat;
Thi alting i hans Haand er sat.
2. Vi troe paa Sønnen Jesum Christ,
Guds eenbaarne Søn, vor Herre.

Fra Evighed er Jesus Christ
Gud aflige Magt og Ære;
Menneske ved Fødsel vorden,
Korsfæst, død og lagt i Jorden;
Herlig opstod vor Forsoner,
Hos Guds høire Haand han throner.
Derfra han kommer vældelig,
Naar han skal dømme Jorderig.
3. Vi troe paa Gud den Hellig Aand,
Som paa Faderen og Sønnen.
Han alle Svage rækker Haand,
Naar de skal søge Hielp ved Bønnen.
Christi Kirke han opretter,
Bod og Bedring for os letter.
Han i Troen os bekræfter.
Og i Haab om Liv herefter:
At vi gaae ind til Fryd og Fred,
Som evig, evig varer ved.
C. H. Bierring.
»Ev.-chr. Psalmebog«, Første Hefte, 1793.
Finder vi nu rationalistiske mangler ved denne
bearbejdelse, var det modsatte tilfældet ved dens
fremkomst. I Rahbeks »Minerva« for oktober
1796 klages der over, at den ikke er tidssvarende;
der maa »unægtelig, især i vore Tider, findes ad
skillige i Kirken, der ikke med fuld Overbevis
ning kunne istemme alt, hvad der siges i andet og
tredie Vers. Skulle maaske disse, som ukristne,
tænkes uden for Kirkens Samfund .. . ?«. Efter at
have bragt dette citat fortsætter Nutzhorn: »Men
Salmebogskommissionen godkendte den alligevel,
saa den blev optaget i den evangelisk christelige
Salmebog«. I virkeligheden blev der først fore
taget følgende ændringer, hvoraf nogle er for
melle, men andre teologiske, tydeligt nok sig
tende paa at gøre salmen mere antagelig for
rationalismen.
1,9-10: Vi troe paa ham med Haab og Mod,
Thi han er mægtig, viis og god.
2,3-7: Paa Verdens Frelser, Jesum Christ,
Herren til Gud Faders Ære.
Han et Menneske er vorden,
Korsfæst, død og lagt i Jorden;
Men han lever, vor Forsoner;
3,1-7: Vi troe og paa den Hellig Aand,
Sendt fra Faderen og Sønnen.
Den Sandheds, Kraftens, Trøstens Aand
Hæver os til Gud i Bønnen.
Christi Rige han udbreder,
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Os til Bod og Bedring leder,
Os i Troen han bekræfter,
1798, E 1.

Med disse ændringer blev den optaget som »fløj
salme« i E 1798. Det er i og for sig ikke noget
ringe arbejde. Gentagelserne, som ikke lyder godt
i vore øren, er tidens fineste stil (Vi tro, vi alle
tro. Eller at et ord rimer paa sig selv). Det ratio
nalistiske præg er ogsaa umiskendeligt. Bedst er
det første vers; den første trosartikkel laa dengang
lettest paa tungen. I v. 2 er jomfrufødslen ude
ladt; det er vel svært at faa alting med, men
denne udeladelse er næppe tilfældig, da det var
hovedpunktet i den gamle tekst. Opstandelsen,
som var klart betonet hos Bierring, »Herlig op
stod«, er blevet svagt udtrykt, »han lever«. I
tredie vers er der meget godt, men ikke det rig
tige: kirken, de helliges samfund, syndernes for
ladelse, kødets opstandelse; disse præcise punkter
flyder hen i taagen. Men i betragtning af de
mangfoldige forsøg paa at ændre Luthers salme
til et rimet Apostolicum, hvor intet led mangler,
maa dette siges at være ganske letflydende, hvad
de fleste andre ikke er. Man kan naturligvis sige,
at det i det hele taget ikke er nogen god ide at
sætte trosbekendelsen paa vers, hvorved det
uvægerligt kommer til at gaa ud over præcisionen.
Førstepladsen i salmebogen bevarede den i
halvandet hundrede aar, idet den gik videre til
R 1, KH 1, nu D 362, men stadig uændret som E.
Om dens brug bestemte kirkeordinansen af
1537; at præsten, naar han havde oplæst evange
liet for alteret, skulde istemme »Credo in unum
Deum«, hvorefter menigheden skulde synge sal
men paa dansk. Andre officielle kilder nævner
ikke noget om, at præsten skal intonere. Den for
ordnede brug af salmen blev stadfæstet i kirke
ritualet af 1685, og først i kongelige resolutioner af
24. sept. 1825 og 26. nov. 1850 er dette lempet saa
vidt, at salmen kun er forordnet til de tre store
højtider. Jeg mindes dog ikke at have hørt den i
nogen kirke.
I Sønderjylland blev Haderslevteksten optaget
i Æ 197, men desuden optog Ægidius »Samme
Sang/ noget forandret« som nr. 198. Den begyn
der »Vi troe tilsammen paa en GUd/ som skabte
himmel ogjorden«; men den er paa ingen maade
blevet bedre.
MB 182 begynder som Ægidius: »Vi Troe til
sammen paa Een Gud« og er noget paavirket af
hans tekst, desuden paavirket af Bierings, men
der er gode enkeltheder, og jomfrufødslen, ja alle
trosbekendelsens led er kommet med.
10*
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N 10 fortsætter traditionen fra MB, men tager
en større portion af Bierrings tekst med, saa
denne nu er ved at faa overhaand. Resultatet
blev:
1. Vi allesammen troe paa Gud,
Som har Himlen skabt ogjorden,
(lin. 3-8 som E)
Han sørger for os, holder Vagt,
Thi han har Alting i sin Magt.
2. Som E, dog lin. 6: han opstod.
3. Vi troe og paa den Helligaand,
Gud med Faderen og Sønnen,
Den Sandheds, Kraftens, Trøstens Aand
Leder os til Gud i Bønnen,
Samler os til Christi Kirke,
Vil eet helligt Samfund virke,
Syndsforladelse os skjenke,
Sønderbryde Gravens Lænke,
At efter Nød og Død vi maae
Til Liv og Salighed opstaae. (MB)
N 10.

Derefter skal nævnes nogle enkelte af de forsøg,
som er gjort, dels paa at oversætte Luthers salme,
dels paa at skabe et Credo paa vers, mere eller
mindre afhængigt af Luther.
Grundtvig skrev til Hagens »Historiske Psalmer og Riim«, 1832, »Vi troe, som vi ved Daa
ben svoer«, nr. 49, tre ti-linjede vers. Den om
arbejdede han til Sangv. 1,46, hvor den har
samme begyndelse, men den anden trosartikkel
er blevet udvidet, saa v. 2 er blevet 4 linjer
længere end de andre. Samtidig har han i Sangv.
1,45, »Vi troe paa Gud Fader, Som Alt har i Vold«
søgt at danne et Credo i samme stil som versene i
Nyaarsmorgen, men ogsaa uregelmæssige. Senere
har han i 1862 offentliggjort »Troes-Bekjendelsen« i »Kirkelig Samler«: »Vi troer paa den
sande Gud«, Sangv. V, 171; her er 7 vers, 1 om
Faderen, 4 om Sønnen, 1 om Aanden og et slut
ningsvers. Efter hans død blev endnu flere forsøg
offentliggjort: Sangv. V, 177 fra samme aar og
med samme overskrift, men med begyndelsen »Vi
Christne paa Gud-Fader troer«, tre regelmæssige
ti-linjede vers. Noget løsere dateret til aarene
1860-62 er Sangv. V, 191: »Det Troens Ord, som
vi bekiende« (8 vers, overskrift »Den apostoliske
Troes-Bekiendelse), og Sangv. V, 192: »Vi troer
alle paa den samme Gud« (10 vers). Beslægtet
dermed er Sangv. V, 215, »Fader og Søn og Hel
ligaand«, selv om det ikke er nogen trosbekendel-
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sessalme. Intet af dette er forsøg paa at gendigte
Luther, selv om versformen undertiden kan være
beslægtet med hans.
I Dansk Kirketidende 1872, nr. 24, meddeler
biskop P. Chr. Kierkegaard, at adskillige i en
bestemt anledning havde sendt ham deres bear
bejdelser af trossalmen, og derved har han selv
faaet lyst til at give sit eget bidrag, »intet Andet
egenlig, end en lille Sammenarbejdelse efter flere
af N. F. S. Grundtvig og en af C. A. E. Jansen«.
Kierkegaards bearbejdelse lyder:
1. Vi tro, vi alle tro paa Gud,
Evig Fader, Almagts Kilde,
Som hvælved Himlen ved sit Bud
Og grunded Jorden, for han vilde:
Til den faldne Slægt herneden
End sig bøjer Kjærligheden,
Mer’ os skjænker, end vi misted,
Da os Sjæle-Fjenden fristed,
Saa vi tør ham undsige frit.
Med Gjerning og med Væsen sit.
2. Vi tro paa Guds eenbaarne Søn,
Jesus Krist, vor Herre kjære,
Undfanget ved Guds Aand i Løn,
Født af Moder-Mø med Ære:
Pint, korsfæstet, død og jordet,
Gjæstcd Helved som Guds-Ordet,
Er opstanden os til Glæde,
Hjemvendt til sit Himmelsæde,
Har aldrig dog sit Folk forladt,
Til Verdens Dom og kommer brat.
3. Vi tro paa Dig, o Hellig-Aand,
Livet i vor Almen-Kirke,
Guds Helgen-Samfunds Enheds-Baand
I Kjærlighed kun Du kan virke:
Aanden Segl paa Hjertet sætter,
Som Forsoningsblodet tvætter,
I hans Kraft oprejses Kjødet,
Helliget ved Himmelbrødet,
Til evigt Liv i Fredens Bo Ja, Amen, Ja, det er vor Tro.
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en kærlig Fader, paa hvis Bud,
Støvets Børn hans Slægt er vorden;
dagligt Brød han os vil give,
os forsørge vel i Live,
altid han i Nød og Fare
Sjæl og Legem vil bevare.
Thi takke vi vor Fader god
og tro paa ham med Haab og Mod.
2. Vi tro paa Guds enbaarne Søn,
Jesus Krist, vor Herre kære;
undfangen ved Guds Aand i Løn,
født af Mø til Mand at være;
pint og af Pilatus saaret,
korsfæst, død, til Graven baaret;
nedfor Helveds Magt at øde,
opstod tredie Dag af døde;
hos Gud han troner over Sky,
som Dommer kommer han paany.
3. Vi tro paa Gud den Hellig Aand,
og én hellig almen Kirke,
hvor Naadens Gaver af Guds Haand
helligt Samfund blandt os virke,
Synd for Jesu Skyld tilgives,
saaret Sjæl i Gud oplives;
selv vort Kød fra Dødens Lande
skal ved Aandens Kraft opstande.
O salig Tro, o Haab fuldvist
om evigt Liv i Jesus Krist.
Henry Larsen.
Dansk Kirketidende, 1899, nr. 48, 5. nov.
F. L. Mynster, som 1863 oversatte »Luthers Psalmer«, nøjes i dette tilfælde med at anføre Bier
rings tekst. Derimod har Hans Rasmussen, som
1917 udgav »Udvalgte Salmer og aandelige
Sange af Dr. Martin Luther« ogsaa oversat tros
salmen. Han gør ikke noget forsøg paa at faa hele
Apostilicum med, men søger blot at gengive
Luthers tekst:

Ligeledes i Dansk Kirketidende 1899 foreslaar
sognepræst, senere provst Henry Larsen, en ny
form, hvori han, især i begyndelsen, holder sig
nær til de traditionelle tekster, men glatter dem
ud og faar alle led i trosbekendelsen indføjet:

1. Vi tror hver paa den sande Gud,
ham, som Jord og Himmel skabte;
vor sande Fader blev vor Gud,
skønt vi var i Synd fortabte.
Han os altid giver Føde;
Liv og Sjæl af ham bevares;
han vil frelse fra hver Møde,
som os kunde vederfares.
Han staar for os paa trofast Vagt,
og alt formaar hans stærke Magt.

1. Vi tro paa én almægtig Gud,
Himlen skabte han ogjorden,

2. Vi ogsaa tror paa Jesus Krist,
Guds eenbaarne Søn, vor Herre,

P. Chr. Kierkegaard.
Dansk Kirketidende 1872, No. 24, 9de Juni.
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som evig er hos ham forvist
lige Gud i Magt og Ære;
af en Jomfru ren han fødtes,
Mand af Gud ved Helligaanden;
uden ham vi plat forødtes;
priset være Frelserhaanden!
Paa Korset led han Syndens Død;
men han stod op i Morgenrød.
3. Vi tror og paa den Hellig Aand,
Gud med Faderen og Sønnen,
som rækker mod os Naadens Haand;
Salighed er Naadelønnen;
trindt paa Jorden Kristenheden
han det rette Sind indgyder;
han vort Hjerte skænker Freden;
over Død og Grav han byder,
saa vi med ham i Evighed
kan bo i Herrens Herlighed.
Amen.
Hans Rasmussen 1917.
Laubs bearbejdelse fra 1918, »Vi alle slaar til
Gud vor Lid«, blev optaget i DKT 44 og S 24.
Nærmere ved Luther og mere fyldt af reforma
tionens aand er endelig Harald Vilstrups over
sættelse :
1. Vi tror på én almægtig Gud,
hersker over Himlens hære,
som skabte alting ved sit bud
og vil os en Fader være.
Han vil os al næring give,
sjæl og legem vel bevare,
han opholder os i live.
Hvad ondt kan os vederfares,
når han er forsorg, værn og vagt?
Han har alle ting i sin magt.
2. Vi tror på Sønnen, Jesus Krist,
født før alle evigheder,
hvem alle Himlene med lyst
som sand Gud af Gud tilbeder.
Født af jomfruen den rene
han i vort kød ville komme,
og vi har i ham alene
et værn imod Helveds domme.
For os han døde og opstod,
trådte Helvede under fod.
3. Vi tror på Gud den Helligånd,
ét med Faderen og Sønnen,
de bange sindes trøster sand,
som dem skænker gaver skønne.
Nådens Rige han forkynder.
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samler kristne trindt om lande,
han forlader vore synder;
vort kød skal igen opstande.
Til bod for vånde er bered
os et liv i al evighed.
Harald Vilstrup, 1957.
Jvf. Nordisk koralbog i960, s. 119.
I Norge har W. A. Wexels i sine »Christelige
Psalmer« 3. udg. en ny bearbejdelse, som for
mentlig skyldes ham selv: »Vi troe eendrægtelig
paa Gud, Faderen fra evig Tide«; i 1. og 2. udg.
»Vi troe, vi alle troe paa Gud«.
Landstad oversatte 1855 »Martin Luthers
aandelige Sange«, deriblandt ogsaa »Vi tro nu
Alle paa een Gud«, som blev meget omarbejdet,
inden den kom i salmebogen, hvor den begynder
»Vi tro og trøste paa een Gud«, La 12. En anden
bearbejdelse, som ligger lidt nærmere ved den
gamle »Vi tro allesammen paa een Gud« findes
i Hauge 4. Landstads oversættelse blev optaget i
La rev 32: »Vi tror og trøster på en Gud«, mens
Nynorsk 22 har en oversættelse af Støylen: »Me
trur paa Gud, vaar Fader god«.
(Koch VIII, 96-100. Fischer 11,399-400. Weimarudg.
172-77. Spitta 171-86. Kulp 85. Skaar 1,34-38.
Severinsen 13, 75. Widding 1,110-13; 11,27-29. Niels
Møller SS, 11,57-60. Nutzhorn 1,48-57; 263-5. A. D.
Jørgensen: »Den ældste lutherske Kirkeordinans«,
Sønderj. Aarb. 1889, 218-45. Præstefor. Blad 1940,
31. maj).
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1. Wi onske nu wår brudgum och brud
Guds Faders ewiga nåde;
Han gifwe them lycko uti sin skrud,
Och wånde från them all wåde!
Tobie Ångel, som bortdref
Then ågtenskaps djefwul onde,
Han binde honom också for er.
At han ej slippa kunde.
Eller skada eder någor stunde.
2. Blif också hos oss i alian tid,
O mildaste JEsu Christel
Låt tin wålsignelse rund och blid
Upfylla ehwad som hår brister.
Och når thet tryter brod eller win.
Skal han god råd framfbra,
Och uti hushållet sjelf stiga in,
Som han i Cana månd’ gbra,
Och eder begåran hbra.

>5°

3. Then Helge And’ uti edart hus,
Han wårdes når eder wara,
All skam och last han drifwe ther ut,
Och sjelf ther inne regera.
Han gifwe eder såmjo och kårlighet,
At j med frid och gamman,
I kyskhet och gudfruktighet,
Altid lefwe tilsamman.
Thet onske wi, Amen, Amen!
4. Then Heliga Trefaldighet i ert hus
Hon wårdes når eder wara:
All skam och last hon drifwe ther ut,
Och sjelf ther inne regera;
At j med tukt och årlighet
Må långe lefwa tilsamman,
Och sedan hos Gud i ewighet
Få årfwa ther frdgd och gamman;
Thet onske wi, Amen, Amen!
Petrus Rudbeckius:
»Enchiridion« 1622.
Her Jesper Swedbergs bearbejdelse i
Then Swenska Psalm-Boken, 1695, nr. 328.

Endnu i begyndelsen af 1600-tallet var det almin
deligt, at bryllupssalmerne indeholdt en besvær
gelse af den lede ægteskabsdjævel, hvorom man
hører i Tobias bog, v. 1,5-6. Og det var natur
ligt, at tanken derfra gik til brylluppet i Kana, v.
2. Dette vers lyder ifølge Liedgren oprindelig saaledes hos Rudbeckius:
JEsus Christus komme hår till stådz/
Och bliffue idher Kokemåstar/
Vpfylla kan han aldrabåst/
Hwadh som idher feelar och brister/
Når idher tryter Brodh eller Wijn/
Och thet j skolen fortåra/
Så stige han i koket in/
Som han i Cana monde gora/
Och idher begåran hore.
Den erfarne forfatter, siger Liedgren, ved at
ægteskabsdjævelen har let spil, naar viktualierne
mangler: naar krybben er tom, bides hestene.
Verset er en del bearbejdet af Swedberg ved ind
førelsen i salmebogen; køkkenet er forsvundet,
den mere almene »husholdning« er kommet i
stedet.
Wallin udelod den gamle salme 1819, men i
5. Alins bearbejdelse, hvor de ret enslydende v. 3
og 4 er sammendraget til eet, kom den atter med
i tillæget af 1921, for derfra at gaa videre til den
nye svenske salmebog nr. 232.

VI ØNSKE VOR BRUDGOM NU OG BRUD

Landstad har oversat den til norsk efter den
gamle svenske salmebog og har ligeledes sammen
arbejdet de to sidste vers:
1. Vi ønske vor Brudgom nu og Brud
Gud Faders evige Naade!
Han give dem Lykke Livet ud
Og vende fra dem al Vaade!
Gud sende til eders Hus og Hjem
Sin hellige Engleskare,
At vogte eder og alle dem,
Som skulle med eder fare,
Og helst ifra Satans Snare!
2. Bliv ogsaa hos dem miskundelig,
Guds Søn, Herre Jesu milde,
Med din Velsignelse rund og rig,
Den evige Velstands Kilde!
Og naar der fattes paa Brød og Vin,
Skal du dine Raad fremføre,
Og skikke dem Sendegave din,
Som du i Kana mon gjøre,
Og deres Begjæring høre.
3. Den Hellige Aand i deres Bo
Han værdes hos eder være!
Han give Guds Fred og søde Ro,
Og selv derinde regjere:
At I med Tugt og med Kjærlighed
Maa længe leve tilsammen,
Og siden hos Gud i Evighed
Faa Glæde i Arv og Gammen,
Det ønske vi alle! Amen.
M. B. Landstad:
»Kirke-Salmebog. Et Udkast«, Kria. 1861, nr. 592
Her efter La 584.
Landstad skrev oprindelig:
2,3: rom og rig,
3,2: vyrdes
Men efter offentlighedens kritik af hans mange
norske dialektudtryk, ændrede han selv 1865 tek
sten som ovenfor. Den blev ikke optaget i La rev,
men i Nynorsk 561 i Støylens oversættelse: »Me
ynskjer vaar brudgom og hans brud«.
I Danmark blev salmen i Landstads oversæt
telse optaget i RT 1,737, blot ændret:
3,1: Eders Bo
Derfra gik den til Sønderjylland og blev optaget
i N 509, som yderligere ændrede:

VOR ALDERDOMS TRØST OG STØTTESTAV

2,5: fattes dem
KHF 1885,570 foretog en ny bearbejdelse under
hensyn til originalen. I forhold til Landstads tekst
er ændret:
1,1:
nu vor Brudgom
5-9: Gud fri eders Ægteskab og Hjem
Fra Djævelens falske Snare,
Han sende eder og alle dem,
Som skulle med eder fare,
Sin hellige Engleskare!
2,6:
7:

Vil du
Og træde til dem i Huset ind,

3,1:
Den Helligaand god, I bede ham,
3:
Han drive fra eder al Last og Skam,
7-9: Og siden hos Gud i evig Fred
Faa Himmerigs Fryd og Gammen,
Det bede vi. Amen, Amen!
Saaledes blev den optaget i KH 443.
D 734 har optaget en blanding af disse danske
tekster, v. 1 som N, v. 2 som KH, v. 3 i begyndel
sen som N, i slutningen som KH.
(Skaar 11,478. Emil Liedgren: »Svensk Psalm och
andlig Visa«, Stockholm 1926, s. 254-5).

VOR ALDERDOMS TRØST OG
STØTTESTAV.
1. Vor Alderdoms Trøst og Støtte-Stav,
Det er den Aand alene,
Som Frelseren os til Trøster gav,
Med stærke Ord og rene,
Han over Verdens stolte Aand
Os giver Trøst og Overhaand,
Hvad vil vi meer forlange?
2. Ham Tidernes Tand ei bider paa,
Hans Kræfter aldrig svækkes,
I Barndom vel vi selv kan gaae,
Men det just Aanden tækkes:
Han immer kiæler for de Smaa,
Langt bedre Ord end de forstaae
Han lægger dem i Munden!
3. Trods Fiendernes Ynk og bittre Spot,
Han veed det saa at mage,
Den hellige Kirke har det godt
Paa sine gamle Dage:
Et himmelsk-kiærligt Brude-Sind,
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I Hjertet Fred, og Smil paa Kind,
Med Paradis for Øine!
4. Af Tummelen her i Grunden kied.
Men trøstet over Møden,
Hvi Brudgommen tøver, godt Hun veed,
Og ønsker sig ei Døden,
Men handler smukt og taler frit,
Og sukker smaat og græder lidt,
Med Himlen i sit Hjerte!
5. I Døttrene sine, from og bold,
Sig speiled tit vor Dronning,
Hvis Brodd er, som Biens, Spyd for Skjold,
Hvis Værk er Vox og Honning,
Som Bølgen dyb, som Perlen klar,
Som Blomsten fiin, som Fuglen snar,
Som Kiærlighed elskværdig!
6. Hun speiled sig tit paa Jorden saa
I alderstegne Kvinder,
Med Øinene klare, himmelblaa,
Med store Ungdoms-Minder,
Med Hjerte varmt og Hoved lyst,
Med prøvet Tro, med Væsen tyst,
Med Mildheds-Majestæten!
7. Lyslevende skal Hun vandre saa
I Tusind-Tal herefter,
Med Øinene sorte, blaa og graa,
Ja, selv med Kæmpe-Kræfter,
I Ungt og Gammelt, Stort og Smaat,
I Stærkt og Svagt men Eiegodt,
I Mænd saavelsom Kvinder!
8. Den dannede Verden, fiin og klog.
Dem kalder spids de Fromme,
Men hemmelig dem beundrer dog.
Som lee ad Verdens Domme,
Ei for de fattes Vidd og Smag,
Men for de vente Herrens Dag,
Og troe paa Himme-Rige!
9. Saa graaner da kun, I gule Haar!
Og kiølnes, Sommer-Dage!
Udmatter os kun, I Efter-Aar!
I skal os vel behage;
Thi mens det Gamle tæres hen,
Da voxer op der Nyt igien,
Og det er meget bedre!
10. For Svendene faa af Kæmpe-Art
Det er vel lidt til Hinder,
Kun nødig de taale aabenbart
At skiældes ud for Kvinder,
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Men nærme vi os Jordens Skiød,
Vi tænke paa vor Moder sød,
Og kysse Kiærling-Navnet!
11. Saa hjelpes de ad, den stærke Aand,
Som Børnene velsigner,
Og Mødrene-Hjertet i Hans Haand,
Som hver en Kæmpe ligner,
Af Løve-Sæd at skabe Lam,
Hvis Stolthed er at ligne Ham,
Som bar al Verdens Synder!

8:

7 (9),6-7: Da blomstrer Nyt der op igien,
Som vinde kan og vare.
10:

Som med Guds Fred velsigner.
Og Møderne-Hjertet i Guds Haand,
Som hver en Kæmpe ligner;
Af Løve-Sæd da fødes Lam,
9:

2,3:

vel maae selv vi gaae,

3,3:
7:

Guds Menighed har det lyst og
Guds Paradis for Øie!

4,1:
5:

Ad
Men færdes

5:

delvis udeladt.

5 (6),4:

Med rige

6(7),!:
Lyslevende Bruden færdes saa
4-7: Med yndig skjulte Kræfter,
Som Bølgen dyb, osv. som 5,5-7.

udeladt.

8(ii),i-5: Saa hjelpes de ad, den Helligaand,

N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk«, Kjøb. 1837, No. 107.
»Vor alderdom« er altsaa ikke den enkeltes, men
kirkens. Uffe Hansen har sikkert ret i, at salmen
er en efterklang af Thomas Knudsens »Den
kristne kirkes alderdom«, som Grundtvig i for
vejen havde bearbejdet, se Sangv. 1,105, og maaske havde Grundtvig en fornemmelse af, at den
havde tabt noget ved hans afpudsning. Han skri
ver da denne meget frie efterklang, men efterlig
ner bevidst noget af den gamle salmes levende
rytme og versform.
Fra den gamle salme har han ogsaa billedet af
menigheden som Herrens gamle brud, der dog
her er knapt saa stødende som hos Thomas
Knudsen, hvor hun har »rynker lede«; en brud
skal være skøn. Det er kirken ogsaa her, og
Grundtvig siger det indirekte ved at lade hende
spejle sig i sine døtre. Magnus Stevns siger smukt
herom, at det er kærlighedsdigt til indtægt i lige
maade for menigheden, der ligner kvinden, som
for kvinden, der ligner menigheden.
Mildheden er her parret med kæmpekraften,
takket være Helligaanden.
I a. udg. af Sangværket 1868 blev udeladt v. 5,
8, 10, og tildigtet et nyt slutningsvers. løvrigt
følgende ændringer i teksten:

udeladt.

Lad visne da kun som Græs og Løv,
Affalde som Blomsterblade,
Al Herlighed, som oprandt af Støv,
Og glimred paa Gyngestade,
Ved Livets Flod i Korsets Læ,
Med Blomst og Frugt staaer Livets
Træ
Midt i Guds Paradiset!

En del af disse ændringer er dog ældre, idet
Grundtvig 1859 optog salmen i tredie tillæg til
7. opl. af Festsalmer 844, hvor yderligere v. 2 og
4 er udeladt, og hvor ændringerne er følgende,
stadig i forhold til den oprindelige tekst:
1,4:
Med klare
5-7: Med Livets Ord af Herrens Mund,
Med Troens Ord af Hjertensgrund,
Med Kjærlighedens Glæde.
2(3),!:
3:
5:
7:

bittre Ynk og Spot,
Guds Menighed har det lyst og godt
himmel-kjærligt
Guds Paradiis for Øie!

3 (6),i:
4:
5:

Den
Med rige
med Hoved

4(7),!:
Lyslevende Bruden færdes saa
3-7: Med Øinene brune, som med blaa,
Med yndig skjulte Kræfter,
Som Bølgen dyb, som Perlen klar,
Som Duften fiin, som Fuglen snar,
Som Kjærlighed elskværdig!
5(9),2:
I kjølnes,
3:
Ydmyger os
6-7: som Sangv., 2. udg.
6(1.):
2:

som Sangv., 2. udg., dog
Guds Kraft
!
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7:

som Sangv., 2. udg. v. 9.

De grundtvigske salmebøger optog den som Fest
salmer: ETR 915, ETF 1119, FK 277, FA 427,
FN 463, FV 408. S 600 har dog udeladt det næst
sidste vers med Løvesæden.
Paa forslag af KHF 1885,646 har de officielle
salmebøger gjort den til en lille salme for gamle.
RT 2,849 optog efter Festsalmer v. 1,5, 7, de op
rindelige v. 1, 9 og det nye slutningsvers. Teksten
er som Festsalmer, blot har man i 2 (9) ,2: Og
kølnes. — Saaledes gik den videre til KH 99, SS
807 og D 514.
Da der ikke i D blev indrettet et afsnit »For
gamle«, fordi ingen i vore dage vil kaldes gam
mel, kom den til at staa under »Sorg og trøst«
lige efter Thomas Knudsens salme, som den nok
nedstammer fra. Derimod er alle klar over, at
kirken er gammel, og man kunde maaske have
overvejet den mulighed at gengive salmen dens
oprindelige karakter som kirkesalme, f.eks. ved at
indskyde originalens v. 3 og 4.
(Uffe Hansen 1,335—7. Magnus Stevns: »Fra Grundt
vigs Salmeværksted«, Køb. 1950, s. 82. StJ 11,44).

VOR ARV VI KENDES VED.
Mel.: Fryd dig, du Kristi Brud.
1. Vor Arv vi kendes ved.
O Danmarks Menighed,
hvor rig du dog er blevet:
hvad før kun dødt stod skrevet
fik Aandens Kraft og Vinge
til levende at klinge!
2. Da lød i Ord og Sang
den guddomsstærke Klang
om Lammet, som har baaret
vor Straf, til Døden saaret,
Om Troen, som alene
gør os for Dommen rene.
3. Vort ringe Modersmaal,
du blev en gylden Skaal
til værdigt at frembære
den højes Pris og Ære,
som just mod alle arme
har villet sig forbarme.
4. Vor Arv vi kendes ved.
O Gud, af Miskundhed
giv os at tro bevare

dit Naadebud det klare
og aldrig derfra lokkes,
om alle Verdner rokkes!
5. Giv Ordets Fynd og Vægt
til denne sene Slægt
til værdig Frugt at virke,
i Danmarks Folk og Kirke,
giv os i Lys at vandre
til Himlen med hverandre!
Harald Vilstrup, 1935.
Reformationsfesterne 1936.

»Reformationsfesterne 1936« er et programhefte,
som blev udarbejdet af »Komiteen af 30. Januar
1936 til Festligholdelse af Reformationens 400Aars-Jubilæum«. Det blev brugt ved en række
kirkefester i tiden fra 30. okt. til sidst i november.
Det rummer først en række udtalelser om refor
mationen, dernæst et program for kirkefesten med
udførelse af messen i reformationstidens former,
endvidere teksten til et mysterium »Lampades«,
som blev opført, oversat og bearbejdet af Vil
strup, og endelig ovenstaaende slutningssalme,
som skulde synges af hele forsamlingen. Aaret
efter optog Vilstrup den i »Troens Himmelgave«,
hvor han har foretaget en lille ændring i 3,5:
just for.
Til D 304 har Vilstrup foretaget følgende æn
dringer :
3,5: som over alle
4,3: lad trolig os
I indhold og form er salmen et fint stykke, og
efter dens optagelse i salmebogen har det vist sig,
at den er levedygtig.

VOR FRELSER, DU, SOM DØDE.
Mel. Nu bør ei Synden mere.
1. Nu Synden aldrig mere,
Med Magt og Herredom,
Skal i mit Kiød regiere,
Fra den jeg vendte om,
Da Jesus med min Mund
Ved Daaben jeg bekjendte,
Og Ryg til Satan vendte
Med al hans falske Fund.
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2. Den gamle Løgnens Fader
Er Syndens Ophavsmand,
Hvo ei hans Væsen hader,
Guds Fiende er som han,
Og hvad paa Jordens Bold
Ham end kan gaae ad Glemme,
Han faaer dog at fornemme,
At Død er Syndens Sold!
3. Den gamle Adam dødes
Med Syndelysten maa,
Guds-Mennesket gienfødes
Med Helligheds Attraa,
Før vi faaer Trøst deraf,
At vi ved Daabens Naade
Opstaaer paa samme Maade,
Som Jesus af sin Grav.
4. Vor Frelser, du, som døde
Paa Korsets Træ med Spot,
For vores Skyld og Brøde,
Og gjorde alting godt!
O, lad os længer ei
I Synden søge Glæde,
Men ved din Haand betræde
Den rette Livets Vei!
5. Det er den Vei, du viiste
Fra Graven høit i Sky,
Det er den Vei, du priste
For os ved Pagten ny.
Din Aand med Troens Ord
Paa den os vil ledsage
Fra Badet uden Mage
Til Himmeriges Bord!
N. F. S. Grundtvig (efter Kingo), 1853-55.
Her efter Sangv. IV, 404.

Denne bearbejdelse af Kingos »Nu bør ej synden
mere« (se denne!) fjerner sig for hvert vers mere
fra originalen, saa man i hvert fald for slutningens
vedkommende maa sige, at baade ord og tanker
er Grundtvigs egne. Den fremkom først 1856 hos
P. Rørdam i ETR 726, mens Kingo-udgiveren
P. Fenger i ETF 963 optog Kingos tekst. Grundt
vig selv udskilte 1864 i 8. opl. af Festsalmer 887
de to sidste vers som en særlig salme: »Vor Frel
ser, du, som døde«, der blev optaget i senere
udgaver af ETF 1125. Den blev optaget i de
grundtvigske salmebøger FK 144, FA 214, FN
238, FV 186 og S 209. Den gik ind i de officielle
salmebøger med RT 1,644, men da den atter blev
udeladt i KH, blev den optaget i de mange til
læg: BT 777, KHT 753, KST 712, HT 716,
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Askov 708, Sønderborg 737, Jessen 737, DT 789
og ST 743. Den kom atter ind i salmebogen med
SS 808 og gik saa videre til D 177.
Grundtvig har tidligere bearbejdet Kingos
salme, se Sangv. 111,227 °S noterne dertil i VI,
s. 254.

VOR FRELSER GAAR TIL KORS OG
GRAV.
Skjærtorsdag.
(1 Cor. 11,23-29.)
1. Han staaer paa Randen af sin Grav,
Imorgen de ham dømme,
Den bittre Kalk, ham Verden gav.
Han om en Stund skal tømme Da svulmer Hjertet i hans Barm;
Ej føler han mod Verden Harm,
Men Kjærlighed til Sine.
2. Snart Verden rase skal og lee,
De klage skal og græde;
Hans Aasyn snart ej meer de see,
Dog er hans Aand tilstede;
Han har mod tungest Kummer Trøst,
End veed han Bod for deres Brøst,
Naar han er død og borte.
3. Han deler ud det hvide Brød,
En Vedtægt han dem lærer,
- Han er jo selv det Livsens Brød,
Som Sjelens Kræfter nærer -:
Det er mit Legem, har han sagt,
Som gives hen i Syndermagt
Og brydes ned for Eder!
4. Saa tog han Druens ædle Saft
I Paaskefestens Bæger,
- Han er jo selv den Livsens Kraft,
Som Hjertets Sorger læger -:
Tag, drik deraf! Det er mit Blod,
Som øses ud til Syndebod;
Gjør dette til mit Minde!
5. Bort svandt de atten Hundred Aar,
Men hvor hans Klokker kime,
End Kalk og Disk paa Bordet staaer
Til Minde om hin Time.
Da staaer han med sin Aand os bi,
Og trøstig da forkynde vi
Hans Død, indtil han kommer.
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6. Men prøv Dig, Hjerte, prøv Dig vel,
Før Du det Bord besøger!
Er blind Du for Din Syndegjeld,
Dit Ansvar Du forøger,
Og trænger Du, som Judas, ind,
Miskjender Christi Aand og Sind,
Du æder Dig til Dommen. —

I R 331 er følgende ændret:

7. Han staaer paa Randen af sin Grav,
I Nat de ham forraade Men helligt, varigt Pant han gav
Os paa sin store Naade;
Den klare Viin, det hvide Brød,
Det er hans Blod, som for os flød,
Det er hans Legems Samfund.

KHF 1885 havde ikke tænkt, at noget af dette
skulde med i en kommende ny salmebog, men
KHF 1888,237 optog hovedsalmen med en ny
bearbejdelse af v. 1:

Michael Nielsen Schmidth:
»Bibelske Sange«, 1839.

M. N. Schmidth var sognepræst i Borbjerg i
Vestjylland, men flyttede for sit helbreds skyld
til Ølsted ved Vejle; han døde dog et par aar
efter, kun 38 aar gammel. Han var ikke blot
teolog, men ogsaa en lovende sprogmand og
magister paa en religionshistorisk afhandling.
Hans salmer er nok skrevet, imens han var i Bor
bjerg.
Foruden epistel teksten til skærtorsdag, som
anføres over salmen, er der i v. 1 hentydning til
Johs. 13,1, v. 2 til Johs. 16,20.
Salmen fremkom i »Bibelske Sange til Kirkeaarets Søn- og Festdage«, Kjøb. 1839, som nr.
25. Det er en samling salmer over epistlerne i den
gamle tekstrække.
Forud for dens optagelse i R har man været
noget i tvivl om versudvalget. RF 1850,182 be
gynder »Han deler ud det hvide Brød« og omfat
ter v. 3, 4, 5, 6. RF 1852,183 tager ogsaa det første
vers med. Men det endelige resultat blev, at man
i R delte dette versudvalg i to salmer, R 190 »Han
staaer paa Randen af sin Grav« omfattende v. 1,
3» 4> 5. og R 331 »O prøv dig, Hjerte, prøv dig
vel« (v. 6).
I R 190 er der foretaget følgende ændringer:
Til alle sine Kjære,
2 (3),2:
Der vil os evig nære:
4:
6-7: Dødens Magt
Og brydes her
3(4).«:

Vinens

4(5).«:
2:
5:

de mange
Men end
End med sin Aand han staar os bi,

1 (6), 1:
O prøv
2:
Guds Bord
5-7: Og træder du, som Judas, ind
Med Løgn og Falskhed i dit Sind,
Du selv fremkalder Dommen.

1,1:
Vor Frelser gaar til Kors og Grav,
3-4: hans Fader gav
Den vil han lydig tømme;
5: Da røres
7:
Kun Kjærlighed
Med disse ændringer i v. 1 og ellers med den
samme tekst som R 190 gik salmen videre til
KH 192 og efter genforeningen til SS 809.
Det enkelte vers R 331 blev ikke senere optaget.
Dets forkyndelse er praktisk talt forsvundet med
de gamle dages vanealtergang.
D 152 har optaget teksten fra KH, men dog
ført 4,2 tilbage til originalen (5,2).

VOR GUD ER IDEL KÆRLIGHED.
Første Søndag efter Trefoldigheds:
Aften-Sang:
Til Indgang:
Vor Gud er idel Kierlighed.
Siunges som:
Naar jeg betæncker dend Tiid oc Stund.
1. VOr Gud er idel Kierlighed,
I Hannem vil Jeg blifve,
Jeg og i hannem bliver ved,
I mig vil hand og gifve
Fuld Tro og Trøst, Basunens Røst
Dend giør mig ey forskrecket
Paa Dommedag, fordi min Sag
Er alt med Naade decket.
2. Jeg vil Gud elske inderlig,
Og vil for intet frygte,
Og ey med Sorrig pine mig,
Om mig aid Verden tryckte,
Op Siæl, og Beed, at Kierlighed
Til Gud i dig kand brænde,
Og at du saa din Næste maa
Aid Gunst og got tilvende.
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3. Thi hvo som siger at hand ret
Kand elske Gud af Hierte,
Og har sin Broder dog forgiet
I Armod, Nød og Smerte,
Hand Lyver slemt, og har forglemt
At Gud hand elskes icke,
Hvor Arme maa U-trøsted gaa
Sin’ Øynes Graad at Dricke.
4. O Gud din Kierhghed optænd,
Og lad din Aand det giøre,
Og kraftig Naade til mig send,
Jeg saa mit Lif kand føre,
At før jeg maa til Grafven gaa,
Jeg Døer da til mit heste
I Hiertens Fred og Kierlighed
Til dig og til min Næste.
Thomas Kingo.
»Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog«, 1699.
Her efter KSS V,56.
Salmen hører til dem, som Kingo sendte til den
kommission, som endeligt udarbejdede K. Den er
skrevet over epistlen paa 1. sønd. e. trin., 1. Johs.
4,16 flg. Kingo følger nøje tekstens tanker. Sal
men blev optaget uændret i P 384 og Gb 264, ude
ladt i E, men genoptaget i R 517 med følgende
ændringer:
1,3:

Mit Liv i ham da

2,1:

Jeg Gud vil

3,8:

Og salte Taarer drikke.

4,2:
5:
6:

O lad
At naar
Jeg døer da, mig til Bedste,

KH 556 ændrede lidt anderledes:
1,3-4: Hans Liv i mig da bliver ved,
Han vil mig ogsaa give
2:

som R.

3:

som R.

4,3:
5:

Din kraftig’
At naar

I Sønderjylland blev den optaget i MB 415, men
ikke i N, derimod efter genforeningen i SS 810
som KH. Saaledes er den ogsaa optaget i D 598.
I Norge blev den fremdraget af Wexels 1840 i
»Christelige Psalmer«, hvor teksten er en del
ændret. Meget nærmere ved Kingo blev den op
taget i La 458 og Hauge 268. I La rev og Ny
norsk er den udeladt.
(Skaar 11,204).

VOR GUD HAN ER SAA FAST EN BORG.
Der xlvj. Psalm/ Deus noster
refugium et virtus.
Mar. Luth.
1. Eln feste burg ist vnser Gott/
Ein gute wehr vnd waffen.
Er hilfft vns frey1 aus aller not/
die vns jtzt hat betroffen/
Der alt bose feind/
mit ernst ers jtzt meint/2
gros macht vnd viel list/
sein grausam riistung ist/
auff erd ist nicht seins gleichen.
2. Mit vnser macht ist nichts gethan/
wir sind gar bald verloren/
Es streit fur vns der rechte man/
den Gott [hat] selbs erkoren/
Fragstu wer der ist?
Er heist Jhesu Christ/
der Herr Zebaoth/
Vnd ist kein ander Gott/
das felt mus er behal ten.8 9
3. Vnd wenn*4 *die
6 welt vol Teuffel wer/
vnd wolt vns gar verschlingen/
So furchten wir vns nicht so sehr/
Es sol vns doch gelingen/
Der Fiirst dieser welt/
wie saur er sich stelt/8
thut er vns doch nicht/*
das macht er ist gericht/7
Ein wortlein kan jn fellen.
4. Das wort8 sie sollen lassen stan/
vnd kein danck dazu haben/
Er ist bey vns wol auff dem plan/
mit seinem geist vnd gaben/
Nemen sie den leib/
gut/ ehr/ kind vnd weib/
las faren dahin/
sie habens kein gewin/8
das reich mus vns doch bleiben.
Martin Luther.
»Her efter »Enchiridion geistlicher gesenge etc.«,
gedruckt durch Michael Blum (1528 eller 1529).
Jvf. Weimarudg. s. 455.
1. hjælper os at blive fri. 2. nu mener han det for alvor,
nu er han ivrig. 3. beholde valpladsen, sejre. 4. Selv
om. 5. hvor frygteligt truende han end optræder.
6. intet. 7. det kommer af, at hans dom er afsagt.
8. nogle betoner »Das«, men næppe med rette. »Das
wort« viser ikke hen til »wortlein«; se herom senere.
9. det har de ikke noget ud af.
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Gennem mange aar har man ment, at denne ver
densberømte salmes ældste findested var »Geistliche lieder auffs new gebessert zu Wittenberg D.
Mar. Luth. MDXXXj«, trykt i Erfurt hos An
dreas Rauscher. Man har ofte glemt, eller man
har slet ikke troet paa en beretning af G. E. Waldau i »Journal von und fur Deutschland«, 5.
aarg. 1788, som gaar ud paa, at han havde en
salmebog med samme titel som ovenstaaende,
men trykt i Wittenberg 1529 hos Joseph Klug.
Allerede her fandtes »Ein veste Burg« med over
skriften »Der xxxxvj Psalm. Deus noster refu
gium et virtus«. Denne salmebog er nu forsvun
det, men man har Sliiters plattyske eftertryk af
den fra 1531, hvoraf man kan se, at Rauschers bog
fra 1531 ogsaa er et eftertryk af Klugs fra 1529.
Men maaske kan man komme endnu længere
tilbage. »Enchiridion geistlicher gesenge vnd
Psalmen fur die leien/ mit viel andern/ denn
zuuor gebessert etc. . . . Gedruckt durch Michael
Blum« i Leipzig, efter hvilken teksten ovenfor er
anført, forudsætter en Wittenberg-salmebog, som
ikke er beregnet for korsangere, men for den
jævne menighed. Af forskellige grunde kan man
se, at det ikke kan være Joseph Klugs fra 1529;
det maa være en ældre og nu ukendt. Man ved
ogsaa af et brev fra bogtrykker Georg Rhaw i
Wittenberg, at en saadan salmebog just var i
trykken hos Hans Weisz 10. febr. 1528. Man slut
ter da, at Blums Enchiridion maa være blevet
trykt 1528 eller 1529, og at Luthers salme maa
være blevet digtet før 10. febr. 1528, hvis den
første slutning er rigtig.
Men naar dette er sagt, maa det tilføjes, at
praktisk talt hvert aarstal fra 1521 til 1530 har
eller har haft sine tilhængere. Og det er stadig
forskningens hovedproblem: Hvornaar blev sal
men digtet? Og maaske: I hvilken anledning?
I den umaadelige drøftelse heraf, naturligvis især
blandt tyske forskere, har man betjent sig af
mange metoder og argumenter, som hovedsagent
lig kan deles i to grupper:
I. Indre grunde. Ligheder mellem salmens ord
og indhold paa den ene side. Luthers situation
eller paralleller med hans andre skrifter paa den
anden side.
II. Ydre historiske vidnesbyrd, delvis begræn
set af bibliografiske oplysninger som de foregaaende.
I. Et eksempel paa den første metode er J.
Linke: »Wann wurde das Lutherlied »Ein feste
Burg ist unser Gott« verfasst?« (Leipzig 1886).
Ud fra tusinder af »Stimmungs-, Sach- und
Verbalanklånge« fra Luthers skrifter finder han,
at salmen maa være digtet i oktober eller novem
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ber 1525. Og det passer godt med Luthers for
hold. Først efter sit giftermaal med Katharinavon Bora og hendes paafølgende svangerskab var
det naturligt for Luther at tale om »kind und
weib«. Og netop oktober 1525 tilbragte Luther
med sang og klang. Da skrev han fortalen til
»Deutsche Messe«, og da havde han et langt
besøg af musikerne Rupff og Johann Walther,
med hvem han gennemgik salmemelodierne. De
rejste den 30. eller 31. okt. Og endelig om aftenen
d. 31. okt. havde Luther fred, saa han kunde
tænke tilbage paa den dag for 8 aar siden, da han
slog sine 95 teser op paa kirkedøren, paa alle de
storme og trængsler, kampe og sejre, som var
fulgt efter, og da skrev han reformationens høj
sang. Han kan ikke have skrevet den før, thi saa
havde Walther faaet en afskrift og gjort notater
derom; man har nemlig hans notater.
Bachmann naar til det samme tidspunkt ad en
anden vej. Luthers salmedigtning følger parallelt
med hans arbejde paa en tysk gudstjenesteord
ning. Skulde det sidste trin, den endelige ordning
i »Deutsche Messe« da ikke ogsaa være ledsaget
af salmedigtning ?
Lucke viser i enkeltheder, hvor lidt saadanne
betragtninger kan tjene til at datere salmen. Om
»kind und weib« taler Luther mange gange i
prædikener fra 1523. Hans tale om djævelen som
denne verdens fyrste og om, at han stiller sig
»saur« har mangfoldige paralleler. Navnlig gør
Lucke opmærksom paa, at al salmens tale om
fjenden, kampen, rustningen, ikke blot er bibelsk,
men uhyre almindelig sprogbrug saavel hos
Luther som hans samtidige, og billedet af den
faste borg er særdeles nærliggende i Sydtyskland.
Man kan ikke slutte noget deraf.
Andre (Schneider, Knaake) har ment, at
Luther skrev salmen under indtryk af Leonhard
Kaisers martyrdød den 16. aug. 1527. Luther
udgav en beretning herom i dette efteraar, og
mens han arbejdede paa den, skrev han d. 22. okt.
til Mikael Stiefel:
». .. Bed for mig, Broder Mikael, at Kristus vil
virke, at vi kommer til at ligne Leonhard. Han
kaldes med Rette ikke blot Konge, men Kejser,
fordi han har overvundet ham, hvis Magt ingen
lige har paa Jorden. Han er ikke blot Præst, men
Ypperstepræst og i Sandhed Pave, han, der saaledes hengav sit Legeme til et velbehageligt, levende
og helligt Offer for Gud. Han hedder med rette,
Leonhard, d. e. Løvekraft«.
Den i. nov. skrev han til Amsdorf om sine
kampe og sine huslige sorger, navnlig paa bag
grund af pesten i Wittenberg. Han har nævnt
baade »kind und weib« og fortsætter saa:
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»Saaledes er der udadtil Kampe, indadtil
Angester, og det af den sværeste Art. Kristus
hjemsøger os. Vor eneste Trøst, som vi sætter imod
Satans Raseri, er den, at vi i det mindste maa have Guds
Ord, for at de troende Sjæle maa bevares, selv om Satan
fortærer Legemerne. Derfor maa du anbefale os til
Brødrene og til dig selv, at I beder for os, at vi
tappert maa bære, hvad Herrens Haand lægger
paa os, og at vi maa overvinde Satans Magt og
List, enten ved Døden eller ved Livet. Amen«.
Og derefter tilføjer han en datering, som i denne
forbindelse er meget oplysende: »Wittemberg,
allehelgensdag, aar 10 efter afladens forkastelse;
til minde derom tager vi begge trøstefulde en
drink«.
Schneider udbryder: Hvem hørte ikke her alle
hovedtankerne, ja endog ordlyden i salmen
klinge igennem! Vi staar ved vor Luthersalmes
vugge, og den 1. nov. 1527 vil i fremtiden blive
betragtet som dens fødselsdag!
Atter andre (Biltz, Hausrath) har dateret sal
men til 1528, idet de sætter den i forbindelse med
den situation, som blev skabt med von Packs
dokumenthandel. Otto von Pack havde til landgrev Philipp af Hessen for 4000 gylden solgt en
beretning om, at de katolske fyrster havde sluttet
sig sammen i et militærforbund for at angribe de
lutherske. Kurfyrsten og landgreven begyndte at
ruste, og man frygtede, at en blodig religionskrig
vilde bryde ud. Men de katolske fyrster demente
rede historien, og senere blev von Pack afsløret
som svindler. Man søger at begrænse perioden,
som kommer i betragtning. Hausrath siger, at
»kind und weib« giver et fingerpeg om, at salmen
maa være skrevet efter 7. juni 1526, da Luthers
søn Hans blev født, og Tsackert begrænser det til
den anden side ved at sige, at salmen maa være
skrevet i første halvdel af 1528, fordi krigsfaren var
overstaaet i den sidste halvdel af aaret, da von
Packs svindel var afsløret. Han understreger, at
visse vendinger i salmen tyder paa, at den er skre
vet med henblik paa aktuelle forhold, en truende
fare, saaledes det gentagne »jetzt« i det første vers.
Efter at de bibliografiske grunde har modbevist
den gamle antagelse, at salmen skulde være blevet
til i forbindelse med rigsdagen i Augsburg 1530,
har mange flyttet deres interesse til rigsdagen i
Speier 1529. Situationen var den, at kejseren for
langte, at Wormsediktet nu endelig skulde gen
nemføres; alle religiøse nydannelser skulde for
bydes, man maatte ikke afskaffe messen eller lære
nogen kættersk nadveropfattelse. Det blev ved
taget af rigsdagens katolske flertal, men de luther
ske fyrster og stænder affattede en energisk »pro
testation« derimod; derfra stammer navnet pro
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testanter. Det var den 20. april 1529. Paa den tid
skulde Luther altsaa have skrevet den salme, som
viser, at Lutherdommen efter sit inderste væsen
er andet og mere end protest; saaledes mener
Koch og Wackernagel.
II. De ydre historiske vidnesbyrd om salmens
oprindelse stammer ikke fra Luthers egen tid,
men er noget senere, og nogle af dem er bevisligt
fejlagtige.
Johannes Sleidanus skriver 1555 i sin bog om
Karl Vs tid, at da kejseren holdt rigsdag i
Augsburg syntes et frygteligt uvejr at bryde frem,
men Luther trøstede sine venner ved at omdigte
den 46. psalme paa folkesproget, ændre meningen
lidt og forsyne den med en melodi, der passer til
indholdet og er egnet til at bevæge hjerterne. Det
var i mange aar den almindelige mening, at sal
mens situation var tiden omkring rigsdagen i
Augsburg 1530, hvor Luther selv som fredløs ikke
kunde være med, men opholdt sig paa den »faste
borg« Coburg, hvor han trøstede sig med at synge
denne salme.
Spitta har paavist (s. 151-9), at det beror paa
en misforstaaelse, naar man (Wackernagel) tid
ligere har ment, at Cytræus, Colestin og Selnecker
udtalte sig i samme retning. De siger i virkelig
heden ikke, at salmen er digtet paa Coburg 1530,
men at Luther forud for rigsdagen i Augsburg
trøstede sine venner med den, og at han opmunt
rede sig selv ved at synge den paa Coburg, og paa
den tid lod han den udkomme med noder.
Hieronymus Weller, som havde været Luthers
husfælle og nære ven, siger 1560, at Luther skrev
denne salme, da evangeliets fjender vilde opæde
baade ham og alle kristelige lærere paa rigsdagen
i Augsburg. Og med henblik paa 1,5-9 skriver
han videre: »Saaledes sang, talte og lærte den
Guds mand dr. Luther, og med ham mange
fromme christelige hjerter for 39 aar siden, da
papisterne paa rigsdagen i Augsburg vilde opæde
og de lutherske«. Grossier trækker disse 39 aar fra
1560 og mener derfor, at Weller har forvekslet
rigsdagen i Augsburg med rigsdagen i Worms.
Hvor gerne Spitta end vilde følge ham (s. 160),
mener han dog, at 39 maa være en trykfejl for 30;
ellers vilde Weller jo sige, at ikke blot Luther,
men mange fromme kristelige hjerter sang salmen
ved rigsdagen i Worms, og det vilde blot være en
ny urigtighed. Weller er egentlig et bevis paa, at
end ikke Luthers nærmeste vidste, hvornaar sal
men var skrevet, blot at den var almindelig kendt
1530, hvorefter de gættede, at den ogsaa var skre
vet paa denne tid.
Et mærkeligt vidnesbyrd finder man i Peter
Saxes »Beschreibung von Eyderstedt etc.«, et
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haandskrift paa det kgl. Bibi. i København (GI.
kongl. saml. 1023. Folio); det er dateret Coldenbiittel 1636. »Den første lutherske prædiken i
Garding blev holdt af Herman Tast, præst i
Husum. Efter prædiken sang han alene salmen
»Vor Gud han er saa fast en borg«, og ingen af
hans tilhørere var saa vel oplært i Guds ord, at
de kunde synge med«. Dette foregik 1524, og
senest dette aar skulde salmen altsaa være digtet.
Nu er Saxes historie jo en sen kilde. De fleste
nyere forskere afviser da ogsaa hans beretning.
Spitta mener (s. 165 flg.), at han har forvekslet
Luthers salme med Ps. 46, fordi dennes latinske
begyndelse ofte anføres som overskrift. Kaverau
mener, at Peter Sax som kilde har haft en beret
ning om, at Herman Tast sang en salme af
Luther, hvorefter han har omtydet dette til
Luthersalmen frem for alle andre.1
Endnu maa nævnes to vidnesbyrd om salmens
tilblivelse i forbindelse med rigsdagen i Worms.
P. Seidel skriver i sin Lutherbiografi 1581, at
Luther har digtet salmen i Oppenheim, hvor han
blev advaret mod at drage videre til Worms; han
svarede da med de berømte ord, at om der end
var lige saa mange djævle i Worms, som der var
tagsten paa husene, saa vilde han dog derhen. En
genklang af disse ord findes i vers 3. Simon Pauli
i Rostock, en elev af Melanchthon, siger det
samme i tre prædikener, og da han netop har
citeret Sleidanus, maa han have haft sine grunde
til at udtale sig anderledes om salmens oprindelse.
Djævlene i v. 3 og djævlene i Worms har naturligvis let kunnet afføde en folkelig tradition om, at
salmen var blevet til 1521. Dette »stof« er da
ogsaa i høj grad benyttet af tyske digtere (Martin
Rinckart, Zacharias Werner, Otto Devrient,
Detlef v. Liliencron. Hos os Jakob Knudsen:
»Denne vise har jeg digtet i Worms!«). Men af
salmeforskere har ingen saa energisk som Spitta
1. Et pudsigt eksempel paa saadanne forvekslinger leve
rer Poul Erichsen i sin smukke Flensborg-bog »Om end
Taarnene falde«, Køb. 1921, s. 19, hvor han fortæller
om Herman Tast’s første prædiken paa kirkegaarden i
Flensborg. Han begyndte med at synge
Christi Heeres Creutzes-Fane
so da weiss und roth gesprengt
ist schon auf dem Sieges-Plane
uns zum Troste ausgehangt.
»Maaske har det været den samme Salme, som han
først sang paa Kirkegaarden i Husum ... og senere i
Garding paa Halvøen Ejdersted, altsaa lige Nord for
Danmarks Sydgrænse Ejderfloden«. Nej, det har ikke
været den samme salme; thi den salme, som her citeres,
blev først digtet 1697, se nærmere under »Op, I kristne,
ruster eder«. Ud fra begrebet kampsalme forveksler
Poul Erichsen Luthers med Justus Falkners.
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samlet alle grunde for rigtigheden af dette aarstal,
udfyldt dem med skarpsindige undersøgelser og
kombinationer og forsvaret resultatet med ind
trængende argumentation.
Luthers ord i »Formula missae« om, at der
mangler digtere til at skabe en tysk kirkesang,
betyder ikke, at han ikke selv havde skrevet sal
mer og sange, men blot at hans egen digtning
ikke svarer til de strenge krav, som han nærmere
præciserede i brevet til Spalatin (se under »Af
dybsens død«), og som han først derefter selv
søgte at opfylde. Luthers salmer falder altsaa i to
grupper: først en fri og frodig digtning, som er
udsprunget af øjeblikkets stemning eller erfaring,
spændende fra 1515, maaske før, til 1523; der
efter en digtning, som fra begyndelsen er bereg
net til kultisk brug og derfor meget mere bundet
til teksten, hvad »Vor Gud han er saa fast en
borg« jo ikke er. Nej, den afspejler den »heldenhafte« stemning, som præger Luther i tiden om
kring rigsdagen i Worms.
Spitta viser dernæst, at salmen forudsætter tek
sten i Vulgata (»Deus noster«), hvilket tyder paa,
at den er ældre end salmeoversættelsen fra 1524.
Han undersøger ogsaa de nytestamentlige ud
tryks forhold til oversættelsen af 1522. Han for
dyber sig i Luthers udlægning af Ps. 46 i aarene
1513-16. Det stemmer altsammen. Han trækker
paralleler derfra til Luthers stilling 1521:
Der alt bose Feind (Aab. 12,7-11)
mit ernst ersjetzt meint.
Ordene »Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind
und Weib« tager ikke sigte paa Luthers personlige
forhold, men hentyder til den band-formel, hvor
med man erklærede en mand fredløs og lod straf
fen ramme ogsaa alle, der vilde hjælpe ham.
Fra Luthers skrifter hentes mange paralleler til
salmens udtryk. Et af de vigtigste er en bøn, som
Luther skal have bedt i sit kvarter i Worms
(Spitta s. 142-3, Weimarudg. s. 214), hvori det
hedder: »Almechtiger ewiger Gott, wie ist nur
die welt ein ding, wie sperret sie den levitten die
meiiler auff, wie klein unnd gering ist das vertrawen der menschen auff Gott, wie ist das fleisch
so zart vnd schwach, vnd der teuffel so gewaltig
vnd gschefftig ... O Gott, du mein Gott, stehe
du mir bey, wider aller welt vernunfft vnd weisheit, thue du es, du must es thun, du allein, ist es
doch nicht mein, sonder dein sache ... O Gott,
horest du nicht mein Gott, bist du todt? Nein,
du kanst nicht sterben .. . Ey Got, so stehe mir
bey in dem namen deines lieben Sons Jesu
Christi, der mein schiitz vnd schirm sein sol, ja
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mein festeburgck, durch krefft vnd sterckung
deines heyligen Geistes. Herr wo bleibest du, du
mein Gott, wo bist du, kom, kom, ich bin bereyt
auch mein leben darumb zulassen, gedultig, wie
ein Lemle, denn gerecht ist die sache vnd dein, so
will ich mich von dir nit absiindern ewiglich. das
sey beschlossen in Deinem namen, die welt muss
mich vber mein gewissen wol vngezwungen lassen
vnd wann sie noch voller teuffel were, vnd solte
mein leib, der doch zuuor deiner hende werck
vnnd geschopff ist, driiber zu grundt vnd boden,
ja zu driimmern gehen, darfur aber dein wort
vnd Geist mir gut ist, vnnd ist auch nur vmb den
leib zu thun, die Seel ist dein vnd gehdrt dir zu,
vnd bleibt auch bey dir ewig. Amen, Gott helff
mir. Amen«.
Her er paafaldende ligheder med salmen, som
han skulde have skrevet kort forinden, saaledes at
dens ord er kommet til at præge bønnen.
Grossier mener, at salmen er skrevet 15. april
1521 i Oppenheim, som Seidel og Pauli berettede,
men Spitta er snarere tilbøjelig til at tro, at det
maa være sket i Frankfurt dagen før, da Luther i
et brev til Spalatin havde skrevet, at Satan ogsaa
havde søgt at hindre hans rejse ved sygdom. »Jeg
mærker ogsaa, at man har udsendt Kejserens
Mandat for at forskrække mig. Men Kristus lever,
og vi vil til Worms, selv om alle Helvedes Porte
og Luftens Magter staar os imod. Jeg sender et
Exemplar af Kejserens Skrivelse. løvrigt mener
jeg ikke at burde skrive Brev, førend jeg kommer
tilstede og ser, hvad der bør gøres. Thi vi vilde
ikke gøre Djævelen stolt, men har foresat os hellere
at forskrække og foragte«. Den samme aften,
mener Spitta, var der stor lystighed i herberget,
og Luther tog del deri med sang og klang, »en ny
Orfeus, men med tonsur og kutte og derfor endnu
vidunderligere«. Han var aabenbart »kunstne
risk elektriceret«. Da kan baade tekst og melodi
være blevet til; de er tydeligt nok ikke fremgaaet
af anstrengelser ved skrivebordet; de er født som
sang. Men hvad Luther saaledes har improviseret
med sin luth i haanden, har han naturligvis kort
efter ført paa papiret. Altsaa den 14. april 1521 i
Frankfurt.
Alt dette lader sig pille fra hinanden. Hvis sal
men er skrevet 1521, hvorfor blev den da ikke
offentliggjort 1524 sammen med Luthers andre
salmer? Spitta svarer: fordi den var saa personlig
og slet ikke beregnet til gudstjenstlig brug! Men
hvorfor har Luther da i 1524 offentliggjort
mange andre salmer, som netop efter Spittas
mening er frie personlige digtninge, der ikke er
beregnet til gudstjeneste, f.eks. »Nu fryde sig hver
kristen mand«?
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Luther var i en »heldenhaft Stimmung« 1521.
Men er det udelukket, at han senere har kunnet
komme i den samme stemning ? Og kan en digter
ikke skrive ud fra stemninger og oplevelser, naar
de er kommet lidt paa afstand ? Maaske netop da.
Salmens sprog og vendinger forudsætter Vulgata, ikke den nye oversættelse af 1524 eller
grundteksten, som Luther mere og mere levede
sig ind i. Han har imidlertid langt senere skrevet
salmer, som forudsætter Vulgatas sprog, og det
hændte lige til hans død, at han bad paa latin i
Vulgatas vendinger.
Luther har næppe kendt band-formlens ven
dinger, og de blev da heller ikke brugt imod ham.
Da den ensomme munk blev erklæret fredløs,
blev der ikke sagt noget om »kind und weib«, og
erklæringen fremkom først længe efter, at Luther
havde forladt Worms.
Spittas mest slaaende bevis, Luthers bøn i
Worms, fremkom først meget senere end begiven
hederne, og baade indre og ydre grunde taler
mod dets ægthed.
Ogsaa de historiske vidnesbyrd om Wormstraditionen er upaalidelige; navnlig viser det sig,
at Pauli kun har et overfladisk kendskab til
Luthers salmer.
Efter at Lucke kritisk har gennemgaaet alt
dette, slutter han sørgmodigt, at man ikke er
kommet et skridt nærmere med hensyn til sal
mens datering. En gruppe forskere samler sig om
tiden 1527-28, mens andre drages af det roman
tiske ved Wormsteorien. Selv vil han ikke give sig
til at gætte og kombinere, hvor saa mange har
faret vild.
Senere er en helt ny teori blevet fremsat af
Georg Wolfram: »Ein feste Burg ist unser Gott«,
1936. Luthers salme er først og fremmest en aktuel
Kampsalme. Den vender sig mod »der alt bdse
Feind«, som naturligvis er djævelen, men inkar
neret i en jordisk skikkelse. Her kan være tale om
paven, men ogsaa om tyrken. »... wo wir hin
kommen, da ist der rechte Wirt, der Teufel,
daheim. Kommen wir zum Tiirken, so fahren
wir zum Teufel. Bleiben wir unter dem Papst, so
fallen wir in der Holle. Eitel Teufel auf beiden
Seiten und allenthalben« siger Luther i Heerpredigt ifølge Wolfram (s. 19). Luther har ganske vist
tidligere sagt, at tyrken var Guds ris, som man
derfor ikke skulde kæmpe imod. Men efter 1526
skifter han indstilling. Dette aar slog sultan Soli
man kong Ludwig II af Bohmen og Ungarn i
slaget ved Mohaz. Fra 1528 var man klar over, at
han vilde rykke mod Wien, og skrækken bredte sig
over hele det kristne Europa. Luther skrev 1528
»Vom Krieg wider die Tiirken«, som dog først
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udkom næste aar, og 1529 »Heerpredigt wider
den Tiirken«. Dette aar rykkede Soliman mod
Wien. Luther erfarede om belejringen d. 17. okt.,
og en uge efter fik han at vide, at belejringen var
ophævet. I denne sejrsstemning skulde han have
skrevet »Ein feste Burg«, som ord til andet passer
til situationen, og som har mange ordparalleler i
den samtidige »Heerpredigt«. Saaledes er linjen
»und ist kein ander Gott« et direkte svar paa den
muhammedanske trosbekendelse: »Der er ingen
Gud uden Allah«. Wolfram mener ikke, at sal
men er trykt 1528, og da man ikke ved, i hvilken
maaned Klugs salmebog udkom 1529, ser han
ikke noget bibliografisk bevis mod hans hypotese.
Han kan oven i købet forklare, hvorfor salmen
ikke er optaget i Walthers korsalmebog 1537,
men dukker op igen 1544. Paa det første tids
punkt mente man, at tyrkerfaren var overstaaet;
paa det andet tidspunkt var den blevet aktuel
igen. Ingen var nemlig i begyndelsen i tvivl om,
at salmen manede til kamp mod tyrkerne; først
senere kom den til at staa for folk som kampsal
men mod paven og katolicismen.
Det skulde imidlertid være mærkeligt, at alle
minder om, at salmen var skrevet mod tyrkerne,
skulde være saa hurtigt glemt, at der ikke er beva
ret en eneste bemærkning derom fra samtiden.
Det maa tillige, trods Wolfram, anses for sand
synligt, at den har staaet i den forsvundne salme
bog, som blev trykt hos Hans Weisz 1528. Den er
derimod ikke optaget i Hans Lufft’s »Enchiri
dion«, som blev trykt i Wittenberg 1526. Alt ialt
er der maaske størst sandsynlighed for, at Luther
har digtet salmen mellem 1526 og 1528.
Der kan maaske uddrages en positiv erkendelse
af disse forgæves forsøg paa at knytte salmen til
dette eller hint aarstal, hvorved man stadig fin
der, at den »passer saa godt« til situationen og til
samtidige udtalelser af Luther. Den passer nemlig
i det hele taget godt til hele reformationstidens
historie, iøvrigt ogsaa til mange senere begiven
heder. Man kan maaske sige, at »Nu fryde sig
hver kristen mand« bedre gengiver det lutherske
evangelium, og at »Ak, Gud, fra Himlen se her
ned« bedre gengiver den lutherske polemik. Men
»Vor Gud han er saa fast en borg« afspejler mere
end nogen anden Luthers sind og mod og tillid, ja
mere end hans: i den er hele reformationens mod
standsvilje og kampvilje samlet som i et brænd
punkt. Den er paa een gang den mest personlige
og den mest almene af Luthers salmer.

Baggrunden for Ps. 46 er maaske Sankeribs
angreb paa Jerusalem i kong Ezekias’ dage, da
11
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Herrens engel slog 185.000 ihjel i assyrernes lejr,
saa fjenden maatte trække sig tilbage, og byen
var frelst, se 2. Kong. 19. Dette er dog skildret i
eskatologiske billeder, som tillader en anden
udtydning, f.eks. Israels frelse paa Aleksander
den Stores tid, da saa mange folkeslag ellers blev
knust. Fremstillingen tillader ogsaa Luther at se
sin egen situation bag salmens billeder. Han lader
sig inspirere af dens begyndelse og dens omkvæd
i v. 8 og 12 (som maaske ogsaa har staaet efter
v. 4, hvorved salmen har været delt i 3 strofer).
Endvidere bliver han i salmens tankegang, men
udnytter den symbolsk. Paa den ene side det
belejrede Jerusalem, paa den anden side den
belejrede borg. I begge tilfælde er fjenden frygte
lig, men Gud er hos de belejrede. I begge tilfælde
er menneskelig magt og hjælp utilstrækkelig, men
Gud behøver kun at tale et ord, det er nok. I
begge tilfælde er tabene og lidelserne store, men
sejren er vis. Det er naturligt, at Luther indblan
der nytestamentlige tanker og udtryk, som er
smeltet saa fuldstændigt sammen med de gam
meltestamentlige, at Koch udbryder: Saaledes
maa psalmerne omsmeltes til kirkebrug!
Indholdet af salmen kunde antydes ved over
skrifter til de enkelte vers: 1: den belejrede borg.
2: borgens forsvarere. 3: forsvarernes mod. 4: den
endelige, men maaske dyrekøbte sejr. Der er dog
visse enkeltheder, som fortjener cn nærmere efter
tanke ud over det allerede nævnte.
Biskop V. Ammundsen peger paa vers 2: »Læg
Mærke til, hvad der er klemt sammen i dette
Vers! Først en meget levende Forestilling om, at
Kristus er et Menneske, en Mand — saa stærkt er
Udtrykket, at der maaske er nogen, som vilde sige,
at det lyder næsten kættersk: »stride gør den rette
Mand, hvem Gud selv har udkaaret«. Men der
næst er der ogsaa en kraftig Udtalelse af Kristi
Guddommelighed, saa stærkt, at det næsten lyder
som kættersk til den modsatte Side. »Det er den
Herre Krist, og Sejerfaar han vist; der er ej anden
Gud«. Netop ved at faa disse Ting tvunget sam
men faar man den levende Forestilling om
Kristus«. (»Luthers lille Katekismus«, Køb.
1923, s. 92).
I sidste vers har man undertiden villet betone
det første ord »Das«, altsaa det lille ord, som kan
fælde fjenden, og det har kunnet give anledning
til spekulation over, hvilket ord det nu kunde
være. Den tidligere gængse danske oversættelse
{»Det ord«) kunde let lede paa dette vildspor.
Luther siger sikkert: Das Wort! Det vil i hans
mund sige: den hellige skrift. Grundtvig har forstaaet det rigtigt, naar han i sin første oversættelse
tildigter det nye vers: »Guds ord det er vort
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arvegods«. D 295 har meget rigtigt rettet linjen:
»Guds ord de nok skal lade staa«.1
Slutningen af verset illustrerer P. Poulsen
(111,64) med følgende Luthercitat: »Jeg er glad
ved min Kathe, og jeg ved, at jeg elsker hende
højere, end hun elsker mig. Jeg vilde hellere dø,
end at hun og børnene skulde dø«. Man har nem
lig ofte følt, at slutningsordene i verset var for
stærke, og nogle har forstaaet dem saadan, at de
ting, som maaske skal ofres, er nævnt efter fal
1. Fra biskop Noack har jeg modtaget en korrespon
dance fra nov. 1955 angaaende forstaaelsen af Luthers
tekst i 4,1 -2:
Das wort sie sollen lassen stan
und kein danck dazu haben.
Studienrat H. Hildebrand i Slesvig havde udtalt, at
disse linjer betød: Paver og koncilier skulde lade skrif
tens ord staa rent [uantastet] og ikke føje nogle tanker
(»dank«) dertil. Den danske oversættelse var forkert.
Biskop Noack svarede, at det var ham bekendt, at
»dank« i gammelt tysk kunde have betydningen
»tanke«, men nogle af de danske oversættere havde
dog været vel hjemme i tysk, og oversættelsen fra 1533
var ikke langt fra 1529. Oversættelser i andre lande
havde samme forstaaelse af teksten som den danske.
Han bad derfor om en nærmere begrundelse af H.
Hildebrand. Denne svarede med en henvisning til
Grimms store ordbog og til ansete tyske navne, som
havde den samme opfattebe af stedet. Biskop Noack
forelagde derefter sagen for professor i germansk filo
logi L. L. Hammerich, som indrømmede, at »dank«
helt ind i det 17. aarhundrede kunde have betydnin
gen »gedanke«, men hos Luther havde han ikke truf
fet det. Derimod havde Luther i oversætteben af Jesu
Syrach 29,32 udtrykket »vnd keinen danck haben« i
betydningen »uden at faa tak«. Maaske er der en
nuance, der ikke helt mangler i det danske »der er ikke
noget at takke ham for«, nemlig »ob sie wollen oder
nicht«; det gamle middelhøjtyske udtryk, som hyppigt
bruges hos Luther, »ane minen dank« betyder »imod
min vilje«. Med denne lille modification mener profes
soren, at man roligt kan blive ved den hidtidige danske
opfattebe af teksten.
Men prof. Hammerich benytter lejligheden til at
gøre opmærksom paa, at den danske oversættelse ikke
har kunnet gengive forskellen mellem Luthers »wortlein« i 3,9 og »wort« i 4,1; den danske læser tror, at »et
ord« i 3,9 er det samme som »Det ord« i 4,1. Det sidste
er Herrens ord, men »wortlein« er noget helt andet.
Hvad Luther dermed mener, har han selv sagt i skriftet
»Wider Hans Worst«, hvor han siger, at det er let at
svare paa løgnene fra Wolfenbiittel »mit einem wortlin, das hebt, Teuffel du leugest, wie denn der hochmutige Bettler Doet. Luther in seinem liedlin stoltzlich
vnd verdrieslich [trodsig] singet, Ein wortlin kan jn fel
len«. Luthers egen forklaring af ordet »wortlein« er
altsaa: »Satan, du lyver!« Altsaa et rask og bramfrit
menneskeord!
Prof. Hammerich slutter med at beklage, at han ikke
i tide gjorde salmebogskommissionen opmærksom paa
dette. Dertil maa dog bemærkes, at kommissionen ved
ændringen »Guds ord« i 4,1 i nogen grad har fjernet
muligheden for en mbforstaaebe.

VOR GUD HAN ER SAA FAST EN BORG

dende værdi. Men disse ord af Luther viser, at
det er omvendt. Hans eget liv er mindst værd,
højest kommer børnenes og hustruens. Naar man
ved dette fra Luther selv, klinger salmens ord
mere ægte. Men iøvrigt er den føleke, at slutnin
gen skulde klinge uægte, vist et vidnesbyrd om, at
man ikke har taget alt det foregaaende alvorligt
nok.
Med hensyn til formen peger Kulp paa, at
Luther selv har opfundet denne ejendommeligt
byggede strofe. I de fire første linjer skildres bor
gen og dens uovervindelige besætning i roligt
flydende tale med regelmæssig skiften af betonede
og ubetonede stavelser. I de tre næste linjer, hver
paa fem staveker, begynder kampen. Sproget bli
ver haardt; de betonede staveker staar haardt op
imod hinanden. I den ottende linje flover kam
pen af; den har seks staveker med regelmæssig
stiften mellem betonede og ubetonede. Med syv
staveker og et kvindeligt rim slutter strofen; det
er som en fuldstændig beroligelse paa samme
maade som omkvædet i Ps. 46. Kulp har her set
noget væsentligt, men det er mere indviklet end
som saa.
Provst Cederfeld de Simonsen har i »KirkeTidende« 1918, sp. 412-18 skrevet om »tromme
rytmen« i linje 5-7 og har søgt at analysere
metret. Det er faktisk meget uregelmæssigt, hvis
man skal dømme efter en naturlig betoning af
ordene; men synger man dem, synes vægten hele
tiden at ligge paa den 2. og 3. stavelse.
Det synes at være prof. Hans Preusz i Erlangen,
som først har hørt denne trommeslagerrytme
(»Neue kirchliche Zeitschrift« 1917, hft. 6), som
Ludwigs derefter griber med begejstring. Tyske
landsknægte marscherede efter en bestandig gen
tagen række af 5 trommeslag, hvortil svarede 3
skridt, og til disse trommeslag havde de ofte dan
net tekster, som for det meste bestod af 5 enstavekesord. Ludwigs søger der ud fra at forstaa og
beskrive Luthers rytme, og hvad mere er, han
betragter den som en af de smaating, der kunde
tyde paa, at salmen er skrevet 1521, idet Luther
i Worms var omgivet af landsknægte og havde
lejlighed til at studere deres skikke. ». .. han
føler sig som »Guds landsknægt«, hvervet og an
taget af ham til den gode strid. Og kampsangen
bliver til. Overfor alle de djævle, der bereder ham
bål og brand, klemmer han sin trommevise, en
landsknægtsang, hvor landsknægtenes march og
hellebardstød og trommeslagernes hvirvler klin
ger i hele rhytmen«. (Ludwigs 11,5-8; 18-20;
167-9; IV, 38-40).
Widding har ogsaa tidligere talt om tromme
rytmen, men efter mere indgaaende musikakke
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studier siger han, at Luthers melodi til salmen
synes at være paavirket af et sen-gregoriansk
Credo, hvorfra der falder et interessant lys over
den korte linje i Luthers vers. »Hymnologerne
har her talt om en Tromme-Rytme! Forklaringen
er ganske simpelt den, at hin korte linje svarer til
en kort melismatisk Linie i den latinske Form
med Teksten »Credo« og i senere Vers »Kyrie« og
»Gloria« (Widding 11,226).
Saaledes fik verset imidlertid ikke lov til at
staa. Linje 5-7 var svære; man vilde gøre dem
regelmæssige. Allerede 1540 har Magdeburgsalmebogen i 1,5: »der alte bose Feind«; det var
begyndelsen. Joh. Spangenberg fortsatte 1545
med 4,5: »Nemen sie uns den leib«. Saaledes fort
satte man, til trommeslagerrytmen var forsvun
det.
Det skete ogsaa, at man, efter gammel skik ved
kære salmer, tilføjede et doxologivers, f.eks. saale
des i salmebøger fra 1568, 1570 og 1573:
Preyss, ehr vnd lob dem hochsten Gott,
Dem Vater aller gnaden.
Der vns aus lieb gegeben hat
Sein sun fiir vnsern schaden,
Dem heiligen geyst.
Von siinden vns reyst,
Zum reych er vns heyscht,
Den weg zum himel weyst,
Der helff vns frolich. Amen.
Den tidligere nævnte Hieronymus Weller siger, at
denne salme skal man synge med stærk stemme og
fast tro, ikke alene i kirken, men ogsaa hjemme,
naar Djævelen kommer over en med forskræk
kelse.
Den er imidlertid blevet sunget paa mange
maader til mange forskellige tider; her skal efter
Koch nævnes en del træk af dens historie.
At den er blevet sunget som protestsang af me
nigheden i kirken, naar den katolske præst prædi
kede mod Lutherdommen, er ikke mærkeligt. Det
skete med flere andre af Luthers salmer.
Mere ejendommeligt er det at høre, hvorledes
den engang i barnemund kom til at trøste nogle
af Luthers nærmeste venner. Melanchthon, Jonas
og Creutziger drog i 1547 meget bedrøvede ind i
Weimar, da Wittenberg efter Luthers død var
overgivet til fjenden, og de maatte gaa i landflyg
tighed. Da hørte de en lille pige synge salmen, og
da hun kom til ordene »Und wenn die Welt voll
Teufel wår«, følte de sig meget trøstede, men
Melanchthon sagde, formentlig lidt selvironisk:
»Syng, lille pige, syng; du ved ikke, hvilke store
folk du trøster med det!«
li*
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Samme aar blev fyrst Wolfgang af Anhalt, hvis
navn staar under den Augsburgske konfession, af
kejseren erklæret i rigens akt, og hans land blev
givet til en spanier. Da aktbrevet var ankommet,
satte han sig til hest og red gennem den forskræk
kede by til torvet, hvor han til afsked sang »Ein
feste Burg«. Han lagde særligt eftertryk paa slut
ningen: Og tage de vort liv, gods, ære, barn og
viv! Derefter skjulte han sig i lang tid forklædt
som møller, indtil han ved freden i Passau 1552
fik sit land tilbage. Han havde holdt det ord, som
han havde udtalt i Augsburg 1530: »Jeg har fore
taget mangt et skønt ridt for at behage gode ven
ner og herrer. Hvorfor skulde jeg saa ikke sadle
min hest til ære for min Herre og Frelser Jesus
Kristus, hvis det er nødvendigt, og sætte mit liv
ind for at vinde den evige æreskrans«.
I Frankrig blev salmen sunget af Huguenotterne under de svære forfølgelser. Gustav Adolf
lod sin hær synge den forud for slaget ved Leipzig
7. sept. 1631, da han stod overfor Tilly, og efter
slaget knælede han ned mellem de døde og saarede og takkede Gud og raabte: Han marken skal
beholde!
Omtrent halvandet hundrede aar senere var
det en meget svær tid for lutheranerne i Østrig.
I byen Linz blev evangeliske mænd og kvinder
grebet og slæbt bort for at blive sendt til fjerne
egne i Ungarn og Siebenbiirgen. Først havde man
revet børnene fra mødrenes bryst for at redde dem
fra at gaa fortabt som kættere ligesom deres for
ældre. Dog standsede man og lod mødrene vælge,
om de vilde blive hos deres børn og gaa over til
katolicismen, eller om de vilde tage afsked med
dem for evigt. De omfavnede grædende hinanden,
og derefter gik mødrene over til de andre, som
skulde deporteres, idet de sang: »Nehmen sie uns
den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren
dahin!« Nogen tid efter kom dog kejser Josephs
toleranceedikt 1781.
Med særlig tilslutning, som det synes, slutter
Koch med fortællinger fra den fransk-tyske krig
1870. Ved krigens udbrud blev der i en tysk by
afholdt en stor koncert, ved hvilken 3.000 menne
sker var samlet i en stor sal. Der blev spillet patrio
tiske melodier, og tilhørerne stemte i med. Flere
gange raabte man i pavserne: »Pariser indtogsmarsch!« Henimod afslutningen tog disse raab
til, og en tilhører gik til direktionen og bad i alles
navn om denne marsch. Kapelmesteren nikkede.
Alle var spændt, da han hævede sin taktstok, og
stærkt og højtidsfuldt brusede koralen: »Vor Gud
han er saa fast en borg!« Der var ingen, som
vovede at synge med, men taarerne stod i manges
øjne. Der var næppe nogen, som følte det ander-
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ledes end den prægtige kapelmester: dette er den
rette indtogsmarsch i Paris!
70 aar senere tiltraadte tyskerne en anden ind
togsmarsch; det var den 9. april 1940, gennem
Jylland. Det er Kaj Munks hjælpepræst A. C. D.
Berthelsen, der fortæller: »Det var en forfærdelig
Dag. Kaj Munk var fortvivlet, lamslaaet, regnede
med Muligheden af Arrestation med det samme.
- Om Formiddagen tog han til Hovedskolen,
medens jeg kørte til Biskolen for at underrette
Børnene om, hvad der var sket med vort Land.
Samtidig fik de Besked om at sige hjemme, at der
blev Gudstjeneste i Kirken om Aftenen. - Flyve
maskinerne drønede frækt lavt hen over os Dagen
igennem. Kl. 19 samledes hele det lille Sogn i
Kirken. Mørklægning var jo beordet samme
Aften; vi sad i Halvmørke og sang: »Vor Gud
han er saa fast en Borg«. Kaj Munk talte ud fra
Ps. 90: »Herre, du har været Bolig fra Slægt til
Slægt«. Den følgende Søndag prædikede Pastor
Munk igen ud fra Dagens Evangelium: »Eders
Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke, tro paa
Gud og tro paa mig« og mindedes Danmarks
faldne, unge Sønner«. (»Bogen om Kaj Munk«,
s. 285).
Netop denne tyske kernesalme blev sunget
meget under den tyske besættelse. Pastor Th.
Glahn fortæller saaledes fra Vestre Fængsel: »Det
hændte, at der blev afsendt Transporter paa flere
Hundrede Fanger til Tyskland eller Frøslev. Saa
blev der Uro i Fængslet. Celledørene aabnedes og
smækkede i, og alt imens ventede vi med Spæn
ding paa, om ogsaa en af os skulde kaldes ud.
Naar saa Spændingen var udløst, og vi vidste, at
det ikke gjaldt os, plejede vi gerne at synge vor
Aftensang for Kammeraterne, som var forsamlet
i Hallen. Saa højt, vi kunde, sang vi: »Vor Gud
han er saa fast en Borg«, og saa blev der altid
stille dernede, mens de lyttede til vor Sang«.
Ganske paa samme maade fortæller pastor Magle
fra Frøslevlejren, naar fangerne derfra blev sendt
videre til tyske koncentrationslejre: »Tyskerne
fik aldrig andet at se end frie Mænds stolte Ro.
Og naar Kammeraterne saa var slæbt bort, saa
hentede vi tilbageblevne ny Styrke ved at samles
paa en af Stuerne og synge: »Vor Gud han er saa
fast en Borg« og bede en Bøn for dem, der var
rejst fra os«. (»Den danske Kirke under Besæt
telsen«, Køb. 1945, s. 159, 197).
Lige fra det øjeblik, da danskheden i Nordsles
vig rejste sig mod den fremtrængende tyskhed,
har det været naturligt at synge denne salme paa
dansk side. Saaledes blev det store Skamlingsbankemøde i 1844, hvor 12.000 mennesker var
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samlede, indledt med »Vor Gud han er saa fast
en borg«.
Under vinterkrigen i Finland var den salmen
frem for alle andre. Idet Kaj Munk i begyndel
sen af 1940 drøfter kristendom og krig, skriver
han: »Naar Finnerne i disse Maaneder igen og
igen har tyet ind under Luthers Forsynssalme
»Vor Gud han er saa fast en Borg«, da har de følt
det som noget forpligtende. Vor Gud er ikke saa
fast en Borg til at hygge sig ved Kaminilden i.
Han er en levende Borg, han er Paulunet, der
flytter med i Ørkenen og bringer Kampmod,
hvor det føres frem; ja, havde Luther digtet i
Dag, havde Verslinjen vel lydt: »Vor Gud han er
saa stærk en Tank - han drager med os ud - vi
Marken skal beholde«. (»Mindeudg., Dagen er
inde«, s. 129).
I forbindelse med denne salme kunde der sik
kert samles »salmeminder« fra hele verden. For
en række aar siden foretog den norsk-lutherske
salmeforsker dr. Carl Doving i U.S.A. en under
søgelse for at fastslaa, hvilke salmer og sange, der
havde den største udbredelse i verden. »Vor Gud
han er saa fast en borg« blev nr. 1, idet den var
oversat til 184 forskellige sprog. Det fik man ogsaa
et levende indtryk af paa det lutherske verdens
stævne i Minneapolis 1957. I forbindelse med
mødet var der en stor udstilling, hvorfra en kor
respondent bl. a. skriver: »For enden af den
enorme udstillingshal har man givet den luther
ske kirkes vækst til alle jordens ender udtryk gen
nem dens kærnesalme nummer 1: »Vor Gud han
er saa fast en borg«. Under en stor gengivelse af
salmen og dens melodi fra Luthers egen haand
ser man salmebøger fra hele verden slaaet op paa
»Vor Gud han er saa fast en borg«. Man ser den i
gedigne »vestlige« salmebøger med guldsnit og
paa tarveligt, graaligt papir i salmebøger, trykt
under efterkrigstidens nød i Østevropa. Man ser
den i den udstillede »Den danske Koralbog« og i
en duplikeret salmebog, fremstillet til en luthersk
missionærs arbejde i det ostindiske ocean blandt
en lille indfødt stamme med et sjældent sprog. Og
man har heller ikke glemt de mænd, gennem hvis
oversættelser og musik salmen fandt vej til den
ganske verden«. (Kristeligt Dagblad, 31. aug.
1957)-

Til dansk blev Luthers salme formentlig oversat i
1531 i en udgave af Malmøsalmebøgerne, som
ikke mere er bevaret, men som nok har ligget til
grund for teksten i Dietz’s tillæg af 1536, hvor den
lyder:
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Then Xlv. Psalme, Deus noster
refugium.
1. VOr Gudt hand er saa fast een borg,
hand er wor skioldt oc wærie.
Hand helper oss aff synd oc sorg,
ther oss will heer besnere.
Diæffuelen wor gamble fiend,
will oss offuerwinde,
stoor macht och argelist,
bruger hand mod oss wist,
Paa iorden er ey hans lige.
2. Wor egen macht er inthet werdt,
wy er snart offuerwunden.
Ther strider for oss een weldig HERRE,
alting maa for hannom bugne.
Spør thu hwo handt er,
Christus hand heder,
een HERRE offuer alle herrer,
och er ey frelsere flere,
Marcken will hand beholde.
3. Ther all werden fuldt aff diefle wore,
oc wilde oss sleth opslugge.
Them frychte wy icke wed ith haar,
thi Gudt kand thennom forbiwde.
Er werdsens første wred,
wil oss sencke ned,
hand kand dog inthet,
Christus haffuer hannom fangit,
Eth Guds ordt kandt hannom binde.
4. Thet samme ordt the lade well staa,
oc ther til wtack haffue.
Thi Gud wil sielffuer hooss oss gaa,
alt mett syn Aandt oc naade.
Tage the bort wort liiff,
gotz, ære, børn och wiiff,
Wy passe ey ther paa,
the kunde ey mere faa.
Guds rige wy dog beholde.
Ukendt oversætter 1531 (?).
Her efter Bruun 1,176.

Desuden følgende ændringer:
1,1: saa sterck
3: hielper aff all nød oc sorg/
4: besuerge.
6: han vil
2,8: ey ere
3,4: kand det
Tv 58 har i forhold til den anførte tekst følgende
ændringer:
1,3: hielper aff all nød oc sorg/
4: der vil oss her besuerie/
5: fiende/
2,2: offueruundne/
8: ey ere
3,1: Det all
4: dem det
Th 217 bringer følgende note under den tradi
tionelle overskrift: »Denne Psalme/ som trøstelig
taler om den hellige Kirckis oc Guds ords beskermelse/ lod salige D. Morten Luther vdgaa i
sanguise/ Anno Domini/ 1530. Alle fattige bedrøffuede Christne til trøst oc husualelse. Thi at
den tid Keyser Karl den Femte vaar Kronet vdi
Bononia aff Paffue Clemens den siuffuende/ oc
holt samme Aar almindelig Herredage til Augs
burg/ mest om Religionens sager/ befryctede
huer mand sig for en gruelig offueruold oc for
følgelse for Guds ords skyld«.
Hvad her staar er i og for sig rigtigt: salmen
udkom med melodi 1530, og dens store udbre
delse havde rigsdagen i Augsburg som baggrund.
Det er muligt, at Widding har ret i, at Hans
Thomissøn dermed »daterer« salmen og ikke ved,
at den har været trykt før. I Th er der følgende
forskelle fra den anførte oprindelige tekst:
1,3: nød oc sorg/
4: besnerie/
2,3: veldige
8: ey ere

I Christiern Pedersens udgave 1533 er der en
udvidet overskrift og nogle ændringer:
Den xlvi psalm deus nos
ter refugium et virtus paaminder oss at
vi skulle ingen ting lade trenge oss fra
Gudz ord, men bliffue hard der vit Thi
Gud er vaar skiold och vern

3,1: Det all ... vaar/
4: dem det
I Niels Jesperssøns Graduale er den ansat som
introitus til 17. sønd. e. trin. og allehelgensdag,
det sidste sikkert af hensyn til reformationsmin
det.
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K anbringer den til i. sønd. i fasten, hvilket
passer bedre til evangeliet, og til slutningssalme
paa allehelgensdag. Her er følgende ændringer:
1,3:
4:
5:
8:

nøød og sorg/
besnerie.
fiende
imod

2,2: ere ... overvundne/
4: Altingest
8: ej ere
3,1: Det all ... var/
4: dem det
4,7: Vi passe der intet paa/
P 436 har samme tekst som K.
Gb 157 gaar ud fra samme tekst, men ændrer
yderligere:
1,2:
4:
7:

Værge,
Og veed os vel at bærge;
Ondskabs List

2,4:

Alting

3,2:

reent opsluge,

4,3: han vil selv
5-9: Vil Satan reyse sig
Med Grumhed eller Svig,
Han intet skal formaae
Mod dem, i Troen staae,
Guds Rige de dog beholde.
I biskop Balles salmebogskommission tilfaldt det
først Abrahamson at behandle denne salme. Den
fik i hans kladde (Kgl. Bibi. Ny kgl. saml. 4°
138 C) følgende form:
1. Vor Gud han er saa fast en Borg,
Han kan os bedst bevare,
En Trøst i hver den største Sorg,
Et Værn mod hver en Fare.
Satan reiser sig,
Rustet ud med Svig.
Det er al hans Agt
At faae os i sin Magt.
Han er en rædsom Fiende.
2. Mod ham er al vor Kraft for svag,
Snart skulde han os fælde,

Men Een antager sig vor Sag
Omgiordet med Guds Vælde:
Det er Jesus Christ.
Seier faaer han vist.
Verden er hans Værk,
Hans Arm, hans Arm er stærk.
Hvo staaer mod Sønnens Almagt?
3. Og stormed frem en Diævlehær
Vor Undergang at volde.
Vi frygte ei, vor Helt er nær,
Vi Seieren beholde.
Fienden fnysende
Maa sin Vælde see
Kraftløs styrtet om,
Thi han fik sin Dom.
Et Guds Ord kan ham fælde.
4. Som Klippe staaer det Herrens Ord,
Og kom end med vor Fiende
Hver Ondskabsfuld paa denne Jord,
Endda vi skulde vinde.
Miste vi end her
Alt, hvad kierest er,
Slaaer de os ihiel,
Det skader ei vor Siel;
Os Himlen ei kan røves.
Eller:
Mistes Livet med,
De vinde ei derved.
Guds Himmel er dog vores.
Abrahamson.
Her efter Kirkehist. Saml. 4, V, 821.

Denne bearbejdelse, som ikke var fri for »øster
landske« udtryk, dvs. bibelsk teologi, vandt ikke
almindelig genklang i kommissionen. Ifølge
Rahbeks erindringer (IV, 176) gjorde et medlem
indsigelse mod at beholde ordet Satan eller djæ
velen, hvortil et andet medlem svarede, at en
udeladelse heraf vilde kunne benyttes af salme
bogsagens modstandere til at lægge kommissio
nens arbejde for had. Da Abrahamson ikke vilde
stemme om sit eget forslag, og da Rahbek kim
plejede at stemme om det rent stilistiske, kom
stemmerne til at staa lige, to vilde fjerne djævelen
og to vilde beholde ham, nærmest af forsigtighedshensyn. Man bad da alligevel Rahbek om at ud
tale sig, og han svarede da, at han ikke havde
nogen mening om selve sagen, men man burde
»have mere ærefrygt for sandhed og for sin over
bevisning end frygt for mennesker, og altsaa, hvis
den fores! aaede forandring var god, kunde hvad
man i den anledning ellers vilde sige, ikke komme
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i betragtning«. Den onde blev da rettet til det
onde:
Det onde reiser sig
og bruger Vold og Svig
til at forraske os;
vi kan ei byde Trods;
det er en rædsom Fiende.

Da det første prøvehefte kom i 1793, blev redak
tionen af denne salme stærkt angrebet af J.
Baden, som skrev i Kbhvn.s Universitets-Journal
1793, s. 85 flg., at »Luthers Aand er ganske uddampet og næsten intet Spor til overs af den væl
dige Fart, hvormed han stormer løs paa den hele
Djævlehær. Det lader, som om Kommissionen
har været forlegen med den onde Aand, den
Luther ikke har været bange for at slaa med
knyttet Næve«. En senere recensent mente der
imod, at »Luthers Energi var vedligeholdt i dens
fulde Styrke«. Imidlertid blev salmen i det mind
ste to gange senere gennemgaaet og ændret, hvor
efter det endelige resultat blev følgende:

1. Vor Gud, han er saa fast en Borg,
Han kan os bedst bevare.
Han gav os Trøst i al vor Sorg
Og Værn mod al vor Fare.
Vor Fiende, Syndens Lyst,
Sig reiser i vort Bryst;
Den ved sin Magt og Svig
Er saare frygtelig;
Fra Gud den kan os drage.
2. Her er vor egen Kraft for svag,
Let kan os Fienden fælde;
Men Een antager sig vor Sag,
Omgiordet med Guds Vælde;
Det er den Herre Christ,
Og Seier faar han vist.
Vor Frelse er hans Værk,
Hans Arm, hans Arm er stærk;
Hvo staaer mod Frelsens Fyrste?
3. Og stormede end Mørkets Hær,
Vor Undergang at volde,
Vi frygte ei, vor Helt er nær,
Vi Seieren beholde,
Al Verdens stolte Magt,
Er Jesum underlagt.
Hver den, som troer paa ham,
Hver den, som følger ham,
Kan aldrig staae til Skamme.

4. Ja! Trøst og Værn er Jesu Ord
Mod Mørkets frække Skarer.
Vi frygte ei for Vold og Mord,
For Siels og Legems Farer.
Thi miste vi end her
Alt, hvad os kierest er,
Skal Livet mistes med,
Vi tabe ei derved!
Guds Himmel staaer os aaben.
1798. E 190.
Med denne bearbejdelse fejrede man 1817 minde
fest for Luther og reformationen. Men i samme
anledning fremkom Grundtvigs nye oversættelse:
»Guds Kirke er saa fast en Borg«, hvori han havde
tildigtet et nyt slutningsvers: »Guds Ord det er
vort Arvegods«. Under denne overskrift er hele
Grundtvigs arbejde med salmen tidligere omtalt.
Nogen betydning fik en bearbejdelse, som
fremkom 1840 i Peder Hjorts »Gamle og Nye
Psalmer«, nr. 115, formentlig foretaget af udgi
veren selv »efter Professor og Pastor Dr. Morten
Luther«, som det hedder i registret.
Afgørende betydning fik biskop J. P. Mynsters
bearbejdelse i 1845. Den var ikke med i hans ud
kast 1843, og det kunde se ud, som om den først i
sidste øjeblik var kommet med i ET, idet den
slutter tillæget og ikke har noget selvstændigt
nummer. Der siges blot: »No. 190 i Psalmebogen
kan ogsaa synges saaledes:«
1. Vor Gud han er saa fast en Borg,
Han kan os vel bevare;
Han var vor Hielp i al vor Sorg,
Vort Værn i al vor Fare.
Den gamle Fiende leed
Er nu for Alvor vred,
Stor Magt og Argelist
Han samler mod os vist,
Ei Jorden har hans Lige.
2. Vor egen Magt, den er kun svag,
Let kan os Fienden fælde;
Men Een antager sig vor Sag,
Omgiordet med Guds Vælde;
Det er den Herre Christ,
Og Seier faaer han vist;
Der er ei anden Gud;
Han drager med os ud,
Han Marken skal beholde.
3. Og mylred’ Dievie frem paa Jord,
Og os opsluge vilde,
Vi frygte dog ei Fare stor;
De deres Trusler spilde.
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Lad rase Mørkets Drot
Med Løgn og Mord og Spot,
Han har dog faaet sin Dom,
Da Christ til Jorden kom,
Et Ord ham nu kan fælde.
4. Det Ord de skulle lade staae,
Og dertil Tak ei have,
Thi Herren selv vil med os gaae
Alt med sin Aand og Gave.
Og tage de vort Liv,
Gods, Ære, Barn og Viv,
Lad fare i Herrens Navn!
Dem bringer det ei Gavn,
Guds Rige vi beholde.
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ikke gælder at understrege sin egen forfatterper
sonlighed. Han har ikke lagt navn til sin bearbej
delse, og det har været rimeligt for ham at bruge
det bedste af det foreliggende stof.
Mynsters tekst blev optaget i R 251 med føl
gende ændringer:
4,1: de vel skal lade staae,
2: dertil Utak
7: i Guds Navn,
Fra R gik den uændret videre til KH 263.
I Sønderjylland foretog Ægidius 1717 en ny oversættebe:

J. P. Mynster (?) 1845, ET.
Nutzhorn er meget utilfreds med, at det blev
denne og ikke en af Grundtvigs bearbejdelser,
der blev optaget i de kommende salmebøger, og
han ser heri grunden til, at »den nu ikke længer
synges saa ofte hos os som i sin Tid, og at man i al
Fald gerne nøjes med det første Vers, hvorimod
Grundtvigs tildigtede femte Vers synges ret ofte«.
Han har ligefrem udarbejdet en oversigt over,
hvorfra Mynster har hentet sin tekst linje for
linje:
1.1- 4: E
5-6: P. Hjort (1840)
7-9: Chr. Pedersen (1533) og følg. sbg.
2.1- 6: E
7:
P. Hjorts lin. 8.
8:
Egen digtning.
9:
E
3.1- 3: P. Hjort.
4:
Egen digtning.
5-6: Grundtvigs lin. 7-8 i ovs. 1837.
7-8: Egen digtning.
9:
P. Hjort.
4.1- 2: P. Hjort.
3-4: Meyer & Boesen.
5-9: P. Hjort.
»En saadan Sammenplukning giver naturligvis
ikke et tilfredsstillende poetisk Resultat«, siger
Nutzhorn. Men dels er hans opstilling ikke i alle
henseender rigtig, dels har Mynster ændret ikke
saa lidt paa det, han har overtaget efter E, dels
maa man endelig sige, at Mynsters fremgangsmaade aldeles ikke er uforsvarlig, naar det gælder
restaureringen af en gammel salme, og naar det

VOr GUd hand er saa fast en borg/
Hand selv vor skiold vil være/
Hand hielper os af nød og sorg/
Som os her kand besvære, osv.
1844 fremkom der i MB 222 en oversættelse, som
formodentlig er foretaget af C. V. Meyer, den
ene af udgiverne. Den begynder:
Vor Gud, han er saa fast en Borg,
Han er vort Skjold og Værge,
Han hjælper os af Nød og Sorg,
Der os vil her besnære;
Begge disse har ydet bidrag, ikke blot til teksten i
N 247, men ogsaa i mindre grad til Hjorts og
Mynsters former. I N lyder salmen:
1:

Vor Gud han er saa fast en Borg,
Han selv vort Skjold vil være,
Han hjælper os af Nød og Sorg,
Som os her kan besvære;
5-8: som Mynster.
9:
Paa Jord er ei hans Lige.

2:

Slet Intet er vor egen Magt,
Let kan os Fjenden fælde.
Dog staaer en Helt med os i Pagt,
4-9: som Mynster.

3,1-6:
7:
8:
9:

som Mynster.
Han os ei røre kan,
Thi evig dømt er han, (MB)
Et Ord ham nu kan fælde.

4:

Det Ord de nok skal lade staae (MB)
Og dertil Tak ei have,
3-9: som R og KH.
N 247.
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Det svageste i Mynsters bearbejdelse er vel v. 2,
hvor det meste stammer fra E. D 295 har derfor i
dette vers optaget en ny bearbejdelse, som i det
væsentlige stammer fra MF 551, der atter er paa
virket af Stenersens og Hauges norske oversættel
ser. Ændringen i 4,1 stammer fra S 345.
I Norge foretog prof. Stener Joh. Stenersen en
oversættelse, som han optog i sin »Udsigt over
den Lutherske Reformation«, Chria. 1818-19.
Den blev 1840 optaget i Wexels’ »Christelige
Psalmer«, hvorfra den gik videre til Christianiatillæget nr. 636.
Landstad har oversat alle Luthers salmer 1855
i »Martin Luthers aandelige Sange«, men i sin
salmebog holder han sig nærmere til den ældste
danske oversættelse, saa man kan godt sige som
Skaar, at han har istandsat den gamle i La 266.
Ogsaa Hauge 349 holder sig ret nær til den gamle,
men løser vanskelighederne paa lidt anden maade
end Landstad. La rev 243 ændrer kun ganske lidt
paa Landstads tekst. Nynorsk 196 har optaget en
oversættelse af Blix: »Vaar Gud han er so fast ei
borg«.
Foruden de nævnte danske oversættelser: den
gamle i M, Tv, Th, K og P, Ægidius 1717, Abrahamson o. 1791, E 1798, P. Hjort 1840, C. V.
Meyer 1844, Mynster 1845, N 1888, kan endnu
nævnes nogle danske oversættelser:
A. Leth i »Hundrede Psalmer«, Aabenraa
1851, ogsaa optaget i hans »To Hundrede Psal
mer udgivne som Tillæg til den Pontoppidanske
Psalmebog« 1852. Har været brugt i Aabenraa.
F. L. Mynster i »Luthers Psalmer«, Kjøb.
1863.
Hans Rasmussen i »Udvalgte Salmer og aande
lige Sange af Dr. Martin Luther, Kjøb. 1917.
Begynder »Saa fast en Borg er os vor Gud«.
Thade Petersen i »Den Nordslesvigske Kirke
sag«, 1. nov. 1917. Begynder: »En Klippefæst
ning er vor Gud«.
Cederfeld de Simonsen i »Kirke-Tidende«
1918, sp. 417. Begynder: »Gud Herren er vor
faste Borg«. Trommerytmen efterlignet.
Harald Vilstrup i »Troens Himmelgave«, Køb.
1937> s- 7- Begynder: »Vor faste Borg er Herren
Gud«. Trommerytmen efterlignet.
L. P. Fabricius i et lille særtryk »Tilegnet Messiaskirkens Menighed«. Begynder: »Vor Gud er
os en vældig Borg«.
Niels Møller i »Julebogen« 1940. Begynder:
»En Klippefæstning er vor Gud«. Luthers ironi
efterlignet.
C. W. Noack 1940 »Gud Herren er vor faste
Borg«. Trommerytmen efterlignet.

Nye forsøg med v. 2 i »Salme og Sang«, Kol
ding 1934, (udg. af C. Brinkkjær m.fl.), nr. 30.
Endvidere S 345 og MF 551.
Endnu et par norske:
Biskop Johan Storm Munch 1818 i »Prædike
ner, holdne paa Reformations-Festen i Gjerpen
Kirke af Edvard Munch«, se Skaar 1,625.
D. Zwilgemeier i »Kirke og Kultur« 1938,
292 f.
(Koch VIII, 119-31. Fischer 1,154-7. Kulp 90. Spitta
9-39, 85-169. Weimarudg. 26-29, 185-229. Kulp:
Luther 43-50. »Udvalgte Breve af Dr. Martin Luther«,
ved Dr. theol. A. S. Poulsen, I-II, Køb. 1921-23.
Severinsen 76. Skaar 1,621-25. Nutzhorn 1,266-79.
Niels Møller SS, 11,131-2. Widding 1,78, 180; II,61,
226. Fr. Nielsen, 58-59, 63. Kirkehist. Saml. 4, V,
820-22. P. Poulsen 1,77-82; 111,63-64. Niels Møller:
Træk til Belysning af »Vor Gud han er saa fast en
Borg«, i »Julebogen« 1940, s. 38-50).

VOR HERRE GUD OG SKABERMAND.
Zum Beschlus, nach dem Segen zusingen.
Ite benedicti & electi.
1. DEr HERR, vnser Schepffer vnd Gott,
der segne vns mit seiner gnad,
Vnd behiit vns all zu gleich,
vermehr sein liebes Reich.
2. Der HERR, vnser Gott vnd Heiland,
las vber vns leuchten allsand
Sein heiliges angesicht,
sein gnad vnd Heiles liecht.
3. Der HERR Gott, der heilige Geist,
erheb vber vns allermeist
Sein angesicht voller giit
vnd geb vns seinen fried.
4. Vns segne der HERR, vnser Gott,
vns segne der Son durch seinen tod,
Segne des Geists giitigkeit
die gantze Christenheit.
5. GEht hin, die jr gebenedeit
vnd in Christo auserwelt seid,
Geht hin mit freuden in fried,
Er richt all ewer trit.
6. Gesegnet ist ewer ausgang,
gesegnet ist ewer eingang,
gesegnet all ewer thun
durch Christum, Gottes Son.
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7. Derselb vnser HERR vnd Heiland
fur vns ein ins recht Vaterland,
Zu lob vnd ehr seim Namen
in ewigkeit, amen.
Petrus Herbert (Hubertus).
Kirchengeseng 1566.
Her efter Wackernagel IV,6ti.
Denne slutningssalme, som bygger paa den aronittiske velsignelse, 4. Mos. 6,24-26 og paa Ps.
121,8, er skrevet af Petrus Herbert, en af de
bøhmisk-mæhriske brødres ledende mænd. Sam
men med 93 andre af Herberts 104 salmer frem
kom den i brødrenes salmebog, som Herbert
havde været med til at redigere: »Kirchengeseng
darinnen die Heubtartickel des Christlichen glaubens kurtz gefasset vnd ausgeleget sind: jtzt vom
newen durchsehen, gemehret, vnd Der Ro. Kei.
Maiestat, in vnterthenigsten demut zugeschrieben. Anno Domini 1566«. Den sidste del af
bogens titel sigter til, at en deputation af de
mæhriske brødre overrakte kejser Maximilian II
et eksemplar af bogen og bad ham om beskyttelse
for deres tro. I denne bog staar den anførte salme
i afsnittet om nadveren. Skaar siger om den, at
den »stadfæster sandheden i Herders vidnesbyrd
(Briefe iiber das Studium der Theologi, IV): »I
de bohmiske Brødres Sange er der ofte en Enfol
dighed og Andagt, en Inderlighed og et BroderSamfund, som vi vel maa lade være, da vi nu
mangle dem. Det er Skade, at man i det ringeste
ikke søger Guldet i disse Gruber og anvender det
efter vor Trang til almindelig Nytte«.«
Landstad har forsøgt at hæve guldet ved at
oversætte den:
1. Vor Herre Gud og Skabermand
Velsigne os i alle Land,
Han vende selv sig naadig hid,
Bevare os til evig Tid!
2. Vor Herre Gud og Frelser kjær,
Lad lyse over hver især
Sit Ansigts klare Lys og Skin,
Og give os al Naaden sin!
3. Vor Herre Gud og Trøster sød,
Sit Aasyn løfte paa vor Nød,
Han skue kjærlig til os ned,
Og give os en evig Fred!
,

4. Velsign os Gud, vor Fader god,
Velsign os, Jesu, for dit Blod,
Gud Helligaand, al Verden om
Velsign den hele Kristendom!
1

I
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5. Gak hen velsignet af din Gud,
Udvalte Jesu Kristi Brud!
Gak hen med Fred og Glædesang,
Gud er med dig paa al din Gang.
6. Velsignet eders Udgang vær,
Velsignet eders Indgang her,
Velsignet udi Lys og Løn
Ved Jesum Krist, Guds kjære Søn!
7. Han fører os, vor Frelsermand,
Hjem til vort rette Fædreland,
Der skal vi glædes bedre da.
Staar op, kom lad os gaa herfra! Amen.
M. B. Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast. Kristiania 1861, Nr. 95.
Her efter La 90.
I Landstads »Udkast« 1861 begynder de tre før
ste vers med »Herren vor Gud og«; det er for
mentlig ændret af metriske grunde.
Fra La 90 gik salmen videre til La rev 52, men
kun med de tre sidste vers: »Gå hjem velsignet av
din Gud«.
I Sønderjylland blev den optaget i N 24 med
v. 1,2, 3, 5, men fik ikke nogen stor betydning og
blev ikke optaget i D.
(Koch 11,415. Skaar 1,253).

VOR HERRE HAN ER EN KONGE STOR.
Mel. Kæmpevisen om Berner Rise.
1. Vor Herre, han var et lille Barn,
Han leged med gyldne Ringe;
Herodes han var det største Skarn,
Han vilde Guds Søn ombringe,
Men vor Fader i Himlen han lever.
2. Han sagde til Østens vise Mænd:
I Barnet med Flid oplede!
Og bringer mig saa Besked igien,
At Herren jeg kan tilbede!
Men vor Fader i Himlen han lever!
3. Hvad Gud har forlovt, det skeer dog ei.
Om Konger paa Jord end byde,
De Vise tog hjem en anden Vei,
Saa lærte dem Gud at lyde.
Thi vor Fader.
4. Herodes han svor med Fynd og Klem:
Den Skifting jeg skal nok ramme,
Om ogsaa hvert Barn i Bethlehem
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Forbløder sig med det Samme.
Men vor Fader.
5. Vor Herre, han var en lille Dreng,
Hans Fader, han var desstørre,
Guds Engel, han stod ved Josefs Seng,
Kom ind giennem lukte Dørre.
6. Han sagde: vaagn op nu Josef brat!
Tag Barnet og tag Marie,
Og giv dig paa Vei endnu i Nat,
Det er ikke Tid at bie.
7. Herodes, han er en stor Tyran,
Han Sværd over Barnet svinger,
Men skjule dig skal Ægypti Land,
Til atter jeg Bud dig bringer!
8. Uskyldige Børn i Bethlehem,
De maatte i Vuggen bløde,
Vor Herre, han var dog ei blandt dem,
Han leged med Roser røde.
9. Al Helvedes Fryd er stakket Dands,
Des længer er Helveds Pine,
Herodes, han gik fra Vid og Sands,
Han døde i Synderne sine.
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15. Guds Engle de stige op og ned.
Hvor Herren som helst er inde,
Hans Venner de bringe god Besked,
Og skyde dem Raad i Sinde!
16. Nu lystig og glad i Jesu Navn!
Vor Konge han er med Ære,
Og tjene maa Alting de Smaa til Gavn,
Hvis Broder han vilde være.
Thi vor Fader i Himlen han lever!
N. F. S. Grundtvig.
»Psalmer og Sange til Julen, samlede af J. F. og
R. Th. Fenger«, Kjøb. 1845, No. 25.
Saaledes blev denne vise først offentliggjort i
Fengernes Julehefte 1845 og gik senere videre til
P. O. Boisens »Bibelske og Kirkehistoriske Psal
mer og Sange for Skolen«. Grundtvig selv optog
den i Sangv. 11,63 tned udeladelse af v. 2 og 3,
iøvrigt med følgende ændringer:
Omkvædet er i første vers: »Men vor Fader i det
Høie, :/: Han lever :/:. Og i sidste vers: »Thi
...«. Det svarer til, at der ovenover er anført:
»Egen Melodi af J. P. E. Hartmann«.
2 (4),2: nok skal

5(7),i: grum Tyran,
10. For Josef nu stod Guds Engel brat,
Til Orde han tog saa fage:
Herodes, det Skarn, er død i Nat,
Tag du nu kun frit tilbage!
11. Med Barnet og med din Venne-Viv
Til Israels Land du stunde!
De Bødler, som trued Barnets Liv,
De have nu Muld i Munde!
12. Vor Herre, han er en Konge stor,
Og throner i Himmerige,
Dog mellem de christne Smaa paa Jord
Usynlig han er tillige.

7 (9) .4= Synder
«4(«6),3:
løvrigt udviser haandskrifterne flere varianter.
Et sted er omkvædet: »Vor Herre, han veed,
hvad vi tænker«. Et andet: »De smaa vil Guds
Engle bevare«. Det samme haandskrift har i ste
det for de fem sidste vers fire andre, som ifølge
Sangv. (gi. Udg.) V, s. 757 lyder:
Vor Herre han er en Konge stor,
Han sidder i Himmerige,
Men lille han er i Troens Ord,
Der Fjenden ham kan bekrige.

13. Og kvaltes i Barnemund Guds Ord,
Da toges Guds Søn af Dage;
Men de som gaae i Herodes Spor,
Dem møder da og hans Plage,
Thi vor Fader.

Herodes, vil han endnu i Kvæld
Med Helvede sig beraade:
I Ordet at slaa Guds Søn ihjel.
Slet ikke det skal ham baade.

14. Guds Engle endnu, saavelsom før.
Giør Alt hvad han vil beslutte,
Og laase man kan slet ingen Dør,
Saa de jo derind kan smutte.

Guds Engle endnu saa vel som før
Kan Vejen til Smaafolk hitte,
Og laase man kan slet ingen Dør,
Saa de jo der ind kan titte.
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Det gjælder da kun om Barnetro
Paa Ordene som de lyde:
De smaa skal i Fædrelandet bo,
Guds Fred og hans Frihed nyde.

Imidlertid var de fem sidste vers allerede blevet
udskilt og optaget som særlig salme i ETF 724
med de ændringer i omkvædet og i 5(16),3, som
er anført ovenfor. I samme skikkelse blev den
optaget i 10. opl. af Festsalmer 939, mens ETR
945 ændrede 5(16),!: freidig.
Disse fem vers blev optaget i RT 1,614, KH 135
og efter genforeningen i SS 811, blot med en ny
ændring i 5,1: Nu trøstig. Saaledes ogsaa i D 119.
(Uffe Hansen 11,226-7).

5. Ein frolich Vrstånd mir verleih,
am jiingsten Gricht mein Fursprech sey
Vnd meiner Svind nicht mehr gedenck,
auss gnaden mir das Leben schenck,
Wie du hast zugesaget mir
in deinem wort, das traw ich dir:
6. »Fiirwar, Fiirwar, euch sage ich:
wer mein wort hållt vnnd glaubt an mich.
Der wird nicht kommen ins Gericht
vnd den Tod ewig schmecken nicht,
Vnd ob er schon hie zeitlich stirbt,
mit nichten er drumb gar verdirbt!
7. Sonder ich will mit starcker Hand
ihn reissen auss des Todes band
Vnd zu mir nemmen in mein Reich,
da soli er dann mit mir zugleich
In freuden leben ewiglich!«
darzu hilff vns ja gnediglich!
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NAAR SYN OG HØRELSE FORGAAR.
Betliedlin zu Christo vmb eyn seligen abscheyd.
In der Melodej, Vatter vnser im Himmelreich.
etc.
1. HERR Jesu Christ, war Mensch vnd Gott,
der du littst marter, angst vnnd spott,
Fiir mich am Creutz auch endtlich starbst
vnd mir deins Vatters huld erwarbst:
Ich bitt durchs bitter leiden dein,
du wolst mir Sunder gnedig sein!
2. Wann ich nub komm in sterbens noth
vnnd ringen werde mit dem Tod,
Wann mir vergeht all mein Gesicht
vnd meine Ohren horen nicht,
Wann meine Zunge nichts mehr spricht
vnd mir vor angst mein Hertz zerbricht,
3. Wann mein verstand sich nicht versinnt
vnd mir all Menschlich hilff zerrint:
So komm, HERR Christe, mir behend
zu hilff an meinem letzten end
Vnd fiihr mich auss dem jammerthai,
verkiirtz mir auch des Todes qual!
4. Die bdsen Geyster von mir treib,
mit deinem Geyst stats bei mir bleib,
Biss sich die Seel vom Leib abwend,
so nimm sie, HERR, in deine Hånd!
Der Leib hab in der Erd sein ruh,
biss sich der Jungst tag naht herzu.

8. Ach HERR, vergib all vnser schuld!
hilff, das wir warten mit gedult
Biss vnser stiindlein kompt herbei,
auch vnser Glaub stats wacker sei,
Deim Wort zu trawen festiglich,
biss wir entschlaffen seliglich!
Paul Eber 1557.
Her efter Wackernagel IV, 2.
Wackernagel gengiver ovenstaaende tekst efter
»Psalmen, geystliche Lieder vnd Gesånge, sambt
etlichen Gebetten«, Strassburg 1569. Men sal
men er ældre. Det ældste nu kendte daterede tryk
er fra 1562, men det har man nu kun i en ny
udgave fra 1563, besørget af Lukas Lossius.
Der findes en polsk oversættelse »Panie Jezu
tys czlowieki Bog« i den polske Cantional af
Seklucyan, Konigsberg 1559, maaske dog 1561.
Der findes endvidere en plattysk oversættelse,
»HER Jesu Christ, war minsch vnd Gott«, i
»Enchiridion Geistliker leder vnd Psalmen«,
Hamborch 1565, og under denne tekst staar
følgende note: »D. Paulus Eberus Filiolis suis
faciebat, M. D. LVII« (Dr. Paul Eber skrev denne
salme for sine smaa sønner 1557). Dernæst findes
den i den bøhmiske Brødresangbog fra 1566, paa
højtysk, men inddelt i tolv firlinjede vers. Det
samme er tilfældet i Joh. Eichorns salmebog fra
1569, hvor der ovenikøbet som melodi angives
»Vater vnser« eller en af de mange melodier, som
firlinjede vers kan synges paa. I et par lidt senere
salmebøger dateres salmen til 1560. Den har
maaske været offentliggjort først som særtryk, og
Wackernagel nævner et par saadanne (Biblio-
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graphic 233, 279), som han daterer til 1550 og
1556, men det er aabenbart for tidligt. Alt i alt
er der næppe nogen grund til at tvivle om den
præcise oplysning i Hamborgsalmebogen.
Denne salme er blevet brugt af mange menne
sker, naar døden nærmede sig. Paul Eber bad
den selv paa dødslejet. Hugo Grotius bad den
sammen med en luthersk præst i Rostock, da han
i 1645 led skibbrud paa tilbagerejsen fra Sverige
og kom dødssyg til Rostock. Fyrst Joachim af
Dessau fattede en saadan kærlighed til den, at
han ikke blot lærte den udenad for selv at kunne
bede den hver dag, men tillige paabød, at den
skulde læses fra prædikestolen efter prædiken og
synges hver uge i hele landet Dessau. Dengang
levede Paul Eber endnu, og da han hørte om fyr
stens omsorg, blev han ængstelig for, at det var et
slet varsel, og faktisk døde fyrst Joachim kort
efter i 1561.
Den gjorde i sin direkte enfold saa stærkt et
indtryk paa samtiden, at den gennembrød skellet
mellem lutherdom og katolicisme. Den katolske
salmebogsudgiver Johann Leisen tri tt optog den
1567 i sine »Geistliche Lieder« med overskriften:
»En bedesalme til Kristus om en salig afsked fra
dette bedrøvelige liv«. Derefter blev den paa
anordning af biskop Johann Philipp af Bamberg
optaget i den katolske Bamberger-salmebog 1606
med overskriften »En urgammel katolsk bøn om
en kristelig ende i dødens nød, ogsaa til at bede
morgen og aften, af Leisentritt«. Da teologen dr.
Daniel Cramer saa det, skrev han: »O hvor blev
jeg glad, da jeg saa det!«
Den blev oversat til dansk i Hans Thomissøns
salmebog 1569. Oversætteren nævnes ikke, men
traditionen peger paa Rasmus Katholm, og der
er vel næppe grund til at tvivle paa det. Der er det
mærkelige ved oversættelsen, at den i overskriften
gentager noten fra Hamborgsalmebogen 1565 om
forfatterskabet, men den inddeler alligevel salmen
i 12 firlinjede vers, skønt Hamborgsalmebogen
har 8 sekslinjede. Oversætteren har nok ogsaa
kendt en af de tyske firlinjede tekster.
En Bøn til Christum/ om en salige
død/ oc affgang fra dette ælendige bedrøffuit Leffnit/ til det euige Liff.
D. Paulus Eberus filiolis suis faciebat.
M.D.lvij.
i. Herre Jesu Christ sand Mennisk oc Gud/
som banghed pine oc sorrigfuld mod/
for mig leed ind til Kaarssens død/
oc frelste mig fra den euig nød.
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2. Jeg beder dig for din pine skyld/
Vær mig arme Synder naadig oc huld:
Naar ieg er sted i dødsens nød/
Oc strider met den bittre Død.
3. Naar Øyen bryste oc siunen forgaar/
Naar Øern ey lenger at høre formaar/
Naar Tungen kand icke tale meer/
Oc Hiertet aff angist forknusit er.
4. Naar mig forgaar all min forstand/
Oc intet Mennisk mig hielpe kand:
Din hielp O Jesu Christ mig send/
Stat mig bi i min siste End.
5. Oc før mig aff denne Jammerdal/
Forstecke mig ocsaa Dødsens qual:
De onde Aander fra mig driff/
Oc met din Aand stedse hoss mig bliff:
6. Ind til aff Legemit gaar min Aand/
Herr anamme hende da i din haand/
Lad legemit soffue vden all plag
I Jorden/ til den yderste dag.
7. En glædelig opstandelse mig giff/
Min Talsmand du paa Dommedag bliff/
Oc paa min Synd icke mere tenck/
Det euige liff mig naadelig skenck.
8. Som du oc haffuer tilsagt mig
I dit Ord/ der til tror ieg dig.
Sandelig sandelig eder siger ieg/ (Joh: 5.8.
Huo mit Ord holder oc tror paa mig/
9. Til Dommen ey kommer/ sig til nød/
Oc skal ey smage den euige død/
Om hand end skønt døer timelig/
Dog er det hannem ey skadeligt.
1 o. Men ieg vil selff met stercker haand
Vdføre hannem aff dødsens baand/
Oc til mig indtage i mit Rige/
Der skal hand da met mig til lige
11. I glæde oc fryd leffue euiglig.
Der til hielp oss Herre naadelig/
O Herre forlad oss all vor brøst/
Oc styrek oss vel met Scrifftens trøst:
12. At wi met god taalmodighed
Met tro oc haab met flitighed
Dit ord beholde stadiglig/
Indtil wi bortsoffue saliglig.
R. Katholm, Th 335.
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I marginen ud for 8,3 er henvist til »Joh. 5,8.«,
hvilket betyder Joh. 5,24 og 8,51.
I »Vdkaarne Psalmer« 1642 findes foruden den
anførte oversættelse tillige følgende, som har haft
det oprindelige versemaal for øje:
Den samme Bøn/ om it saligt En
deligt/ anderledis. Oc kand siungis
som: Fader vor vdi Himmerig.
1. HErre JEsu Christ sand GVD oc Mand/
Du som leedst Pijne/ Spot/ Angist oc Tuang/
For mig paa Kaarssit din Aand opgaff/
Flyde mig der med din Faders Venskab.
Ved samme din Pijne jeg beder dig/
At du vilt være mig Synder naadig.
2. Naar jeg nu kommer i Dødsens Nød/
Oc kæmpis skal med den haarde Død/
Mine Øyen de bryste jeg slet intet seer/
Oc Ørnene høre slet intet meer/
Min Tunge hun leggis oc ey kand tale/
Oc Hiertet vil bryste aff Siuge oc Quale.
3. Naar min Forstand hun slet forgaar/
Oc slet ingen Menniske med mig staar/
Saa kom o HErre mig behende/
Til Hielp vdi min sidste Ende/
Oc føer mig aff denne Jammerdal/
Forkorte mig ocsaa Dødsens Qual.

Der skal hand da med mig tillige/
I Glæden lefue Evindelig/
Der til hielp os Gud naadelig.
8. Vor Skyld forlad os naadelig/
Hielp os at vocte taalmodelig/
Vor Tijme oc Stund/ naar den vil komme/
At wi da findis tro/ vaagne oc fromme/
Oc paa dit Ord troe stadelig/
Indtil at wi hensoffue Salig. AMEN.
Ukendt oversætter.
Vdkaarne Psalmer 1642.

Disse to oversættelser fulgtes ad i Mokkes salme
bog 1654, mens Cassube i sine udgaver skilte dem
ad. Men forspringet gjorde, at det var teksten i
Th, som gik videre til K med en del ortografiske
ændringer og een reel: 1,4: død. (I senere udga
ver: 6,2: den). I det forfatterregister, som findes i
flere udgaver af K, tilskrives salmen Martin
Luther.
Teksten i K blev optaget i P 472, mens Gb 57
moderniserede form og stavemaade noget mere,
og ændrede ganske lidt:
7,4: naadig
1 o, 1: kraftig
11,1: evindelig,

4. Den onde Aand bort fra mig drijff/
Med din Aand stedse fast hos mig bliff/
Til Siælen vil aff mit Lijff sig vende/
Saa lad den strax komme dig til Hænde/
Mit Legem lad soffue med Ro oc mag/
I Jorden indtil den yderste Dag.
5. Giff mig Opstandelse glædelig/
For din Domstoel forsuar du mig/
Mig arme Syndere du da giff/
Aff blote Naade det ævige Li ff/
Saa som du haffuer selff tilsagt mig/
I dit Ord/ som jeg troer visselig.
6. Sandelige/ Sandelige siger jeg/
Huo mit Ord holder/ oc troer paa mig/
For Dommen skal hand ey komme at staa/
Den ævige Død skal hand vndgaa/
Oc om hand end skal dø eengang/
Saa skeer hannem dog slet ingen Forfang.
7. Men jeg vil med min stercke Haand/
Rifue hannem slet vd aff Dødsens Baand/
Og tage hannem til mig i mit Rige/

12,3: stadige,
4: salige.

Tilstedeværelsen af to tekster i et halvt aarhundrede og for den enes vedkommende en
næsten uforandret form i mere end to hundrede
aar, vidner om, at denne salme fra begyndelsen
var dannet af solidt stof, og det er et faktum, at
den gennem lang tid har været en af de mest
brugte begravelsessalmer.
Først E 412 brød traditionen og omarbejdede
den radikalt:
1. O Jesu Christ! Guds Salvede!
Du kom og blevst et Menneske!
Du led paa Korset Qval og Død,
For mig at redde af min Nød.
2. Jeg beder dig: giv mig din Fred,
Naar jeg til Graven segner ned,
Og her fuldender Prøvens Tid
I Dødens sidste Stund og Strid!
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3. Naar Øiet bristefærdigt er,
Naar Øret Intet hører meer,
Naar Tungen ei kan røre sig,
Giv mig endda at tænke dig!

4. Før mig af denne Jammerdal!
Forkort mig Dødsens Vee og Qyal,
De onde Aander fra mig driv
Og med din Aand hos mig forbliv!

4. Men mørknes Tanken selv for mig,
Giv Hiertet dog at føle dig!
Og lad mit Livs den sidste Stund
Forkortes i en sagte Blund!

5. Naar da min Sjel forlader mig,
Annam den, Herre, da til dig!
Mit Støv i uforstyrret Ro
Lad blive gjemt i Gravens Bo!

5. Og min ved dig forløste Aand
Annam du. Herre! i din Haand!
Ja, styrk mig, naar jeg skielver ved
At nærme mig din Evighed!

6. En glad Opstandelse mig giv,
Paa Dommedag min Talsmand bliv!
Paa mine Synder meer ei tænk.
Af Naade evigt Liv mig skjænk!

6. Mit Legem gives Graven hen,
Det bliver nu til Jord igien;
Men herliggiort skal jeg opstaae.
Det Løfte tør jeg lide paa.

7. Du lovet har, o Jesu Christ,
At Den, som troer paa dig for vist.
Han skal for Dommen trygt bestaae
Og gjennem Død til Livet gaae.

7. Ved dig jeg Naade har hos Gud,
Naar jeg adlyder dine Bud;
Ja, naar jeg troer og følger dig,
Da lever jeg evindelig.

8. Thi skal, o Gud, din stærke Haand
Befrie mig ud af Dødens Baand
Og føre mig til Himlens Ro,
Hvor jeg hos dig skal salig boe!

8. Vel maa jeg døe i Tiden her.
Men leve skal jeg hos dig der;
Thi du vil selv med kraftig haand
Udløse mig af Dødens Baand.

9. Saa hjælp mig da, at paa dit Ord
Jeg af mit ganske Hjerte troer
Og hviler deri tryggelig,
Til jeg henslumrer blidelig.

9. Jeg lider, Jesu! paa dit Ord.
Det er min Trøst, det Sandheds Ord.
O! jeg vil troe og følge dig.
Da lever jeg evindelig.
Ove Malling, E 412.
Denne bearbejdelse er ifølge Skaar foretaget af
Ove Malling, men det er ikke umuligt, at andre
medarbejdere paa E har været virksomme.
I Norge bearbejdede Wexels den gamle salme
i sine »Christelige Psalmer« 1840:

W. A. Wexels.
Christelige Psalmer 1840.
Her efter 3. udg.
Uden at nævne kilden i registret har R 551 heraf
uddraget v. 3 og nogle linjepar af de øvrige vers
og deraf dannet en lille salme paa 3 vers:
1. Naar Syn og Hørelse forgaaer,
Naar ei at tale jeg formaaer,
Naar Ingen her mig hjælpe kan,
Da vær mig nær, min Frelsermand!

1. O Jesu Christ, sand Gud og Mand,
Som her i din Fornedrings-Stand
For mig led Korsets haarde Død
Og frelste mig fra evig Nød!

2. De onde Aander fra mig driv,
Og med din Aand hos mig forbliv.
Forkort mig Dødsens Kval og Vee,
Og lad mig snart dit Ansigt see!

2. Ak, for din Pine, Frelser kjær,
Mig arme Synder naadig vær,
Naar jeg er stedt i sidste Nød
Og strider med den bittre Død!

3. En glad Opstandelse mig giv,
Paa Dommedag min Talsmand bliv.
Og lad mig i al Evighed
Lovsynge dig for Liv og Fred!
R. 551, efter Wexels.

3. Naar Syn og Hørelse forgaaer,
Naar jeg at tale ei formaaer,
Naar Ingen her mig hjælpe kan.
Da vær mig nær, min Frelsermand!

Af denne bearbejdelse er linjerne 2,4 og 3,3-4
nye, resten er Wexels. Denne tekst gik uændret
videre til KH 634.
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I Sønderjylland har Ægidius, som af hensyn til
det blandede kirkesprog ikke var meget for at
følge den kongerigske tradition, foretaget en ny
oversættelse paa 12 firlinjede vers: »HErr JEsu!
GUd og menniske«, Æ 381. Men MB har hver
ken fundet denne eller den gamle tekst god nok
og har derfor bearbejdet salmen paany, ret frit,
og som det synes efter Wexels’ forbillede, i 8 fir
linjede vers: »Min Herre Christe, Gud og Mand«,
MB 607. Derefter har N paa grundlag af MB,
Wexels, R og Landstad sammensat følgende
tekst:

1. Min Herre Christ, sand Gud og Mand,
Som her i din Fornedringsstand
Forløste mig fra evig Nød,
Da du for mig led Korsets Død, (efter MB)
2. O for din Pine, Frelser kjær,
Mig arme Synder naadig vær,
Naar jeg udi min sidste Nød
Skal drages med den bittre Død!
(efter W)
3. Naar Syn og Hørelse forgaaer,
Naar jeg at tale ei formaaer,
Naar Ingen her mig hjælpe kan,
Da vær mig nær, min Frelsermand!
(W)
4. De onde Aander fra mig driv
Og med din Aand hos mig forbliv;
Forkort mig Dødens Kval og Vee
Og lad mig snart dit Ansigt see!
(R)
5. Det Legeme, som Gud mig gav,
Lad sove trygt udi sin Grav,
Indtil du komme skal herned
Dit frelste Folk til evig Fred!
(MB)
6. En glad Opstandelse mig giv,
Paa Dommedag min Talsmand bliv,
Paa Synden min ei mere tænk,
I Naade evigt Liv mig skjenk!
(efter W og den gamle)
7. Du
Og
Til
Og

siger saa: »Hvo paa mig troer,
hvo som holder mine Ord,
Doms ei kommer sig til Nød
smager ei den evige Død,« (Landstad)

8. »Thi jeg vil selv med mægtig Haand
Udføre ham af Dødens Baand
Og tage ham hen op til mig
Udi mit søde Himmerig!«
(efter den gamle)
9. Dertil hjælp os miskundelig,
O Jesu Christ, vi bede dig:
Forlad, forlad os al vor Brøst
Og styrk os vel med Skriftens Trøst, (efter Landstad)
10. At vi med god Taalmodighed,
Med Tro, med Haab og Kjærlighed
Dit Ord bevare stadelig,
Til vi indslumre sødt i dig!
(efter den gamle)
N 556.
Af denne bearbejdelse har SF 922 optaget v. 3-6,
og dette danner grundlaget for D 617, hvor de to
sidste linjer dog er hentet fra MF 599.
I Norge har Landstad i La 548, »Herre Jesu
Krist, sand Gud og Mand«, bearbejdet den
gamle tekst i 10 firlinjede vers. Hauge 324 ligger
den gamle tekst noget nærmere og har 12 vers.
La rev 603, »O Herre Krist, sann Gud og mann«
har forkortet Landstads tekst til 5 vers, og Ny
norsk 476 bringer en oversættelse af Støylen, »Aa
Herre Krist, sann Gud og mann«, paa 7 vers.

En ny dansk tradition blev skabt ved Grundtvigs
oversættelse, som fremkom i Prøveheftet 1845,
nr. 47. Det er næppe rigtigt at kalde det en ny
bearbejdelse af den gamle danske oversættelse.
Grundtvig vender tilbage til originalens sekslinjede vers og den oprindelige melodi, og han
følger Ebers tekst vers for vers, selv om han
iøvrigt bevæger sig frit.
Mel. Fader vor udi Himmerig.
1. Vor Herre Jesus, Gud og Mand,
Som holdt for mig til Døden Stand,
Til Korsets Død med Spee og Spot,
Og giorde dermed Alting godt!
Hør for din Pines Skyld min Bøn,
Og vær mig huld i Lys og Løn!
2. Engang jeg i den sidste Nød
Skal drages med den bittre Død,
Til Øiet brister under Bryn,
Og mig forgaaer al Sands og Syn,
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Til stum slet intet jeg forstaaer,
Og bristefærdigt Hjertet slaaer!
3. Naar Mennesker ei hjelpe kan,
O vær da hos mig, Gud og Mand!
Vær du mit Syn, vær du min Sands!
Vær du mit Lys med Himmelglands!
Forstæk mig Dødens bittre Kval!
Giør Veien kort til Glædens Sal!
4. De onde Aander fra mig driv!
Vær du min Aand, vær du mit Liv!
Og naar du løser Støvets Baand,
Tag Sjælen, Herre, i din Haand,
Til Hvile sød! mit Støv i Mag
Sig hvile og til Dommedag!
5. Og lad mig da med Fryd opstaae!
Tal selv min Sag, naar Dom skal gaae,
Paa Synden min ei mere tænk!
I Naade evigt Liv mig skiænk!
Ja kom ihu din gode Pagt,
Og giør det Alt, som du har sagt!
6. Til evig Tid lad fryde mig
Dit: sandelig, jeg siger dig,
Hvo paa mig troer, som skrevet staaer,
Med ham i Rette ei jeg gaaer,
Den bittre Død han smager ei.
Men trodser den paa Livets Vei!
7. Om af min Vens der Noget døer,
Min Kæmpehaand, af Dødens Kløer,
Det vrister ud, til evig frit
At færdes rundt i Rige mit.
At smage Liv og aande Fryd
Med mig ved Seierssangens Lyd!
8. Halleluja! vor Frelser god,
som mild for os udgiød dit Blod!
Din Naades Ord du gaaer ei fra,
Dit Løfte er et trofast Ja,
Thi Ja og Amen er i Dig,
Gud-Faders Ord evindelig!
N. F. S. Grundtvig 1845.
»Prøveheftet«, nr. 47, jvf. Sangv. IV, 56.
Dette er god oversættelseskunst. Næsten linje for
linje følger Grundtvig Ebers tekst, men man mær
ker ikke, at det er en oversættelse, heller ikke at
det er noget gammelt. Ordene virker ganske mo
derne, og et tilskud af poesi giver dem ny glans.
Denne tekst blev optaget i ETF 1037, med ude
ladelse afv. 7. Den blev foreslaaet optaget i RT1,
12
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men kom først med i RT 2,984, hvor v. 7 ligeledes
er udeladt og følgende ændringer foretaget:
I, 4: derved
3,5: Gør stakket
6: Og Vejen
4,5: Hvilen
Saaledes gik den videre til KH 629. D 611 har
udeladt ændringen i 4,5.
(Koch 1,276, 278; VIII,59i-5. Fischer 1,276. Kulp
309. KulpBF 314. Skaar 11,416-9. Nutzhorn 11,309II. Widding 11,127. Thuner 664. Uffe Hansen II,
193-4. StJ IL264).

VOR HERRE JESUS I DEN NAT.
W. 124, DK 107.
(at synge, mens Alterlysene tændes).
1. Vor Herre Jesus i den Nat,
hvis Gru han selv kun kender,
af alle svigtet og forladt,
forraadt i Synderhænder,
2. Sig selv os i sin Nadver gav
som Brød og Vin for Livet,
forinden Svøbe, Kors og Grav
blev ham til Gengæld givet.
3. Derfor paa Herrens Bord er sat
de Lys, som nu vi tænder;
de vidner om den onde Nat,
der os og vort omspænder.
4. Der er kun Mørkets Gru og Gys
hos os og alle Steder.
Kun her, kun her, kun her er Lys,
hvos Jesus med os beder.
K. L. Aastrup:
»Salmer. Anden Samling«, 1941, nr. 37.
Efter Aastrups oplysning i et brev er salmen skre
vet 15. febr. 1941. Den udkom samme aar i for
fatterens anden salmesamling, hvor en efterskrift
knytter følgende bemærkning til den, jvf.overskriften i parenthes: »Angaaende Nr. 37 bemærkes, at
endnu er nogle Steder den rette Skik bevaret:
først at tænde Lysene umiddelbart før Altergan
gen«.
Den blev optaget i D 416 paa foranledning af
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kirkeminister Hermansen, som paa et møde i
kommissionen den 19. maj' 1952 udtalte om
Prøvesalmebogen, at han kunde ønske mindre
Landstad og mere Aastrup. Kommissionen optog
da endnu to salmer af Aastrup, nemlig ovenstaaende og »Herrens kirke er paa j'ord«, som
ikke havde været med i Prøvesalmebogen.
I en kronik om Aastrups salmer skriver Jens
Kruuse i »Jyllands-Posten« d. 14. juni 1957, at
denne salme nok har en grundtvigsk klang, men
den er dog »det fineste eksempel i hele salme
bogen paa en tale af vor tid, der evner at fast
holde evangeliets ord og klang og budskab stadig i nutidig sprogdragt.
I en salme som denne opdager man en rent
poetisk virkning, der er den moderne gode salme
digter givet - spillet mellem vore erindrede bibel
ord og den nye digtning, som spil mellem skjulte
melodier bag en rytme, som spil paa glemte min
der dybt i vort sind, i en god ny salme maa jo dog
de to tusind aar klinge med, skriften, og endda de
salmer vi levede med, før vi traf denne«.

VOR HERRES JESU MINDEFEST.
1. Jesu søde Hukommelse
Den giør, at Hjerter himmelsk lee,
Thi hvor han kommes ret ihu,
Lyslevende han er endnu!
2. O Jesus, du er himmelsød,
Forsøder selv den bittre Død,
Gift-Bægeret ei skader den,
Som dig, Livsfyrste, har til Ven.
3. Du Kildespring til Naadens Flod,
I dig al Sødme har sin Rod,
Og kun som Vandet er mod Vin,
Er Kvinders Kiærlighed mod din.1
4. Den
Den
Den
Den

er for Øiet Soleglands,
er for Øret Tonedands,
er i Munden Mjød og Vin,
er i Hjertet Olje fiin!

5. Den hilser mildt som Morgenrød,
Den brænder klart som Solens Glød,
Den døber os med Glædens Daab,
Den føder Herlighedens Haab!
6. Den føder Hjertens-Kiærlighed
Til Dig, som Døden for os leed,
1. Denne linje, som har vakt nogen diskussion, er i
virkeligheden et bibelcitat fra Davids sørgesang over
Jonatan, 2. Sam. 1,26.

Den føder Kundskab evig sand
Om Livets Lys og Livets Land!
7. Et Lys, som aldrig bliver slukt.
En Blomst, som altid sætter Frugt,
En Videnskab, som Gud kun veed,
Er Livet i din Kiærlighed!
8. Kun hvo som elsker, kiender Gud
Og dig, Hans visse Sendebud,
Hans Ord, Hans Billed og Hans Søn,
Hans Jævnlige i Lys og Løn!
9. Vær, Jesus! da mit Liv og Lyst,
Den skjulte Perle i mit Bryst!
Vær du min Trøst, vær du min Fred!
Vær du mit Lys, min Salighed!
10. Som Faderen, saa ærer dig
Hvert Engle-Kor i Himmerig,
Og som du elskes her paa Jord,
Af Støv opelskes Engle-Kor!
11. Saa bryd da ud i Fryderaab,
Du gamle Tro, du unge Haab,
Og du, som ei af Alder veed,
Du evigglade Kiærlighed!
12. I Jesu Navn, syng Jesu Pris
I Ørken og i Paradis,
Alt hvad som Tunge har og Røst,
Alt hvad som Hjerte har i Bryst!
13. Syng høit og lavt i fulde Kor!
Syng lavt, du Himmel! høit du Jord
Saa smelter sammen høit i Sky,
Med Jesu Navn en Lovsang ny!
14. For Midleren, for Gud og Mand,
Den mægle skal paa Himlens Rand
Imellem alle Aanders Kor
Og alle Hjertesuk paa Jord!
15. Ja, Himmel! giør vort Suk til Nyn
Paa Lovsang din med Kraft og Fynd!
Engang skal vi forstærke da
Dit evige Halleluja!
16. Halleluja for Herrens Bord
I Himlen hist, og her paa Jord!
Halleluja! far op, far ned
For Jesus i al Evighed!
N. F. S. Grundtvig:
Psalme-Blade til Kirke-Bod, 1843.
Her efter Sangv. 111,233.
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Allerede af den første linj'e ser man, at denne
salme har nogen forbindelse med »Jesu dulcis
memoria«, men en nærmere sammenligning vil
vise, at den alligevel maa betragtes som en origi
nal Grundtvig-salme. Grundtvig har tidligere
under inspiration af den gamle berømte latinske
salme skabt en praktisk talt ny, nemlig »Du er vor
skat, o Jesus sød«, og desuden foretog han en mere
originaltro oversættelse eller bearbejdelse af den
gamle oversættelse: »At komme, Jesus, dig i hu«,
se nærmere under »Du er vor skat, o Jesus sød«.
Men det fremgaar af begyndelseslinjen i teksten
her, at Grundtvigs udgangspunkt er den gamle
latinske; han har maaske villet oversætte den eller
forny den, men han har straks opgivet det igen og
blot beholdt versemaalet, idet han lod tankerne
gaa sine egne veje; disse tanker er saa paa een
gang paavirket af den gamle hymne og samtidig
Grundtvigs egne. Det blev altsaa ikke den salme,
som han egentlig havde tænkt, da han skrev de
første linjer, og dem skiftede han derfor ud senere.
Men samtidig vilde den tanke ikke slippe ham, at
han burde forny den gamle tekst, og omtrent paa
samme tid tog han derfor fat igen og skrev »At
komme, Jesus, dig i hu«, som ligger den gamle
meget nærmere, og hvori v. 16 er meget nær i
slægt med v. 4 her.
Naturligvis kunde man godt tænke sig, at han
først havde skrevet den mere originaltro tekst og
derefter havde lyst til at røre sig lidt friere, men
hvorfor skulde han saa i den friere gengivelse
begynde med de to umulige linjer, der er taget
fra latinen: »Jesu søde hukommelse Den giør, at
Hjerter himmelsk lee«? Vi maa derfor antage, at
rækkefølgen af de her tre nævnte salmer er:
Du er vor Skat, o Jesus sød, 1837-40.
Jesu søde Hukommelse, 1843.
At komme Jesus, dig i Hu, 1843?
Dateringerne og spørgsmaalstegnet er Sangvær
kets.
Nærværende salme har tillige det træk fælles
med »Jesu dulcis memoria«, at det er en uniomystica-salme. Der er ikke i den gamle tale om
nadveren, men da den blev brugt som nadver
salme, var det naturligt, at tankerne i en tilsva
rende dansk salme ogsaa drejede hen paa nadve
ren, og denne bliver da ogsaa direkte nævnt i
sidste vers. Helt afgørende bliver nadverpræget,
naar Grundtvig i Prøveheftet ændrer de to første
linjer. Saa ved man fra begyndelsen, at det er en
nadversalme, og det har man i tankerne under
alt det følgende.
12*
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Salmen blev først trykt i de »trykte salmeblade«
1844 og derefter i Prøveheftet 1845. Dermed er
der ialt kommet følgende ændringer til i forhold
til ovenstaaende tekst, som Sangværket har gen
givet efter haandskriftet:
1,1-2 Vor Herres Jesu Mindefest
Den Højtid er, som glæder bedst;
2,4:

Som Livets Skiænker har til Ven.

4.3:
4:

Most og Vin,
for Hjertet Balsam fin.

5.3:

døber Støv

8,2:

Hans Hjertes Sendebud,

ØA:

mit Liv, min Lyst,

i3»3:

Saa smelte sammen kan i Sky

14,1-2: Den Fælles-Sang for Gud og Mand,
Giør Fællesskab paa Himlens Rand
Grundtvig var dog snart klar over, at den var for
lang, og da han første gang selv vilde gøre brug
af den, nemlig i et af de særtryk, der blev for
løbere for Festsalmerne, et særtryk til paasken
1847, forkortede han den til v. 1, 9, 7, 10, 11, 12,
16. Saaledes blev salmen 1850 optaget i 1. opl. af
Festsalmer nr. 632, i Rørdams Mern-Festsalmer,
og ETR 736.
Det samme versudvalg blev optaget i R 346 og
KH 382, blot med en ændring:
7 (16),3: stig op, stig ned

I 1864 i 8. opl. af F besluttede Grundtvig sig til
atter at forlænge salmen med fire af originaltek
stens vers, altsaa nu i alt v. 1,9, 7, 3, 5, 6, 8, 10,
11, 12, 16, og med følgende nye ændringer:
4(3),4: Kvindens
6,2: for os Døden
Saaledes blev den optaget i Sangv. (gi. udg.) IV,
176 og derefter i de grundtvigske salmebøger:
FK 53, FA 69, FN 81, FV 52 og S 68.
Denne udvidede tekst fandt ogsaa vej til Søn
derjylland og blev optaget i N 295 med følgende
ændringer:
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4 (3),4: Moders
6,a: Døden for os
7 (8),4: Sand Gud med ham i Lys og Løn.
11 (16),3: stig op, stig ned

Salmebogskommissionen besluttede at optage sal
men ganske som Festsalmer 8. opl., saaledes i
Prøvesalmebogen 453; men da v. 4 (3) ,4, »kvin
dens kærlighed« havde vakt nogen kritik, udelod
man dette vers, og efter at kommissionen havde
afsluttet sit arbejde, besluttede kirkeminister Hermansen paa forslag af Hee Andersen og Sv. Norrild, at ændre 10(16),3 som KH: stig op, stig ned.
Saaledes fremkom teksten i D 425. Men for
fatterangivelsen burde være ganske simpelt:
»Grundtvig 1843«. Det er ingen oversættelse af
den latinske, og hvad Grundtvig gjorde 1864 var
kun at indføje vers, der var digtet 1843.
I Norge blev den 1859 optaget af Wexels i 3.
udg. af »Christelige Psalmer« med den samme
tekst som ETF 1076 i Danmark (v. 1,9, 7,5,6, 10,
11, 12, 13, 14, 16). Heraf udelod Hauge 166 v. 5
og 14, mens Landstad slet ikke optog salmen.
La rev 710 har optaget 7 vers, hist og her noget
ændret. Efter denne tekst, ændringerne indbefat
tet, har Hovden oversat den til Nynorsk 554 r
»Vaar Herre Jesu minnefest«.
(StJ II,2io).

VOR HERRE, TIL DIG MAA JEG TY.
Herrens Huus.

3. Det er mig dog vist over Alt:
Langt borte kan Du ikke være;
For immer af Hiertet paakaldt
Du trøster saa ømt dine Kjære,
Ja, i Dig, vor Drot,
Det føle vi godt,
Vi leve og røres og ere!
4. Du er i det hellige Ord,
Du gav os i Hierter og Munde,
Du blandt vore Lovsange boer
Som Røsten blandt Fugle i Lunde;
Saalidt som Dit Ord
Saalidt kan Dit Chor,
Dit sjungende Folk gaae tilgrunde!
5. Er spæd Du kun hos os endnu.
Som Haabet, der fattes end Vinger,
Guds Søn er dog sandelig Du,
Og Himmelens Hær Dig omringer,
At løse vort Baand
Saa godt som Guds Haand
Formaaer den Almægtiges Finger.
6. Om her paa Jerusalems Gruus
Du fryser i Vogterens Hytte,
Lad Engle det hellige Huus
Fra Nazareth til os da flytte,
Saa der Du i Ro
Til Mand kan opgroe!
Med Borge vi ei det vil bytte!
7. Nei, der vil vi samles i Løn
Hos Joseph og Moder Marie
Og bede til Gud med Hans Søn,
Som Børn paa Hans Herlighed bie;
Os lære paa ny
Da Engle i Sky
At sjunge, saa Fuglene tie!

1. Vor Herre! til Dig maa jeg tye,
For stærke er Fienderne mine,
De tænke at høit over Sky
Du ændser ei Tienerne dine;
Du ei os forstaaer
Ei heller formaaer
At løse af Angest og Pine!

8. Er spæd Du, vor Herre, saa from,
Dit Fadervor kan Du dog stamme
Og Alt hvad Du beder Ham om,
Han lover og gjør med det Samme,
Da læges vort Savn,
Dit hellige Navn
Ei længer paa Jord er til Skamme.

2. De Daarer, de tænke det helst,
I Muldet Du ligger, det sorte,
Af Fader i Himlen ufrelst
Fra Trolde og Engle forgiorte,
Hensmuldret i Støv,
Henveiret som Løv,
Indspærret af Helvedes Porte.

9. Dit Navn skal jo vidt overgaae
Hvert Navn, der fra Læber kan lyde,
Lad røbe da Bølgerne blaa.
Hvad Jesu Navn har at betyde!
Lad Store og Smaae
Al Verden forstaae
Guds Engle i Navnet adlyde!
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i o. Vor Herre! ja nu er Du nær,
Det kan vi paa Trøsten fornemme,
Og med Dig er Himmelens Hær,
For os alle Englene stemme
I Himmelens Raad
Til Glæde for Graad;
Vort Hierte! hvi vil Du dig græmme?
11. Triumf! Vi har vundet vor Sag!
Med Engle kom Huset det lave;
Nu har over Hoved vi Tag,
For Øie en lille Guds Have;
Af Palmerne smaae
Guds Engle forstaae
Guds Barnet et Lysthuus at lave.
12. Guds Engle i Fjederham graa
Ydmyge som Glutter og milde
For Barnet vil sjunge og slaae
I Palmerne aarie og silde;
Da leger i Bryst
Vort Hierte med Lyst
Med Fryd af de Levendes Kilde!
N. F. S. Grundtvig (1843-46).
Dansk Kirketidende 1869, nr. 46, 21. nov.
Sp. 721-723.
Jvf. Sangv. IV, 5.
Efter manuskriptet at dømme er denne salme
skrevet 1843-46 siger Kr. Madsen i Sangv. (gi.
udg.) V, s. 786. Noterne i den nye udgave VI,
s. 274, retter dette til 1839-41, fordi papirforma
tet kun er sikkert paavist i disse aar. Man kunde
maaske bekræfte dette ved at henvise til, at lin
jerne 10,4-5 maa være skrevet i den friske glæde
over de raadgivende stænderforsamlinger. Den
blev dog først offentliggjort i Dansk Kirketidende
1869, nr. 46. Hvis man ikke nøjes med et versudvalg, som det sker i salmebøgerne, men tager
salmen for sig som en helhed, er den saa vanskelig
at forstaa, at et forsøg paa forklaring næppe vil
være overflødigt: Kirken og dens tjenere er i nød
og anfægtelse (v. 1); kirkens fjender vil jo helst
lade, som om Jesus er død og borte (v. 2), men
menigheden ved ud fra erfaringer om bønhørelse
og trøst, at Herren lever (v. 3); han er i sit ord,
han troner paa menighedens lovsange (Ps. 22,4),
og saa kan hans folk ikke gaa tilgrunde (v. 4).
Men han har endnu ikke vundet fuld skikkelse i
os, han er spæd, om han end i sig selv er almægtig
(v. 5). Naar »Jesus i os« kun er et frysende barn,
maa vi bede om, at englene flytter hans barn
domshjem til os, ligesom de i den gamle legende
flyttede det fra Nazaret til Ankona, for at han og
vi der kan vokse til mands modenhed. I dette

barndomshjem vil vi bede sammen med Jesus,
og englene vil lære os at synge lovsange i stedet
for klagesange; det er vel denne mærkelige tanke,
der har givet salmen navnet »Herrens hus«
(v. 6-7). Er »Jesus i os« kun spæd endnu, kan
han dog bede Fadervor, og Gud opfylder alle
hans bønner, saa hans navn bliver æret og vort
savn lægt (V. 8). Hans navn skal overgaa alle
andre navne (Fil. 2,9-11), det skal menighedens
historie lære alle folk. »Bølgerne blaa« er et af
Grundtvigs symbolske udtryk, der ofte betyder
»historien«, »tidernes strøm« (v. 9). Den him
melske stænderforsamling billiger Jesu bøn og
beslutning om at frelse sin menighed, englene
stemmer for den (v. 10). Derefter udfører de be
slutningen og flytter Jesu barndomshjem til os,
saa vi har tag over hovedet, ja, have med lysthus
udenfor (v. 11). I fugleskikkelse1 vil de sidde i
havens træer og synge for Barnjesus og os, saa
vore hjerter fyldes af de levendes lyst i stedet for
sorg og anfægtelse (v. 12). Dermed svarer salmens
slutning til begyndelsen.
Det er klart, at versudvalget her maa volde
noget besvær, og man maa prøve sig frem. Først
optog FK 278 de første otte vers. Det blev ikke let
at forstaa. Derefter optog BT 764 v. 1,3, 4, 5, 10.
FN 393 forsøgte med syv: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Men
saa blev praktisk talt alle enige om seks: 1, 3, 4, 5,
9, 10. De fleste beholdt i 2 (3),3 Grundtvigs ud
tryk »immer«, saaledes F 395, FA (1. udg.) 397,
S 420, FV 397, ST 825, HT 780, TT 750,
KST 734 og Askov 694. Men nogle rettede til
»altid«: FA (2. udg.) 397, KHT 883, DT 932 og
Jessen 739. Saaledes ogsaa D 519.
(Uffe Hansen II, 79-82. Dagens Nyheder 4. maj 1958).

VOR JESUS KAN EJ NOGET HERBERG
FINDE.
1. DAs JEsulein kan keine herberg finden
zu Bethlehem/ in seiner Vater-stadt.
Es låsst sich da in schlechte windeln binden,
wo sonst das thumme vieh die ruhe hat.
Die krippe ist die lager-stette;
das diirre gras und stroh sein angenehmes
bette.
2. So hat der HErr die armuth auserwåhlet/
der aller guten gaben geber ist.
Er wird so gar den siindern beygezåhlet/
bis er zu schanden macht des Satans list.
Wir menschen sollen selig werden/
1. Grundtvig kalder ofte englene fugle, f.eks. »Fred
skovens nattergale«.
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weil GOttes Sohn ein mensch geboren wird
auf erden.
3. Gelobet sey der HErr von hoben thaien/
geruhmet sey die grosse seiner macht.
Hent hat er unserm ungemach gerathen/
diss ist die segens-volle wunder-nacht.
Gesegnet seyen deine schatten/
durch die das licht anbricht/ das wir
verlohren hatten.
4. Ach scheine durch/ o licht/ in unsre seelen/
erleuchte des verstandes finsterniss;
lehr unsern willen nur das gute wåhlen;
zernichte gantz in uns den schlangen-biss:
dass wir nicht mochten ewig sterben/
hast du uns ja erkauft zu deines Vaters erben.
5. Wer kan uns nun aus allen feinden schaden/
da uns GOtt selbst hat seinen Sohn verehrt/
er schencket uns die fulle/ seiner gnaden/
was ist/ dass er uns nicht zugleich beschert ?
So sey denn ihm auch unser leben/
zum wohlverdienten danck/ auf ewig gantz
ergeben.
Johann Daniel Hermschmidt.
Freylinghausen: Neues Geist-reiches Gesang-Buch
etc.«, Halle 1714. Nr. 20.
Herrnschmidt opholdt sig i Halle i to perioder,
først som ung student og medhjælper hos Francke,
senere som teologisk professor. I de mellemliggen
de 13 aar, 1702-15, var han kapellan hos sin far i
Bopfingen og en kort tid superintendent i Idstein.
Han var en ret betydelig salmedigter, dyb og
tænksom, men han manglede, som Koch siger,
noget af det rigtige poetiske sving. Freylinghau
sen optog i sin salmebog 17 af Herrnschmidts sal
mer, 10 i første del, 7 i anden, men de fleste skal
dog stamme fra hans ungdom, det første ophold i
Halle eller de ti aar i Bopfingen. Nærværende
salme hører ikke til de bedste, og selv om den i en
vis periode blev optaget i en del salmebøger, er
den nu ikke længere kendt i Tyskland. Schrader
(16) har foretaget et par ændringer:
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Hand lader der i ringe Svøb sig binde/
Hvor ellers Fæ og faar gaar ind i lye/
En Krybbe er hans første Eye/
Det tørre Græs og Straa hans angenemme1
Leye.
2. Den Herre har sig fattigdom tilegnet/
Som alle gode Gaver har i Haand/
Og bliver slet2 blant arme Syndre regnet/
Indtil hand sønderriver Satans Baand/
Nu er her Liv for alle Døde/
I mens3 Guds Søn paa Jorden lod sig føde.
3. Velsignet være Herrens store Naade/
Hans store magt til Evig minde sat/
Som vidste paa vor Jammer Bod at raade/
I denne Underfulde Naades Nat/
Velsignet Mørcke/ uden lige!
Da Lyset selv brød frem af søde Himmerige.
4. Ach lad/ o blide Lyys/ vor Nat forsvinde/
Oplyys den plat formørkede forstand/
Lær Villien det gode ret at finde/
Tag Gifften bort af Slangens bidske Tand/
At vj ey skulde døden smage
Har du os kiøbt til arv i Himlene at tage.
5. Saa vil vj os/ Trods alle Fiender Fryde/
Gud har os givet det ham kiærest var/
Og lader alle Naade-Strømme flyde/
Hvad er der/ som hand os ey givet har/
Saa være ham da ogsaa Livet/
Og hvad vi har/ til evig offer givet.
»Nogle Advents-Psalmer/ tillige med et Tillæg til de
forhen udgivne Jule-Psalmer gud til ære og Hans
Kircke til opmuntring sammenskrevne af H.A.B.,
Tundern 1733«.
Salmen blev optaget i Klenodiet 1739 med en
lille ændring, bortset fra de ortografiske:
4,6: Himmelen

1,5: Die kripp’ ist seine lager-stådte,
3,5: Geseegnet seyn in holden schatten

Men i Klenodiet 1752 rettede Brorson et par
metriske fejl, som mod sædvane havde indsneget
sig i originalen, og ikke hidtil var blevet rettet.
Der var en fod for lidt i 2,6 og 5,6; det blev rettet
saaledes:

Brorson har oversat den til dansk:

2,6: Guds egen Søn

Melod. Hand smelter hen.
1. VOr Jesus kand ey nogen Herberg finde
I Bethlehem/ sin egen fædre bye/

5,6: hvad vi er og har
1. behagelig. Det er paa en maade ironisk, men det
ligger dog ogsaa deri, at Jesus finder det godt saaledes.
2. helt, aldeles. 3. eftersom.
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Allerede P 19 havde dog opdaget fejlen og æn
drede:

2,4 og et par steder nøjedes med mindre ændrin
ger:

2,6: Guds egen Søn

2,5: Nu er der Liv
6: Fordi.

5,6: vi har, til tak, og evig
Desuden to andre ændringer:
2,3: bliver seet
(maaske er »seet« en trykfejl for »slet«, men
den fortsætter gennem alle udgaver og Gb)
4,4: som kom af slangens tand,
Gb 78 optog uden ændringer Ps tekst. E har ude
ladt salmen.
Grundtvig gjorde i Sangv. 1,185 et forsøg paa
en omdigtning, som han med en fodnote betegner
som »Brorsons, omgjort for Tonens og Begyndel
sens Skyld«. Den gamle begyndelse er da ogsaa
bibeholdt, men ellers er der ikke meget tilbage af
Brorsons; eksempelvis anføres omdigtningen af
v. 4:
Men vil kun Mand fra drømte Bjerge-Toppe
Neddale til sin Bedste-Moders Skiød,
Og være for vor Herre en Græshoppe,
Og troe paa Navnet, som fra Himlen lød,
Da regner Gud det ei saa nøie,
Vil til sin høire Haand
Med Jesus ham ophøie!
Dette har i hvert fald Mynster ikke kunnet
goutere. Da han i ET572 genoptog den med nogle
ændringer, hentede han ikke disse hos Grundtvig,
men hos grundtvigianeren W. A. Wexels, som i
Norge havde optaget den i »Christelige Psalmer«
1840. V. 4 blev udeladt; iøvrigt er ændringerne
i ET:
1,4:
6:

Hvor ellers Markens Qyæg
hans første Barneleie.

2,3-6: Den Hellige blandt Syndere er regnet,
At han maa sønderrive vore Baand.
Nu er der Haab for alle Døde,
Idet Guds egen Søn
3,6:
4(5),6:

høie Himmerige.
som P.

Saaledes blev den ogsaa optaget i R 151, mens
KH 139 vendte tilbage til Brorsons tekst i 1,4 og

I Sønderjylland blev alle vers optaget i MB 36 og
N 77. Det sidste sted er ændringerne:
1,4: som ET.
6: som ET.
2,5: Nu er der
6: Fordi
3,6: høie
4,4: som P.
5,6: som Klenodiet 1752.
D 78 har udeladt v. 4, men holder sig i de op
tagne vers meget nær til Brorson.
I Norge havde som nævnt Wexels optaget den
med visse ændringer, som Landstad ikke brød sig
om; La 144 og Hauge 65 er meget nær ved Bror
sons tekst, mens La rev og Nynorsk har udeladt
salmen.
(Skaar 1,384. Handbuch 222. Koch IV, 349 ff. BSS I,
s. 47).
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1. Vor Klippe vi slippe umuelig.
Førend os Hielpen er sendt;
Lad være vi ere uduelig’,
Hvilket er noksom bekiendt.
Begiære vi meere, vort Hoved,
End Naade, som baade er lovet,
Og dyre og suure fortient.
Vor Klippe etc. etc.
2. Hvor skulde det huldeste Hierte
Bøje den Fattiges Ret,
Forjage den Svage i Smerte,
Glemme hans Taarer saa let?
Du lover. Vi vover at vinde.
Du soer det. Vi troer det at finde.
Og dertil vi holde os tet.
Hvor skulde etc. etc.
Hans Adolph Brorson.
»Doet. Hans Adolph Brorsons fordum Biskop over
Riber-Stift Svane-Sang«, Kiøb. 1765.
Nr. XXXXVI.
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Bortset fra de længsels toner, der gaar gennem hele
Brorsons Svanesang, er der i formen overalt et
fuldendt mesterskab, men ingenlunde nogen ens
formighed. Der findes sange saa enkle, at de
synes at have sunget sig selv, og kunsten ligger
skjult under den lydefri overflade. Der er andre
sange, hvor det er øjensynligt, at den store lyriker
har stræbt efter det højeste mesterskab i retning af
klingende rim og musikalsk vellyd. Den lille salme
hører til de sidste. Der er baade inderrim og ende
rim og omkvæd. Stavelserne synger til hinanden,
og bag den menneskelige stemme toner luthens
strenge.
Lige forud for den gaar »Her vil ties« og »Skal
vi ustridig hist Guds Himle-Bryllup gieste«, begge
saa helt anderledes, ogsaa indbyrdes forskellige.
Men bagefter kommer »Som Kiøbte og Døbte vi
bære« paa samme versemaal som her, sluttende
med det berømte vers: »Vor Losen er: Rosen i
Torne«. Og saa igen den helt enkle: »O Hellig
Aand! mit Hierte«. Hvilken rigdom i stemning,
hvilket mesterskab i form, hvilken evne til varia
tion!
Den slags skrev Brorson til glæde for sig selv og
sine husfæller om aftenen, naar han var træt, eller
i svaghedsperioder, der hindrede ham i visitatsrejser.
Men ved salmer som denne, der er næsten alt
for kunstfulde, gaar det let saadan, at man nyder
klangen og ikke lægger mærke til indholdet. Og
der er da heller ikke nogen tvivl om, at Brorson
har nydt sit spil, men han har tillige følt, at dette
tonende og dvælende spil var retfærdiggjort af, ja
udsprang af kærligheden til Ham, som fortjente
den fineste lovprisning af menneskers tunge. Der
for har han noget at sige, ogsaa i en sang som
denne:
1. Vi kan umuligt slippe dig, Jesus (klippen,
Ps. 18,3), før du har hjulpet os (1. Mos. 32, 26).
Det er kendt nok, at vi ikke selv dur til noget;
men begærer vi andet af dig (vort hoved, Ef. 1,22)
end den naade, som du dyrt har fortjent til os?
BSS har gjort ret i at tilføje et spørgsmaalstegn
efter lin. 7. Ellers maatte man vel som Brix gætte
paa, at der i lin. 5 skulde staa »ei« i stedet for »vi«.
2. Har den fattige ikke faaet ret til Himmerig?
(Math. 5,3. Luk. 6,21). Skulde dit kærlige hjerte
bøje den fattiges ret (2. Mos. 23,6), støde ham
bort og glemme hans smerte? Nej, du har lovet,
og du har svoret, at du vilde holde dine løfter
(Hebr. 6,13). Paa dette grundlag vover vi at
kæmpe, vinde og finde.
Den lille salme blev 1895 optaget i Hjemlands
toner 477, derefter i IMS 100, KHT 864 og den
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nye Hjemlandstoner 476. Med D 568 gaar den
for første gang ind i de autoriserede salmebøger.
Den er ikke kommet ind i de norske salme
bøger, men den lever i folket, som har dannet
melodier til den, og den synges af de norske mis
sionærer paa missionsmarken.
(L. J. Koch 11,204. BSS III, s. 90. Blom Svendsen I,
217-18. Hans Brix: Analyser og Problemer I, 1933,
s. 322-3).

VOR SJÆL ER DERTIL FØDT OG
BAAREN.
1. Die seele ist dazu gebohren,
dass sie was gottliches erfreu’:
sie war vom schopfer auserkohren,
dass sie sein bild und gleichniss sey;
wer kan die ehre gnugsam preisen,
die GOtt der seelen wolt’ erweisen ?
2. Kein adel glich sich ihrem adel,
kein’ pracht kam ihrer schonheit bey;
man fand an ihr gar keinen tadel,
ihr schmuck war viel und mancherley,
es konnt ihr ewiglich nichts fehlen,
denn GOtt war selbst das licht der seelen.
3. Sie schopfte stets aus ihrer quelle,
aus welcher sie entsprungen war;
die weissheit war ihr spiel-geselle,
die treflich ist und1 wunderbar;
sie hatte ehr’ und reichthum funden,
weil sich der Hochste ihr verbunden.
4. Ihr leben war, stets GOtt zu lieben;
ihr alles, dass sie sein soilt’ seyn;
war’ sie in seiner liebe blieben,
so wår’ sie frey von quaal und pein;
allein der feind hat sie verderbet,
die sunde ist uns angeerbet.
5. Sie ist nunmehr gantz irrdisch worden,
sie liebt die eitelkeit der welt,
sie lebt nun in der sunder orden,
der arge hat sie gantz verstellt;
sie kan sich nicht mehr aufwerts schwingen,
sie suchet ruh’ in schnoden dingen.
6. Sie ist in aberwitz verfallen,
sie spielet nur in sand und koht;
hort sie gleich blitz und donner knallen
so denckt sie doch an keine noht;
sie iibt sich nur in poppen-wercken
und låss’t nur thorheit an sich mercken.
1. Freylinghausen : die trefflichkeit gar.
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7. O GOtt! der du ein heyl gegeben
und hilff’st der seelen wieder auf;
erwecke sie zum neuen leben
und fordre zu dir ihren lauf;
lass mich die weissheit wieder finden
und mich mit neuer lieb’ entziinden.
8. Ach nimm von mir die grosse schande,
dass ich so wenig dich geliebt,
da sich dein hertz zu solchem brande
der seelen gantz zu eigen giebt;
hor’! wie ich dirs so schmertzlich klage,
hilff mir von der betriibten plage.
9. O! liebe, hilff dich lauter lieben,
o! bringe mich in dir zur ruh ?
ich kans nicht langer mehr aufschieben,
ach! neige dir mein inners zu?
ich will dir gern mein hertz hingeben
dich lieben ist der seelen leben.
10. Ach! liebe, ach! ich kans nicht lassen,
ich wiederhole mein gebet,
lass mich die reine liebe fassen,
sey doch demiihtiglich gefleht.
Denn kan ich dich recht lauter lieben,
was ist, das mich denn1 mag betriiben.
11. O! hochster GOtt, wo soli ich finden
die flamme, die mein hertz begehrt?
o liebe! lass dich iiberwinden,
und sey mir doch nicht abgekehrt;
denn låssest du dich in mich nieder
so find’ ich meine seele wieder.
12. Ich håbe mich schon långst gesehnet,
mit schmertzen lieb’ und such’ ich dich;
du hast mich schon an dich gewehnet,
ach! liebe, komm’, erfiille mich:
du hast mich ja, eh’ ich gebohren,
zu deiner wohnung schon erkohren.
13. Du bist mir doch nun schon versehen,
dein Vater hat dich mir geschenckt;
so lass es doch nur bald geschehen,
dass sich mein alles zu dir lenckt;
denn alle kraft wird nur verschwendet,
die nicht in dir wird angewendet.
14. So sey mein himmel, meine sonne,
mein reichthum, meine herrlichkeit,
mein schatz und lust-spiel, meine wonne,
mein ewig leben in der zeit!
1. dann.

find’t dich mein hertz, o lebens-quelle!
so find’ ich meine rechte stelle.
Christian Friedrich Richter.
»Geistreiches Gesang-Buch«, Darmstadt 1698.
Her efter Schraders »Vollståndiges Gesang-Buch«,
Tondern 1731, Nr. 258.
Lægen ved vajsenhuset i Halle, C. F. Richter,
havde ikke blot studeret medicin, men ogsaa
teologi og var tillige en betydelig digter. Han var
tidligt moden og døde tidligt. Han var kun 22 aar,
da denne salme blev offentliggjort i Darmstadtsalmebogen 1698. Hos Freylinghausen blev den
først optaget 1714. Syv aar efter forfatterens død
udgav hans broder Christian Sigismund »Dr.
Christian Friedrich Richters erbauliche Betrachtungen vom Ursprung und Adel der Seelen, von
deren Verderben und Wiederherstellung, nebst
dessen såmtlichen Poesien«, Halle 1718. Heri fin
des Richters 25 salmer, og naturligvis netop
denne, der er som et anhang til og kvintessensen
af den traktat, der har givet samlingen navn. Den
har overskriften: »Gottes Liebe ist das Leben und
die Ruhe der Seelen«. Man forstaar deraf, at sal
men ikke er et tilfældigt tema, som Richter har
sat paa vers, men den indeholder tanker, han
virkelig har levet med.
Schrader optog den med en ubetydelig æn
dring, og Brorson har oversat den til dansk:
Mel. Hvo kun vor Gud vil lade raade.
1. Vor Siel er dertil fød og baaren/
I Gud at vorde skiøn og Riig/
Just dertil af ham selv udkaaren
At vorde ham sin Skaber liig/
Hvo kand den Ære noksom prise/
Som Gud har vildet os bevise.
2. Her var en Adel-Stand at hitte/
Som himlen selv har agtet skiøn/
Og ey den allermindste Smitte
I hendes Væsen/ Art og Kiøn/
Her kunde ingen Mangel være/
Thi Gud var hendes Lyys og ære.
3. Hun drack af samme kildes Floder/
Hvoraf hun selv var kommen frem/
Og Viisdom/ hendes Selskabs Broder/
Var hende meer end angenem/
Hun hafde meer end Rigdom funden/
Thi hun var ret med Gud forbunden.
4. Hvo kand den Liflighed beskrive/
Som hun i hendes Gud fornam/
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O! at hun Lod sig fra ham drive/
Sig til uhørlig1 Last og Skam/
Men Fienden hendes Bryllups Dage
Har vendt til Skiendsel/ Væ og Plage.
5. Nu er hun gandske j'ordisk bleven/
Og indtet mere ret forstaar/
Veed ey hvor hen hun er fordreven/
Men vild i denne Verden gaaer/
Hun kand sig ey til Gud opsvinge/
Men elsker det/ som er saa ringe.
6. Hun gaaer i Barendom/ og spiller2
Med denne Verdens Leer og Sand/
Sig ingen Fare forestiller/
Beleer Guds vredes Torden-Brand/
Med ducke-Toy hun sig Umager/
Og agter ingen Siele-Sager.
7. O Gud/ som har en Frelse givet/
At bedre den fortviilte Stand/
Veck Sielen op igien til Livet/
Som du/ og ingen Anden kand/
At hun igien kand viisdom finde/
Og icke løbe meer i blinde.
8. Tag fra mig bort den Spot og Skade,
At jeg saa lit har elsket dig/
Som med dig vil saa gierne Lade
Den arme Siel forene sig/
Hør dog min ynkelige Stemme/
Og ræd mig ud af dødsens Klemme.
9. Giv! at jeg dig kand elske meget/
Og føør mig i dig selv til Roe/
Det stincker/ hvad der er mit eget/
At jeg ey hos mig selv kand boe/
Mit Hierte dig skal vorde givet/
Dig elske er min Deel i Livet.
10. De Sucke/ jeg saa dybt maae drage/
Ach! lad dem dig til Hierte gaae/
Din søde Kierlighed at smage/
Er aid den deel jeg tencker paa/
Thi kand jeg elske dig af Hierte/
Saa kand mig intet meere smerte.
11. O store Gud! hvor skal jeg finde
Den Lue/ hiertet ønsker sig/
O lad dig/ lad dig overvinde/
Og drag mig selv igien til dig/
Thi bliver du med mig forbunden/
Jeg da min Siel igien har funden.
I. uhørt. 2. leger.

12. Den Kierlighed/ jeg lenges efter/
De Bryste/ som jeg til er Vant/
De giver rette livsens Kræffter/
O! gid jeg ved dem laae saa sandt/
Jeg er jo dertil just udkaaren/
Ja/ førend jeg blev fød og baaren.
13. Just dertil/ dertil estu1 givet/
Til mig af Evighed udseet/
Saa lad mig i dig finde livet/
Jeg tier ey/ føør det er skeet/
At aid den deel/ der i mig tændes/
Med dig begyndes maae og endes.
14. Saa vær min Himmel/ Sool og Ære/
Min Herlighed og Tiids fordriv/
Min Skat/ jeg kand i Hiertet bære/
Min evig deel i dette liv/
Faaer jeg kun dig/ min livsens Kilde/
Saa faaer jeg aid den deel jeg Vilde.
»Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære Og
Hans Kircke til opmuntring forferdigede af H. A. B.,
Tundern, 1734«.
Salmen findes i det tredie af de fire smaa hæfter,
som tilsammen udgør første del af salmerne om
troens grund. De tre hæfter har ikke noget titel
blad, fordi dette findes i det første. Man har ikke
vidst, hvordan de hørte sammen, og paa grund
af en forkert indbinding i Universitetsbibliotekets
eksemplar, hvor de tre titelløse hæfter er anbragt
forud for julesalmerne, har man tidligere ment,
at de var Brorsons ældste. Det er dog ikke tilfæl
det. Man ser det ved nærmere at undersøge selve
hæfterne; og hvis man ordner dem rigtigt faar
man den samme ordning af indholdet som senere
i Klenodiet. Det her omhandlede hæfte begynder
med salmer »Om Guds Billede/ og Menniskens
Elendighed og Fordervelse om Jesu Sucke«, hvor
ogsaa denne salme hører hjemme.
Den blev optaget i Klenodiet 1739 med en
enkelt ændring ud over de ortografiske:
7,1:

frelser

Det oprindelige »Frelse« er næppe nogen trykfejl,
da det stemmer med den tyske original.
P 241 har i 7,1 bevaret »frelse« og kun ændret:
9,5:

være

Gb 287 ændrede meget mere:
2,2:
4:
6:
1. er du.

Som Himlens Præg og Mærke bar,
I Sielens Art og Væsen var,
var selv dens Lyst og Ære.
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3.1
2
3
4
5
6

Den
den
Dydens Selskabs-Broder,
Var Sielen
Den
den

4,2
3
5

Som Sielen i sin Gud
den
vore Bryllups

5,1
3
5

den
den
Den

6,1
5

Den
den

7,5

den

5,1
3
4
5
6(7),5
6

12,2
3
4

Det Gode, som
Det
Det danner Hiertet høyt og sandt,

14,2
4
6

og Siele-Lyst,
Og eene Sindets ædle Trøst!
den Lod

I E blev salmen udeladt, men Mynster genoptog
den i ET 591 med vers 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, n,
ændret saaledes:
2,1 -4: Her var et Adelskab at finde,
Som Englens, der Guds Ansigt saae;
Ei mindste Smitte var derinde
I Sielens Væsen og Attraa;
6
Sielens
3,i
2
3
4
5
6

Den
den
var dens
Og Paradiset var dens Hiem;
Den
den

4,2
3
5

Som her den i sin
den ... rive.
Thi Fienden nu dens Høitidsdage

den
Og ikke mere gaae

7(io),6

Da

8(h):

uændret.

Mynsters bearbejdelse blev optaget i R 422 og
KH 465, det sidste sted dog med en lille ændring:
2,6
6(7),i

9,i--4: Lad mig din Kierlighed indtage,
Skienk mig i dig den sande Roe,
Lad Kiødets Gierning mig mishage,
Og lad mig altiid hos dig boe!
være
5

den
den
Og
Den

var selv dens
Frelser

I Sønderjylland optog MB 340 salmen med 13
vers, i senere udgaver med alle 14. N 332 lagde
Mynsters bearbejdelse til grund, men tilføjede
v. 6, 9, 12, 14, ændret saaledes:
1-5 =

som ET og R.

6,1--4: Den gaaer i Barndom, ta’er kun vare
Paa Leg med Verdens Leer og Sand,
Den tænker ei paa nogen Fare
Og leer ad Vredens Tordenbrand;
den
5
7,i
5
8(9),3
4
5
6

Frelser
den
Jeg væmmes nu ved alt mit Eget,
Saa jeg ei
dig er overgivet.
At elske dig, min

9(io):

uændret.

10(1 O:

uændret.

ii (12),2
3
4
6

Den Føde, hvortil jeg er vant,
Den
Der gjør os fri fra Verdens Tant;
Selv førend

12(14),2
4
5

og Sjælelyst,
Som giver mig en evig Trøst;
du Livsens

Paa andre maader er salmen optaget i S 402,
SF 693 og GF 494. Men man lægger særlig mærke
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til, at MF 426, som har optaget v. 1, 2, 5, 7, 11,
har sat »mennesket« i stedet for »sjælen«, sagtens
for at undgaa den formentlige nyplatonisme i sal
men. Men en saadan operation kan patienten
ikke overleve; allerede de tre første vers falder
ganske fra hinanden:
1. Af Gud er Mennesket udkaaret
i ham at vorde skøn og rig,
just dertil blev det født og baaret
at vorde ham, sin Skaber, lig.
Hvem kan den Ære noksom prise,
som Gud har villet os bevise!
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3. Den drak af samme Livsens Kilde,
Hvoraf den selv var kommen frem,
Den søgte kun hvad Herren vilde,
Og hvor han var, der var dens Hjem.
Den havde meer end Rigdom funden,
Thi den var ret med Gud forbunden.
4. Det var Uskyldighedens Dage,
De som en Morgendrøm forsvandt;
Et Gjenskin vender dog tilbage,
Hvor Hjertet Fred i Jesu fandt,
Og Paradiset atter vinker
Den frelste Aand, hvor Stjernen blinker!
W. A. Wexels 1840.

2. Her var et Adelskab at finde,
osv. som KH.
3. Nu er jeg ganske jordisk blevet
og intet mere ret forstaar,
véd ej, hvorhen jeg er fordrevet,
men vild i denne Verden gaar,
jeg kan mig ej til Gud opsvinge,
men elsker det, som er saa ringe.

I første vers hedder det »mennesket«, fordi det
ikke maa hedde »sjælen«. I andet vers heddet det
dog »sjælen«, fordi man ikke kan placere »men
nesket« i de omgivelser, der ser ud som en forudtilværelse. I det tredie hedder det pludselig »jeg«,
og der er forudsat et syndefald, som ikke er om
talt. Vil man bevare salmens poesi og det kos
miske drama, som har haft hjemstedsret i vore
salmebøger i et par hundrede aar, maa man lade
den blive staaende nogenlunde som Mynster har
restaureret den. Det har man ogsaa erkendt med
D 443, men modviljen mod salmen har alligevel
været saa stærk, at to af de gængse vers blev ude
ladt, især det skønne v. 3. Den teologiske realisme
kunde have været tilfredsstillet paa en bedre
maade, f.eks. ved optagelse af v. 9 i den sønder
jyske restaurering.
I Norge foretog Wexels 1840 i »Christelige
Psalmer« en fuldstændig omstøbning ved kun at
optage de tre første vers og tildigte et nyt slut
ningsvers. Det første vers er uændret; derefter
hedder det:
2. Her var en Adelstand at skue,
Som Himlen selv har agtet skjøn;
Her brændte Kjærlighedens Lue,
Her Reenhed var i Lys og Løn;
Her kunde ingen Mangel være,
Thi Gud var Sjelens Lys og Ære.

Det er i hvert fald en interessant løsning af sal
mens problem.
Landstad foretrak dog Mynsters bearbejdelse,
som han med smaa ændringer optog i La 487.
Den gik videre til La rev 509, som dog udelod v.
3. Hauge 466 optog alle 14 vers i en selvstændig
bearbejdelse. Til Nynorsk 392 har Hovden over
sat 6 vers: »Vaar sjel er fødd til høgste æra«.
(Koch IV,363. Fischer I,11^. Skaar II,262. BSS I,
s. 260).
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1. Vort Løsen er vor Tro og Daab,
Det er vor Samfunds-Kiæde,
Deraf udspringer al vort Haab,
Oprinder al vor Glæde,
Og Ordet af vor Herres Mund,
Det er vor Kirkes Klippe-Grund,
Og Hellig-Aandens Sæde!
2. Som Aanden vil, saa aander Han,
Og Røsten kan du høre,
Men ubemærket farer Han,
Som Ordet har at føre,
Han skjuler sig i Læbe-Lyd,
Skiøndt Han er Ordets Kraft og Dyd,
Som klinger i vort Øre!
3. Kun Verdens Aand er stolt i Sind,
Guds Aand sig dybt nedbøier.
Sig ligner selv ved Veir og Vind,
Mens Ordet Han ophøier!
Dog født af Aand var selv Guds Ord,
Som her Han gik og stod paa Jord,
Og det Ham selv fornøier!
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4. Af Aanden fødes vi, som Han,
Skiøndt syndige i Kiødet,
Vi leve op, veed ei hvordan,
I Kirke-Moderskiødet!
Om Fødselen afVand og Aand
Vi tale kun med Tunge-Baand,
Til det er overglødet!

11. Alt hvad da Præst og Menighed
End sukker for af Aanden,
Naar Tro og Daab vi holde ved,
Oprinder efter Haanden,
For Kys-Haand blot i Jordans Bad
Med Ridder-Slag i Davids Stad
Os adler Guddoms-Aanden!

5. Men Alt er og paa rede Haand,
For ret det hængde sammen,
Saa vi i Daaben fik den Aand,
Som bader sig i Flammen,
Skiøndt Alt var der saa grumme smaat,
Og Ordet tørt og Haaret vaadt.
Og kun et Degne-Amen!

12. Guds Aand er end saa rund og riig,
Som Første-Pindsedagen,
Men dagligdags sparsommelig,
Og taaler ingen Vragen,
Saa, takke vi for Vand og Brød,
Os Vinen skiænkes himmelsød,
Vi smagde aldrig Magen!

6. Ja Han, som svæved over Hav,
Hvor Alt var tomt og øde,
Og Vandet Føde-Kraften gav,
I Verdens Morgen-Røde,
I Herrens andet Føde-Land
Gaaer gierne giennem Ild og Vand
For Jordens Himmel-Grøde!

13. Thi dyrke vi den Hellig-Aand,
Med Faderen og Sønnen,
Og kysse ydmyg Ham paa Haand,
I Psalmen og i Bønnen;
Med Haand og Mund, skiøndt det er sært,
Han skiænker Alt hvad os er kiært,
Ja, evigt Liv er Lønnen!

7. Han elsker meer den sagte Lyd,
End Storm og Torden-Braget,
Opflammer dem med Hjertens Fryd,
Som Tegnet har modtaget,
Og med Johannes barnebly
Har i den sagte Lyd fra Sky
Gud-Faders Røst opdaget!
8. Lad Verdens Aand kun spids og stolt
Om Vanddaabs-Aanden tale,
Slaae hykkelsk Vrag paa Kiød og Haand,
Og af sin Ild-Daab prale!
Hvad skader det, naar »Han i os«
Dog byder »ham i Verden« Trods,
Som Klippen Knold i Dale?
9. Hvad skader det, naar Herrens Aand
Til stolte Mindes-Mærker,
Af Gud vor Faders Høire-Haand,
End føier Mester-Værker,
Saa vi med Sang kan døve Staal,
Og stige lukt i Sky fra Baal,
Som glade Aften-Lærker!
10. Hvad skader os al Spee og Spot,
Naar vi, med fromme Fædre,
Det har paa Jorden lyst og godt,
I Paradis langt bedre!
Naar vi som Solen straale der,
Vi mindes knap, vi kaldtes her
Guds Faar og Lammets Vædre!

N. F. S. Grundtvig:
»Sang-Værk« 1837, No. 73.
Denne salme, hvori der tilsyneladende er en hel
del underligheder, er ved nærmere eftersyn rig
paa Johannæiske tanker. Nogle faa bibelhenvis
ninger og noter kan klare meget:
2.1- 2: Johs. 3,8.
3,3:
5:
4:

Johs. 3,4.
Luk. 1,35.
Johs. 3,5 og 10. Vi forstaar ikke talen om
fødslen af vand og Aand, før Aanden
selv har oplyst os derom ved at gennemgløde os. Jeg tør ikke sige, om man i
gamle dage, da det var mere alminde
ligt at skære børnene for tungebaand,
gjorde dette ved at brænde tungebaandet over; i saa fald er der et ordspil her
som ogsaa i v. 11,4.

5,3-4: Ap. G. 2,3.
6.1- 4: 1. Mos. 1,2.
5: andet Føde-Land: menigheden.
6: Selv om noterne i Sangværket vel har ret
i, at ild og vand hentyder til daaben, er
der vel næppe tvivl om, at det ogsaa
hentyder til det ordsprogsagtige »at gaa
gennem ild og vand«, altsaa trodsende
alle hindringer.
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6,7: Jordens Himmel-Grøde kan være Guds
børn. Sangværket siger: Kristenlivets
vækst.
7,1-2: 1. Kong. 19,12.
5: ved Jesu daab. Jobs. 1,32-34.
8,5-7: 1. Jobs. 4,4. Kristi Aand i os er saa
meget stærkere end verdens aand, som
klippen er stærkere end en jordknold i
dalen.
g:

1. Jobs. 5,4-5. Kristi Aand gør endnu
det underværk at gøre svage kristne til
sejrherrer.

10.1- 4: Aab. 7,14-17.
5: Math. 13,43.
7: Ez. 34,17.
11.1- 4: Jobs. 16,13. Da Grundtvig her skriver
»efter Haanden« betyder det nok ikke
blot »lidt efter lidt«, som man har brug
for det, men »ved Guds haand«. Men
denne dobbeltbetydning giver han senere
afkald paa ved at ændre stavemaaden.
5-7: Vi ærer Gud (Kys-Haand) ved at tage
mod daaben, og derfor faar vi den høje
ste ære; det er billigt køb.
12,5-7: Takker vi for den jordiske fattigmands
kost, maaske endda fangekost (vand og
brød), skal vi nok faa festens vin at
smage. Math. 26,29. P. A. Fenger æn
drede det til »dagligt Brød«, hvad han
næppe havde gjort, om han deri havde
set en hentydning til daab og nadver.
Men det er muligt, at der er en saadan
hentydning til sakramenterne, der heller
ikke ser ud af saa meget, jvf. 5,5-7.
I 2. udg. af Sangværket er der nogle ændringer:
i ,6:

Gudshusets.

8,1:

Lad spids og stolt kun Verdens Aand1)

9,3:

Af Guds

10,5:
7:

Sole
Guds Faar med Lam og Vædre!

1. Saaledes allerede i skrivepapirseksemplaret af SangVærk 1837. I sidste øjeblik opdagede Grundtvig, at
han havde glemt rimet; han klarede det ved at bytte
ordene om.

Vers 13 er udskiftet med et helt nyt; se nedenfor
v- 5Grundtvig var naturligvis klar over, at salmen i
denne form og længde ikke egnede sig til guds
tjenstlig brug. Han omarbejdede den derfor til
6. opl. af Festsalmer, hvor den kom til at lyde:
1. Vort Løsen er vor Tro og Daab,
Det er vor Samfunds-Kiæde,
Deraf udspringer alt vort Haab,
Oprinder al vor Glæde,
Og Ordet af Vorherres Mund,
Det er Guds-Husets Klippegrund,
Det er Guds-Aandens Sæde!
2. Som Aanden vil, saa aander han,
Og Røsten kan du høre,
Men dog usporlig farer han,
Som Ordet har at føre,
Saa Fødselen afVand og Aand,
Et Underværk er af Guds Haand
Ved Ordet i vort Øre!
3. Alt hvad vor Christen-Menighed
End sukker for i Aanden,
Naar Tro og Daab vi holde ved,
Meddeles efterhaanden;
Slaae paa Guds Gaver aldrig Vrag!
Da som paa første Pindsedag
Gud raader Bod paa Vaanden!
4. Guds Aand er end saa riig og rund,
Som i Apostel-Tiden,
Skiøndt i vort Hjerte og vor Mund
Det flammed saa ei siden,
Og takke vi for Vand og Brød,
Os Vinen skiænkes himmelsød
Med Heltemod til Striden.
5. Ja, født af Aanden i vor Daab,
Opvoxe skal derefter
Guds Herligheds det lille Haab,
Og daglig samle Kræfter,
Og finde saa ved Herrens Bord
I Kiærlighedens Guddoms-Ord
Alt hvad det higed efter!
Fest-Psalmer, 6. opl., 754,
jvf. Sangv. IV, 300.
Saaledes blev den optaget i ETR 852 og ETF
935, det sidste sted dog 4,5: dagligt Brød. I 8. opl.
af Festsalmer ændrede Grundtvig 2,7: Som Ordet.
I 10. opl.: 1,3: oprinder. 1,4: udspringer.

VOR TRO ER DEN FORVISNING PAA

Med disse fem vers blev den optaget i RT
2,909, ændret saaledes i forhold til den anførte
tekst:
1,7:

Og Helligaandens Sæde (som Sangv.)

3,1:
2:
4:

Alt, hvad saa Herrens Menighed
af Aanden,
Oprinder

4)5:

dagligt Brød,

Som 8. opl. af Festsalmer blev den optaget i
FN 318 og FV 260, som 10. opl. i FK 197,
FA 288, HT 748 og ST 777. S 305 følger 8. opl,.
men indskyder fra Sangværket v. 3 og 4.
De officielle salmebøger var dog forlængst
gaaet en anden vej. Allerede R 288 optog efter
Sangværket v. 1 og 11,1-4 + tg,!-2, ændret saa
ledes:
1,7:

Og det er Aandens Bolig.

2 (11), 1: Alt hvad saa Herrens Menighed
4: efterhaanden;
(12),5-7: Thi endnu er Guds Aand saa rig,
Saa mægtig og miskundelig,
Som første Pintsedagen.
KH 344 optog ikke salmen efter RT2,909, som
man kunde have troet, men efter R 288, kun
ændret:
2,1:

Og hvad saa

Saaledes gik den videre til SS 812 og D 406.
I Norge blev de fem vers fra Festsalmer op
taget i Wexels »Christelige Psalmer«, 3. udg.,
296, men den gik ikke ind i salmebøgerne.
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dass er uns selbst zu seinem preiss
in seinem Sohne liebet,
der mach’t das hertz so gantz gewiss,
dass es ohn’ alle hinderniss
zu GOtt in Christo eilet.
3. Der glaub’ ist ein gewisses guht,
ein lebendiges wesen,
dadurch dem hertzen so zu muht,
wie wir im worte lesen,
darin wir das mit augen sehn
als gegenwartig fiir uns stehn,
was Gott uns hat versprochen.
4. Der glaube horet, schmeckt und schaut
die unsichtbaren dinge;
darauf mein hertze traut und baut,
macht, dass ich frolich singe:
GOtt ist mein GOtt, sein Sohn mein Heyl,
der heil’ge Geist hat mir mein theil
im himmel schon versiegelt.
5. Nun soli der hollen gantzes heer
mich ferner nicht erschrecken,
die siinden, die wie sand am meer
mich wollen fast bedecken,
zerståubet GOttes liebe fort:
ich hore Christi kråftig’s wort:
sie sind dir schon vergeben.
6. Stiirmt denn der satan auf mich zu
mit zweiflenden gedancken,
so spricht dies wort mein hertz zur ruh’
und stehet fest im wancken.
Nichts macht mir ferner angst und schmertz,
mein glaube siehet Gottes hertz
in Christi blut und wunden.

(StJ 11,36 f).
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VOR TRO DEN ER ET STÆRKT BEVIS.
1. DEr glaub’ ist eine zuversicht
zu GOttes gnad’ und giite,
die seines Geistes kraft und licht
uns bringet ins gemuhte,
ein unbeweglich fester grund
auf Gottes wort und ew’gen bund
in seinem Sohn gestiftet.
2. Er ist ein gottlicher beweiss,
den GOttes zeugniss giebet.

7. 1st oft mein glaube schwach und klein,
wenn triibsal sich erhebet,
so muss es doch ein glaube seyn,
weil er nach hiilffe strebet;
so lange sich die hoffnung regt,
die mich nach Gott in Christo tragt,
so ist ein glaub im hertzen.
8. Driickt meiner fehier menge mich
und schlågt das hertz darnieder,
erhebt der alte drache sich,
stellt GOtt sich selbst zuwider,
so kåmpft und ringt des glaubens-licht,
bis es hindurch durch alles bricht
und GOttes liebe findet.
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9. Indessen starckt und mehret sich
der glaub in solchem kåmpfen,
und GOtt hilfft selbst recht wunderlich
den zweifel in mir dåmpfen,
dass ich im glauben hoffen kan,
wenn finsterniss mich um und an
umgeben und verschlossen.
10. Ich weiss, an wen ich glauben kan,
das soli mir niemand nehmen,
GOtt ist mein freund, den lauff’ ich an,
so kan mich nichts beschåmen,
er låss’t die nicht, die auf ihn sehn
und wenn auch alles soli zergehn,
so glaub’ ich seinem worte.
11. In diesem glauben will ich nun
getrost und freudig leben,
in GOttes liebe will ich ruhn,
in JEsu wunden schweben,
sein Geist soli pfand und zeugniss seyn
und so will ich in GOtt allein
durch meinen glauben leben.
Johann Hermann Schrader.
»Vollståndiges Gesang-Buch«, Tondern 1731.
Nr. 590.

Salmen fremkom først i Schraders egen salmebog
og blev optaget i »Auserlesenes Gesang-Buch«,
Flensburg und Altona 1740, aaret efter i »Auser
lesenes Gesang-Buch«, Copenhagen, og 1752 i
»das tausendliedrige«. Den er en af de faa af
Schraders salmer, der har fundet vej til salme
bøger i Tyskland. Fischer gør opmærksom paa,
at Schrader har haft et forbillede i en anden tysk
salme med samme begyndelse:
Der glaub ist eine zuversicht
zu GOttes gnad und giite:
der biosse beyfall thut es nicht;
es muss hertz und gemiithe
durchaus zu GOtt gerichtet seyn,
und grunden sich auf ihn allein,
ohn wancken und ohn zweifel.
Denne salme, som man tidligere har tillagt
Ludwig Andreas Gotter, men som man nu mener
er af ukendt oprindelse, fremkom først hos Freylinghausen 1714, har dog en anden tendens end
Schraders. Den vender sig mod den døde ret
troenhed og hykleriet. Bortset fra de to begyn
delseslinjer er der i denne salmes fem vers kun
eet, der minder noget om Schraders:

Das aber ist kein menschen-werck:
GOtt muss es uns gewåhren;
drum bitt, dass er den glauben stårck,
und in dir woll vermehren:
lass aber auch des glaubens schein
in guten wercken an dir seyn,
sonst ist dein glauben eitel.
Men selv slutningen af dette vers peger i en anden
retning end Schraders salme. Denne staar for os
danske som Schraders mestersalme, takket være
Brorsons oversættelse. Det er dog et spørgsmål,
om ikke »O Gud, fornuften fatter ej« er kraf
tigere i originalen end denne. Brorsons over
sættelse lyder:
Mel. Af Dybsens Nød lader os til etc.
1. Vor Troe er den Forvisning paa
At vi GUds Naade have,
Som ingen af sig selv kand faae,
Men det er Aandens Gave,
Den faste Grund i Hiertet lagt,
Ved Ordet, om den Naade-Pagt,
Som er i Christo stiftet.
2. Den er et fast og sterkt Beviis,
Som GUD i Hiertet skriver,
At hand os sig til ævig Friis
I Christo Naade giver.
At vi ej mere staae i Tviil,
Men løbe lige, som en Piil,
Til JEsu Blod og Vunder.
3. Et eget Væsen er vor Troe,
Et meget mægtigt Gode,
Som føles udi Siælens-Roe,
Og giør os vel til Mode,
Hvad ingen seer, det seer hun grandt,
Og veed, at det er evig sandt.
Hvad GUD i Ordet lover.
4. Usiunlige og høje Ting
Kand Troen see og høre,
Og mit i Sukke Fryde-Spring
Mod Naadens Soolskin giøre,
GUD er min GUD, og ved hans Aand
Jeg har alt Himlen i min Haand,
Thi JEsus i mig lever.
5. Hvad vil nu Satans gandske Hær
Med mine Synder giøre,
Lad ham dem alle, hver I sær,
Mig til Gemøtte1 føre,
1. føre til gemyt, dvs. minde mig om.
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Jeg veed vel, at min Synd er stoor,
Men JEsus siger i sit Ord:
De ere dig forlatte.
6. Dit Ord, dit Ord mig giver Roe,
Og er mit faste Anker,
Naar Satan stormer mod min Troe
Med mange tviilsom Tanker,
Hvad agter jeg hans Trusel meer,
Min Troe GUds milde Hierte seer
Igiennem JEsu Vunder.
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Salmen blev uændret optaget i Klenodiet 1739,
naar man ser bort fra ortografiske forbedringer.
Det er dog muligt, at følgende ændringer er mere
end ortografiske:
2,6-7: Men løbe lige som en piil
Til
(idet to kommaer er fjernet, kan menin
gen være ændret, men i saa fald ikke til
det bedre).
7,7:

7. Er Troen ofte svag, i sær
Naar jeg af Korset trænges,
Saa maae dog Troen være der,
Saalænge Siælen længes
At finde Hielp, og merke kand
Af Haabet kun det mindste Grand,
Saa er der Troe i Hierte.
8. Forskrekkes jeg for mine Fejl,
Hvorved sig Satan glæder.
Og truer mig med Lovens-Spejl,
GUD selv imod ham træder,
Saa blinker aldtiid Troens Sværd,
Og slaaer sig giennem alle Hær,
Til hun sin JEsum finder.
9. Imidlertiid formerer sig
Vor Troe, jo meer mand kiemper,
I sær naar GUD tit underlig
Vor Fiende slaaer og demper.
At mand i Troen haabe kand,
Naar vi i Korsets mørke Stand
Slet ingen Hielp kand skue.
10. Jeg veed: paa hvem min Troe er sat,
Ham faaer mand mig at unde,
Hvem GUD kun holder for sin Skat,
Skal aldrig gaae til Grunde,
Vel den, som bygger fast paa GUD,
Lad det saa tumles ind og ud,
Han staaer, naar alting ligger.
11. Saa vil jeg da i denne Troe
Mit gandske Levnet føre,
I JEsu Vunders søde Roe
Mit Hierte lystig giøre,
Hans Aand mig er et Pant derpaa,
At endelig min Troe skal faae
En sød og salig Ende.
»Nogle Psalmer Om Troens Grund.
(Den anden Deel.)
Udgivne af H. A. B., Tønder 1735«, s. 60.
is

hiertet.

P 298 ændrede følgende:
2,6:

ligesom en piil

3,5:

den

6,1:

Det ord, det ord

8,6:
7:

hver en hær,
den

Gb 200 ændrede yderligere:
2,6-7: Men løbe i en hellig lil
Til Jesu Ord
7,7:

Hiertet.

9,2-5: Vor Troe, jo meer der kiempes,
I sær naar Synd og Kiødets Svig
Med hellig Iver dempes.
Og vi paa Herren haabe kan,
11,2-4: Mit gandske Liv fremdrage,
Og i min Jesu søde Roe
En himmelsk Glæde smage,
5: er mig
I Sønderjylland fortsatte man med at optage
alle vers, saaledes i MB 383 og N 333; det sidste
sted er kun ændret:
1,4:

den

2,5-6: At vi ei meer i Tvivl skal staae.
Men ret af Hjertet ile maae
3.2:

5=

Et saare
den

Mig frem for Sindet føre;
5.4 =
7 = forladne.
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6,1:
4:

Det Ord, det Ord
Tvivlens

7,3:
4:
5:
7:

maa en Tro dog
Saafremt kun
Hjælp; naar mærkes
Hjertet.

8,1:
6:
7:

Fortvivler
hver en Hær
Til den

9,2:
4:
5:
6:
7:

Min Tro, jo meer jeg
Min Fjende
Saajeg
Om end i
Jeg ingen

10,3:
6:
7:

Hvo Gud
Om Sol og Maane slukkes ud,
Alting falder.

11,5:

er mig

1 Kongeriget blev salmen udeladt i E, men
Mynster genoptog den i ET 593 forkortet til
seks vers, nemlig 1, 3, 5, 6, 93 +8b, il, med
betydelige ændringer:
2 (3),2: saare mægtigt
5: den
3 (5):

Om i en mørk og bange Stund
Saa mange Synders Minde
Gaaer frem af Sindets dunkle Grund,
Min Siel dog Fred skal finde.
Jeg veed vel, at min Synd er stor,
Men større er det Naades-Ord:
Den dig forladt skal være.

4(6), 1:
3:
4:
5:
6:
7:

Det Ord, det Ord
Naar Tvivlen
vilde Tanker;
Mig ængster Frygten ikke meer,
Ved Troen jeg Guds Naade seer,
Og Hiertet vorder stille.

5(93 + 8b): Og Troen skal forstærke sig,
Naar stadigen vi kæmpe;
Vil Fristelser omringe mig
Og Tvivl mit Mod neddæmpe,
Saa blinker høit dog Troens Sværd
Og slaaer sig giennem hver en Hær,
Indtil den Seier vinder.

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

I den jeg søge vil min Ro,
I den min Gierning giøre.
Guds Aand er mig
At jeg i denne

Denne gennemgribende forkortelse og bearbej
delse har afdæmpet salmen, V. 3 er smukt, men
Satan er forsvundet. De andre ændringer er knap
saa heldige, og i v. 5(8b) er Jesus forsvundet.
Faren er ikke saa stor, glæden heller ikke. Med denne tekst grundlagde Mynster den kongerigske tradition, som holdt sig mere end hun
drede aar, og som endda, takket være en vis
konservatisme, fik indflydelse paa teksten i D.
R 434 og KH 504 ændrede kun: 1,4: den.
Mod slutningen af perioden og vel ogsaa ved
mødet med den sønderjyske tradition, begyndte
man dog at tvivle om, at Mynster havde truffet
det rigtige. KHT 964 optog som gradualvers
v. 10: »Jeg ved, paa hvem min Tro er sat«.
S 382 optog v. 1, 2 a-(-3 b, 4, 5 (uden omdigt
ning), 6, 10, 11. Heraf udelod ST 811 v. 6.
TT 751 optog otte vers: 1, 2a + 3b, 4, 5, 6, 7,
8 a + 9 b, 10.
Den kongerigske tradition var saaledes ved at
blive gennemhullet, og det stod klart for salme
bogskommissionen, at man dels maatte have mere
med af denne gode salme, dels gaa nærmere til
Brorsons tekst. GF 484 havde optaget 8 vers,
mens baade SF 744 og 745 og MF 561 og 493
havde delt salmen i to omtrent paa samme maade.
Prøvesalmebogen optog derfor salmen delt i
to, da det var utænkeligt, at man kunde synge
11 vers i eet stræk (en indflydelse fra E, som
stadig gør sig gældende), nemlig 518 bestaaende
af v. 1, 3, 4, 5, 6, 11, hvilket nogenlunde svarede
til den kongerigske tradition, blot med en tekst,
der laa Brorson meget nærmere; det blev stort
set en salme om den steerke tro. Endvidere 519,
»Vor tro den er et stærkt bevis, bestaaende af
v. 2, 7, 8, 9, 10; det er stort set en salme om den
svage tro. Delingen svarede til det sønderjyske
forslag, som igen havde rod i sønderjysk praksis.
Men da Prøvesalmebogen udkom, vakte dette
betydelig modstand. Kommissionen bøjede sig
lidt og faldt tilbage paa Mynsters redaktion af
v. 11. Men den har intet ansvar for, at D 484 i
v. 4(5) og 5(6) ogsaa blev ændret i retning af
Mynster. Det skete efter at kommissionen havde
afsluttet sit arbejde, idet Hee Andersens salme
bogskreds foreslog det til kirkeminister Hermansen, der ikke var utilbøjelig til ændringer i ret
ning af det tilvante.
Der kan dog noteres det fremskridt, at D 485
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bringer de hidtil udeladte vers med trøsten for
den svage tro.
I Norge blev salmen fremdraget af Wexels
1840 i »Christelige Psalmer«, forkortet til 5 vers,
som gik videre til Christianiatillæget 623. La 165
optog 10 vers, idet kun v. 8 er udeladt. Hauge 199
optog alle vers. La rev 195 forkortede til 7 vers.
Nynorsk har ikke optaget den.
Skaar noterer følgende bibelhenvisninger:
V. 1: Ef. 2,8; Hebr. 11,1.
V. 3: Hebr. 11,27; Rom. 4,18 flg.
V. 4: Hebr. 11,16.
V. 5: Rom. 8,33; Math. 9,2.
V. 10: 2. Tim. 1,12.
V. 11: Ef. 1,14.
L. J. Koch har i sin tid givet en meget smuk
analyse af denne salmes omtale af troen. Han
minder først om, at de, der kun kender salmen
fra teksten i KH 504, faar det indtryk, at troen
en en urokket vishedsfølelse, hvilket paa den
anden side kan blive til anfægtelse for den svagere,
som ikke føler det saadan. Realismen finder i
salmen et præg af trosromantik. »Dette Indtryk
beror imidlertid paa, at Salmen i denne Form
er stærkt forandret, noget ved Omdigtning, men
især ved Udeladelse. Den er jo stadig en Kerne
salme, fordi de enkelte Vers er saa gode; men
naar man læser den, som den staar i »Troens
rare Klenodie«, ser man straks, at den der er
langt mere levende. Den stiger endnu højere i
Jubel over Troens Gave; men paa den anden
Side daler den ogsaa helt anderledes ned til de
svage. Og herved faar den netop det Præg af
Troslivets Bølgegang, som vi ellers finder hos
Brorson. Hvor højt den stiger, ser man især af
et Vers, som Brorson meget stærkt har sat sit
Stempel paa ved Gendigtningen. [Derefter cite
res v. 4]. Og hvor dybt den daler, viser følgende
Vers: [Derefter citeres v. 7]. Mellem disse to
Yderpunkter ligger det, som Salmen har at sige.
Troens Omraade spænder fra det ene til det
andet, og under begge Former fremtræder den
Forvisning om Guds Naade, som besynges. Men
herved falder der et andet Skær over det hele et stærkere Skær af Virkelighed -, og Salmen
bliver langt rigere paa Trøst.« Endelig peger
dr. Koch paa den stilfærdige redelighed i v. 9
og paa, at sjælen gennem disse ydmyge vers
bliver hjulpet frem til det næste, v. 10.
Professor V. Ammundsen pegede ofte paa v. 7
for sine studenter.
Det samme vers havde i en vanskelig tid bety
det meget for Anders Stubkjær. Han var kommen
ind i den vildfarelse, at han ikke blot troede paa
is*
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Jesus, men ogsaa paa sin tro. Uvilkaarligt havde
han læst Rom. 5,1, som om der stod: »Retfærdiggjorte formedelst Freden have vi Tro paa
Gud.« Nu var han soldat og var kommet i an
fægtelse natten, før han skulde i slaget. Han gik
ud af laden, hvori soldaterne var indkvarteret og
gav sig til at raabe til Gud: »Er jeg ikke dit
Barn? Dersom jeg er det, vil du da ikke give
mig et Tegn derpaa, ligesom du gav Gideon?«
Og jeg gav vor Herre Valget mellem at lade mig
høre hans Røst gennem Skyerne eller ogsaa se
et Tegn; men han vilde ingen af Delene. Der
imod mindede han mig om et Salmevers af
Brorson, 7. Vers af »Vor Tro er den Forvisning
paa«. Jeg vidste ikke, at jeg kendte det Vers,
men det maa jeg vel have gjort. Jeg læste det
da højt for Herren og for mig selv:
Er Troen ofte svag, især,
naar jeg af Korset trænges,
saa maa dog Troen være der,
saa længe Sjælen længes
at finde Hjælp og mærke kan
af Haabet kun det mindste Gran,
saa er der Tro i Hjertet.
Derpaa saa jeg op mod Himlen, saa barnligt jeg
kunde, og sagde med en næsten ukendt salig
Følelse: »Herre Gud, har jeg Troen? Nu vil jeg
i dit Navn vove at tro, at jeg har Troen, og saa
vil jeg se, hvad jeg bliver til. Faar jeg enten
Synden, Verden eller mig selv kær, er det falsk,
men gør jeg ikke det, saa tror jeg, at det er saa«.
I Grundtvigs salme »Vor Tro er den Forvis
ning god« (Sangv. IV,4i2; ETR 775, F 892,
S 371, ST 818) er der foruden begyndelsen kun
de to sidste linjer, der minder om Brorson. Og i
salmen »Vor Tro er Hjertets Vished paa«
(Sangv. V, 156), som ogsaa skulde være en be
arbejdelse af Brorsons, er der intet ud over be
gyndelsen.
(Koch V,55i. Fischer 1,105. Skaar 1,420. BSS I,
s. 353. L. J. Koch: »Salmedigteren Brorson«, Køb.
1931, s. 183-186. Anders Stubkjær: »Nogle Oplevel
ser«, 3. opl. Køb. 1921, s. 65-66).
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Mel. Jeg raaber fast o HErre.
1. Vor Trængsel, hvor besværlig
Den ogsaa synes kand.
Er for GUds Folk en herlig
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Og uskatteerlig Stand;
Vor Trængsel, vi som trine,
I JESU Fodspor ned,
Vor største Trang og Pine
Er idel Herlighed.
2. Vor Trængsel ikke deres,
Som die Verdens Bryst,
Og mangen gang besværes
I deres beste Lyst,
Vor Trængsel, den allene,
Og ej de Ondes Riis,
Skal ufejlbarlig tiene
Til u-ophørlig Priis.
3. Vor Trængsel er en Gave
Af JEsu milde Haand,
Et Tegn som de skal have.
Der drives af GUds Aand,
Vor Trængsel er en Ære,
Som GUD os dertil gaf,
Vor JEsu liig at være,
Det rose vi os af.
4. Vor Trængsel giør os trætte
Af Verdens Slaverie,
Og derimod saa lætte
At gaae paa Livsens Stie,
Vor Trængsel giør bestandig
I JESU rene Sind,
Frimodig, kek og mandig
At gaae i Kampen ind.
5. Vor Trængsel er vor Bane
For Himlens Kirke-Flok,
Vor Trængsel er vor Fane
Mod Satans hele Skok,
Vor Trængsel er vort Anker
Mod alle Lysters Søe,
Som holder vore Tanker
Fra Verden, til vi døe.
6. Vor Trængsel er vort Vaaben
Og Adelige Skiold,
Staaer Himlen selv dog aaben
For JEsu Kiæmpers Vold1;
Vor Orden er oprunden
Af Christi Kamp og Sveed,
Og staaer med GUD forbunden
I evig Pagt og Eed.
7. Vor Trængsel er det Mærke,
Hvorefter JEsus seer,
. Math. 11,12.
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Naar Torden af den stærke
GUds Doms Basune skeer,
Da skal vor Trængsel give
Sin fulde Glædes Frugt,
Vor bittre Myrrhe1 blive
En evig Livsens Lugta.
8. Hvem vilde da ej lide,
Og gierne takke til,
Hver skynde sig at stride,
Som vist til Himlen vil,
Saa skal mand selv befinde,
Hvad de for Ære faae,
Som her i Verden vinde
Naar Kronen sættes paa.
9. O søde Kors, min Lykke
Og skiønne Arvedeel,
GUds Kirkes gyldne Smykke,
Og dejlige Juveel,
Her vil jeg dig undfange
Med Kys og Favne-tag,
Og siden med dig prange
Paa Dommens store Dag.
Hans Adolph Brorson.
»Nogle Psalmer om Troens Kamp og Sejr,
forferdigede af H. A. B., Tønder 1735«.
Salmen findes i Afsnittet »Om Korsets Hemme
lighed i Almindelighed«. Uden egentlige æn
dringer blev den optaget i Klenodiet 1739, men
ved en trykfejl kom der til at staa i 8,1: Hver
vilde. Det blev i senere udgaver rettet til: Hvo.
1752 ændredes 5,4: hele Flok, - skønt rimet der
ved blev ødelagt.
I P blev den ikke optaget og derfor heller ikke
i de følgende salmebøger før R 501, som optog
v. 1 a 3 a, 4, 5 b 6 a, 7, 9, ændredes saaledes:
2(4)>3-4: Men vore Fodtrin lette
Paa Livets rette Sti;
3 (6),6:
8:

Vort Skjold, vor Pantserdragt,
For Jesu Kæmpers Magt!

4(7),5-8: Trængsel blive
Til Fryd i Himmelluft,
Vor bittre Myrrha give
En evig Livsens Duft.
5(9),!: O Christi Kors,
5-7: Her vil jeg glad modtage
Dig efter Guds Behag,
Til Fryd for alle Dage
1. Mark. 15,23. 2. 2. Kor. 2,16.
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Saaledes blev salmen ogsaa optaget i Sønder
jylland af N 438, som blot ændrede
3 (6),7:

Og Himlen selv staaer aaben

KH 573 forkortede salmen til 4 vers, ved at for
binde 5 b -f 7 b, uden ændringer, og udelade det
mellemliggende. Desuden ændredes:
4 (9) >5-8: Jeg her dig glad vil bære.
Som det er Guds Behag,
Og engang du skal være
Min Pryd paa Dommens dag!
I v. 2 fulgtes teksten i R.
5 442 optog v. 1, 3, 4a + 5b, 6, 7. Hertil
føjede GF 563 slutningsverset. Der er saaledes
mange kombinationsmuligheder.
D 581 valgte at optage Brorsons egen tekst i
v. 1 a -(- 5 b, 3, 4, 6, hvortil føjedes slutnings
verset i KHs form.
KHT 956 optog som enkeltvers »O Kristi
Kors, min Lykke«.
I Norge optog Wexels 1840 salmen med seks
vers: 1, 3, 4, 7, 8, 9, temmelig stærkt bearbejdede.
La 425 optog de samme vers nærmere ved Bror
sons tekst. Dertil føjede Hauge 542 vers 5. La rev
424 udelod af Landstads tekst slutningsverset.
Støylen har oversat den til Nynorsk 327: »Den
trengsla me maa lida«.
(Skaar 11,149. BSS II, s. 171).

VORT TIMEGLAS DET ALT
NEDRINDER.
Se: Se, hvor sig dagen atter skynder.

VREDEN DIN AFVEND.
Se: Afvend din vrede.

VÆGTERVERSENE.
Naar Klokken 9 slaar.
Hvis Herren god ej tager
Selv Staden i sin Agt
Og Omsorg for den drager,
Forgjæves holdes Vagt.
Derfor, o Christen Sjæl,
Forlad Dig paa
Din Skaber saa,
At han dig vogter vel!
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Naar 10 slaar.
Den høje himmelsk’ Herre,
Han om vor Konge god
En Ringmur stedse være
Samt om det kong’lig’ Blod!
Ja ved sin mægtig’ Haand
Selv vogte vel
Til Liv og Sjæl
Hver Kongens trofast Mand!
Naar 11 slaar.
Gud Fader os bevare.
De Store med de Smaa,
Hans hellig1 Engleskare
En Skandse om os slaae!
Selv vogte2 Byen vel!
Vor Hus og Hjem
Har han3 i Gjemm’4, *
Vor ganske Liv og Sjæl.
Naar 12 slaar.
Det var om Midnats Tide
Vor Frelser han blev fød,
Til Trøst al Verden vide,
Som ellers var forød.
Han er vor Klipp’ og Skjold,
Ja Hyrde god,
Der med sit Blod
Frelst’ os af Satans Vold.
Naar 1 slaar.
Hjælp os, o Jesu kjære!
Vort Kors i Verden her
Taalmodelig at bære!
Der er ei Hjælper’6 fler’.
Vor Klokke er slagen Et.
Ræk os din Haand,
O Frelsermand!6
Saa vorder Byrden let.
Naar 2 slaar.
Dig7, milde Jesu lille,
Som mig til Salighed
I Mørket fødes vilde,
Skee Pris i Evighed!8
1. 1686: hellige. 2. 1726, 1729: vogte han. 1709:
Selv vogter Byen vel. 3. 1726, 1729: Gud. 4. 1709,
1726, 1729: Gjern. 5. 1709, 1726, 1729: Frelser.
6. 1709, 1726, 1729: Trøstermand. 7. 1726, 1729: Du.
8. 1709, 1726, 1729: Som havde os saa kjær I Mørke
fødes vilde, Dig skee Lov, Pris og Ær’.
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Du, værdig’ Helligaand,
Oplyse mig*1
Evindelig,
At jeg2 Dig skue kan!
Naar 3 slaar.
Nu skrider Natten sorte,
Og Dagen stunder til;
Gud, lad dem blive borte,
Som os bedrøve vil!3 *
Vor Klokk’ er slagen Tre.
O Fader from!
Vend Du os om,1
Din Naade os betee!5
Naar 4 slaar.
Dig®, evig’ Gud, skee Ære
I høje Himmelchor,
Som Vægter vilde være
For os, paa Jorden boer!
Det ringer nu7 af Vagt.
For Natten god®
Fald Gud til Fod,2
Tag Tiden vel i Agt!10
1683.
Her efter Fausbøll.
Denne ældste kendte form for den københavnske
vægtersang har formentlig som bilag fulgt for
ordningen af 26. juli 1683 om gadelygterne og
nattevægterne i København. Forordningen er
optrykt i en lille bog: »Adskillige Forordninger
Politien angaaende, item nogle sær Punkter af
en Del Forordninger, alle Vedkommende til
Efterretning«. Den maa være trykt efter 16. juni
1686, da en af de indeholdte forordninger er af
denne dato. Her hedder det, at enhver vægter
hver time skal raabe den sædvanlige udraabning: »Hov Vægter, Klokken er slagen ...«,
og derefter følger »de Vers, som Vægterne ved
hvert Klokkeslet om Natten skal synge«.
Kort efter, i september 1686, udkom »RegularTafle Om de Kongl: Stadens Laterner her udi
Kiøbenhafn. Paa hvad Timer de skal antændis/
brænde og udsluckis/ efter Dagenis Længde/
sampt Maanens Op- og Nedgang/ ved en Time
1. 1726, 1729: os. 2. 1726, 1729: vi. 3. 1709: Nu
pakker sig ad Porte, Som Ondskab drive vil. 4.
1726, 1729: Til Hjælp os kom. 5. 1709: Dig Herre
mild, Fra Tyv og Ild, Sin Frelse naadig tee. 6. 1709,
1726, 1729: Du. 7. 1709: Vi ringe snart. 8. >709,
1726, 1729: for en god Nat. 9. 1709, 1726, 1729: Siig
Herren Tak. 10. 1709: Hav selv dit Husi Agt.

ofver Horizonten/ fra den 1. Januarii 1686. til
Aareds udgang beregnet. Hernest følger Væg
ternis Instruction, om deris Forhold. Forfærdiget
af J. Huusmann. Inspecteur ofver de Kongl:
Latern: og Vægtere«. Heri findes aftenversene
i en ny form:
Naar Klokken slaar 9.
Nu skrider Dagen under.
Og Natten vælder1 ud;
Forlad for Jesu Vunder
Vor Synd, o milde Gud!
Bevare Kongens Hus,
Samt alle Mand
I disse Land’
Fra Fjendens Vold og Knus!
Naar to slaar.
Om Du vilt2 Tiden vide.
Husbonde3, Pig’ og Dreng,
Da er det paa de Tide,
Man føjer sig til Seng.
Befal dig1 Herren fri,
Vær klog og snild.
Vogte Lys og Ild!
Vor Klokke er slagen Ti.
Naar 11 slaar.
(uændret).
Naar 12 slaar.
Det var om Midnats Tide
Vor Frelser han blev fød,
Til Trøst al Verden vide,
Som ellers var forød.
Vor Klokk’5 er slagen Tolv.
Med Tung’® og Mund
Af Hjærtens Grund
Befal dig7 Gud i Vold!*
1686.
Her efter Fausbøll.
I en udgave af vægtersangene fra 1726 sluttes
der med følgende linje: »Lovet være Gud, vor
Herre, Hannem skee Lov, Pris oG ÆRe!« Fausbøl
mener, at dette kan have været sunget som et
omkvæd efter hvert vers, og han ser i de ud1. 1686: veller ud. 1709, 1726, 1729: beller ud. 2.1726,
I vil. 3. 1709: Du Hosbond. 4. 1726, 1729: Befaler
Eder. 5. 1726, 1729: Klokke. 6. 1726, 1729: Tunge.
7. 1726, 1729: Befal eder. 8. 1709: Fra Ildebrand og
Tyvehaand Befal dig Herren i Vold.
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hævede bogstaver GÆR en hentydning til for
fatteren, men kan ikke tænke sig, hvem det er.
Paa bagsiden af dette folioblad er trykt: »Den
nye Vægtersang om Aftenen Kl. 8 og om Mor
genen Kl. 5«:
Klokken 8.
Du est vor Vægter tryg og tro,
Du vilt os aldrig undfalde.
Paa dig saa ville vi bygge og boe,
I al vor Nød dig paakalde.
Glæde os Gud i Himmerig!
Klokken 5.
Kongen bevar fra Vaade og Far’,
Med dine Engle ham omringe,
At han ved sig alene af dig,
O! Herre; med Lov opklinger.
Det første af disse vers er taget af Sthens »Den
lyse dag forgangen er« (se denne!), det andet af
Niels Mikkelsøn Aalborgs morgenbøn »Jeg tacker
dig ret hiertelig«, se BH 1,329.
Disse to vers kan altsaa tidligst være tilkommet
1726. Men som vægtersang fik de ikke nogen
lang levetid. Fra marts 1731 skulde man synge:
Klokken 8.
Naar Mørket Jorden blinder
Og Dagen tager af,
Den Tid os da paaminder
Om Dødsens mørke Grav.
Lys for os, Jesu sød,
Ved hvert et Fjed
Til Gravens Sted,
Og giv en salig Død!
Klokken 5.
Nu Dagen af det Høje
At lyse fanger an;
Gud, fæst dit Naades Øje
Paa vor Kong Christian!
Vær selv hans faste Skjold
Mod al Fortræd
Og Farlighed,
Mod Fjendens Magt og Vold!
Det sidste vers viser, at det er digtet efter 12. okt.
1730, da Frederik IV døde. - Den sidste for
andring i vægtersangen forekommer i 1784, da
det sidste vers blev ombyttet med følgende:

Klokken 5.
O Jesu, Morgenstjærne!
Vor Konge i din Vold
Befale vi saa gjærne,
Bliv du hans Sol og Skjold!
Vor Klokke er slagen Fem.
Kom, blide Sol,
Fra Naadens Pol,
Oplys vort Hus og Hjem!
De tidligste spor af vægtertekster, siger Hans
Brix, finder vi her i landet i 16. aarhundrede,
og de viser atter tilbage til den 127. Davids
salme, der er lagt i munden paa Salomon. Naar
han ser paa den københavnske vægtersang i dens
ældste form, finder han, at den første halvdel
bærer tydelige mærker af ældre oprindelse og er
poetisk svagere end den sidste. Han nævner
eksempler paa tekster, der synes at være paa
virkede af vægterversene; det tydeligste er fra
Hans Henrichsen Bangs »En liden Krigs-Sang«
fra Kalmarkrigens tid, 1611, jvf. BH 1,277, hvor
Brix finder en slaaende lighed med Kl. i o-verset,
idet han udelukker de to sidste linjer af Bangs
vers og opstiller resten saaledes:
Rigens Raad og bevare
og ganske adelig Blod,
som og nu er i Fare
med deres Konning god,
beskanse vel
til Liv og Sjæl
med alle oprigtige Mænd.
Idet han gaar ud fra, at dette vers er afledt af
vægterverset (men det kunde jo være omvendt!),
siger han, at det ikke er umuligt, at Anders
Christensen Arrebo, hvis digterbane begyndte
kort før 1611, kunde have digtet vægterversene.
Han var præst paa Københavns slot. Men af
positivt foreligger der intetsomhelst derom.
Den almindelige overlevering er den, at Kingo
skulde være forfatteren. København havde tid
ligere, i hvert fald i visse perioder, en patrulje
rende borgervagt, men organiseringen af korpset
og forøgelsen, som muliggjorde, at hver vægter
fik sine gader og sine lygter at passe, skete ved
forordningen af 26. juni 1683, og det laa da nær
at antage, at tidens største digter, Kingo, skrev
vægterversene. Fausbøll finder ogsaa i disse den
samme højhed, kraft og inderlighed som i Kingos
aandelige digte. Endvidere paapeger han en
betydelig overensstemmelse i tanker og udtryk
mellem vægterversene og Sjungekoret. Endelig
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finder han ogsaa her bogstavrimet, der er saa
gennemgaaende hos Kingo. Han synes saaledes,
at der ikke er nogen grund til at forlade den
gamle tradition, at det skulde være Kingo, der
havde skrevet dem.
V. J. v. Holstein Rathlou gaar i sin disputats
»Om Thomas Kingo« stærkt ind for dennes for
fatterskab til vægterversene. Dels søger han at
modbevise teorien om Anders Arrebo, dels siger
han, at hvis man skulde dømme blot efter lig
heder i ord og vendinger, kunde man ogsaa
gætte paa Hans Ravn, Niels Helvad, Peder
Krabbe, Anders Bording, Jens St. Sehested, Jens
Pedersen Bergendal og Peder Møller. Men Kingo
var tidens største digter og skrev ofte saadanne
ting paa bestilling, og han stod i venskabelig
forbindelse med jurister, som var med til at
ordne vægtervæsenet.
Det er Nyerup, som først nævner Arrebo som
forfatter i sit Literatur-Lexicon 1820, men uden
at give nogen grund for sin antagelse. I sit »Ud
valg af Danske Viser« 1821 anfører han kun sit
eget lexicon som kilde for denne antagelse, men
modificerer dog sit udsagn til, at Arrebo kan
være forfatteren. I dette er H. F. Rørdam enig
med ham, idet han synes, at vægterversene stem
mer mere overens med Arrebos »simple Højhed«
end med Kingos vistnok ikke mindre skønne,
men mere »krydrede« digtersprog. Skaar tør
ikke sige fra eller til med hensyn til Arrebo, da
der ganske mangler ydre beviser, men gaar ud
fra, at det ikke kan være Kingo, fordi han ikke
lod sin digtning udkomme anonymt. Hvert lille
digt af ham er undertegnet med hans navn.
Denne sidste bemærkning modbeviser Holstein
Rathlou.
Imidlertid synes Hans Brix at mene, at begge
antagelser kan være sande. Som ovenfor anført
finder han, at de første fire vers er baade ældre
og svagere end de fire sidste, selv om de nok
er afpudsede. Disse fire vers, aftenversene i
teksten fra 1683, kan være Arrebos. Derefter kan
Kingo have tildigtet de fire sidste vers, morgen
versene, som staar meget højere. Den ældste
kendte tekst skulde altsaa være baade Arrebos
og Kingos.
Men dermed har man ikke været helt tilfreds.
Dels var der en ujævnhed i brugen af de hellige
navne, dels var der ingen ret parallelisme i
nævnelsen af klokkeslettene, dels endelig fandt
man, at de mange store brande i byerne gjorde
det ønskeligt, at man havde et vers, der advarede
mod brandfaren, som man mange steder havde
det i udlandet:
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Hort ihr Herrn und lasst euch sagen:
Unsre Clock hat Zehn geschlagen.
Bewahrt das Feuer und das Licht,
dass unserm Haus kein Schad’ geschicht.
Brix mener derfor, at Kingo, paa fornyet op
fordring, kan have omdigtet ogsaa de fire første
vers, saa han er mester for hele teksten fra 1686.
De tre første vers i den gamle tekst bliver alle
hængende i motivet fra Ps. 127, hvilket ogsaa
giver ensformige rim. Nu danner Kingo Kl. 9verset parallelt med kl. 3-verset og begynder,
som Brix siger, med »et tungt og prægtigt vers,
fuldt af sjæletynge og angst og anraabelse. Det
er rigt baade paa glans og skygge: »Nu skrider
dagen under ...« Derefter danner han det be
rømte kl. 1 o-vers med den nødvendige advarsel
om lys og ild, hvori klokkeslettet blev anbragt
parallelt med kl. 3-verset.
Kl. 12-verset havde den svaghed at nævne
Satans navn, endda i midnatstimen; derfor, me
ner Brix, det blev ændret; men han finder »med
Tung’ og Mund« for vegt og er ikke helt tryg
ved at tillægge Kingo det.
Til de københavnske vægtervers er der saa
ledes ældre tilløb og udenlandske forbilleder,
men som de 1686 er fuldført har intet land magen
til dem, og Fausbøll nævner da ogsaa flere eks
empler paa, at udenlandske forfattere har be
undret dem og oversat dem.
En ordret engelsk oversættelse ved Charles
Beckwith findes i W. Hurtons »Voyage from
Leith to Lapland«, London 1851. En friere over
sættelse er givet i »The Travellers’ Hand-book
to Copenhagen. By Anglicanus« (R. S. Ellis,
præst for den engelske menighed i København),
Copenh. 1853: »When Day departs, and Dark
ness reigns on earth«.
Til fransk er versene oversat i Dargaud:
»Voyage en Danemark«, Paris 1861, og i A. de
Flaux: »Du Danemark, Impressions de Voyage«,
Paris 1862.
Imidlertid fik versrækken ikke lov til at staa
uantastet som i 1686. Nye udgaver ændrede her
og der paa teksten, formentlig saaledes som væg
terne sang; de holdt sig vel næppe altid nøjagtigt
til den foreskrevne tekst. Og nye vagttider kunde
gøre nye vers nødvendige. Som en nødhjælp
greb man 1726 til et par kendte salmevers, men
det føltes hurtigt utilfredsstillende, og 1731 blev
der digtet et par nye vers i den rigtige strofe
form.
Om de to nye vers, kl. 8 og kl. 5, siger Hans
Brix, at de i sig selv er rigtigt pæne, men de over-
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dækker fatalt den Kingorianske rækkes majestæ
tiske kurve. Man maa helst ignorere dette an
hang. Her lader dette sig naturligvis ikke gøre,
men oplysningerne om dem er sparsomme. Skaar
skriver: »Om de senere tildigtede Vers Kl. 8
og Kl. 5 (O Jesu Morgenstjerne) ytrer Nyerup:
»Forfatteren til disse tvende tilkomne Vers skal,
ifølge et Sagn, være Hans Himmerich, der 1726
var Politimester i Kjøbenhavn« (Udvalg af
Danske Viser, 1821, I., S. 301).« Det kan imid
lertid næppe være det anførte kl. 5-vers »O Jesu
Morgenstjerne«, som kan tilskrives Hans Him
merich, da dette først blev indføjet i vægter
versene 1784. Det maa være verset fra 1731 »Nu
Dagen af det Høje«. Bortset derfra kunde det jo
være rimeligt, at politimesteren selv, som havde
vægtervæsenet under sig, foretog de nødvendige
forandringer i versene, naar han havde evne
dertil. Paa den anden side er det forstaaeligt, at
man kunde tillægge politimesteren forfatterska
bet, naar man ikke vidste noget andet om det.
Fausbøll udtaler sig ikke om forfatterskabet til
de to i 1731 tilføjede vers, saa lidt som om det
ganske gode kl. 5-vers fra 1784.
De københavnske vægtervers bredte sig efterhaanden over hele landet, selv om flere provins
byer formentlig har haft deres særlige vægter
sange. Saaledes havde man i Helsingør en vægter
sang fra 1685 paa melodien »Fra Himmelen højt
komme vi nu her«; den begyndte:
Nu viser Dagen os sin Hæl,
Og Natten kommer tyk og fæl,
O store Fader stat os bi,
Vor Klokke slog nu nylig Ni.
I slutningen af forrige aarhundrede holdt vægter
sangen op, selv i de smaa konservative provins
byer, men i nyere tid er den blevet genoptaget i
Ribe i turistsæsonen, ganske vist af helt andre
grunde end de oprindelige.
Denne moderne vægtersang udføres af en god
sanger, og kun i aftentimerne. Det har næppe
altid været saa idyllisk i gamle dage. Holberg
skriver i epistel nr. 284: »Der er visse Incommoditeter, som man maa skikke sig i, efterdi de
skee af en slags Fornødenhed. Jeg haver derfor
aldrig dristet mig at tale derimod, jeg haver
alleene ønsket, at disse Vægtere vilde moderere
deres Stemme: Thi et er ved Lyd og Sang at
give Aarvaagenhed tilkiende, et andet er at
skryde som Esler, hvorudi ingen Fornødenhed
er«. Holberg antyder her, at vægtersangen havde
en funktion som kontrol med vægterens vaagne
tilstand, og det kunde vel ogsaa tit være nød
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vendigt. Fru Sødring fortæller i sine erindringer,
at Johan Ludvig og Johanne Luise Heiberg
fulgte hende hjem efter en aften i Søkvæsthuset.
Uden for porten sad den gamle vægter og sov,
og da de vækkede ham og bad ham undskylde,
svarede han: Aa, det gør saamænd ikke det
mindste, jeg falder straks i søvn igen!

Der er en umiskendelig salmetone i de fleste af
de gamle vægtervers. Den, som først har draget
konsekvensen deraf, er W. A. Wexels, som dan
nede en lille morgensalme »Dig, evig Gud, ske
ære« (se denne!) og en lille aftensalme »Nu skri
der dagen under« (se denne!) ved uddrag og
sammenstykning af forskellige vers. De blev begge
optaget i R, KH, SS og D. I Norge blev de op
taget i La, La rev, Hauge og Nynorsk. Men
allerede Landstad var »i megen Tvil, om jeg
ikke istedenfor disse Smaasalmer skulde optage
i Salmebogen Vægterversene heelt og holdet.
De ere saa vakre og værdige, og det henstilles
til Betænkning, om det ikke endnu burde ske.
Det var en from Tanke, der lagde dem i NatteVægterens Mund; og naar de blev sungne med
Andagt, hvor mange vilde ikke endnu glæde sig
ved at høre dem tone i den stille, alvorsfulde
Nat, helst hvor denne maatte gjennemvaages paa
Smertens Leie! Men da de nu ikke længere lyde
udenfor Huset, vilde det dog være godt at have
dem indenfor, ja i Hjertet til Mindelse om de
draabevis sig udtømmende Livs-Timer.« Det var
i 1862, Landstad skrev dette, og det gik ikke saadan, at bedømmelseskomiteen tog dem med i
salmebogen, men sønderjyderne tænkte som
Landstad, og i N blev vægterversene optaget i
prosadelen i tilslutning til de daglige morgenog aftenbønner. Senere begyndte de at rykke ind
i sangbøgerne mellem aftensangene. I Højskole
sangbogen har de været med siden Nutzhorns
udgave. 1911 blev de optaget i HT 777, senere
udgave nr. 810. 1918 blev de optaget i FA 544,
senere i S 572, ST 880, TT 752 og DT 957.
Det næste skridt i retning af de officielle salme
bøger blev foretaget af SS, som flyttede vægter
versene fra læsedelen til sangdelen og anbragte
dem uden nummer (624 b) paa grænsen mellem
den gamle salmebog (N) og tillæget. Her er
følgende ændringer, idet formen fra 1686 be
tragtes som originalen, med tilføjelse af kl. 8verset fra 1731 og kl. 5-verset fra 1784:
8,7:
10,4:

Bred,
i Seng.
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11,5-8: Han vogte selv vor By,
At vi kan bo
I Fred og Ro
Udi hans Naades Ly!
12,1:
3:
6:

ved Midnatstide,
for Verden
Med Haand og Mund,

1.7-8: Styrk selv vor Aand,
Da
2,2:
os
5-8: Vor Klokk’ er slagen to:
Oplys du mig,
Saa jeg hos dig
Evindelig kan bo!
3.7- 8: Til Hjælp os kom
En evig Dag at se!
4,4-6: For os paa denne Jord!
Med Tak for Englevagt
Og Natten god
5,2:
4:

Vort Liv udi din Vold
vor

D 730 forlader de fleste af disse ændringer og
holder sig nær til originalen.
(V. Fausbøll: »Vægter-Versene i deres ældre og yngre
Skikkelse«, Andet forøgede Oplag, Kjøb. 1862. »De
gamle danske Vægtervers. Udg. af Foreningen Frem
tiden. Indledet af Hans Brix. Med Tegninger af Axel
Nygaard. Vægtermelodiens Historie afJørgen Jersild,«
Køb. 1951. Skaar 11,500-504. M. B. Landstad: »Om
Salmebogen«, Kria. 1862, s. 203. H. F. Rørdam:
»Mester Anders Christensen Arrebos Levnet og
Skrifter«, Kjøb. 1857, I, s. 74-77. V. J. v. Holstein
Rathlou: »Om Thomas Kingo«, Køb. 1917, s. 10-50).
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1. Hiiter! wird die nacht der siinden
nicht verschwinden ?
Hiiter! ist die nacht schier hin?
wird die finsterniss der sinnen
hald zerrinnen,
darin ich verwickelt bin.
2. Mdcht’ ich wie das rund der erden
lichte werden,
seelen-sonne gehe auf!
ich bin finster kalt und triibe,

JEsu! liebe!
komm’! beschleunige den lauff.
3. Wir sind ja im neuen bunde,
da die stunde
der erscheinung kommen ist,
und ich muss mich stets im schatten
so ermatten,
weil du mir so ferne bist.
4. Wir sind ja der nacht entnommen,
da du kommen,
aber ich bin lauter nacht.
Darum wollst du mir dem deinen
auch erscheinen,
der nach licht und rechte tracht’t.
5. Wie kan ich des lichtes wercke
ohne stårcke
in der finsterniss vollziehn?
wie kan ich die liebe iiben,
demuht lieben,
und der nacht geschåfte fliehn ?
6. Lass doch nicht den geist der seelen
sich so quålen,
ziind’ dein feuer in mir an:
lass mich finstern wurm der erden
helle werden,
dass ich gutes wiircken1 kan.
7. Das vernunft-licht kan das leben
mir nicht geben;
JEsus und sein heller schein,
JEsus muss das hertz’ anblicken
und erquicken,
JEsus muss die sonne seyn.
8. Nur die decke vor den augen
kan nicht taugen,
seine klarheit kan nicht ein,
wenn2 sein helles licht den seinen
soli erscheinen,
muss das auge reine seyn.
9. JEsu! gieb gesunde augen,
die was taugen,
riihre meine augen an!
denn das ist die groste plage,
wenn am tage
man das licht nicht sehen kan.
Christian Friedrich Richter.
»Geistreiches Gesang-Buch«, Darmstadt i698(?)
Her efter Schrader, nr. 327.
1. Freylinghausen: wircken. 2. wann.
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U dgangspunktet for denne salme erEs.21,11-12:
»Vægter, hvordan skrider natten, vægter, hvor
dan skrider natten?« Vægteren svarer: »Morgen
kommer, men ogsaa nat! Vil I spørge, saa spørg!
Kom kun igen!« Spørgerne maa aabenbart være
lidt tidligt fremme med deres utaalmodige
spørgsmaal. Det er ogsaa digterens situation.
Man skal ikke af den første linje tro, at han er
ude i et særlig syndigt liv; det var saa langt fra;
men ogsaa den fromme oplever »finsterniss der
sinnen« (1,4) og følelsen af, at han er »lutter
nat« (4,3). I saadan anfægtelse trygler han - med
ikke ringe veltalenhed - Jesus, sjælesolen, om at
lyse op.
4,6: Licht und rechte: hentyder maaske til
ypperstepræstens Urim og Tummim, som
man oversatte ved »Lys og Ret«, 2. Mos.
28,30.
8,1: 2. Kor. 3,13-14.
Richter har hentet strofeformen til denne salme
hos Ambrosius Lobwasser. Hans gendigtning af
Ps. 38 har ikke blot denne versform, men ogsaa
lignende toner, som kan have paavirket Richter:
Mein Herz mir vor grossem Zagen
g’schwind tut schlagen,
mein Kraft ist verschwunden gar:
auch zu sehen meine Augen
nichts mehr taugen,
ihr Licht ist nicht mehr so klar.
Richters digteriske sprog er fyldt med antiteser.
Det giver KulpBF anledning til at beklage, at
hans salmer »Es kostet viel, ein Christ zu sein«
og »Es ist nicht schwer, ein Christ zu sein«,
som længe har været forsvundet i den tyske me
nighedssang, nu ogsaa er forsvundet af salme
bogen. Men de bør ikke blive glemt. I det mind
ste som læsestof bør de være tilgængelige for
anfægtede, fordi de har bevaret deres evne til
at trøste. Vi kan vel takke Brorson for, at stil
lingen ikke er helt saadan i Danmark.
I modsætning dertil synes denne salme gennem
mange aar at have været ret upaaagtet i Tysk
land, men den har altsaa bevaret sin plads i den
nyeste salmebog. Den har ogsaa tidligere været
behandlet lidt overfladisk af de tyske hymnologer, som har kaldt den en morgensalme, og
den har faktisk ofte været anbragt blandt mor
gensalmerne. Saaledes er den endogsaa placeret
hos Freylinghausen. Schrader har dog anbragt
den i afsnittet »Von der Wiedergebuhrt und
Erleuchtung«. I nyere tid har den i tyske salme
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bøger været anbragt under »Heiligung« og nu
under »Christlicher Glaube und christliches
Leben«, men det er en stor rubrik, som rummer
mange ting.
Fischer siger, at den først blev offentliggjort i
Darmstadt salmebogen af 1698 (»Geistreiches
Gesang-Buch, Vormahls in Halle gedruckt«, med
fortale af Eberhard Ph. Ziiehlen). Kulp siger det
samme. Men KulpBF siger, at den først fremkom
hos Freylinghausen 1704. Maaske skal dette forstaas som en rettelse. Men i hvert fald blev den
optaget i det andet salmetillæg til »Christian
Friedrich Richters erbauliche Betrachtungen
vom Ursprung und Adel der Seelen, von deren
Verderben und Wiederherstellung, nebst dessen
såmtlichen Poesien«, Halle 1718, som blev ud
givet efter forfatterens død af dennes broder
Christian Sigismund Richter.
Ifølge Hejselbjerg Paulsen skal salmen først
være oversat af Enewald Ewald 1721, men alle
rede af den første linje kan man skønne, at det
ikke har været godt: »Vægter skal vor Nat og
Synde ...« Brorson har gjort det bedre, selv om
han her ikke kommer helt paa højde med origi
nalen:
Paa sin egen Melodie.
1. Vægter! vil det mørcke Rige
Ey bort vige/
Vægter vil den Sorte Nat/
Mørck og Mulm af mine Sinde
Ey forsvinde/
Faar vi ikke Dagen fat.
2. Vil vor morgen ey frembryde/
Os at fryde ?
Jesu/ Lifsens Soel og Glands/
Jeg er kold og mørck i Sindet/
Slet1 forblindet/
Straal dog ind i Siel og Sands.
3. Er forlenge Naade-Stunden/
Ey oprunden
Ved din ankomsts klare Skin?
Og/ for jeg dig ey kand finde/
Gaar i blinde
Og de mørcke Syndsens Trin.
4. Skulde nogen ved din komme
Kunde slumme/
Og jeg er kun Nat endnu/
Jesu! lad mig ogsaa finde
Dig at rinde
Op i Hierte/ Sind og Hue.
1. helt.

VÆGTER, VIL DA MØRKETS RIGE

204

5. Hvor kand jeg foruden styrcke/
Og i mørcke
Tage Lysens Vaaben paa/
Kierlighedens frugter bære
Ydmyg være/
Og forbi det onde gaae.
6. Lad min Synde-Drøm og Plage
Ende tage
Tend dit Lyys i mig igien/
At jeg arme orme Tue
Maatte Due
Til at følge dig min Ven.
7. Vor fornufft har aldrig givet
Lyys og Livet/
Jesus selv i Sielen maae
Som den blide Sool opdage1/
Og forjage
Sickerhed2 af Hiertets Vraae.
8. Men/ naar Jesus Sielen vecker/
Syndsens decker
Allesammen strax maae fort/
At mand vender Sindets Øye
Mod det Høye
Fra sig self og Verden bort.
9. Øyne fuld af længsels Lue
Dig at skue
Giv os milde frelsermand/
Den er hart med Blindhed slagen/
Som om Dagen
Lyset icke finde kand.
»Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære
Og Hans Kircke til opmuntring foi ferdigede af
H. A. B., Tundern 1734«.

Salmen findes under afsnittet »Om Oplyysningen« sidst i det sidste af de fire smaa hefter, som
tilsammen udgør første del af salmerne om
»Troens Grund«. De tre sidste af disse hefter er
uden egentligt titelblad, da dette findes i det
første. Da de tillige i Universitetsbibliotekets
eksemplar fejlagtigt er indbundet forud for jule
salmerne, har man tidligere troet, at de var ældre
end disse.
Salmen blev optaget i Klenodiet uden andre
ændringer end ortografiske, ligesaa i P 290, men
1. opstaa og lyse op. 3. Den falske sikkerhed, som
Brorson ofte angriber j indfører han her i en sam
menhæng, hvor den ikke hører hjemme. Der er ingen
sikkerhed i originalen, tværtimod.

atter udeladt i Gb, E, MB og R. Hammerich
har dog ellers genopdaget den og under titlen
»Aandelig Nat« optaget v. 1, 2, 3, 9 frit be
arbejdede i sin samling »Toner og Billeder fra
Christi Kirke«, 1842, s. 54.
KHF 1885,666 optog den med 7 vers (4 og 6
udeladt) ændret saaledes:
1,1:
3:
4:
6:

vil da Mørkets
sorte Sky,
Nat og
Vil dog aldrig Dagen gry!

2,1:
3:

Vil din Morgen frem ej bryde,
Livets

3:

Er for længst ej Naadestunden
Alt oprunden,
Da du her dig føde lod!
Jesus, lad dit Lys oprinde,
Lad dig finde!
Du kun skjænker Kraft og Mod.

4 (5):

uændret.

5 (7),4-6: Som en Sol i Mørket dages,
Da forjages
Nat og Søvn af Hjærtets Vraa.
6 (8), 1:
Thi naar
3:
briste maa,
4-6: Skal det klare Lys os gavne,
Som vi savne,
Maa vi Øjet helbredt faa.
7 (9), 1-3: Jesus, giv os Øjne sunde,
Saa vi kunde
Se dit Lys, vor Frelsermand!
4:
haardt
5:
Der
Saaledes blev salmen optaget i KH 597. N 400
har lagt den samme bearbejdelse til grund, men
foretaget et par ændringer:
1,4:

Sjæl og Sinde,

2,1:

ej frembryde

D 547 har paa mange punkter genoptaget Bror
sons tekst.
(Koch IV,363. Fischer I,3I3- Kulp 180. KulpBF266.
Hejselbjerg 219. BSS I, s. 299).

VÆLDER UD, I ØJNESTRØMME

VÆLDER UD, I ØJNESTRØMME.
St: Peders Taare og Omvendelse.
Under forige Melodie.
1. VElder ud I Øyne-strømme,
Flyder ned i hobetal,
Lader eder aldrig tømme
Her i denne Græde-dal,
I min’ Øynes Kilde-Veld,
Flyder for min synde-Gield,
Flyder til I blive røde.
Ja til Hiertet selv kand bløde.
2. Jeg i Nat er skyldig bleven
Til at døe en Helved-Brand,
For Jeg blev aff Frygt tildreven
At forsvære Gud og Mand!
Men min Frelser til mig saae,
Naade i hans Øyne laa,
Ja hvor fuld band stod aff Vaade,
Vaar hans Aasyvn fuldt aff Naade.
3. Jeg mit Fald hos Ilden giorde,
Jeg vil reyse mig ved Vand
Og ved Gud, hvis Naade vorde
Krafftig i min Boode-spand,
At min’ Øynes Kilder maa
Aldrig, aldrig stille staa.
Men Jeg alle, alle Dage
En Nats synd maa ræt beklage.
4. Engang Jeg paa Vandet vandred
Og hen til min JEsum kom,
Nu Jeg er ved synd forandred
Vil Jeg vende til ham om,
Og i Taarers salte Søe
Vil Jeg gaa til Jeg skal døe,
Aid min Lyst og aid min Glæde
Ene være skal at græde.
5. JEsu giv det Faids Exempel
Og Opreyssnings blive mig
Paa mit Hierte som et Stempel,
Der indtrykkes kiendelig,
At Jeg ey fortvile skal
Over mine Synders Tal,
Men mig ved Guds Naade trøster,
Som kand læge alle Brøster.
6. Om Jeg er saa slem en Synder,
Som ey Solen førre saae.
Og om Satan end begynder
Syndsens Rulle op at slaae
Fuld aff fald som Sole-grand,
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Jeg til JEsum Gud og Mand
Vil i Bedrings Graad henløbe,
Og mig i hans Naade svøbe.
7. Siælen daglig faar sin smitte
I mit Kiøds ureene Boe,
Derfor vil Jeg mig beflitte,
At Jeg kand i stadig Troe
Følge med i Peders Fied,
Hen til Bedrings Vasker-sted,
Hvor Jeg Siælen ud kand tvette
Og med JEsu Blood besprette.
8. JEsu giv mig Graad og Sukke,
Giv mig sorg for mine Feyl,
Lad din Aand mit Hiert’ oplukke,
Sæt der i din Naades Speyl,
Giv mig Trøst i sidste Nød
Ved din Naade, Blood og Død,
Lad min sidste Graad og Klage
Mig til Himlens Glæde drage.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 342.
»Under forige Melodie« betyder »Som en Hiort
med Tørst befangen«, den fælles melodi for
Kingos sammenhængende række af passions
salmer, der er fordelt paa fasteugerne. Ovenstaaende er til tredie uge i fasten.
Den kan bedømmes meget forskelligt. Prof.
Ejnar Thomsen siger om det første vers, at det
repræsenterer en type, som det maa skønnes nød
vendigt at udelukke fra en nutidssalmebog, hvor
imod v. 3 kan staa som prøve paa en bodsstil,
der baade religiøst og poetisk stadig maa kunne
hævde sig over for almenheden.
Derimod forkaster Arne Møller den fuldstæn
dig. Den er »ikke skrevet med Kingos Hjærteblod, men med en »Pen poleret i Graad«. Den
er et »Taareoffer«, en begrædelig Vandring »i
Taarers salte Søe« »hen til Bedrings Vasker
sted«, som ikke frister Læseren til Efterfølgelse.
Men den er ogsaa et Offer til Tidens daarlige
Smag, et Knæfald for den outrerede tyske Barok
og dens »Græde-Hikke«. Man gør ikke Uret mod
Kingo ved - efter den foregaaende Salme [»Ingen
højhed, ingen ære«; se denne!] - at betegne
denne som en meget tynd Kop The paa de
samme Blade eller ligefrem som en ren Vand
gang, i Overensstemmelse med Digterens egen
Tilstaaelse: »Jeg vil reyse mig ved Vand«. Thi
Forsøget er ikke lykkedes. Salmisten er gaaet til
Bunds som en Sten«.
Det sidste er nu ikke helt rigtigt. Derom vidner
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de mange forsøg, der er gjort paa at udskille det
værdifulde af salmen og bringe det til anvendelse
1 salmebøgerne.
Den blev optaget i K med et par ændringer:
3,4:

Kraftig ved sin gode Aand,

5>I:

Jesu! gid

6,4:

at opslaae,

Saaledes gik den videre til P 81.
Den blev ikke optaget i de følgende salme
bøger, der ikke optog Kingos passionssalmer som
en helhed. Dette skete først i Sønderjylland med
N, der paa dette punkt tog arven op efter K og
P. Men da salmerne her var beregnet ogsaa til
sang, optog N 96 kun v. 2, 5, 6, 7, 8, hvoraf det
første blev omskrevet til 3. person:
1:

Peder han er skyldig bleven
Til at lide Helvedbrand,
For han blev af Frygten dreven
At forsværge Gud og Mand;
Frelseren dog paa ham saae,
Naade i hans Øie laa,
Ja, hvor stor end var hans Vaade,
Større dog var Jesu Naade.

2 (5), 1-2: Jesu, lad hans Faids Exempel,
Hans Opreisning blive mig
7-8: Men til Naaden hen mig skynder,
Som udsletter alle Synder.
3 (6),2:
4:

værre saae,
at opslaae

4 (7) ,6: Bodens Badested,
7-8: Hvor ved Jesu Blod jeg tvættes,
Og min Sjælefred oprettes.
5(8),3:
4:

mit Sind
dit Naadespeil!

Men i Sønderjylland havde allerede MB 79 søgt
at redde noget af salmen ved at digte et nyt
begyndelsesvers: »Jesu Medynksøie leder« og
derefter optage v. 5, 7, 8.
SF 986 foreslog salmen optaget som læsesalme
med samme versudvalg som N, men desuden,
SF 706, v. 6 og 8, »Er jeg end saa slem en Syn
der«, mellem de almindelige salmer under »Synd
og Naade«. MF 747 optog som læsesalme v. 2,

5, 6 .
Efter at tanken om læsesalmer i D var blevet

opgivet af pladshensyn, blev salmen helt ude
lukket.
I Norge er slutningsverset »Jesus, giv mig
Graad og Sukke« optaget i La 322, Hauge 397
og La rev 308.
(Skaar 1,738. Ejnar Thomsen: »Det sønderjydske For
slag til Den danske Salmebog. Et Forarbejde« i »Dansk
Kirkeliv« 1943, s. 40-41. Arne Møller: »Fra Psalmistens Værksted«, Køb. 1934, s. 35-36).

VÆR DU MIG NÆR! NU AFTNEN
SÆNKER SIG.
1. ABIDE with me, fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord, with me abide!
When other helpers fail, and comforts flee.
Help of the helpless, oh, abide with me.
2. Swift to its close ebbs out life’s little day;
Earth’s joys grow dim, its glories pass away;
Change and decay in all around I see;
O Thou who changest not, abide with me.
3. Not a brief glance I beg, a passing word;
But, as Thou dwell’st with Thy disciples, Lord Familiar, condescending, patient, free —
Come, not to sojourn, but abide with me.
4. Come not in terrors, as the King of kings.
But kind and good, with healing in Thy wings;
Tears for all woes, a heart for every plea;
Come, Friend of sinners, and thus abide
with me.
5. Thou on my head in early youth didst smile;
And, though rebellious and perverse
meanwhile.
Thou hast not left me, oft as I left Thee!
On to the close, O Lord, abide with me.
6. I need Thy presence every passing hour;
What but Thy grace can foil the tempter’s
power ?
Who, like Thyself, my guide and stay can be ?
Through cloud and sunshine, oh abide
with me.
7. I fear no foe, with Thee at hand to bless;
Ills have no weight, and tears no bitterness:
Where is death’s sting ? where, grave, thy
victory ?
I triumph still, if Thou abide with me.
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8. Hold there Thy cross before my closing eyes;
Shine through the gloom, and point me to
the skies;
Heaven’s morning breaks, and earht’s vain
shadows flee:
In life and death, O Lord, abide with me.
Henry Francis Lyte, 1847.
Her efter »Lyra Britannica«, London 1867.
I et af sine sidste digte skrev H. F. Lyte;
And grant me, swan-like, my last breath
to spend
In songs that may not die!
Denne bøn gik i opfyldelse med ovenstaaende
salme, som blev hans sidste, og som man med
rette kan kalde udødelig.
Lytes helbred havde aldrig været godt. Nu var
en gammel tuberkulose brudt op igen, og han
havde i grunden slidt sig op i sin præstegerning.
Lægen havde raadet ham til at rejse til Syden,
og han forstod godt, at det var nødvendigt; men
han havde slet ingen lyst; han kunde ikke und
være havet, som han daglig havde for øje fra sin
bolig i fiskerbyen Lower Brixham, og han kunde
ikke undvære England. Han skrev faa dage før
sin afrejse: »Svalerne forbereder sig til flugt og
indbyder mig til at slaa følge med dem; men ak!
jeg taler om at flyve, og jeg er lige netop i stand
til at krybe, og jeg spørger ofte mig selv, hvordan
jeg skal blive i stand til at forlade England«.
Hans datter har i forordet til hans posthume
bog »Remains« fortalt om den dag, salmen blev
skrevet: Sommeren var gaaet, og september var
kommet, og hver dag syntes at have en særlig
værdi, fordi den var en dag nærmere ved hans
afrejse. Hans familie var overrasket og nærmest
forfærdet over, at han endnu en gang vilde
prædike for sin menighed. Man mindede om
hans svaghed og den fare, som maaske kunde
være forbundet med en saadan anstrengelse, men
forgæves. Han sagde spøgefuldt, som han plejede,
at det var bedre at slide sig op end at ruste op.
Han følte, at han vilde være i stand til at fuld
føre sin beslutning og frygtede ikke. Han præ
dikede om den hellige nadver (ud fra 1. Kor.
11,26), mens hans tilhørere lyttede aandeløst, og
bagefter hjalp han ved uddelingen af sakramen
tet, og skønt det nødvendigvis maa have trættet
ham, havde hans venner ingen grund til at tro,
at det havde været for svært. Den samme aften,
4. sept. 1847, overgav han i hænderne paa en
nær og kær paarørende (datteren selv) den lille
salme »Abide with me« sammen med en melodi,
som han selv havde komponeret til ordene.
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Denne skildring kan næppe rokkes, da den er
nedskrevet af hans datter tre aar efter hans død.
Men maaske kan flere omstændigheder indføjes
uden at komme i modstrid med den. Saaledes
f ortæller Beattie, at Lyte ved aftenstid den samme
dag gik en tur mellem klipperne og blomsterne
udenfor sit hjem. Det var en vidunderlig solned
gang; mange gange standsede han og saa paa
landskabet. I baggrunden saa man Dartmoor’s
mørke, purpurfarvede høje mod en flammende
sky, i forgrunden laa Brixham havn rolig og
fredfyldt. Denne døende dag vilde utvivlsomt
minde ham om, at hans egen dag var nær sin
afslutning. Derved opstod hos digteren det ønske
at skrive et trøstens budskab til menneskeheden,
et budskab som skulde blive staaende, og ved
hjemkomsten gik han da ind i sit studereværelse
og skrev denne salme. Den følgende dag rejste
han til Nice, hvor han døde d. 20. nov. De sidste
ord, han kunde hviske var »Fred! Glæde!«
Allerede her er der en romantisk farve over
skildringen, som maaske er lidt betænkelig. Med
forbehold antyder Temple den mulighed, at
salmen kan have været skrevet før, og saa maa
det nok have været i anledning af en vens død.
Dermed hentyder han til, at T. H. Bindley i
et brev til »The Spectator« i oktober 1925 havde
paastaaet, at salmen var skrevet 1820 efter et
besøg hos en døende ven, præsten William Le
Hunte, som døde lykkeligt i den tro, at der var
En, som dækkede over hans synder. Han gentog
gang paa gang: »Abide with me«. Det er rig
tigt, at vennens død gjorde et dybt indtryk paa
Lyte; han siger selv, at han begyndte at læse sin
bibel paa en helt anden maade end før. Men
Walter Maxwell-Lyte, digterens oldebarn, synes
tilfulde at have oplyst hele sagen i en artikel i
»The Times« 1. nov. 1947. Det manuskript, som
var i familien Le Hunte’s besiddelse, var ikke en
autograf, men en kopi, som tydeligt stammede
fra 1847. Det afgørende bevis var fundet i et
brev fra 25. august 1847 til »Julia«, som ifølge
Maxwell-Lyte skulde være identisk med Eleanor
Julia Bolton, som 1851 blev gift med Lyte’s
yngste søn. Brevet indeholder denne salme, som
Lyte kalder »min sidste udgydelse« (my latest
effusion). Derefter er det klart, at salmen er
skrevet i sommeren 1847, sandsynligvis i juli
eller august under hans sidste besøg i Berry
Head, Devon. Naturligvis er det rigtigt, at Lyte
har givet sin datter salmen d. 4. sept., men denne
dag var altsaa ikke tekstens fødselsdag, men
maaske melodiens.
Den anførte tekst maa betragtes som den »ved
tagne« original. Der findes imidlertid fire kilder,

208

som alle kan gøre krav paa at være originale og
dog ifølge Julian har nogle smaa afvigelser ind
byrdes :
A. Et faksimiletryk af Lytes manuskript, offent
liggjort af en senere præst ved kirken til
fordel for dennes restaurering.
B. Et blad, hvorpaa salmen først var trykt i
Berryhead, september 1847.
C. Teksten i »Remains«, 1850.
D. Teksten i »Miscellaneous Poems«, 1868.
Disse fire autoritative tekster udviser forskelle
paa tre punkter:
1,2: A: The darkness thickens. B og C: deepens.
4,4: A: Come, Friend of sinners, and then abide.
B: and thus abide. C: and thus 'bide.
8,1: A og B: Hold then thy cross. C: Hold there.
D: Hold Thou.
Parry siger, at den originale tekst i 2,t var:
Swift from my grasp ebbs out ... og 8,2: Speak
through the gloom ...
Salmens bibelske udgangspunkt er Luk. 24,29:
»Bliv hos os; thi det gaar mod aften, dagen hælder
allerede«. Ordene »Abide with us« er ganske
simpelt den engelske bibels oversættelse af dette
sted. 7,3 hentyder paa samme maade til 1. Kor.

I5>55Det er sjældent, at de engelske salmebøger op
tager alle vers. I reglen udelukkes v. 3, derefter
ogsaa v. 5, undertiden ogsaa v. 4, saaledes i
»Hymns Ancient and Modern«. De fleste an
bringer den blandt aftensangene, skønt det dog
er ganske klart, at allerede de to første linjer,
hvori aftenstemningen anslaas, er symbolsk ment.
Det er en salme, som først og fremmest taler
med døden for øje, beder om trøst og sejr og
lægger de samme fine og jævne ord paa dens
læber, som trænger til den samme trøst. Luk.
24,29 er blot et »tema«, som varieres i versene.
Vi har paa dansk to salmer, som varierer det
samme tema paa ganske tilsvarende maade,
Boyes »Bliv hos os. Mester, dagen hælder« og
Timms »Bliv hos mig, kære Herre Krist«.
Salmen synges ikke med Lytes egen melodi.
Den er blevet verdensberømt i forbindelse med
en melodi af W. H. Monk, som var med til at
udarbejde H.A. &M. Man siger, at denne be
rømte melodi, som kaldes »Eventide«, blev skre
vet paa ti minutter. Monk’s enke fortæller, at
det skete paa en tid, da de havde en stor sorg.
Sammen betragtede de, som de plejede, den skøn
ne solnedgang, og da den sidste gyldne straale
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var blegnet, tog Monk papir frem og skrev me
lodien ned. Den blev offentliggjort sammen med
salmen 1861 i den første udgave af H.A. &M.,
og siden blev den sunget ind i hjerterne af Sankey
paa hans og Moody’s prædikerejser i England og
Amerika.
Den maa vistnok nu siges at være den bedst
kendte og mest populære salme i den engelske
verden. Den var kong Georg V’s yndlingssalme
og blev sunget ved hans bisættelse. Under den
første verdenskrig trøstede den tapre engelske
sygeplejerske Edith Cavell sig ved denne salme,
før tyskerne førte hende ud til henrettelsen. Vi
har i Danmark et ganske tilsvarende tilfælde fra
den anden verdenskrig og den tyske besættelse.
Det var Monica Wichfelds yndlingssalme, og den
sidste linje er anført paa hendes mindeplade i
Engestofte kirke ved Maribo. Saadanne eksempler
føles ganske naturlige. Det er ogsaa naturligt, at
den engelske sydpolsforsker Shackleton kunde
trøste sig ved den inden sin død i snemarkerne.
Det lyder for os mere mærkeligt, at lord Kit
chener lod den synge i Khartum efter sejren ved
Omdurman, og at lord Allenby lod den synge
efter indtoget i Jerusalem; men forklaringen er
sikkert den, at salmen i forvejen har betydet
meget for soldaterne, der hver dag havde døden
for øje. De greb rent spontant til den, naar
hjertet begyndte at banke. Under et voldsomt
tysk luftangreb ved Dunkerque begyndte en sol
dat at spille den paa harmonika, og et øjeblik
efter stod alle mand ret og sang med af hele
deres hjerte. Det berømte regiment The Royal
Scots Fusiliers holder stadig fast ved den skik at
spille den hver søndag aften. Men det lyder for
os ubegribeligt, hvad Temple fortæller om den
aarlige kamp om mesterskabet i fodbold paa
Wembley stadion, hvor der er 100.000 menne
sker til stede. Der fastsættes et sangprogram til
underholdning i ventetiden, og et aar havde man
Alexander’s Rag-Time Band paa programmet,
men arrangøren F. J. Wall følte sig pludselig
grebet af en mystisk kraft, stregede dette punkt
over og gav besked om, at »Abide with me«
skulde synges. Dermed begyndte den faste sæd
vane, at de ventende tilskuere hvert aar synger
denne salme forud for den afgørende fodbold
kamp. Det skal være betagende at høre hundred
tusinde stemmer synge den i fri luft.
Man synes, det lod sig høre, hvis der var tale
om en speciel idrætssalme, men at en oplagt
begravelses- og trøstesalme slaar »Alexander’s
Rag-Time Band« ud ved cup-finalen paa Wem
bley og holder skansen aar efter aar, er et mær
keligt vidnesbyrd om salmens enorme popula-
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ritet og i lige saa høj grad om engelsk mentalitet.
Mange danske har nu oplevet denne situation
gennem TV.
Da salmen i 1947 holdt hundredaarsjubilæum
blev der optaget en film om dens tilblivelse, og
en engelsk præst, H. J. Garland, som arbejdede
med at forberede dette jubilæum, opfordrede i
bladene folk til at meddele ham, hvad salmen
havde betydet for dem. Han modtog et over
vældende materiale og samlede sine indtryk i
følgende ord: »Om bord i synkende skibe, paa
slagmarker eller paa stranden ved Dunkerque,
i fjendens fangetransporter, i tropiske jungler og
arktiske ødemarker, i katastroferamte minebyer,
ved dødslejer i borg og hytte, overalt hvor de
materielle ting pludselig svigter og de aandelige
værdier faar grænseløs betydning, er »Abide with
me« blevet sunget mere end nogen anden salme,
af gudfrygtige og verdslige mennesker uden for
skel, fordi den i kort og fuldkommen form ud
trykte alt det, de trængte til at sige, og alt det,
der var at sige«.
Naar man kommer til de danske oversættelser,
er historien næsten lige saa broget. Man har en
fornemmelse af, at hvert andet menneske, som
har mødt salmen ude i den engelske verden, har
følt sig forpligtet til at søge den oversat til dansk.
Uffe Birkedal oversatte den 1909 i »Salmer og
aandelige Sange samlede for Det fri Kirkesam
fund«, nr. 110, »O, bliv hos mig, nu falder Aften
brat«. Aaret efter fandtes Carl Hornbechs over
sættelse i IMS 344: »O, bliv hos mig, snart
tændes Stjerners Hær«. P. Helweg-Larsens over
sættelse fremkom 1920 i »22 engelske Salmer«:
»Bliv hos mig, Herre, Dagen hælder brat«; den
blev siden, optaget i Annekset 198. Ved efter
retningen om Edith Cavell’s henrettelse over
satte Knud Gjørup salmen og brugte den i sit
hjem: »Vær du mig nær. - Snart falder Natten
paa«. Folketingsmand Axel Dam oversatte den
kort før sin død i 1936: »Bliv hos mig Gud, snart
falder Natten paa«. Emil Larsen oversatte den
i »Sang og Glæde« 1942: »Bliv hos mig, Herre,
Aftnen nærmer sig«. Dagbladet »National
tidende« aabnede i februar 1952 en hel kam
pagne for salmen og opfordrede oversættere til
at komme frem, og resultatet blev saa over
vældende, at man ikke kunde optage dem alle.
Nogle af de nævnte oversættelser blev ved den
lejlighed offentliggjort i bladet den 17. og 24.
februar, 2. og 23. marts, og flere nye kom til:
Dr. theol. Munch Madsens »O bliv hos mig!
Nu Natten er mig nær!« Missionær i Indien,
Knud Heiberg sendte en oversættelse af P. Bles
sing Dahle, som han havde kendt siden sin ung-
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dom: »Bliv hos mig, Mester, Natten er saa nær!«
Endvidere Svend Rehlings »Forbliv hos mig,
snart falder Aftnen paa«. Der kom anonyme
oversættelser af »en ingeniør«, »en lærerinde i
Ribe«, ja, kirkesidens redaktion pressede husets
visedigter Mogens Dam til ogsaa at forsøge sig:
»Vær du mig nær! Snart Mørket falder paa«.
Senere, 13. juni, fremkom Anker Jensens »Bliv
hos mig! Brat er Aftenstunden nær«, den eneste
af de nævnte, som omfattede alle originalens
vers.
Selv om mange af disse oversættelser endnu
ikke var kendt, da salmebogskommissionen ar
bejdede med salmen, havde man dog et rigt
materiale at arbejde med. Dertil kom, at Hee
Andersen sendte en tekst, som han havde sam
menarbejdet af flere. Desuden havde et af kom
missionens medlemmer foretaget en oversættelse
af alle vers. Men man besluttede ret snart at
lægge alt dette til side og ganske simpelt optage
salmen i den form, hvori den var mest indsunget.
Det var ikke nogen af de allerede nævnte, men
valgmenighedspræst Even Marstrands, som 1921
var blevet optaget i tillæget til IMS 604, og som
allerede var ret almindelig ved begravelser.
Den fremkom i Højskolebladet 1915. Even
Marstrand siger i en indledning, at englænderne
ikke har noget, der svarer til vore højskolesange;
enten synger de nogle tomme og pjattede, spøge
fulde og harmløse sange, eller ogsaa synger de
salmer. Blandt de sidste havde han især lagt
mærke til nogle aftensange. I 1913 havde han
paany været sammen med englændere paa Fre
deriksborg Højskole, og de havde lovet at sende
ham en salmebog, som de almindeligt brugte,
The Fellowship Hymn-Book [en salmebog for
forskellige ungdomsbevægelser]. Efter at han
havde faaet den, havde han fordybet sig i disse
aftensange. De var ikke som Ingemanns fulde af
from naturglæde, og han havde da ogsaa hørt
om den, som han her havde oversat, at det nær
mest var en aftensang for syge og gamle, hvad
den naturligvis ikke blev ringere af. Derefter
følger oversættelsen, ledsaget af Monk’s melodi.
Efter denne indledning ser det ud til, at Even
Marstrand ikke dengang var klar over, hvilken
berømthed han var kommet i selskab med.
1. Vær Du mig nær! Nu Aftnen sænker sig.
Snart Mørket raader. Vær Du nær hos mig!
Naar andres Hjælp og Trøst er intet værd,
Du hjælpeløses Hjælp, vær Du mig nær!
2. Snart rinder ud mit Jordlivs Dag saa kort.
Al Verdens Glans og Glæde visner bort.
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Alt staar for Fald, og alt forandres her.
Du, som omskiftes ej, vær Du mig nær!
3. Kom ej med Rædsel som den Drotters Drot,
Men mild og blid at læge ondt med godt!
Giv mig hos Dig, som har hver Synder kær,
Trøst for al Sorg og Savn. Vær Du mig nær!
4. Jeg trænger til Dig hver en Livets Dag.
Din Naade kun kan sløve Fjendens Slag.
Hvem er som Du i Regn og Solskinsvejr
Min Stav og Støtte! O, vær Du mig nær!
5. Med Dig ved Siden har jeg ingen Frygt.
Trods Sorg og Sygdom er mit Hjerte trygt.
Trods Dødens Braad, trods Gravens
Sejerssværd
Jeg vinder dog, naar Du hos mig er nær.
6. Naar Øjet brister, vis mig Korsets Tegn!
Lys gennem Mørket mig til Himlens Egn!
Fly, jordisk Mulm, for himmelsk Morgenskær!
I Liv, i Død, min Gud, vær Du mig nær!
H. F. Lyte ved Even Marstrand.
Højskolebladet 1915, sp. 1217-20.

Ved optagelsen i IMS 604 blev der foretaget et
par ændringer:
5,3:

Gravens grumme Sværd

6,3:

Himlens Morgenskær!

Den sidste af disse ændringer gik videre til D 520;
den sidste halvdel af v. 5 blev erstattet med kom
missionens egen oversættelse1, * som
3 * 5 ligger nær
mere ved det til grund liggende bibelord, 1. Kor.

5,3-4: Hvor er nu dødens brod, o Herre kær,
Og hvor er Helveds sejr, naar du er nær ?
Kommissionen vidste ikke, at Even Marstrand
senere havde arbejdet videre med sin oversæt
telse, ja helt havde ændret den. I anledning af
1. De to vers af originalen, som The Fellowship HymnBook og dermed Even Marstrand har forbigaaet, kan
maaske oversættes saaledes:
3. Ej som et hastigt syn, et flygtigt ord,
men som du var hos dine her paa jord,
fortrolig, naadefuld, taalmodig, kær,
ej paa et kort besøg, men evigt nær!
5. Dit blik, som lyste paa min barndoms vej,
forlod ej den, som flygted bort fra dig.
Trods oprør og trods egensindig færd,
o Herre, til det sidste vær mig nær!

sin 60 aars dag i 1939 sendte han til venner en
privat duplikeret samling »Sange og Vers«,
hvori den nye tekst findes s. 86. Det første vers
lyder:
1. Bliv hos mig, Herre, Mørket falder paa.
Sig Natten sænker. Gud, ej fra mig gaa!
Naar andre Hjælpere kun siger Nej,
Du hjælpeløses Hjælp, o, bliv hos mig!
Dette synes ikke at være nogen forbedring. De
to linjer, som blev udskiftet i kommissionen,
lyder 1939 saaledes:
5,3-4: For Død, for Grav jeg ikke skælver fejg.
Jeg mer end sejrer, hvis Du er hos mig.
Den eneste ændring, man kunde have ønsket at
faa med i D, er:
4,2:

bøde Fjendens Slag.

I Norge blev Gustav Jensens oversættelse optaget
i La rev 842: »O bli hos mig! Nu er det aften
tid«; den er paa 5 vers. Biskop Hognestads over
sættelse, alle 8 vers, blev optaget i Nynorsk 667:
»Aa, ver hjaa meg, for no er kvelden nær«.
I Sverige har Sv. 447 optaget en oversættelse
af C. O. Mannstrdm: »Bliv kvar hos mig; se,
dagens slut år når«. Den var allerede med i
tillæget til Wa 651.
(Julian 7. Parry 272. Haeussler 100-101. Arthur
Temple: »Hymns we love«, London 1954, s. 54. David
J. Beattie: »The romance of sacred song«, London
1931, s. 67-69, 113. Canon Duncan: »Popular Hymns,
their Authors and Teaching«, London u. a., s. 192200. Poulsen 1,96-99. Emil Liedgren: »Den andliga
sången på anglosaxisk mark«, Stockholm 1927, s. 9597. Ldvgren 11,200-203).
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Offenb. II, 10.
Sey getreu biss in den Tod, so will ich
dir die Krone des Lebens geben.
Kan gesungen werden, wie: Freu dich sehr,
o meine Seele, u.s.w.
1.

SEy getreu’ biss an das Ende!
Taure redlich aus den Kampff!
Leidestu gleich harte Stånde,
Duldestu gleich manchen Dampff:
Ach das Leiden dieser Zeit
1st nicht werth der Herrligkeit,
So dein JEsus dir will geben
Dort in jenem Freuden-Leben.
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2.

Sey getreu in deinem Glauben!
Baue deinen Seelen Grund
Nicht auf zweiffelhaffte Schrauben,
Lasse den Gewxssens Bund,
So geschlossen in der Tauff,
Gott nicht wieder sagen auff.
Der ist Gottlos’ und verlohren,
Wer Meineydig Dem geschworen.

8.

Sey getreu in allen Sachen:
Anfang, Mittel und das End’
Lasse Gott in allen machen,
Auf dass aller Zweck sich wend’
Forderst hin zu Gottes Ehr’;
Ja du selbsten noch viel mehr
Wirst auf gutem Wege gehen
Und die Siinden-Bahn abstehen.

3.

Sey getreu in deiner Liebe
Gegen Gott, der dich geliebt;
An dem Nechsten gutes iibe,
Und ob er dich hat betriibt,
Dencke, wie dein Heiland that,
Alss er fur die Feinde bat:
So mustu verzeihen eben,
Soli Gott anders dir vergeben.

9.

Sey getreu in Todes-kåmpffen!
Fechte frisch den letzten Ruck,
Lass dich keinen Teuffel dåmpffen;
Ach das ist der hårtste Zug!
Wer alsdenn mit JEsu ringt
Und das Siinden-Fleisch bezwingt,
Der gewisslich Lob ersieget
Und die Lebens-Krone krieget.

4.

*
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Sey getreu in deinem Leiden!
Lasse dich kein Ungemach
Und auch nichts von JEsu scheiden,
Murre nicht in Weh’ und Ach.
Hilfft denn was die Ungeduld?
Ach sie håuffet nur die Schuld;
Der tragt leichter, wer was tråget
Mit Geduld, was Gott auffleget.

5.

Sey getreu in deinem Hoffen,
Hilfft gleich Gott nicht, wie du wilt.
Und hat bald ein Mittel troffen,
Dass dein wiintzschen werd’ erfull’t.
Wisse, dass offt ist die Zeit,
Da Er dir die Hand auch beut,
Da dein’ Ohren sind verstopffet,
Wenn Er lang schon angeklopffet.

6.

Drum getreu, getreu ausshalten
Mustu deinem lieben Gott,
Ihn must du es lassen walten,
Wenn du nicht wilst haben Spott.
Ruffe nur! Er ist schon hier,
Sein Hertz bricht Ihm gegen dir;
Ruffe nur, Gott ist vorhanden,
Hoffnung macht ja nicht zu Schanden.

7.

Sey getreu in deinem Hertzen,
Hute dich vor Joabs Kuss.
Dencke, Judas leidet Schmertzen
Umb den falschen Teuffels-Gruss.
Falschheit sey dein årgster Feind,
Rede, was dein Hertze mein’t.
Sey zwar klug in deinem Glauben
Und doch ohne Falsch wie Tauben.

Benjamin Pråtorius:
»Jauchtzendes Libanon etc.«, Leipzig 1659.
Her efter Tiimpel IV, 57.
Om Benjamin Prætorius ved man ikke stort andet
end, at han blev født 1636 i Obergreisslau og
1657 blev præst i Grosslissa ved Delitzsch i nær
heden af Halle. Han udgav 1659 en bog med
salmer og tankesprog, betitlet »Jauchtzendes
Libanon, Darauff die andåchtige Seele Dem
Allerhochsten fur seine Lobwiirdigsten Wolthaten
ihr demiitiges Danck-Opffer iiberreichet etc.«.
Heri findes denne salme.
Den noget tilfældige disposition har givet an
ledning til mange omredaktioner og omdigtnin
ger. Den, som har mest interesse for os, stammer
formentlig fra Johann Gaspar Schade. Den synes
først at være fremkommet hos A. Luppius:
»Andåchtig Singender Christen-Mund«, Wesel
1692. Salmen tillægges her Schade. Den findes
imidlertid ikke i den fuldstændige samling af
Schades salmer »Fasciculus Cantionum«, og for
talen her beklager sig med en hentydning til den
førnævnte salmebog over, at der er blevet tillagt
Schade salmer, som han ikke har skrevet. Senere
kilder meddeler, at Schade har omarbejdet sal
men, og da den i hovedsagen stammer fra Præ
torius, er dette grund nok til, at den ikke er
blevet optaget blandt Schades egne. Oprindelig
har Schades omdigtning kun 6 vers; det syvende
og sidste, som Schade har tildigtet, fremkom
først hos Freylinghausen 1704.
1. Sey getreu in deinem leyden,
lasse dich kein ungemach
von der liebe JEsu scheyden,
murre nicht mit weh’ und ach:
dencke wie er manche zeit.
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dir zu helffen war bereit,
da du ihm dein hertz verschlossen,
ob ihn das nicht hab’ verdrossen ?
2. Sey getreu in deinem glauben,
baue deiner seelen grund
nicht auf zweifelhafte schrauben:
sage den gewissen bund,
so geschlossen in der tauff’,
deinem GOtt nicht wieder auf,
fange an ein besser leben,
GOtt zum dienste dich zu geben.1
3. Sey getreu in deiner liebe
gegen GOtt, der dich geliebt,
an dem nechsten gutes iibe,
ob er dich gleich bart betriibt,
dencke wie dein Heyland that,
als er fur die feinde bat;
so must du verzeihen eben,
soli Gott anders dir vergeben.
4. Sey getreu in deinem hoffen,
hilft Gott, gleich nicht wie du wilt,
er hat bald ein mittel troffen,
dass dein wiinschen wird erfullt:
hoffe fest, GOtt ist schon hier,
sein hertz bricht ihm gegen dir:
hoffe nur, GOtt ist vorhanden,
hoffnung macht dich nicht zu schanden.
5. Sey getreu in todesnohten,
fichte frisch den letzten zug,
solt’ dich gleich der HErr auch tddten,
das ist ja der letzte druck:
wer da recht mit JEsu ringt
und mit Jacob ihn bezwingt,
der ists, der gewiss obsieget.2
und die lebens-crone krieget.
6. Sey getreu bis an das ende,
daure redlich aus den kampf,
leidest du gleich harte stande,
duldest du gleich manchen dampf,
ist das leyden dieser zeit,
doch nicht wehrt der herrlichkeit,
so dir wird dein JEsus geben
dort in jenem freuden-leben.
7. So wolan! so will ich leiden,
glauben, lieben, hoffen fest
und getreu seyn bis zum scheiden,
weil mein JEsus nicht verlåsst,
1. Freylinghausen: deinem GOtt zum dienst ergeben.
2. der gewislich obesieget.
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den, der ihn bestandig liebt,
und ins creutze sich ergiebt.
Ihm befehl ich meine sachen,
JEsus wirds zuletzt wohl machen.
Her efter Schrader nr. 488.

Der findes en del andre omdigtninger, saaledes
i »Auserlesenes Gesang-Buch«, Copenhagen
1741 (467), som desuden bringer Schades om
digtning (468), mens Gieses »Neu-Eingerichtetes
Kirchen- und Haus- Gesang-Buch«, Copenhagen
1745 (271) ligesom Schrader kun bringer Schades
tekst. Det er den, som er oversat af Brorson:
Mel. Som en Hiort med Tørst.
1. Vær i korset troe og stille/
Tenck/ hvad Jesus for dig leed/
Lad dig ingen Jammer skille
Fra hans store kierlighed/
Tenck/ hvor mangen Vey hand gik/
For hand dig tilbage fick/
Da du fra ham vendte Hiertet/
Om det ikke ham har smertet.
2. Vær dog tro i Troens Stride/
Uforandret/ uforsagt/
Fast paa Jesum kun at lide/
At du fra den visse Pagt
Som du har i Daaben giort
Aldrig/ aldrig viger bort/
Men beflitter alle Dage
Dig din Jesu at behage.
3. Vær dog troe i Kierligheden
Til din Gud af gandske Siel/
Elsk din Fiende/ og i steden
For hans Vrede/ und ham vel/
Tenck/ hvor Jesus bad for dem/
Som ham piinte hvert et Lem/
Saadan maat du ogsaa blive/
Skal Gud dig din Synd tilgive.
4. Vær dog troe i Haab at vinde/
Kandst du ingen udgang see/
Gud kand snart et middel finde/
Til at ende aid din vee/
Haab kun stadig/ Gud er her/
Som dig har af Hiertet kier/
Haab at Gud din Sag vil fremme/
Haabet skal dig ey beskiemme.
5. Vær dog troe i Dødsens Dale/
Er det dog den sidste Striid/
Er det dog saa kort en Dvale/
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Og saa stoor en Seyers Tiid/
Hvo med Gud i Kampen gaaer/
Og med Jacob Mandig staaer/
Hand en evig Seyer Vinder/
Og den skiønne Krone finder.
6. Vær dog troe til sidste Ende/
Føør til Seyren hver en Kamp/
Lad det bide/ lad det brænde/
Lad det koste Sveed og Damp/
Er dog aid vor Trengsel her
Ikke Herligheden værd/
Som dig Jesus hisset giver/
Naar du hans Medarving bliver.
7. Nu vel an/ saa vil jeg lide
Tro og elsk’ og haabe fast/
Jesus hielper mig at stride/
Aldrig har hand den forkast/
Som i Korset holder Fod/1
Og paa ham sig fast forlod/
Ham vil jeg mig overgive/
Hand skal aid min Nød fordrive.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H. A. B.«, 1734, Tunder.

Hejselbjerg Paulsen har af J. W. Schrøders pa
pirer, Ledreborgske saml. 570 40 (Det kgl. Bibi.)
fremdraget en liste over Brorsons originale sal
mer, hvori der nævnes en, som begynder »Bliv
dog troe i Korset stille«. Det er sandsynligt, at
der tænkes paa nærværende salme, som jo dog er
en oversættelse. Men det er mærkeligt, at Brorson
oprindelig skulde have begyndt sin oversættelse
saadan, navnlig da originalen ikke begynder med
»Bleib«, men »Sey«. Listen er imidlertid unøj
agtig og fejlfuld, og det er maaske tvivlsomt, om
man med Hejselbjerg Paulsen tør datere den saa
tidligt som 1729-30. Men der er altsaa en mulig
hed for, at den er nogle aar ældre end Brorsons
hæfte med salmerne om »Troens Frugt«. Her
findes den i Afsnittet »Om Taalmodighed«. Ud
over det ortografiske har Klenodiet 1739 kun
ændret 1,6: Før. Samme ændring findes i P 418,
som desuden har:
3,7: Saadan maa
8: Da Gud vil din synd tilgive.
7,2: Elske, troe og
Gb 279 ændrer yderligere:
1. holde stand.

5.2- 4: Det er dog den sidste Striid,
Herren selv dig skal husvale,
Og hvor stor en Seyers Tiid!
6.3- 5: Lad det lyne, lad det brænde,
Striid, og see kun Røg og Damp!
Vist er aid vor
I E blev den udeladt, men genoptaget i R 507,
forkortet til 6 vers, idet 5 a og 6 b er føjet sammen,
løvrigt er ændret:
1,6:
7:
8:

Før
Da fra ham du
Tænk, om ei det har ham

2,3:
4:
7:
8:

Til paa Jesum fast
Saa du
Men kun stræber
Ret din Jesum

3,7:
8:

maa
Skal dig Gud

6(7),2: Elske, troe og
5: trøstig stod
KH 576 gik samme vej som R, men formede
vers 5 lidt anderledes:
5,2: Det er jo
3: Det er jo
(6),5: Al vor Trængsel er dog her
I Sønderjylland blev den med alle vers optaget i
MB 466 og i N 439; sidste sted er ændringerne:
V. 1 og 2 som R.
3,7: maa
8: Vil dog Gud din
5,2: Det er jo
3: Det er jo
6,2: At du Seirens Krone naaer,
4: Stød og Saar;
V. 7 som R 6.
I D blev den ikke optaget.
I Norge blev den fremdraget af Wexels i
»Christelige Psalmer« 1840 med udeladelse af
v. 5. Derefter blev den optaget i Christianiatillæget 652, hvor v. 5 er genoptaget, men v. 6
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udeladt. La 270 og Hauge 279 har optaget alle
vers, mens La rev 252 og Nynorsk 766 (rigsmaaltillæget) har udeladt v. 6.
(Koch 111,368; IV,236. Fischer 11,248. Skaar 1,629.
BSS II, s. 119. Hejselbjerg 264).
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On the Resurrection.
1. ALL hail the power of JESU’s name!
Let Angels prostrate fall;
Bring forth the royal diadem.
To crown Him LORD of All.
2. Let high-born Seraphs tune the lyre,
And, as they tune it, fall
Before His face who tunes their choir,
And crown Him LORD of All.
3. Crown Him, ye morning stars of light,
Who fix’d this floating ball;
Now hail the strength of ISRAEL’S might,
And crown Him LORD of All.
4. Crown Him, ye martyrs of your GOD,
Who from His ALTAR call;
Extol the stem of JESSE’s rod,
And crown Him LORD of All.
5. Ye seed of ISRAEL’S chosen race,
Ye ransom’d of the fall.
Hail Him who saves you by His grace,
And crown Him LORD of All.
6. Hail Him, ye heirs of DAVID’s line,
Whom David LORD did call;
The GOD incarnate, man DIVINE;
And crown Him LORD of All.
7. SINNERS! whose love can ne’er forget
The WORMWOOD and the GALL,
Go - spread your trophies at His feet,
And crown Him LORD of All.
8. Let every tribe, and every tongue,
That bound creation’s call,
Now shout in universal song,
THE CROWNED LORD OF ALL!
Edward Perronet.
»The Gospel Magazine«, 1779-80.
Her efter Perronet’s »Occasionel Verses«. 1785 der
kun ved smaa ortografiske forskelle adskiller sig fra
første tryk.

Noter:
1,1: All hail, den opstandne Frelserhilsen til
disciplene, Math. 28,9.
4,2: Aab. 6,9-10.
b,2: Ps. 110,1, Math. 22,43.
7,2: Malurt og galde, Math. 27,34.
Det første vers af denne berømte »kronings
hymne« fremkom sammen med Shrubsole’s me
lodi (»Miles Lane«) i novembernumret af »The
Gospel Magazine« 1779. Det er ganske simpelt
gaaet saadan til, at digterpræsten Perronet og
komponisten, den igaarige organist, som begge
levede i Canterbury, har kendt hinanden, og
Perronet har vist sin sang til Shrubsole, og denne
har faaet lyst til at sætte melodi til den, hvor
efter han har sendt den til The Gospel Magazine,
calvinisternes organ, til offentliggørelse. Derefter
har redaktionen, maaske paa læseres opfordring,
ønsket at offentliggøre alle sangens vers, og de
fremkom da i aprilnumret 1780 med overskriften:
»On the Resurrection, the Lord is King«. I
1885 optog Perronet den i sin samling »Occa
sional Verses, Moral and Sacred«. Om digtene
deri siger Perronet i forordet, at de egentlig
ikke har været beregnet paa offentliggørelse,
men han har lejlighedsvis ladet nogle venner se
dem, og de har overtalt ham til at lade dem
udgive, og en af disse venner har paataget sig at
være udgiver. Men det maa bemærkes, at baade
melodien og det underlagte første vers, senere
den hele hymne og endelig denne digtsamling
fremkom uden navne.
En af de første salmebogsudgivere, som optog
den, var G. Burder 1784. Han udvalgte vers
1, 7, 5, 8 og ændrede noget paa dem og gav
salmen navnet »The Coronation Hymn«. Umid
delbart efter den kom en anden hymne, som
tydeligt var en efterligning og gik paa samme
melodi, nemlig Jonathan Evans’ »Let saints on
earth their anthems raise«. Det er et tidligt
vidnesbyrd om tekstens og melodiens evne til at
inspirere og betage.
Større betydning fik dr. Rippon’s »Selection
of Hymns«, der udkom 1787 som et slags tillæg
til Isaac Watts. Her har Rippon temmelig grun
digt omdigtet Perronet’s tekst, og da denne om
digtning for en stor del blev grundlaget for tek
sten i flere senere salmebøger, skal den her gen
gives i sin helhed:
The spiritual Coronation, Cant, iii, 11.
1.

ANGELS.
ALL-HAIL, the power of Jesu’s name
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Let angels prostrate fall:
Bring forth the royal diadem,
And crown him Lord of all.
2.

MARTYRS.
(Crown him, ye martyrs of our God,
Who from his altar call;
Extol the Stem of Jesse’s rod.
And crown him Lord of all).

3.

CONVERTED JEWS.
(Ye chosen seed of Israel’s race,
A remnant weak and small;
Hail him, who saves you by his grace,
And crown him Lord of all).

4.

BELIEVING GENTILES.
Ye Gentile sinners, ne’er forget
The wormwood and the gall;
Go - spread your trophies at his feet,
And crown him Lord of all.

5.

SINNERS OF EVERY AGE.
(Babes, men, and sires, who know his love
Who feel your sin and thrall.
Now joy with all the hosts above
And crown him Lord of all).

6.

SINNERS OF EVERY NATION.
Let every kindred, every tribe,
On this terrestrial ball
To him all majesty ascribe.
And crown him Lord of all.

7.

OURSELVES.
Oh that, with yonder sacred throng,
We at his feet may fall;
We’ll join the everlasting song,
And crown him Lord of all.
J. Rippon: »A Selection of Hymns«, 1787.
Her efter 10. udg. 1800, pag. 177.
Jvf. Julian 41-42.

Dette kan ikke kaldes nogen forbedring. Andre
har foretaget andre ændringer ved Perronet’s
tekst, f.eks. i begyndelsen: »All hail! the great
Immanuel’s name«.
To independentiske kirkemænd, Williams og
Boden, udgav 1801 en sanding paa 600 salmer,
ligeledes som et slags tillæg til Watts, og her blev
Perronet’s navn for første gang sat under teksten.
Det fik dog foreløbig ikke megen betydning for
opklaring af forfatterskabet, thi 1806 udgav John
Dobell »New Selection«, en salmesamling, som
fik meget stor udbredelse, og her var navnet
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»Duncan« anført under salmen. Den skotske
presby terianske præst John Duncan synes at have
været en af dem, der hjalp Dobell med at samle
stoffet til hans »New Collection«, og han har
maaske sendt Dobell denne salme med en del
ændringer, som han selv havde foretaget, en
blanding af de anførte tekster, og Dobell har for
mentlig derfor troet, at Duncan var forfatteren.
Derefter skete der dette, at der blandt Duncans
efterkommere paa dette spinkle grundlag opstod
den familietradition, at Duncan havde digtet
salmen, og denne tradition forsvarede de saa
tappert, at der gik over hundrede aar, før sagen
blev endelig klarlagt.
Ganske vist var der en person, som kaldte sig
»J. K.«, og som synes at have været en søn af
en af Perronets venner, der i 1858 skrev i »The
Evangelical Magazine«, at han havde et gam
melt kort, vel 50 aar gammelt, hvorpaa denne
salme var trykt til brug for en søndagsskole i
Canterbury. Paa det var der tilføjet, at pastor
Edward Perronet døde i Canterbury 2. januar
1792, og derefter fulgte hans dødsord: »Ære være
Gud i hans guddommelige højhed! Ære være
Gud i hans menneskelige ringhed! Ære være Gud
i hele hans vælde!« Endvidere tilføjede »J. K.«,
at han havde for sig et eksemplar of »Occasional
Verses«, som Perronet selv havde skænket til af
døde fru Gellatly. Men var det bevis nok paa,
at Perronet havde skrevet denne salme og denne
bog? Det slog i hvert fald ikke igennem.
1892 udkom Julians »Dictionary«, og den
medarbejder, som behandlede denne salme følte
sig sikker paa Perronets forfatterskab, selv om
han ikke kendte noget til »J. K.« Han pegede
paa, at et af stykkerne i den anonyme bog
»Occasional Verses« var dediceret til Vincent
Perronet, digterens fader, og andre var dediceret
til andre slægtninge, som ganske vist kun var
nævnt med deres forbogstaver. Endvidere var
det eksemplar af bogen, som stod paa British
Museum, indbundet sammen med to andre
bøger, hvoraf den ene bar Perronets signatur, og
den anden var utvivlsomt ogsaa hans. Dette bevis
slog igennem, maaske ikke mindst fordi det frem
kom i dette standardværk. Men der var dog
maaske endnu plads for nogen tvivl.
I begyndelsen af dette aarhundrede, vistnok
1906, undersøgte Louis F. Benson omhyggeligt
sit eksemplar af »Occasional Verses« og stand
sede ved de digte, som skulde være skrevet til
Perronets slægtninge, »C. P.« og »D. P.«. Han
opdagede, at de var akrostica, og forbogstaverne
sagde: »Charles Perronet« og »Damaris Perro
net«. Det var digterens broder og søster. Saa
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vidste Benson, hvad han skulde kigge efter, og
ganske rigtigt fandt han paa side 39 et digt »On
Sleep«, hvis begyndelsesbogstaver sagde »Ed
ward Perronet«. - Det ene med det andet, - nu
er ingen mere i tvivl om forfatterskabet.
Rent bortset fra denne usikkerhed gennem
mange aar gik »Kroningshymnen« sin sejrsgang
over jorden. Først var det nok teksten fra Rippons samling, der beherskede de engelske og
amerikanske salmebøger, men i nyere tid er man
mere og mere vendt tilbage til Perronets egen
tekst, hvoraf man i reglen udelader v. 2, under
tiden flere. For en aarrække siden undersøgte en
norsk-luthersk salmeforsker i Amerika, Carl
Doving, hvilke salmer og sange, der havde vun
det størst udbredelse i verden. Han fandt, at 14
salmer var oversat paa mere end 100 sprog.
Denne var blandt disse 14, oversat til i alt 106
sprog.
Paa dansk har vi i det mindste tre oversættel
ser:
»Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam« fremkom
1895 i den gamle »Hjemlandstoner«, hvor den
lyder:
1. Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam!
Knæl, Engle, ned i Bøn,
hent Kongekronen frem til ham,
ja, kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens Kongesøn!
2. Du Vidnehær med Martyrblod,
med Sejersklædning skøn,
læg Palmegren ved Tronens Fod
og kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens Kongesøn!
3. Du Israel! Af Isai Rod
din Kvist skød op i Løn,
for Gud med Frelsens Frugter stod!
O, kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens Kongesøn!
4. Og du. Guds egen Børneflok,
hans Smerters store Løn,
kan du din Frelser prise nok?
O, kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens Kongesøn!
5. I Folkeslag fra Syd og Nord,
som mange Vandes Drøn
nu stemmer op et Lovsangskor!
Ja, kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens Kongesøn!
H. P. Mollerup (?), 1895.
Hjemlandstoner nr. 15.
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Oversætteren er unævnt, men P. Poulsen gætter
med god grund paa en af udgiverne, præsten
ved Frihavnskirken H. P. Mollerup, som har
oversat mange af de sange, der blev optaget i
Hjemlandstoner, for saa vidt som de ikke var
oversat tidligere.
Denne oversættelse slog bedst an i Danmark
og gik videre til IMS 56, de forskellige udgaver
af DuS, DT 748, og blev endelig optaget i D 227
med en ændring i 3,3, som stammer fra N. Otto
Jensen. Samme ændring er optaget i den nye
Hjemlandstoner 106.
En anden oversættelse af Marie Sinding blev
1903 optaget i »Studenterhjemmets Sangbog«,
hvor det første vers lyder:
1. Syng højt om Jesu Navn og Magt,
du Engleskare hist!
Bær Kronen frem i al dens Pragt,
og kron ham, kron ham, kron ham,
Kongen, Jesus Krist.
Ogsaa denne oversættelse er kun paa 5 vers og er
noget fri i forhold til originalen. Paa det tids
punkt var man endnu saa usikker med hensyn til
forfatterskabet, at Shrubsole er angivet som dig
ter og Perronet som komponist. Oversætteren er
unævnt.
Endelig har biskop Ludwigs oversat den i
1911: »Hil Jesus, lov hans Navn og Magt«. Her
er 6 vers; det sidste efter Ribbons tekst hidsættes
som prøve:
6. Ja gid vi alle juble maa
Engang i Himlens Slot
Den Sang, vi nu kun nynner paa,
Vort: Kron ham: Verdens Drot!
Denne oversættelse blev optaget i KHT 722 og
HT 809.
I Norge blev sangen oversat af Arne Garborg.
Da det nok er den bedste oversættelse i Norden,
gengives den her efter Cantica:
1. Lov Jesu namn og herredom
hog-englar i hans slott!
Ber kruna fram med hyllings Ijom
Og kryn han allheims drott!
2. Du martyrflokk i himmel-kor,
som tolmods krans hev naatt,
kved kongskvad for den Herre stor,
Og kryn han allheims drott!
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3. Du frelste her av Adams ætt,
Løyst ut av naud og nott,
Pris han, som naade gav for rett,
Og kryn han allheims drott!
4. Kvart folk i kvar ei heimsens bygd
Her under soltjeld blaatt,
Gj'ev han aaleine herre-hogd
Og kryn han allheims drott!
5. Ja gjev me med Guds kvite hær
Av all vaar hug og haat
Syng songen ny for Herren kjær,
For Jesus, allheims drott!
Arne Garborg.
Her efter Cantica, 3. udg. 1906.
Der er en hemmelighed ved Garborgs oversæt
telse. Den engelske original har foruden den
bibelske ogsaa en angelsachsisk afstamning. Gar
borgs oversættelse har, tildels paa grund af ny
norsken, en oldnordisk afstamning. Det er to
slægtninge, som mødes og forstaar hinanden.
Den norske salmehistoriker, Blom Svendsen,
har i et brev meddelt mig sine erindringer om
sangens fremkomst. Det var paa rej'sen til det
kristelige studentermøde paa Leckø i Sverige
1901. »Cantica« var netop udkommet, og de
norske studenter havde de første eksemplarer
med. Garborgs oversættelse »lærte vi på damp
skipsturen op over Vennem, og da vi norske
studenter sang den en aften i slottsgården på
Leckø, slo den straks igjennom. Den har siden
vært studentermøtenes særlige festsang«.
Den blev optaget i La rev 766 og Nynorsk 595
med en ændring i 2,1: Du vitneflokk. Den blev
sunget ved sørgehøjtideligheden for kong Haakon
VII i Oslo domkirke 1. okt. 1957 efter biskop
Smemos mindetale.
Men det gik egentlig meget dramatisk til ved
optagelsen af Garborgs oversættelse i La rev.
Gustav Jensen vilde ikke have den, skønt han
var knyttet stærkt til studenterbevægelsen. Han
optog Marie bindings oversættelse i sit forslag
1915. Da dette blev behandlet i en komité, blev
Marie bindings oversættelse ombyttet med Gar
borgs i 1918. balmebogsforslaget blev autoriseret
1920, men det var et forkert forslag, man havde
autoriseret, og saa gik arbejdet videre. Gustav
Jensen døde; Brochmann var paa det sidste en
af hovedmændene i arbejdet. Man var færdig
1926 og man havde truffet forberedelser til tryk
ningen, som bl. a. konsulent Grennes skulde
overvaage; han skulde ogsaa gennemføre de sid
ste nye retskrivningsregler. Men naturligvis
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kunde koralkomiteen, som forlængst var nedsat,
endnu have noget at sige. Og det havde den.
Da komiteen 1918 optog Garborgs tekst i
stedet for Marie bindings, havde man samtidig
tænkt at kassere den engelske melodi og tage
»Op alle, som paa jorden bor« i stedet. Nu havde
Brochmann og komiteen senere taget landsmaalteksten ud og igen sat rigsmaalsteksten ind i
stedet. Men dertil sagde O. M. bandvik, som var
sekretær i koralkomiteen, at man saa maatte have
en ny melodi, da »Op alle, som paa jorden bor«
ikke kunde passe til rigsmaalsteksten, og det var
der ikke tid til at fremskaffe. Han forelagde sagen
for ministeriet (»Departementet«), som bestemte,
at man skulde beholde Garborgs tekst som alle
rede i 1918, »dog skal kryn han byttes med kron
han eller krun han og kruna med krona, hvis krun
han velges«. Det skulde afgøres af bandvik, som
ogsaa skulde læse korrektur og give trykketilla
delse. baadan gik det til, at salmen gik ind i
trykkeriet paa rigsmaal og kom ud paa landsmaal, siger Blom bvendsen.
Da Brochmann fik et fint eksemplar af salme
bogen, som trykkeren før tiden havde gjort fær
digt til ham personlig, saa han straks nr. 766, og
han vilde næppe tro sine egne øjne. Han skrev
til Grennes: »Jeg blev saa sint, at en Mand der
gaar paa Gravens Rand ikke bør blive saa sint
paa nogen ... Jeg var virkelig saa langt, at jeg
ønsket at jeg aldrig havde befattet meg med
balmebogen, for en slik Behandlings bkyld«.
Grennes skrev til Brochmann et par dage senere,
at han havde spurgt om sagen i ministeriet, men
M (statsraad Mageisen) stod og skulde rejse og
»fikk ikke område seg«, men han havde faaet at
vide, at bandvik paa statsraadens opfordring
havde skrevet konceptet til ministeriets skrivelse,
og kontorchefen kendte ikke noget til sagen,
(bandvik havde altsaa selv formet svaret til sig
selv). Grennes skrev videre, at han, naar
statsraaden kom tilbage, vilde foreslaa, at for
laget skulde trykke salmen om igen. »Dr. band
vik skal faa se at han ikke har trukket ut gebisset
på oss allesammen«. Men Garborgs tekst blev
staaende, dog rettet til kron og krona.
Om salmens historie paa en helt anden front
linje, nemlig missionsmarken, fortæller Lars
Aanestad i »Concordia« 1952, nr. 4: Pastor
E. P. bcott, som var missionær i Indien, traf en
dag i en landsby en indfødt, som var helt ander
ledes end de andre, og fik at vide, at han hørte
til en stamme, som boede afsides oppe i bjergene.
Han følte en stærk trang til at forkynde evange
liet for denne stamme, men alle raadede ham
fra det, fordi den var vild og farlig. Han drog
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dog afsted og naaede maalet, men næppe var
han ankommet til stedet, før han blev omringet
af stammefolk, som rettede deres spyd imod ham
og var rede til at dræbe ham. Han kunde ikke
sige et ord paa deres sprog og var helt hjælpeløs.
Alligevel følte han sig rolig, lukkede øjnene og
bad til Gud om hjælp. Saa tog han sin violin,
som han havde med sig, frem, og med lukkede
øjne spillede og sang han Perronets salme. Da
han havde sunget det sidste vers »Let every tribe,
and every tongue«, aabnede han øjnene for at
se sig om, og da var hele situationen ændret.
Spydene havde faaet en anden retning, og mændene gjorde tegn til ham, at han skulde følge
med dem ind i en hytte. Der gav de ham mad,
og der fik han lov til at bo. Det var begyndelsen
til hans missionsarbejde i denne stamme, hvor
han blev i to og et halvt aar.
Denne sang, som flere af de engelske hymnologer kalder »den mest inspirerende og trium
ferende hymne paa det engelske sprog« maa
navnlig ses i forbindelse med den internationale
kristelige studenterbevægelse og hedningemis
sionsarbejdet. I 1889, da studenterbevægelsen
holdt verdenskonference i Northfield i England,
modtog man et telegram fra et japansk studenter
møde, der holdtes paa samme tid. Det indeholdt
tre ord: »Make Jesus King!« Det er ganske i
denne sangs aand og sprog. Det skal være beta
gende at høre den sunget paa en verdenskonfe
rence paa mangfoldige sprog, som smelter sam
men til et mægtigt brus, der stiger højere og
højere, ganske som det er nævnt i sidste vers af
originalen eller i Grundtvigs »I al sin glans nu
straaler solen«, v. 5-6.
(Julian 41-42. Canon Duncan: »Popular Hymns,
Their Authors and Teaching«, London u. a., s. 85-92.
Louis F. Benson: »Studies of Familiar Hymns, Second
Series«, Philadelphia 1926, s. 154-166. C. M. Rudin:
»Stories of Hymns We Love«, Chicago 1938, s. 19-20.
Emil Liedgren: »Den andliga sången på anglosaxisk
mark«, Stockholm 1927, s. 66-68. P. Poulsen III, 147152. Blom Svendsen III, s. 97-99).

VÆR STILLE, HJERTE, BI PAA GUD.
Den gamle Simeon.
(Luc. 2,25).
Som: Vor Alderdoms Trøst og Støttestav,
af C. Barnekow.
r. Der ganger Sagn saavidt om Land
I Syden og i Norden
Alt om en from, retfærdig Mand

;

I Herrens Stad paa Jorden;
Han gik i Herrens Ledebaand,
Og med ham var den Helligaand,
Han bied paa Guds Time!
2. At see Guds Christ, var Simeon
Al Hjertets Lyst og Længsel,
Ham svared mild den Helligaand
Og trøsted ham i Trængsel:
»Dig vides Bøn, som den er bedt,
Naar du Guds Salvede har seet,
I Fred du heden fare!«
3. De Dage seent med Nætter randt,
Han længedes saa saare,
Han sukkede, naar Aaret svandt:
Den kommer vel ad Aare!
I Sorg og Strid, i Ventetid
Blev Haarets Krone sølverhvid,
Han bied paa Guds Time!
4. Da slog hans Stund, og glad blev han,
Hans Ventetid var omme,
Han vidste ikke selv hvordan,
Men troede dog, den Fromme;
Thi han fornam en Røst fra Gud,
Der sender dem sit visse Bud,
Som bie paa hans Time.
5. Som Aanden hvisked ham i Løn,
Han gik i Helligdommen,
Der kom Maria med sin Søn,
Nu var Guds Time kommen!
De Fattigfolk fra Bethlehem,
De bare Bud fra Englehjem,
De kom med Fredens Duer!
6. Den Gamle rakte Hænder frem,
Det brændte ham i Barmen,
Med Takkerøst han mødte dem
Og tog Guds Søn paa Armen:
»Nu har jeg, Gud! Din Frelse seet,
Besøget hos dit Folk er skeet,
Lad nu i Fred mig fare!«
7. Den Lille laa paa Gubbens Arm
Med guddomsmilde Lader,
Ved Siden rørt, med Taare varm,
Stod Josef Pleiefader,
Maria saae paa Barnet huld,
Hun gjemte hvert et Ord som Guld,
Den Herrens Tjenerinde;
8. De Ord om Tegn, om Trøst og Fald,
De milde med de strænge,

VÆR TRØSTIG, MIT HJERTE, BEDRØV DIG EJ MER

Om Sværdets Odd, som engang skal
I Moderhjertet trænge.
Fru Anna kom, med Lokker graa,
Hun stemmed i med Tak, hun saae:
Nu var Guds Time kommen!
9. Det var en Dag i Jesu Navn,
En Nytaarsdag med Naade,
Med Barnet i den Gamles Favn,
Hvorom Profeter spaaede.
Den Gruppe under Kirketag
I Billedstil med Kunstnersmag
Har Hellig Lukas malet.
10. Der stod den gamle Simeon,
Det var en Fryd, at skue,
Med Seer-Blik og Spaadoms-Aand,
Og saae mod Himlens Bue.
Han havde biet paa Guds Kald,
Nu gik han ind i Glædens Hal,
Hans Haab blev ei beskæmmet.
11. Vær stille, Hjerte, bi paa Gud!
Hans Time nok skal komme.
Da sender han Dig Englebud,
Din Ventetid er omme;
Da glemmer du, at den var lang,
Da bliver og dit Suk til Sang
Om Freden, som dig favner.
C. J. Brandt 1853.
»Bibelske og Kirkehistoriske Psalmer og Sange for
Skolen, samlede og udgivne af P. O. Boisen«.
Her efter 4. udg.

Da P. O. Boisen 1853 udgav sine »Bibelske og
Kirkehistoriske Psalmer og Sange«, fik han fra
Brandt to bidrag, som ikke tidligere havde været
offentliggjort, sangen om Herrens Indtog »Hvem
er den Drot med Ære« og foranstaaende om Den
gamle Simeon. Da Brandt var medlem af ud
valget, som udarbejdede RT1, er det let for
klarligt, at man opdagede, at det sidste vers
kunde bruges som en lille selvstændig salme.
Den blev optaget i RT 1,794 mcd en lille æn
dring: Lin. 3: Saa
Saaledes gik verset videre til KH 617, SS 813
og D 516. De fleste grundtvigske salmebøger har
optaget det paa samme maade, saaledes FK 78 b,
FN 509, FV 451 og S 604.
Derimod har FA 155 optaget det meste af
sangen; kun v. 2, 4 og 6 er udeladt. Men derved
bliver Simeons navn i begyndelsen udeladt, og
det har været nødvendigt med en ændring:
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1,5-7: hans Navn var gamle Simeon,
han gik i Herrens Ledebaand
og bied paa hans Time.
5 (8), 1:

om Trøst, om Fald,

VÆR TRØSTIG, MIT HJERTE, BEDRØV
DIG EJ MER.
1. MEin hertz’ sey zufrieden, betriibe dich nicht!
gedenck’ dass zum besten dir alles geschicht;
wenn dir was begegnet;
obs ungliick gleich regnet;
bald kommet die sonne mit frolichem schein;
mein! sey nur gantz stille dein trauren stell’ ein.
2. Mit trauren und sorgen ist nichts ausgericht’t,
wer nur ist zufrieden, dem gar nichts gebricht:
wer sich låss’t begniigen1
an GOttes verfugen,
der lebet schon seelig hier auf dieser2 welt,
weil er ist zufrieden, wie GOtt es gefall’t.
3. Gelassener wille darinnen besteht,
dass man ist zufrieden, wie’s immer hergeht.
Bey gliicklichen tagen
kan mancher wohl sagen:
ich will nun zufrieden mit meinem GOtt seyn:
mein! sey auch zufrieden wenn creutz sich
stellt ein!
4. Ein friedsames hertze ist besser denn gold,
mit aller welt schåtzen nicht tauschen ich wolt’.
Den himmel auf erden
hat, wem es mag werden;
und der es auch unter der priifung halt fest.
Drum sag’ ich: gelassenheit ist doch das best’.
5. GOtt geb’ einem jeden gelassenen muht,
dass, was er ihm schicket, er halte fur gut:
mit sorgen und gråmen
låss’t GOtt sich nichts nehmen:
es schwåcht die gesundheit, dem hertzen
bringts pein:
drum sey nur zufrieden dein trauren stell’ ein.
6. Wohl! ich will zufrieden mit meinem GOtt
seyn,
er schicke mir freuden, er schicke mir pein;
so soli mir in allen
1. Freylinghausen: vergnugen. 2. auf irdischer.
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sein wille gefallen;
denn er weiss am besten was niitzlich mir sey;
drum bin ich zufrieden, es bleibet dabey!
Ukendt Forfatter.
Magdeburg 1711.
Her efter Schrader 466.
Disse gemytligt-fornuftige betragtninger har man
ofte tillagt Christoph Gensch, som oprindelig var
i tjeneste hos hertugen af Holsten-Pløn, men
senere under Frederik IV blev statsminister efter
1681 at være blevet adlet under navnet v. Breitenau. I Plønerhertugens tjeneste udgav han
1675 den saakaldte Plønersalmebog, hvori han
selv har digtet en snes salmer. En af disse be
gynder :
Mein herze, sey zufrieden,
Stell doch dein trauren ein;
Du must nicht stracks ermuden,
Noch so verzaget seyn,
Wann dich ein ungluck driickt.
Lass dir es doch in allen
Mit freuden wolgefallen,
Wie es Gott mit dir schickt.
Her efter Tiimpel IV,642.
Holdningen i denne salme er betydeligt værdigere
end i den her omhandlede, men den lignende
begyndelse har dog givet anledning til, at man
har tillagt Breitenau en salme, hvis lystige danse
trin røber, at den hører hjemme paa et senere
tidspunkt af pietismen. Den blev optaget hos
Freylinghausen 1714 (Thuner siger fejlagtigt
1704), og Grischow-Kirchner, som oplyser om
forfatterne i Freylinghausens salmebog, regner
den for anonym. Brorsons oversættelse har faaet
en alvorligere farve, men han har bibeholdt
rytmen, som det er hans skik:
1. Vær trøstig mit Hierte/ bedrøv dig ey meer/
Tenck/ at dig til beste dog alle Ting skeer/
Vil Gud det forordne/
Lad lyne og tordne/
Saa kommer dog Solen omsider igien/
Kun derfor frimodig/ og Sorgen kast hen.
2. Mand vinder dog indtet med Suk og med Sorg/
Til freds sig at give er tryggeste Borg/
At lade sig nøye/
Som Gud det vil føye/
Det kalder mand Himlen paa Torden med
Skiel/
Thi hvad Gud behager/ det tiener os vel.
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3. Hengivenhed1 deri allene bestaaer/
At mand er fornøyet2/ hvorledes det gaaer/
I Medgang og Glæde
Tør mangen fremtræde/
Og tale om aldtiid frimodig i Gud3/
Vær ogsaa fornøyet/ naar glæden gaaer ud.
4. Fornøyelses Rigdom er bedre end Guld/
Og krone af Perler og Demanter fuld/
En Himmel hand finder
Paa Jorden/ som vinder/
Og tapper i Striden og Prøven bestaaer/
Hengivenhed vinder og alting formaaer.
5. Gud lade os finde Hengivenheds Slot/
Hvad Herren os giver/ at holde for got/
Den Hylen og Klagen
Giør indtet til Sagen/
Mand svecker sin Sundhed og piner sin Siel/
Vær glad i vor Herre/ og troe ham kun vel.
6. Vel! jeg er i Jesu fornøyet og fro/
I Trengsel og glæde hand bliver min Roe/
Hvad ham kun behager
Jeg gierne antager/
Hand veed/ hvad mig tiener/ og søger min
Fred/
Thi er jeg frimodig/ og bliver derved.
»Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H. A. B.«, 1734, Tunder.
Salmen indleder afsnittet »Om Hiertets Over
ladenhed og hengivenhed i Guds Villie«. Den
blev optaget uændret i Klenodiet og P 414 og
næsten uændret i MB 455. I Gb, E og R blev den
ikke optaget, men efter at være foreslaaet af
KHF 1885,668 med v. 1,2, 6, blev den optaget
i RT 2,834 med v. 1. 2, 3, 6, ændret saaledes:
2,6: hvad ham
3,5: anførselstegn om »altid frimodig i Gud«
4(6),3: Hvad Herren
4: Med Tak jeg modtager,
Saaledes gik den videre til KH 599.
1. Ordet Hengivenhed har nu en ændret betydning;
her er det en oversættelse af det tyske »Gelassenheit«,
modstandsløst at overgive sig i Guds vilje. 2. tilfreds.
3. Arlaud mener, at denne Linje, skønt alle Brorsonudgaver er ens, er korrumperet. Dette behøver ikke
at være tilfældet. Tænker man sig blot et anførselstegn
om de fire sidste ord, ses det let, at her er tale om et
prægnant udtryk for en optimistisk tro, som om man
i vore dage vilde sige: I gode dage er det let at tale
om »altid frejdig«.
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I Sønderjylland optog N 440 alle vers i en ny
bearbejdelse:
1,5: End kommer
2,5: Det kaldes en Himmel
6: Hvad Herren
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Paa Hellig Tre Kongers Dag,
Eller
Christi Aabenbarelses Dag.
Lectien Esa. 60. v. 1. til det 7.
Under dend Melodier
Der JEsus haffde sin Prædiken endt, etc.

3,1: Hengivenhed derved sin Prøve bestaaer,
5: om altid at stole paa Gud;
4,1: Hengivenheds
2: Kroner,
3: den finder
5,1-5: Gud lade os finde Hengivenheds Borg,
At vi kan paa Herren ret kaste vor Sorg;
Vort Suk og vor Klage
Ei ender vor Plage,
Vor Kraft de kun svække og pine vor
Sjæl;
6,4: modtager,

Salmebogskommissionen gik en mellemvej og
optog i Prøvesalmebogen 556 de tre første vers
efter KH, det fjerde vers som Brorsons v. 5, og
det sidste vers som N v. 6. Derved kom man
meget nær til Brorsons tekst. Men efter at kom
missionen havde sluttet sit arbejde, fik Hee An
dersens salmebogskreds kirkeminister Hermansen til at slette Brorsons v. 5, som da ogsaa var
det mest prægnante og det eneste, der trods
tidligere udeladelse i salmebøgerne, virkeligt
levede i folkemunde. D 518 fremtræder da som
hidtil med fire vers, og væsentlig som KH.
I Norge blev salmen af Wexels optaget med
5 vers i »Christelige Psalmer«, og for saa vidt
synes det at være ham, der har draget den frem
i nyere tid. La 473, Hauge 516, La rev 483 og
Nynorsk 376 har alle optaget hele salmen, det
sidste sted i Støylens oversættelse »Ver trøystigt,
mitt hjarta, og sorg deg ei gjer«.
Uffe Hansen peger paa, at Grundtvigs salme
»See, Dagene svinde«, Sangv. IV, 145, som er
skrevet i samme versemaal, og som begynder
med stemninger, der er hentet hos Prædikeren,
alligevel har efterklange af Brorsons og i slut
ningen den samme tendens.
(Koch 111,465. Fischer II, 72- Skaar 11,237. BSS II,
s. 128. Uffe Hansen 11,236-237. Thuner 674).

1. VÆr trøstig Sion, JEsu Brud,
Nok har du grædt og grundet,
O giør dig rede, see her ud,
Dit Lyvs er nu oprundet,
Og HErrens store Herlighed
Din JEsus er nu kommen ned.
Nu har du Spillet vundet!
2. Vanvittighedens Mulm og Mørk
Er stoort paa Jorderige,
Folk gaar som i en taaged Ørk,
Veed lit aff Gud at sige:
Men JEsus Verdens Lyvs er sect,
Som i dit Kiød har sig beteet,
Thi skal aid Mørkhed vige.
3. Hand skal for dem der nu i slum
Og Siæle-Blindhed vanke,
Ved Glædens Evangelium
Oplyse Sind og Tanke,
Saa Hedninge skal efftertraa
Udi det store Lyvs at gaa,
Og salig Trøst at sanke.
4. Luk Øyne op, giv nøye agt.
Hvor Hedninge de komme
Til HErrens store Naade-Pagt,
Blant andre mange fromme.
Som Sønner og som Døttre de
skal Adgang faa til Gud at see,
O dybe HErrens Domme!
5. Da skal dit Hierte flyde ud
I store Glæde-Strømme,
Naar du skal see en Christen Brud
Aff Hedensk Herredømme,
Der skal med Guld og Røgelse
For JEsu Christo sig betee,
Hans Manddom at berømme.
6. O JEsu, Du som Manddom tog,
Hielp os at see og kiende.
At Du os skrev i Livsens Bog,
Gid og vi kunde vende
Vort Guld og Gods, vort sind og siæl
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Til alt det Dig behager vel.
Indtil vor sidste Ende.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 149.
Salmen blev optaget i K med en ændring:
1,7:

Naade fundet.

P 38 ændrede yderligere:
3,3:
6:

Med
Udi dit

4,4:

mange andre

5,3:

Christi bruud

6,4:

Gid vi og

Flere af disse ændringer findes dog allerede i
senere udgaver af K.

3,1:
3:
3,5:

som R.
Ved Rigets
Saa Hedninger de skal attraa

4,4:

som R.

5,1-2: Da skal din Lovsang bryde ud
I store Glædes-Strømme,
5-7: Som skal med Røgelse og Guld
For Jesus knæle dybt i Muld,
Sin Brudgom at berømme.
6:

uændret som K.

I Sønderjylland blev salmen optaget i MB 64,
derefter i N 256, hvor ændringerne i forhold til
originalen er følgende:
1,7:

Naade fundet!

2,6:

sig har

3,5:

Saa Hedninger de skal attraae

4,4:

mange andre

5,3:
7:

Christi
Sin Brudgom

2,5-7: Men Jesus, Verdens Lys, du saae,
Som Gud og Mand iblandt os gaae,
Nu maa al

6,5:

Vort Guld og Gods med Liv og Sjæl

3,1: som
5-7: skal selv attraae
I Herrens store Lys at gaae
Og himmelsk Manna sanke.

Grundtvig bearbejdede salmen 1832 til Hagens
»Historiske Psalmer og Riim« nr. 55; noget æn
dret blev den optaget i Sangv. 1,20, igen lidt
ændret i 2. udg. af Sangværket, mens Festsalmer
738 nogenlunde holder sig til teksten hos Hagen.
Grundtvigs bearbejdelse spores i en enkelt linie
i KH (5,6) men endnu mere i slutningen af
D 313, hvor der desuden er foretaget flere min
dre ændringer.
Aastrup har behandlet den samme tekst i
salmen »Gør dig nu rede, kristenhed«, se denne!
I Norge optog Wexels 1840 i »Christelige
Psalmer« Grundtvigs tekst hos Hagen. Den blev
noget ændret i Kristianiatillæget 667. Men La
194 og Hauge 97 vendte tilbage til Kingos tekst
med meget smaa ændringer. La rev 169 har mo
derniseret teksten lidt, og Nynorsk 135 bringer
en oversættelse af Støylen: »Ver trøystig, Sion,
Jesu brud«, hvor v. 2 er udeladt.

Gb og E udelod den; Skaar bemærker, at Hellig
tre Kongers dag lige var afskaffet, og kirkens
missionsliv endnu ikke vaagnet.
Den blev genoptaget i R 306 med følgende
ændringer:
1,5:
7:

4,4:

Thi
Naade fundet!

At mødes med de Fromme;

5,1-2: Da skal din Lovsang bryde ud
I Glædens Tonestrømme,
7: Sin Brudgom at
6,1:
O Jesu, som vor Broder blev,
3-5: At du i Livsens Bog os skrev!
Gid vi vor Hu maae vende
Med Guld og Gods, med Liv og Sjæl.
KH 320 ændrede noget anderledes:
i,5 °g V- som R.
2,1:
Vankundighedens
5-7: som R.

(Skaar 1,481. StJ 1,281).
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8.

[Wer] welkommen. Herrenns Aar,
och welkommen herre!
Nu sidder hannd hoss Gudz høgre Hannd,
huilcken som er bude Gud och Mannd.
Welkommen, Nytt-aar,
och welkommen her!

9.

Wer welkommen, Herrenns Aar,
och welkommen her!
Pindz-dag sennde hannd oss thenn
Helligaand,
som husualer offuer alle Lannd.
Welkommen, Nytt-aar,
och welkommen her!

Gammel dansk Adventspsalme.
1.

Wer welkommen. Herrens Aar,
och wellkommen herre!
Wellkommen, Nytt-aar,
och welkommen herre!
Jule-natt lod wor Herre sig føde,
hannd frelste all Werden aff Nøde,
Welkommen, Nytt-aar,
och welkommen herre!

2.

3.

[Wer] welkommens, Herrenns Aar,
och welkomen her!
Ottennd Dag lod hannd sig om-skiere,'
fordi hannd enn Herre mon were.
Welkommen, Nytt-aar,
och welkommen her!
Wer welkommen, Herrenns [Aar],
och welkommen her!
Der-effter lod hannd sig døbe,
saa dyre mon hannd oss købe.
Welkomitt, Nyyt-aar,
och wellkommen herre!

4.

Wer welkommen. Herrens Aar,
och welkommen herre!
Kynndelmiss-dag thill Ottesanng,
da war Christi Moders Kirche-ganng.
Welkommen, Nytt-aar,
och welkommen herre!

5.

Wer welkommen, Herrenns Aar,
och welkommen herre!
Lanng-fredag lod wor Herre sig pine,
for wor Skyld och icke for sine,
Wer wellkommit, Nytt-aar,
och welkommen herre!

6.

Wer welkommen, Herrenns Aar,
och welkommens her!
Paaske-morgenn stod hannd aff Døde,
all Werdenn saa mon hannd giede.
Welkommen, Nytt-aar,
och welkommen her!

7.

Wer welkommen, Herrenns Aar,
och welkommen her!
Hellig-thorsdag mon hannd opfare
thill Himmels y Guddoms Ære.
Welkommett, Nytt-aar,
[och] welkommen herre!

10. Wer welkommen. Herrenns Aar,
och welkommen her!
Der-for dig tacker all Christennhed,
och priser dig, Gud, y Euighed.
Welkommen, Nytt-aar,
och welkommen her!
Welkommen, Herrenns Aar,
och welkommen her!
Her efter Dansk Kirketidende, 1849. Nr. 9.
Denne gamle adventssalme indleder Dansk
Kirketidende for 1. sønd. i adv., 2. dec. 1849, og
ledsages af følgende fodnote: »Ovenstaaende
Adventssang, der bærer Præg af at hidrøre fra
en Tid, der er ældre end Reformationen, er os
meddelt af Hr. Sv. Grundtvig, efter Haandskriftet paa det Kgl. Bibliothek (Thotts Saml.
1511. 4to), den saakaldte Sophie Sandbergs Visebog,
der væsenlig indeholder Kæmpeviser, og er skre
ven i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede. Af
skriften er tagen bogstavret, dog saa at Verse
liniernes Inddeling, Læsetegnene og Brugen af
store og smaa Bogstaver, foruden det i Klammer
indsatte, skyldes Afskriveren. Hr. Grundtvig har
gjort os opmærksom paa, at der findes en verdslig
Nyaarsvise med samme Omkvted og Versemaal i
Rasmussens og Nyerups Udvalg af danske Viser
osv. (1. Del, Nr. 54).«
Begge Grundtvigs sønner var med som fri
villige i Treaarskrigen, hvor de blev forfremmede
til løjtnanter og belønnet med ridderkorset. Men
under vaabenstilstanden tog Svend Grundtvig
orlov og fordybede sig paa ny i de danske folke
viser, og det er ganske naturligt, at han har fore
lagt foranstaaende vise for sin fader. Hverken
han eller faderen vidste dengang, at den allerede
var blevet trykt i København 1556 af Hans Vingaard i »Tre merckelige Viser«, som nu kun
findes i det kongelige bibliotek i Stockholm.
Omkvædet lyder her:
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I

Ver velkommid Herrens Aar
och velkommid her
vel kommid ny Aar
oc velkommid her.
I den øvrige tekst er der ligeledes kun ortogra
fiske forskelle.
I slutningen af fodnoten i Dansk Kirketidende
siger redaktøren, at Svend Grundtvig har gjort
opmærksom paa, at der findes en verdslig nytaarsvise med samme omkvæd og versemaal i Ras
mussen og Nyerups Udvalg af danske Viser.
Ellekilde mener, at denne verdslige vise er den
ældste, men da den i visse varianter er noget
dristig, har en gejstlig mand i gamle dage om
dannet den til foranstaaende kirkelige nytaarsvise. Altsaa i hvert fald før 1556.
Man mærker tydeligt samspillet mellem fader
og søn. Samme dag som den gamle vise kom
frem paa forsiden af Dansk Kirketidende, den
2. dec. 1849, lod Grundtvig i Vartov kirke ud
dele et særtryk med følgende bearbejdelse.
1. Vær velkommen Herrens Aar
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
Da tændte sig Lyset i Mørkets Skiød!
Velkommen Nytaar og velkommen her!
2. Vær velkommen Herrens Aar
og velkommen herhid!
Paaskemorgen, da Herren opstod.
Da Livstræet fæsted i Graven Rod!
Velkommen Nytaar og velkommen her!
3. Vær velkommen Herrens Aar
og velkommen herhid!
Pindsedag, da Guds Aand kom herned,
Da straaled hans Kraft i vor Skrøbelighed!
Velkommen Nytaar og velkommen her!
4. Vær velkommen Herrens Aar
og velkommen herhid!
Herrens Aar med vor Guds Velbehag
Nu bringer os Glæde hver Herrens Dag!
Velkommen Nytaar og velkommen her!
N. F. S. Grundtvig.
Særtryk, 2. dec. 1849.
Her efter Sangv. IV, 184.
Man maa her beundre den mesterhaand, hvor
med Grundtvig af den gamle vise først uddrager
og bearbejder versene om de tre store højtider,
og derefter sammenfatter alle de andre nævnte

kirkefester med den almindelige søndag, Herrens
dag, i et enkelt slutningsvers, saa salmen nu
fremtræder i koncentreret kraft og svarer til vort
billede af kirkeaaret.
Men det er ogsaa værd at lægge mærke til
visse enkeltheder. Der er mange, som har gjort
opmærksom paa stigningen fra julenat til paaskemorgen og pinsedag, og det er vel værd at nævne,
men det ligger allerede i den gamle vise. I de
to variable linjer i de tre første vers begynder
Grundtvig med at nævne festen paa samme
maade som visen, men han fortsætter med et
»da«, som minder om, hvad der skete paa denne
fest, og saa i næste linje med et nyt »da«, som
efterfølges af hans forkyndelse. Den tredie linje
i de tre første vers er Grundtvigs eget bidrag til
indholdet af salmen:
1,3: Lyset tændtes i mørket. Luk. 1,79. Johs. 1,5;
8,12; 12,46. Og maaske er der en mindelse
om det nordiske solhverv.
2,3: Livstræet: 1. Mos. 2,9. Maaske er der ogsaa
en mindelse om asken Ygdrasil. Ved Jesu
opstandelse fik livstræet et nyt voksested:
Graven i Josefs have. Det er kristendom
mens paradoks, at vort liv kommer af Jesu
død og opstandelse.
3,3: 2. Kor. 12,9: Kraften fuldkommes i skrøbe
lighed. Naar Grundtvig her bruger ordet
»straalede«, som han siden ændrede, tænker
han vel paa den udstraaling af kraft og vis
hed, der var over apostlene paa pinsedagen.
I hans senere ændring »nedsteg« under
streges det stærkere, at kraften kom ovenfra
og var en gave.
I denne snævre begrænsning, som han selv ved
den ensartede sætningsbygning har gjort endnu
snævrere, har Grundtvig haft frihed nok til at
forkynde det evangelium, der ligger i den første
halvdel af kirkeaaret.
Dermed er han egentlig færdig med den gamle
vises indhold. Der staar ikke noget i den om
søndagen, og alle de nævnte festdage hører til i
den første del af kirkeaaret. Men han har endnu
noget at sige og føjer et vers til, hvori han har
to linjer til fri raadighed: Kirkeaarets hele og
fulde evangelium melder sig for os hver eneste
Herrens dag, Dies Dominica. Og han siger det
med ordene »glæde« og »Guds velbehag«, der
rummer en genklang af juleevangeliet, og der
med slutter han, hvor han begyndte.
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Inden maaneden var omme, udnyttede Grundt
vig yderligere sit stof til en borgerlig nytaarssalme med samme begyndelse, hvori han dog
forholder sig friere til sit forlæg. Men det har
straks staaet ham klart, at ligesom der baade var
en gammel kirkelig og en gammel verdslig vise
med samme omkvæd, maatte der være brug for
to lignende salmer.
Adventssalmen blev straks optaget i Fest
salmernes 1. oplag 1850, nr. 619 og samme aar
ligeledes i Rørdams Mern-Festsalmer. ETR 625
har en ændring:
3,3: Da fyldtes hans Kraft i
Grundtvig har selv i 4. oplag af Festsalmerne
ændret dette:
3,3: Da nedsteg Guds Kraft til
Saaledes blev den ogsaa optaget i ETF 654. I
RF1850 og RF1852 blev salmen optaget med
den oprindelige tekst, men Grundtvigs sidste æn
dring kom ind i de autoriserede salmebøger:
R 352, N 197, KH 390 og D 66.
(Uffe Hansen 11,318-320. StJ 11,363. A. Rosendal:
»Grundtvig, »Dagens« Sanger« i »Dansk Kirkeliv«
1933, s. 10-11. Hans Ellekilde: »Danske Højtids
skikke«, Køb. 1943, s. 17-20. Samme: »Vor danske
Jul«, Køb. 1943, s. 274. Chr. N. Brodersen i Vend
syssel Tidende 11. jan. 1952. P. Poulsen V, 105-8).
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4. Vær velkommen Herrens Aar
og velkommen herhid!
Fader-Gud! os til Glæde og Gavn
Nytaaret henskride i Jesu Navn!
Velkommen Nytaar og velkommen her!
N. F. S. Grundtvig.
Dansk Kirketidende 1849, nr. 13. 30. dec.
Da Svend Grundtvig som løjtnant var hjemme
paa orlov under vaabenstilstanden i vinteren
1849-50, fremdrog han af Sophie Sandbergs vise
bog paa Det kgl. Bibliotek den gamle advents
vise, som er anført under adventssalmen »Vær
velkommen, Herrens aar« (s.d.!). Han drøftede
den naturligvis med sin fader, og samme dag
som sønnen offentliggjorde den gamle vise i
Dansk Kirketidende d. 2. dec. 1849 lod Faderen
i Vartov kirke omdele et særtryk med sin be
arbejdelse. I en fodnote til den gamle advents
vise gør Svend Grundtvig opmærksom paa, at
der findes en verdslig Nytaarsvise med samme
omkvæd og versemaal, og det har slaaet hans
fader, at saadan burde det ogsaa være i salmernes
verden.
Den verdslige nytaarsvise er blevet trykt i et
skillingstryk 1693, men Ellekilde mener, at den
har sine aner meget længere tilbage, maaske i
hedenskabet, som en bøn til nytaarsnyet om et
godt aar og en rig høst:
Velkommen, Nykong,
Velkommen, Herre,
med Korn og med Kerne,
med Flæsk og med Bøste,
og godt Kom om Høsten.

Nytaars-Ønske.
1. Vær velkommen Herrens Aar
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige Ord
Oplive, oplyse det høie Nord!
Velkommen Nytaar og velkommen her!
2. Vær velkommen Herrens Aar
og velkommen herhid!
Naadens Gud! lad dit Soelskin i Vaar
Os skiænke paa Marken et gyldent Aar!
Velkommen Nytaar og velkommen her!
3. Vær velkommen Herrens Aar
og velkommen herhid!
Fredens Gud! den livsalige Fred
Du skiænke vort Land til at blomstres ved!
Velkommen Nytaar og velkommen her!
is

»

Men en saadan nytaarsbøn er blevet udvidet til
en vise, som kunde synges af fattigfolk eller af de
unge, naar de drog i optog fra dør til dør og
samlede gaver ind til livets ophold eller blot til
et efterfølgende gilde. Den lyder:
:/: Velkommen Nytaar!
Velkommen vær! :/:
Med Korn og med Kærne:
thi takke vi Gud saa gerne.
:/: O velkommen Herrens Aar!
Velkommen her! :/:
Med Flæsk og med Bøste,
med godt Korn at høste.
Med Grise og med Gaase,
Med fede Køer i Baase.
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Med Rug og med Malte,
med store fede Galte.
Med Havre og med Hvede,
med store Øksen at fede.
Med Høne og med Hane,
med godt 01 i vor Kande.
Med Æbler og med Blommer,
med Nødder i vore Lommer.
Med Græs i vore Enge,
med smukke bløde Senge.
Med Urter og med Kranse,
med smukke Piger at danse.
Jeg beder til Gud en liden Bøn:
Krist give vor Moder en unger Søn!
Bliver det ikke Søn saa lige,
Krist give, det bliver en Pige.
:/: Velkommen Nytaar!
Velkommen vær! :/:
Sidder nu alle i Herrens Fred!
Nu kvæder jeg en anden Sted.
:/: O velkommen Herrens Aar!
O velkommen her! :/:
Her efter H. Ellekilde: »Vor danske Jul
gennem Tiderne«, s. 314-15.

Der gives forskellige varianter, dels drilagtige
mod pigerne: »Her ligge ude og inde / Store
Totter at spinde«, dels mindre artige. En saadan
vise kunde ændres paa mange maader, og med
henvisning til slutningsverset siger Ejnar Thom
sen, at den ikke skulde kvædes med tør mund.
Der »begyndes i al Beskedenhed med Brødet.
Men det er ikke Meningen, at det skal fortæres
bart. Fortsættelsen arter sig nærmest som en
Spiseseddel i den helt store Stil eller som Luthers
Forklaring til den fjerde Bøn i folkelig Luksus
udgave.«
Det har ikke været Grundtvigs mening at be
arbejde denne gamle vise. Den har kun skænket
ham ideen til en borgerlig nytaarssalme, og
maaske har den givet ham den tanke, som kom
mer frem i v. 2 i lidt mere kristelig form, bønnen
om det daglige brød gennem markens grøde.
Maaske ligger der noget af det samme i det
mærkelig udtryk »Fader-Gud« i 4,2. Men den
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væsentlige baggrund for nytaarssalmen er, at
han i forvejen har skrevet adventssalmen, og
nytaarssalmen skal i sin form være et nøjagtigt
sidestykke, fire vers, samme dobbelte omkvæd,
to frie midterlinjer, som hver begynder med et
vægtigt begreb. Dertil udvælger han Sandheden,
Naaden og Freden, gaver som kommer fra Gud,
fordi han, som det nævnes i sidste vers, er Fader.
1.2- 3: Grundtvig begynder ikke med brødet,
men med ordet. Sandhedens Gud kommer
til os gennem sit ord, Johs. 17,17. Ordet
opliver og oplyser. Maaske er der et hen
blik paa højskoletankens vækst i Norden.
2.2- 3: Ordet »naade« sætter vi vel mest i forbindeke med syndernes forladelse. Men
her tænkes paa, at Gud skænker det dag
lige brød, hvilket ogsaa er ufortjent, jvf.
Math. 5,45. Men »Marken« er nok ikke
blot bondens mark, men Danmark, og
det bliver da en bøn om folkets lykke.
3.2- 3: Gud kaldes Fredens Gud i Rom. 15,33,
men det er brugt anderledes her, fordi
salmen er skrevet i krigens tid. Folkets
lykke er afhængig af, at vi faar en god
fred. Den mærkelige passivform »blomstres« siger stærkere end aktivformen
»blomstre«, at landets blomstring ikke
kommer indefra, men udefra gennem
Guds velgerning, ikke af natur, men af
naade.
4.2- 3: Har Grundtvig blot villet skrive »Gud
fader«, men det passede ikke i versemaalet? Vel næppe! Det usædvanlige
»Fader-Gud« nævner da den egenskab
hos Gud, som har gjort det muligt, at vi
har kunnet bede som i de tre første vers.
Men til denne Fader-Gud har vi kun
adgang gennem sønnen, i Jesu navn. Og
med det sidste udtryk tænker Grundtvig
paa nytaarsdagens tekst.
Salmen blev offentliggjort 30. dec. 1849 i Dansk
Kirketidende, men den var tillige trykt i et salme
blad, som brugtes i Vartov i julen og nytaaret.
Den er altsaa digtet før jul og formodentlig i nær
sammenhæng med adventssalmen. Den blev uden
ændringer optaget i 1. oplag af Festsalmer 629
og siden i de grundtvigske salmebøger ETR 645,
ETF 711, FK 301, FA 487, FN 514, FV 453,
S 536 og i tillægene ST 869, HT 683, KST 690,
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Askov 736. KHT 694 satte i 4,2 komma i stedet
for bindestreg: Fader, Gud!
Da den blev optaget i KHF 1885,121 og der
med var paa spring ind i de autoriserede salme
bøger ændrede man:
4,2: Fader vor!
Dermed slog man to fluer med eet smæk: man
kom af med et mærkeligt udtryk, og man fik en
henvisning til Nytaarsdagens evangelium efter
den anden tekstrække, som netop var blevet ind
ført i januar samme aar.
Saaledes blev salmen optaget i RT2,837 og
N 497, det sidste sted med flere ændringer:
1,2: Sandhedens Gud,
3: den ganske Jord!
Den sidste ændring skyldes naturligvis, at man
ikke i Sønderjylland maatte tale om »det høje
Nord«.
Den blev ikke optaget i KH. Ejnar Thomsen
synes, at det var med rette; han finder den ube
tydelig. Naturligvis maatte den staa i skygge
af den førstefødte og skønnere tvillingsøster. Men
efter at den var blevet indsunget i det danske
folk, f. eks. hver nytaarsnat i radioen, var det en
selvfølge, at den blev optaget i D 664, hvor den
fremtræder uden ændringer.
(Uffe Hansen 11,320-323. StJ 11,364. Ejnar Thomsen
161-2, 169. Hans Ellekilde: »Danske Højtidsskikke«,
Køb. 1943, s. 17-20. Samme: »Vor danske Jul«,
Køb. 1943, s. 314, 397, 470. Axel Rosendal: »Grundt
vig, »Dagens« Sanger« i Dansk Kirkeliv 1933, s. 10-11.
P. Poulsen V, 108-9. Chr. N. Brodersen i Vendsyssel
Tidende n.jan. 1952).

VÆR VELSIGNET, NAADETRONE.
Se: Jesus, jeg dit kors vil holde.
VAAGNER OP, BASUNEN GJALDER.
Se: Sions vægter hæver røsten.

VAAGNER OP, EN STEMME BYDER.
Philipp Nicolais salme »Wachet auff, ruflt vns
die Stimme«, hvis grundtekst og historie nær
mere kan læses under »Sions vægter hæver
røsten«, har i sit hjemland været genstand for
mange forsøg paa ændringer eller hele omdigt
ninger, eller har tjent som motiv for mere selv
stændige digtninge. Begge dele ser man hos
15'

227

Klopstock. Han har i sine »Geistliche Lieder.
Erster Theil« et digt om »Die geistliche Auferstehung« i Nicolais versemaal og med begyndel
sen: »Wachet auf! ruft euch die Stimme«, hvor
koret synger det første vers med befalingen til
de døde om at staa op, og hvor menigheden
synger de tre følgende med en ydmyg bøn om
det evige liv. Dette digt betragter han som origi
nalt, thi senere hen i bogen følger en afdeling
»Verånderte Lieder«, gamle kendte salmer, som
han har ændret i overensstemmelse med det, han
har opfattet som salmens grundtone, som den
gamle forfatter ikke altid har formaaet at følge;
her findes følgende bearbejdelse:
1. Wachet auf! ruft uns die Stimme
Vom Heiligthum der Wåchter Stimme,
Wach auf, wach auf, Jerusalem!
Mitternacht heisst ihre Stunde;
Wie Donner, tonts aus ihrem Munde:
Wach auf, wach auf, Jerusalem!
Der Gråber Todesnacht
1st nun nicht mehr! erwacht!
Halleluja!
Macht euch bereit
Zur Ewigkeit!
Sein Tag, sein grosser Tag ist da!
2. Sion hort die Wåchter singen,
Des Weltgerichts Posaunen klingen!
Zum neuen Leben steht sie auf!
Ihr Versohner kdmmt voll Klarheit,
Durch Gnade måchtig, stark durch Wahrheit!
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf!
Tod ist um deinen Thron
Und Leben, Gottes Sohn!
Hosianna!
Vollender, dir
Dir folgen wir
Zu deines Vaters Herrlichkeit!
3. Ewigs Lob sey dir gesungen!
Wir sind ins Leben durchgedrungen!
Am Ziel sind wir beym grossen Lohn!
Heil! er stromt der Gottheit Fiille
Auf uns! wir schaun ihn ohne Hiille,
Heil uns! die Liebe, Gottes Sohn!
Kein Auge sahe sie,
Dem Ohr erscholl sie nie
Diese Wonne!
Von Ewigkeit,
Zu Ewigkeit,
Sey Dank, und Preis, und Ehe dir!
F. G. Klopstock:
»Geistliche Lieder« 1,1758, s. 246.
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Denne bearbejdelse er atter bearbejdet mange
gange og paa mange maader i tyske salmebøger,
og en af disse, maaske foretaget af Bause, har
dannet grundlaget for Wallins svenske over
sættelse. Beckman mener, at det nærmest maa
være efterfølgende tekst, som han gengiver efter
»Gesangbuch fur die protestantische GesammtGemeinde des Konigreichs Baiern«, 1811. Om
trent den samme tekst findes i »Neues Gothaisches Gesangbuch« 1827, med Nicolais navn
under og Klopstocks i parenthes, skønt man vil
se, at den fjerner sig en del fra Klopstocks tekst:

1. »Waker upp!« en ståmma bjuder,
Som måktig och hogtidlig Ijuder
Till alla grafwars djup en gång.
Waker upp, står upp, i ddda!
Som giommen tidens wedermdda
I dodsens dwala, tung och lång,
Guds rdst till eder sker.
Ty natten år ej mer;
Dagen kommer:
Den sista dag,
Den storsta dag,
Han kommer efter Guds behag.

1. Wachet auf! ruft einst die Stimme,
Des Sohnes Gottes Allmachts-stimme.
Verlasst, ihr Todten, eure Gruft.
Wachet auf, erlosste Sunder!
Versammelt euch, ihr Gottes-kinder!
Der Welten Herr ist’s, der euch ruft.
Des Todes stille Nacht
1st nun vorbey: erwacht!
Lobt den Hochsten!
Macht euch bereit
Zur Ewigkeit;
Sein Tag, sein grosser Tag ist da!

2. Jord och haf och himlar båfwa;
Och Herrans Englar nederswåfwa:
Han kommer, menniskones Son.
Djupen oppnas, bergen falla,
Och Adams barn forsamlas alla
Med hopp och fruktan kring hans thron.
Hår blifwer frojd och gråt:
Han skall dem skilja åt
Som en Herde.
De trogna då
Sin krona få;
Men bort de onda måste gå.

2. Erd’ und Meer und Feisen beben,
Die Frommen stehen auf zum Leben,
Zum neuen Leben stehn sie auf.
Ihr Erloser kommt voll Klarheit,
Vor ihm ist Gnade, Treu’ und Wahrheit,
Der Tugend Lohn kront ihren Lauf.
Licht ist um deinen Thron
Und Leben, Gottes-sohn.
Preiss dir, Heiland!
Erloser, dir.
Dir folgen wir
In deines Vaters Herrlichkeit.
3. Ew’ges Lob sey dir gesungen!
Wir sind zum Leben durchgedrungen,
Geniessen nun der Tugend Lohn.
Christus stromt der Freuden Fulle
Auf uns; wir schaun ihn ohne Hiille;
Ihn, unsern Freund und Gottes Sohn.
Kein Auge sahe sie,
Das Ohr empfand sie nie.
Diese Wonne.
In Ewigkeit
Sey dir geweiht,
Herr, unser Dank und Lob und Preiss!
Her efter Beckman, s. 961.
Wallins oversættelse fremkom først i salmebogs
forslaget af 1816, blev derefter optaget i salme
bogen 1819 i følgende skikkelse:

3. Jesu! mig din ankomst glåder,
Der jag i dina fotspår tråder
På tornestig, af sorger bojd.
Tornet byter du i palmer,
Och sorgerop i glådjepsalmer;
Ty skådar jag min graf med frojd.
Når, efter modan trott.
En stund jag sofwit sott
I dess skugga.
Du wåcker mig
Så nådelig
Till ewig frid och frojd hos dig.
J. O. Wallin, 1816. Wa 496.

Fra svensk oversatte W. A. Wexels den i sine
»Christelige Psalmer«, 1840, hvor ogsaa Land
stads oversættelse efter grundteksten »Sions
vægter« fremkom.
1. Vaagner op! en Stemme byder,
Som høitidsfuld og mægtig lyder
Til alle Graves Dyb engang.
Vaagner op, staaer op, I Døde,
Som gik fra Tidens Sorg og Møde
Ind til den Slummer tung og lang!
Guds Røst til Eder skeer,
Thi Natten er ei meer,
Dagen kommer,
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den sidste Dag,
Den store Dag,
Den kommer efter Guds Behag!
2. Jord og Hav og Himle bæve.
Med Anskrig ned Guds Engle svæve:
Han kommer, Jesus kommer nu!
Dybet aabnes, Bjerge falde,
Og Adams Børn forsamles alle
Omkring hans Stol med Haab og Gru.
Her bliver Fryd og Graad;
Han skal dem skille ad,
Som en Hyrde:
De Fromme saa
Sin Krone faae.
Men bort de Onde da maae gaae!
3. Jesu, mig din Tilkomst glæder,
Naar jeg i dine Fodspor træder
Paa Tornesti, blandt Klagelyd.
Af Tornene du skaber Palmer,
Af Sorgens Toner glade Psalmer,
Thi skuer jeg min Grav med Fryd:
Naar, træt af Livets Strid,
Jeg slumret har en Tid
I dens Skygge,
Du vækker mig
Saa naadelig
Til evig Salighed hos dig!
W. A. Wexels:
»Christelige Psalmer«, 1840. Nr. 593.

Wexels oversættelse blev optaget i R 261 og
N 573 med følgende ændringer:
1,6:

11-12: Til Fryd indgaae,
Men bort de Onde vige maae.
Du af Tome skaber
Jeg hvilet har
naaderig

Fra N gik den videre til Sønderborg 707.
Samme tekst gik videre til KHT 768, hvor
Widding dog har ændret:
2,1:

3,6-12: Af Dødens Kvide Livets Fryd.
Og om end mine Spor
Skal slettes ud paa Jord
Og forsvinde,
Du vække mig
Saa naaderig
Til evig Salighed hos dig.
I Danmark er salmen nu udeladt, i Norge er
den optaget i La rev 89, og i Sverige er Wallins
tekst bevaret i Sv. 587.
(Beckman 960-64).

VAAGN OP, DU SJÆL, SOM SOVER.
Første Søndag i Advent.
(Rom. 13,11-14).
1. Vaagn op, Du Sjel, som sover!
See, Dagen bryder frem
Og kaster Straaler over
Dit dunkle Jordehjem!
Rejs Dig, Du Adams Søn,
Af Nattens dorske Dvale,
Træd ind i Lysets Sale
Og hold Din Morgenbøn!
2. Ja, Tid og Time minde
Om Sjelens Trang og Tarv;
Vaag, beed, at Du kan vinde
Den rige Himmelarv!
See, Herrens Stund er nær;
Han kommer, Herren kommer.
Din Lærer, Drot og Dommer
Og prøve vil Din Færd.

. .Nu lyder Domsbasunens Klang!

2,7-8: Og med sit Guddomsord
Adskiller han sin Hjord,

3,4:
8:
11:
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Himmel

3. Med Liv og Styrke nærer
Han hvert et villigt Bryst,
Han Frelsens Banner bærer,
Han bringer salig Trøst.
Han ud af Dødens Haand
Vil med sit Blod os kjøbe
Og sine Elskte døbe
Med Hellighedens Aand.
4. Men hvis i Lysters Lænker
Han end Dig bunden saae,
Et Rov for Mørkets Rænker,
En Træl i Fangevraa,
Hos Synd en villig Gjæst,
Med Skjændsel til Din Hæder,
Ak, Sjel, hvor tom paa Glæder
Da blev Din Julefest!
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5. Thi hæv i Herrens Styrke
Din sunkne Kraft, Dit Mod,
Trods Synd og Død og Mørke
Og Alt, hvad staaer imod!
See Haabet smiler end;
Vrist Lænken Dig af Haanden,
Gak fri og ny i Aanden
Ud mod Din Sjeleven!

2. I Jorderigs Dale, hvor Taagerne hænge,
Og Kinden er vaad,
Der lyder saa mange de sørgende Strenge
Af Suk og af Graad;
Ak, hør disse Toner
Om Syndens Forsoner,
Om Seier og Fred!
Vor Herre er kommen herned!

6. End er Din Himmel aaben Læg Mørkets Gjerning af!
Ifør Dig Lysets Vaaben,
Du Døde, stig af Grav!
Træd ind i Livets Hal Guds Søn al Magt er givet,
Opstandelsen og Livet,
Ved ham Du sejre skal.

3. I Jorderigs Dale, hvor Tornerne saare,
Er tungsomt at gaa,
Der længes saa Mange med grædende Taare
Til Freden at faa.
Nu standse du Taaren,
Guds Glæde med Vaaren
I Kristo vi har,
Stat op, du som sover, vær snar!

Michael Nielsen Schmidth:
»Bibelske Sange«, 1839, nr. 1.
Michael Nielsen Schmidths »Bibelske Sange til
Kirkeaarets Søn- og Festdage« er skrevet til
epistlerne efter den gamle tekstrække, hvorfor
ovenstaaende indleder samlingen. Det er ikke
en af Schmidths bedste, men det er ikke altid
let i en ny salmesamling at se, hvad der er mest
værdifuldt. Derfor blev denne salme i Sønder
jylland optaget 1844 i MB 25. Men naar en
salme er kommet ind i salmebøgerne, faar den
altid venner, og en vis konservatisme gør, at
den bliver staaende; »den er ikke ringere end
saa meget andet«. Den gik derfor videre til PV 5,
og slap med nød og næppe ogsaa ind i N 48.
Her er et par ændringer, som stammer fra MB:
1,2: See Solen
2,7: Din Frelser og din Dommer,
Efter et hundredaarigt liv i de sønderjydske
salmebøger, dog vist et liv i skygge, er den nu
gledet ud.

VAAGN OP, DU SOM SOVER,
STAT OP FRA DE DØDE.
1. Vaagn op du som sover, stat op fra de Døde,
Krist lyser for dig!
Op, ser du ei Dagen, dens Straaler at gløde
Af Miskundhed rig!
Nu sov ikke længer,
Snart over dig hænger
En sortere Nat,
Om flugs du ei favner din Skat.

4. Oplad dine Øine, og løft dem til Himlen,
Se, nu er det Dag!
O, glæd dig som Barnet, og bland dig i Vrimlen
Og Herren modtag!
Hvor Synderne tynge,
I Dagningen synge
Som Fuglen i Skov,
De ventende Sjæle Guds Lov.
5. Ja Gud være lovet for Dagen, som skinner
Fra Himmelen ned!
Nu Sandheden, Veien og Livet jeg finder,
Og vandrer med Fred.
Lys for os, o Kriste!
Lad aldrig os miste
Dit ledende Spor,
Din Naades det lysende Ord!
M. B. Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast. Kristiania 1861.
Nr. ti 1.
Her efter La 103.
Denne ejendommelige adventssalme til epistlen
paa 1. sønd. i advent, Rom. 13,11 flg., tager dog
ikke direkte sit udgangspunkt fra epistlen, men
fra Ef. 5,14, et af de faa glimt af oldkristelig
poesi, som vi har i det nye Testamente. Den
skildrer sorgen i syndens nat og glæder sig til den
dag og vaar, som kommer med Kristus. L. M.
Lindeman har skrevet melodi til den. Landstad
foreslog 1865 overfor bedømmelseskomiteen, at
den skulde gaa ud; men den blev alligevel op
taget uændret i La 103 og gik videre til La rev 77.
Til Danmark fandt den vej gennem Sønder
jylland, hvor den blev optaget i N 49 med føl
gende ændringer:
2,3: Der lyde saa ofte de klagende
5: O hør dog de
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3,4: at naae.
5,4: i Fred.
7: levende Spor,
(maaske en trykfejl, som gaar gennem alle
udgaver).
Fra N gik den efter genforeningen videre til
Sønderborg 733.
Forinden var den i Kongeriget blevet optaget
i KHT 892 og senere i DT 875. D 469 har be
nyttet et par ændringer fra N og KHT.
(Thuner 1028. Skaar 1,288).

VAAGN OP, MIN SJÆL OG TUNGE.
Morgenlied.
1. WAch auff, mein Hertz, und singe
Dem Schopfer alle Dinge,
Dem Gaber aller Giiter,
Dem frommen Menschenhiiter.
2. Heint, als die dunckeln Schatten
Mich gantz iimbgeben hatten,
Hat Sathan mein begehret,
GOtt aber hats gewehret.
3. Ja, Vater als er suchte,
Dass er mich fressen mochte,
War ich in deinem Schosse,
Dein Fliigel mich beschlosse.
4. Du sprachst: Mein Kind, nun liege
Trotz dem, der dich betriege;
Schlaf wol, lass dir nicht grawen,
Du solt die Sonne schawen.
5. Dein Wort, das ist geschehen:
Ich kan das Liecht noch sehen;
Fiir Noth bin ich befreyet,
Dein Schutz hat mich vernewet.
6. Du willst ein Opffer haben;
Hier bring ich meine Gaaben:
Mein Weyrauch und mein Wieder
Sind mein Gebåt und Lieder:
7. Die wirst du nicht verschmåhen,
Du kanst ins Hertze såhen,
Denn du weist, dass zur Gaabe
Ich ja nichts bessers håbe.

831

8. So wollstu nun vollenden
Dein Werck an mir und sånden,
Der mich an diesem Tage
Auff seinen Hånden trage.
9. Sprich ja zu meinen Thaten,
Hilff selbst das beste rathen:
Den Anfang, Mittl und Ende,
Ach HErr, zum besten wende.
10. Mich segne, mich behiite,
Mein Hertz sey deine Hutte,
Dein Wort sey meine Speise,
Biss ich gen Himmel reise.
Paul Gerhardt.
»Praxis pietatis melica«, 1647.
Her efter Tiimpel 111,380.
Denne smukke morgensalme blev offentliggjort
paa første side i Johann Criigers »Praxis pietatis
melica«, 3. udg. 1647, endnu uden forfatterens
navn, og allerede 1650 blev den optaget i den
nye prøjsiske salmebog, som udkom i Konigsberg. Det er altsaa en af Paul Gerhardts tidlige
salmer, som stammer fra hans kandidat- og hus
lærertid i Berlin. Den kan altsaa ikke være digtet
i Liibben, hvor han blev præst 1669. Der gaar
ellers det sagn, at den skulde være digtet der
efter en nat i bøn og anfægtelse. I byens magi
strat sad der grove folk, som bagtalte ham, og
han maatte dag og nat strides med fjender af den
rette tro. I saadanne svære tider blev han ofte
overfaldet af sjæleangst og tungsind, og da vidste
han ikke noget bedre end at gaa ind i kirken og
knæle ved alteret foran den korsfæstedes billede.
Efter en saadan nat, hvor han knælende havde
kæmpet mod mørkets fyrste, skulde han have
rejst sig og digtet denne salme. Der staar jo i
v. 2: »I nat (Heint), da de mørke skygger helt
havde omsluttet mig, har Satan begæret mig,
men Gud har afværget det«. Imidlertid ligger
der ikke andet i dette vers, end det, som Paul
Gerhardt til enhver tid kunde sige. Under hans
billede i kirken i Liibben staar, at han var en
teolog, der var rystet i Satans sold (theologus in
cribo Satanae versatus), Luk. 22,31. Salmen blev
hurtigt kendt og kær i Tyskland og har været til
megen velsignelse.
Matthias Claudius tænker ved det første vers
paa et foraarslandskab og siger: Det er, som om
Skaberen kommer gaaende forbi, og naturen har
forud haft en følelse af hans komme og staar nu
beskeden, men i festdragt, ved vejen og jubler.
I v. 9 er der gammelt laanegods. Allerede
Platon skriver i »Lovene« om Gud, der har alle
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tings begyndelse, midte og ende i sin haand.
Og Joh. Heermann synger 1630: »In deinem
Namen ist der Anfang schon gemacht, das Mittel
und der Schluss wird auch durch ihn vollbracht«.
I slutningslinjen i v. 5 har skarpsindige hjerner
fundet ud af, at de bogstaver, som har talværdi
efter romertalsystemet, tilsammen giver 1717:
Deln sChVtz hat MICh VerneVet. Derfor har
man anført dette vers paa flere jubilæums
mønter, som er blevet præget i Sachsen i anled
ning af reformationsfesterne 1717.
Brandt og Helweg anfører den danske over
sættelse (BH 1,591) efter Cassubes salmebog 1681.
Der findes den imidlertid ikke, men i et tillæg,
som sandsynligvis først er udkommet 16841. I
saa fald bliver den ældste danske tekst følgende:
1. VAag op min Siæl oc Psalter/
Træd frem til HErrens alter/
Din Gud Israels vægter/
Sin Tak at du ej nægter.
2. Har fienden dig berendet/
Gud haver ham afvendet/
Oc brut hans skyldte2 3snare/
I nattens mørcke fare.
3. Ja/ Fader/ ufortæret/
Jeg i dit skiød har været/
Der nattens grumme Løve/
Mig siælen vilde røve.
4. Du sagde: Sov barn liide/
Trotz den dig skade vilde/
Hvil tryg/ frygt ingen Fare/
Dig Solen skal opklare.

8. Saa vilde du fuldende/
Din naade/ oc mig sende/
Den/ der/ mens solen render/
Mig bær paa sine Hænder.
9. Min Gierning hielp at drive;
Dit Raad lad hos mig blive;
Begyndelse oc Ende/
O! Gud til beste vende.
10. Frj mig fra nød oc jammer/
Boe i mit hiertis kammer/
Dit Ord min siel lad nære/
Til jeg indgaar i ære.
N. Urbimontanus (?)
Her efter »Alle Bønners Kierne«,
Geertzens udgave 1683.
BH anfører denne salme under »Ubekjendte For
fattere«, men har aabenbart i sidste øjeblik faaet
oplysning om, at oversætteren var N. Urbimontanus (Bybjerg) og noteret det over teksten. Man
vilde vel ellers gætte paa Peder Møller, der over
satte Caspar Neumanns »Kern aller Gebeter«
allerede 1681, aaret efter dens fremkomst. Daniel
Paulli og Chr. Geertzen kappedes om at udgive
den, fik trykketilladelse henholdsvis 26. og 24.
aug. 1682 hos hver sin professor. Begge benyttede
Møllers oversættelse af selve skriftet, men de
lavede hver sit tillæg af bønner og salmer, og
Møllers oversættelse af »Nu hviler mark og
enge« staar i Geertzens udgave ligesom ovenstaaende, men de er begge uden signatur.
Denne oversættelse blev ikke optaget i K, men
i P 523, der ændrede:
4,2:

5. Du hold/ hvad du tilsagde/
Saa karsk som jeg mig lagde/
Kand jeg igien frem træde/
Ved dagens Lys mig glæde.
6. Du vilt et Offer have/
Jeg bringer dig min gave:
Min virak oc min veder/8
I bøn oc sang fremleder.
7. Du dennem ej foragter/
Thi hiertet du betragter/
Oc veedst at jeg i Live/
Ei bedre har at give.
1. Severinsen i Kirkehist. Saml. 4,V,623. 2. skjulte.
3. Vædder. Men ofret bestaar her i bøn og sang.

dem!

8,2-3: Dit verk, og Engler sende.
Som, mens jeg mig her vender,
Derfra gik den videre til MB 683, der udelod v. 2
og 3, men ellers ikke ændrede paa teksten i P.
En anden oversættelse blev foretaget af
Ægidius 1717: »Vaag op min siæl oc tunge«,
Æ 3.
N 483 foretog en gennemgribende bearbejdelse,
væsentlig paa grundlag af teksten i P, men ogsaa
med smaa laan fra Ægidius, saaledes begyndel
sen, samt Wexels.
1. Vaagn op, min Sjæl og Tunge,
Din Skabers Lov at sjunge,
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Som er al Jordens Vægter
Og intet Godt dig negter!
2. Har Fjenden dig end truet,
Gud haver ham dog kuet
Og brudt hans skjulte Snare
I Nattens Mulm og Fare.
(Wexels).
3. Ja, Fader, ubesnæret, osv. som P.
4. Du sagde: sov, Barnlille!
Trods dem, dig skade ville!
Hvil rolig; ei du grue,
End skal du Solen skue!
5. som P, dog 4: Ved Lyset mig at glæde.
6. Du vil et Offer have.
Jeg bringer dig min Gave,
Lad Virak dig til Ære
Min Bøn og Lovsang være!
7. Du dem ei slet, osv. som P.
8. Du vilde nu fuldende
Dit Værk og Engle sende,
Som, inddi Dagen ender,
Mig bær paa deres Hænder!
9. Til det, jeg gjør, giv Naade,
Godt vilde du mig raade.
Begyndelse og Ende,
O Gud, til Gavn du vende!
10. Velsignelse du give,
Min Sjæl din Bolig blive,
Dit Ord min Sjæl lad nære,
Til jeg indgaaer til Ære.
N483.
Denne bearbejdelse holdt sig endnu i SS, men
salmen betød dog ikke saa meget i Sønder
jylland, at den kunde optages i D, naar den ikke
havde nogen tradition bag sig i de kongerigske
salmebøger.
I Norge har Wexels bearbejdet den i »Christelige Psalmer« 1840, men med hensyn til de egent
lige salmebøger er den kun optaget i Hauge 610.
(Koch 111,316; VIII, 181. Fischer 11,314. Kulp 269).

VAAGN OP, MIN SJÆL,
THI STUNDEN ER.
Effter Epistelen er læst for Alteret, siunges effterfølgende Psalme, over samme Epistel, Rom. 13. I
steden for Hallelujah, under dend Melodic:

Mit Haab og Trøst og aid Tilliid, etc.
1. VAag op, min Siæl, thi Stunden er
Af Søvn og Slum at stande,
Og Salighedsens Tiid er nær,
At glæde vore Lande!
Vor Sorrigs Nat er gangen plat,
Vi skal nu snart befinde,
Fra Davids Stool Rætviissheds Sool
Vor JEsum at oprinde.
2. Kast derfor aff din Synde-Ham
Og Mørkheds fule Klæde,
At JEsus Guds uskyldig Lam
I dig kand have Glæde,
Gak frem og staa med Vaaben paa,
Som Lyvsens Barn kand sømme,
Lad Utugt gaa af Mørkheds Vraa,
Hold Kiv og Had i Tømme.
3. Iføer mig. Gud, og Klæd mig saa
At hver kand see og kiende.
Jeg har min JEsum gandske paa,
Indtil mit Levneds Ende;
Bort Kiøds Begiær! Min JEsus er
Udi mit Kiød i vente!
Gid jeg ham ind i Siæl og Sind
Med Bøn og Bood kand hente.
Th. Kingo.
Merk: Over hver Epistel, det heele Aar igiennem,
findes en Psalme ved hver Søndag, som altid
siunges i steden for Hallelujah.
Naar Brude-folk ere, siunges en af de Psalmer,
som findes ved dend anden Søndag efter H:
tre Kongers-dag.
Thomas Kingo:
»Vinter-Parten«, 1689.
Her efter KSS IV, 14-15.

Dette er den første af Kingos egne salmer i
Vinterparten. Vi ser heraf, hvorledes han op
fylder det bud, han har faaet, at skaffe salmer,
der passer til enhver af kirkeaarets tekster, og at
skrive dem selv, hvis der ikke findes nogen i for
vejen. Vi ser ogsaa af hans bemærkninger før og
efter salmen, at saadanne epistelsalmer skal er
statte det gamle Halleluja. Endelig ser vi, at den
digteriske inspiration ikke altid følges med pligt
arbejdet.
Salmen blev ikke optaget i K eller de følgende
salmebøger, og den blev først hentet frem igen,
da man paany vilde indrette salmebøgerne efter
kirkeaaret og have salmer til hver tekst; saa faar
man brug for de svagere ting. Landstad optog
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den i La 102, og herhjemme KHF 1888,54. Da
den nu var fremdraget, gik den ind i RT 2,961
med samme tekst som i KHF, hvor der er følgende ændringer:
1,1: Vaagn
3: Salighedens
2,6: Lysets Børn
7: Hjertets Vraa,

Der stunder jeg og daglig op!
Lov, Friis og Tak i tusind tal,
Skee Gud i høyen Himmel-sal.
3. Jeg har ey andet dig at give.
End kun min blotte Hierte-tak,
Aid anden Gierning her i Live
Dend er at yde aid for lak:
Men mine Suk du ey forsmaar,
Og Graaden som i øyne staar.

3,3: din Bryllups-Klædning paa
Saaledes gik den videre til KH 515, men blev
ikke optaget i D.
I Sønderjylland blev den optaget i N 50 med
følgende ændringer:
1,1:
2:
3:
6:

Vaagn
Af Søvne op at
Salighedens
snarlig finde

2,6: Lysets Barn
7: Hjertets
I Norge var den først blevet fremdraget af
Wexels i hans store stofsamling »Christelige
Psalmer«, noget bearbejdet: »Vaagn op, min
Sjel! paa Tid det er«. Derefter er den foruden af
Landstad ogsaa optaget af Hauge 38, men ikke
i de nyere salmebøger.
Man maa vel i det hele sige om »Vaagn-opsalmerne« over epistlen, at de helt maa træde i
skyggen for de festlige salmer over evangeliet til
1. sønd. i advent.

VAAGN OP OG SLAA PAA DINE
STRENGE.
Dend syvende Morgen-sang.
1. VAag op og siae paa dine Strenge,
Siung mig en deylig Morgen-sang,
O kiære Siæl, stat op af senge:
Giør med din Tak en Himmelgang:
Giør vold oppaa den Stierne-borg,
Og glem saalenge, Verdens Sorg.
2. Velan! jeg vil til Himlen stige,
Langt fra min Jorde-klimp og krop,
Mit Borgerskab er i Guds Rige

4. Nu vogned jeg og slap af leye,
Gud giorde det jeg sov i Fred,
Jeg derfor vil mod Jorden neye,
Og kysse HErrens foode-fied!
Jeg Dulmed vel i Mørkheds Land,
Blev dog betient af Gud og Mand.
5. Nu seer jeg Soolen at optræde,
Sin Buegang med lyst at gaa,
O Gud, hvad overvettis Glæde,
Jeg daglig kand i hiertet faa,
At Christ Rætfærdighedens Sool
Hand har i mig et skinnebool.
6. Lad, Jesu, flux dit Lyvs oprinde
I mig, at jeg, som lyvsens Barn,
Ey lader mig af verden blinde
Og snæris udi Satans garn:
Lad Kiødsens lyst i mig uddøe,
Og tænke paa mit Kiød er høe.
7. De dødelige Skud og Pile,
Som Satan hærded i min Synd,
Er fløyen over tusind Mile,
Og hafde mod mig ingen fynd:
Paa min Dørstolpe JEsu blood
Mod Morderen sig finde lood.
8. Nu veed jeg vel at Satan ikke
Skal udi Dag forsømme sig,
At hand mig kand i Hælen stikke,
Og siae med Tungen hemmelig,
Men Gud giør du mit Ansigt stift,
At jeg kand lee ad hendis Gift.
9. Skal sygdom, sorrig og Ulykke,
Skal Armod eller Fattigdom
Mig efter HErrens Ville trykke,
Lad dog min Troo ey stødis om:
Men giv mig med Taalmodighed
At giøre HErrens Kalk beskeed.
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10. Velsigne, Gud, udaf det Høye
Mit Arbeid og min sure sved,
Lad mig med Satans Kalv ey pløye,
Af andris Blood giør mig ey feed:
Viis mig dend Vey hvor jeg skal gaa,
Udi Guds frygt mit Brød at faa.

er maaske sunget ved vintertid; solen viser sig
først i femte vers, og i første vers er himlen en
stjerneborg. Sangen begynder i hvert fald før
daggry. Den kan være et eksempel paa, i hvor
høj grad Kingos salmer, ogsaa bortset fra de
egentlige epistel- og evangeliesalmer, er gennem
vævet af bibelordet og bibelske forestillinger.

11. Bevar hos os din rene Lære,
Elsk paa din Viingaard idelig,
Lad os af Ordet Frugter bære
I Kierlighed, enhver for sig.
Lad Kirkens Fiender see sin harm
Paa os din Hiord udi din Barm.
12. Gud legge Hæder, Priis og Ære
Paa KONGEN overflødelig,
Lad ham, som David Krunen bære,
Bøy selv hans Hierte efter dig:
Raadfør du selv hans høye Raad
At deris Verk gaar vel i Traad.
13. Vort gandske Land, og begg^^Her
Omskands, o Gud med Fred og Roo,
Giør alle dem, som os bekriger.
Til vore Fødders træde-broo:
Giør Luften sund ogjorden feed,
Omkrone dend med Frugtbarhed.
14. Velan! Jeg til mit Kald mig giver,
Og fanger nu min Gierning an,
Min Gud mig end saa naadig bliver
Som hand i aid min Tiid er van,
Hand tager Haanden med mig i.
Og med sin Aand staar trolig bi.
15. Jeg vil dog ey paa Verden bygge,
Om Lykken end vil med mig staa
Men alt som Dagen sig mon rygge,
Vil jeg min Siæl alt minde paa,
At Glasset rinder, Tiiden gaar.
Og ævigheden forestaar.
16. Saa skal jeg i Guds Frygt fuldende
Min torne-fulde Levnets gang,
Sin Aand skal Gud i Hiertet sende
Udi min sidste Aandefang!
Skiul da, o Jord, min syndig Krop
Mens Siælen følger Engle-trop.
Thomas Kingo:
»Aandelige Siunge-Koors Første Part«, 1674.
Her efter KSS 111,97Denne morgensang til om lørdagen er i mange
maader typisk for Kingos morgensange, men den

1,1-2: Ps. 92,1-4; Ps. 108,3.
Math. 11,12.
5:
2,2:

3:

1. Mos. 2,7, gammel oversættelse:
Og Gud HERREN havde giort
Mennisket af en Jord-Klimp.
Fil. 3,20.

3.4:

lak: ringe, ubetydelig.

5.5:
6:

Mal. 4,2.
bol, hus eller hytte.
Kristus skinner i mit hjerte.

6,2:
6:

1. Thes. 5,5-6.
Es. 40,6.

7.5:

2. Mos. 12,22.

1. Mos. 3,15.
8,3 =
S"6: formentlig 4. Mos. 21,8-9.
Ved 8,3 er Kingo gaaet fra »Satan«
til »Slangen«, og tanken gaar videre
til giftslangerne i ørkenen. Han beder
om, at Gud maa lade ham se stift paa
kobberslangen, saa skal slangegiften
ikke skade;
»hendes« er slangens.
6:
9,6:

10,3:
4:

Math. 20,22-23, »gøre besked«:
drikke ud.
Dom. 14,18.
jfr. Jak. 5,1-6.

11,2-4: Math. 21,33-42.
5-6: Ps. 23,5.
12,4:

Ordspr. 21,1.

i3,i:
4:

»begge Riger«: Danmark og Norge.
Mal. 4,3. »En helt assyrisk Stemning«,
siger Hans Brix uden dog at henvise
til Malakias.

16,5-6:; Prædk. 12,7.
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Den blev ikke optaget i K, men i P 519 med alle
vers og kun en enkelt ændring:
16,6:

Men.

Derefter blev den atter udeladt i Gb og E; men
maaske kan man sige, at der er en efterklang af
den i Abrahamsons salme »Dig, Gud! skee Tak
for alt det Gode«, E 349.
Den blev heller ikke optaget i R, men RT 1,583
vendte tilbage til den og optog v. 1, 2, 3, 14, 15,
ændret saaledes:

1,1:
2:
5:

Vaagn
Syng
Træng ind i Himlens

2,2:
4:

Løsrive mig af Jordens Baand!
Did stunder daglig op min Aand;
(MB)

3,1-4: Ei Andet har jeg dig at give
End Tak af dybest Hjerterod,
Med al min Gjerning her i Live
Som Gave jeg til Skamme stod,
6:
Øiet
4:

I,i:
2:

Vaagn
Syng

3,1-2: Ei har jeg andet dig at give
End Hjertets inderlige Tak,
éOé).*:

Jeg trøstig til

5 (15), 1:

Og ei paa Verden vil jeg bygge,

KH 59 optog de samme vers, men ændrede:
2,4:

Did

3,1-2: Det eneste, jeg har at give,
Er
Ellers er teksten som i RT 1.
D 692 følger KH, men vender tilbage til Kingo
i 4(14),!.
Det maa dog bemærkes, at salmebogskommis
sionen gjorde et forsøg paa at indføje det skønne
v. 5 om solen, der gaar sin buegang, som det ses
af Prøvesalmebogen 742, blot med de ændringer,
som nedenfor er nævnt i den sønderjyske tekst.
Men efter at kommissionen var opløst, overtalte
Hee Andersens salmebogskreds kirkeminister
Hermansen til at udelade verset paany.
I Sønderjylland var man ikke ved brugen af
E blevet afvænnet med at synge lange salmer.
MB 682 optog derfor v. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15,
med en del ændringer. De samme vers, og dertil
v. 3, blev optaget i N 484, ændret saaledes:

5>I:

Jeg atter karsk oplod mit Øie,
Gud gjorde, at jeg sov i Fred,
Jeg derfor mine Knæ vil bøie
Og prise Guds Barmhjertighed;
Dit Faderøie til mig saae,
Da jeg i Søvnens Mørke laa.

<J«raede,
^^^Hlken

6:
6,1:
4:
6:

Ømstraaler mig fra Naadens Stol.
Lad, Jesu Christ,
ind i
Mig tænke paa, alt Kjød er Hø!

7 (9),2: Forsmædelse og Fattigdom
5-6: Men giv, at med Taalmodighed
Jeg Korset bær i Christi Fjed!
8(14),2: Og skrider til mit Dagværk nu!
4-6: Sin Tjener kommer han ihu;
Bli’er Dagen hed og trang min Sti,
Hans Aand dog trolig staaer mig bi.
9(15),!: Og ei paa Verden vil jeg lide,
3: Men, medens Dagens Timer skride,
I Norge blev den 1840 optaget af Wexels i
»Christelige Psalmer« med 6 vers; han var for
saa vidt den første, der drog den frem paany,
hvor den havde været udeladt af salmebøgerne.
Derefter optog La 609 den med 8 vers, Hauge
615 med 13 vers. La rev 812 forkortede den til
5 vers, men ikke de samme som hos os (1, 6, 9,
10, 15). I Nynorsk er den ikke optaget.
(Niels Møller SP, 13-14. Brix 108).

Æ, 0, Aa
ÆNGSTEDE HJERTE, OP AF DIN
SMERTE.
Trosteord till »Herrans elånda«.
Es. 49: 13-16.
1. Ångsliga hjerta, upp ur din dwala!
Glommer du alldeles bort, hwad du har:
Frålsarens wånskap.
Nåd och gemenskap!
Ånnu Han lefwer densamme Han war.
2. Stanna och wakna! Tank hwad du hafwer,
Icke i dig, men i Frålsaren kår!
Ren och råttfardig,
Himmelen wårdig,
Icke i dig, men i Honom du år.
3. Fastån du ej kan kånna och se det.
Fast du år syndig och skroplig - likwål
Christus har kopt dig,
Twagit och ddpt dig,
Bår och bewarar ock ånnu din sjål.
4. Midt under syndens dagliga plåga
Dock du en ewig råttfardighet har.
Att wi år’ rena
Ha wi allena
Tacka det Lammet, som synderna bar.
5. Gud år i Christo ånnu din Fader,
Sonen år ånnu din Broder, som dog;
Trofaste Anden
Ånnu wid hånden
Stådse dig leder — år detta ej nog ?
6. O, hwilka under helgonen åro:
Åro så saliga - sucka så tungt;
Åro så hogo.
Se det så foga;
Åro i borgen, men sålian ha lugnt.
7. »Wandra i trone, se Honom icke«,
Detta år regeln - det blifwer derwid.
Korta minuter
Kånslan åtnjuter,
Hwad wi i sanning dock ega alltid.

8. Upp då ur dwalan, ångsliga hjerta,
Giom icke aldeles bort, hwad du har!
Åfwen den timma,
Tjockaste dimma
Solen fordoljer, år solen dock qwar.
C. O. Rosenius.
»Pietisten«, 1847, nr. 3.
Her efter O. Ahnfelt:
»Andliga Sånger«, nr. 8. (Udg. 1878).

Oscar Ldvgren skriver om Rosenius, at han
kæmper mod mørket og trægheden i hjertet,
mod vanskeligheden ved tillidsfuldt at lægge alt
i Guds hænder. »Han vandrer aldrig under en
helt skyfri himmel, men overalt og altid bryder
lyset frem og trænger gennem skyerne, hvor
mørke og tunge de end maatte være«. Det gælder
ikke mindst ovenstaaende sang, som baade er
særlig karakteristisk for forfatteren og højt værd
sat i Sverige. At den er naaet saa vidt ud, skyldes
dog især, at Oscar Ahnfelt har sat melodi til og
udgivet den i sit første hefte af aandelige sange
1850. Han havde i nogen tid komponeret melo
dier til sange fra »Pietisten«, et kristeligt maanedsskrift, som Rosenius redigerede. Venner op
fordrede ham til at udgive sine sange, men det
havde han ikke raad til. Da kom den berømte
sangerinde Jenny Lind ham til hjælp; hun var
grebet af vækkelsen og skænkede nu et beløb,
som gjorde det muligt for Ahnfelt at paabegynde
udgivelsen af de sanghefter, som siden blev saa
berømte. Det første havde titlen: »Andeliga
Sånger med accompagnement af Pianoforte eller
Guitarre componerade samt Demoiselle Jenny
Lind vordsammast tillegnade af Oscar Ahnfelt«.
»Ångsliga hjerta« blev derefter optaget i de
svenske sangbøger og 1921 i tillæget til Wallins
sbg. 589 og senere i Sv. Psbk. 379 med v. 1, 5,
6, 7, 8.
Ahnfelts sange blev udbredt ogsaa i de andre
nordiske lande, i Norge dog mere end i Dan
mark, og de første hefter blev oversat til dansk
norsk af »A.L.« og udkom i Skien 1858. Her
lyder den:
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Trøsteord til »Herrens Elendige«.
Es. 49,13-16.
1. Ængstlige Hjerte, op af din Dvale!
Kan Du da glemme saa reent hvad du har:
Frelserens Venskab,
Naade og Kjendskab, Endnu han lever den Samme, han var.
2. Vaagn, og vær trøstig! Husk hvad du eier
Ikke i dig, men i Frelseren kjær!
Reen og retfærdig,
Himmelen værdig,
Ikke i dig, men i Jesu du er.
3. Skjøndt du nu ei kan føle og see det,
Grib dog i Troen dit evige Vel!
Christus har kjøbt dig,
Renset og døbt dig,
Bærer, bevarer jo endnu din Sjel!
4. Midt under Syndens daglige Plage
Dog du en evig Retfærdighed har.
At vi er’ rene,
Kan vi alene
Lammet lovprise, som Synderne bar.
5. Gud er i Christo endnu din Fader,
Sønnen er endnu din Broder, ja og
Trofast er Aanden
Endnu ved Haanden,
Som dig veileder. Er dette ei nok?
6. O, hvilke Under’ Helgnene ere!
De er’ saa salige - sukke saa tidt,
De er’ saa høie,
Smaae dog for Øie;
Ere i Borgen, men hvile saa lidt.
7. »Vandre i Troen, skue ham ikke:«
Det er vor Regel og Mesterens Bud.
Hvad vi nu eie,
Maae vi ei veie.
Efter vor Følelse, troe kun vor Gud.
8. Op da af Dvalen, ængstlige Hjerte!
Kan du da glemme saa reent hvad du har?
Er du i Mørke,
Storm eller Tørke,
Herren dog bliver den Samme, han var.
A. L.
Bag mærket »A.L.« skjuler sig en svensk præstefrue Emilia Ahnfelt Laurin. Naar hendes over
sættelser udkom i Skien, skyldes det gammel
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svensk forbindelse med denne by. Der findes en
lidt ældre og bedre oversættelse til dansk af
denne og nogle faa andre af Ahnfelts sange i
L. Høyers »Aandelige Sange«, trykt i Rønne
1855, »Ængstelige Hjerte, op af din Dvale«,
men den fik ikke samme betydning for fremtiden
som fru Laurins oversættelse af de første samlede
hæfter. Heller ikke hendes arbejde føltes godt
nok. Da de fire første hæfter var udkommet, gik
arbejdet med oversættelsen af Ahnfelts sange
over til Sigismund Christian Dick, som desuden
gennemsaa og rettede, hvad der tidligere var
oversat. Han var dengang præst paa Akerø og
provst i ydre Romsdals provsti. Hans ændrin
ger vidner heller ikke om høj poesi, men klarer
dog undertiden visse taager:
1,4:

Naade, Bekjendskab!

2,1:
5:

Tænk hvad
men i Ham du jo er.

3,2:
5:

Skjøndt du jo syndig skrøbelig er din Sjæl endnu her.

4,4:
5:

Derfor alene
Lammet maa takkes,

5,2:
5:

Broder saa kjær;
Stedse dig leder. Mon nok det ei er?

6,1:
2:
3:
4:

de Hellige ere:
Ere saa
Ere saa høie,
Se det saa føie;

7,2-5: Det er vor Regel - saa bliver det her.
Kort vi faa fryde
Os og ret nyde
Skatten, som vores jo altid dog er.

Med Dicks ændringer blev sangen optaget i
Harboøresangbogen, men da den gamle Hjem
landstoner udkom 1895, var der som nr. 451
optaget en ny oversættelse af v. 1, 3, 5, 6, 7,
formentlig foretaget afen af udgiverne, H. I. F. C.
Matthiesen eller H. P. Mollerup. Den lyder:
1.

Ængstede Hjerte,
op af din Smerte!
Glemmer aldeles du alt, hvad du har,
Frelserens Venskab,
Naade og Kendskab?
Endnu han lever og er, som han var!

ØJNE, I VAR LYKKELIGE
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2.

Kan ej med Glæde
Vejen du træde,
ser hos dig selv du kun Uret og Skam,
Kristus har købt dig,
toet og døbt dig,
han vil bevare og bære sit Lam.

2. Konger og Profeter mange
Længdes efter eders Kaar,
Hjerte-Suk og Engle-Sange
Spaaed om det Gyldenaar,
Da Guds Lys og Liv med Størke
Seirer over Død og Mørke!

3.

Gud er din Fader,
dig ej forlader.
Sønnen endnu som din Broder dig ser;
trofast er Aanden,
leder ved Haanden
stedse dig fremad, hvad ønsker du mer?

3. Held os, Christne paa det Jævne!
Naadens Tid er ei forbi.
Som oplyst paa Kirke-Stævne,
Lykkens Skiødebørn er vi,
Øine seer og Øren høre
Ham, som har Guds Ord at føre.

4.

O hvilket Under!
Hjemad vi stunder,
hellige, salige, - sukker dog tidt,
tro os i Vaade,
eje dog Naade,
ere i Arken, men hvile saa lidt.

4. Han, som Liv og Lys uddeler
Med sin Aand og med sit Ord,
Han, som alt det Brudte heler
I sit Bad og ved sit Bord,
Jesus Christus, med vor Glæde,
Er lyslevende tilstæde!

5.

Lade dig raade,
leve af Naade,
vandre i Troen, skønt intet du ser,
det er Guds Orden
for dig paa Jorden:
alting for dig af Guds Kærlighed sker.

5. Han, skiøndt Verden seer ham ikke,
Troen dog for Øie staaer,
Og i alle Øieblikke
Ordet hans til Hjerte gaaer,
Tænder Lys i Gravens Mørke,
Planter Paradis i Ørke!

Hjemlandstoner 1895, nr. 451.

Saaledes gik sangen videre til IMS 329, og denne
tekst var udgangspunktet for salmebogskommis
sionens overvejelser, men det blev klart, at der
maatte foretages betydelige ændringer. Niels
Møller, som udarbejdede forslaget, tog i høj
grad hensyn til den svenske tekst og det versudvalg, som er optaget i den svenske salmebog.
D 515 omfatter nu de samme vers.
(Lovgren II, 33°. 345-6)-

ÆRENS KONNING, O KRISTNE.
Se: O Fader udi Himmelen.

ØJNE, I VAR LYKKELIGE.
Som: Søndag-Morgen fra de Døde.
1. Øine! I var lykkelige,
I, som saae Guds Søn paa Jord!
Øren! I blev hovedrige.
Da I lytted til hans Ord,
For hvis Tunge sammen raade
Kun Guds Sandhed og Guds Naade!

6. Biindfødt var det ømme Hjerte,
Seer dog nu hans Guddoms-Glands,
Død var Sjælen til vor Smerte,
Lever nu i Aanden hans,
Igienfødte til Guds Rige,
Vi det seer i Lys tillige!
7. Øine! I er lykkelige,
I, som seer Guds Søn paa Jord!
Øren! I blev hovedrige,
Da I hørde Livets Ord,
Som Guds Folk med sine Helte,
Med vor Drot vi sammensmelte!
N. F. S. Grundtvig:
»Fest-Psalmer«, 8. opl., 1864, nr. 876.
Jvf. Sangv. V,278.
Salmen tager sit udgangspunkt i begyndelsen af
evangeliet til 13. sønd. e. trin.. Luk. 10, 23 flg.,
men ændrer det fra at være et ord i Jesu mund
til at være et ord i vor mund. Ja, vi maa misunde
apostlene, som levede sammen med Jesus og
hørte og saa det, som konger og profeter i den
gamle pagt havde skuet frem imod med længsel.
Men vi er ikke ringere stillet end de, maaske
endda tværtimod (»Lykkens Skødebørn«), thi
han er hos os i daab og nadver, synlig for den,
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som tror; og hans ord gaar os til hjerte og formaar at genføde os, gøre det ømme (modtage
lige) hjerte seende, skønt det var biindfødt, og
gøre den døde sjæl levende, saa vi ser ham og
hører ham og smelter sammen med vor drot.
I 9. opl. af Festsalmer, 1868, ændrede Grundt
vig:

salmen falde fra hinanden i to stykker, hvoraf
det sidste og vigtigste kun fører taagetale.

7,5-6: Hjerte, da du Ordet tro’de,
Livets Træ randt op af Rode!

Enkens Søn i Nain.

KHF 1885,432 udelod det tredie vers, formentlig
paa grund af to uheldige udtryk. »Lykkens
Skødebørn« kunde man ikke sige i en pæn
salme, det var plat. I dag kan vi baade taale og
fatte mere af Grundtvigs særlige sprog, og det
var netop det, han vilde sige, at vi var begun
stigede. Og »Kirke-Stævne« var en brander.
Naar der lystes til kirkestævne i gamle dage,
betød det, at menigheden ikke straks maatte gaa
hjem, men skulde vente udenfor kirkedøren,
hvor sognefogeden eller degnen da vilde oplæse
en officiel bekendtgørelse. Formelt eksisterer
»kirkestævne« endnu, men i avisernes og radio
ens guldalder er det i praksis gaaet ud af brug,
og de fleste vil nu forstaa denne linje saaledes:
Som vi ved det fra kirken, hvor evangeliet for
kyndes! Men Geismar har ret i, at man »rade
rede hele Verset ud af den autoriserede Salme
bog uden at ænse, at man derved bortfjærnede
den Tap, hvorom hele Tankegangen drejer sig«.
Blot var det altsaa ikke oprindeligt den autori
serede salmebog, men et i høj grad grundtvigsk
præget forslag til den.
Med denne udeladelse blev salmen optaget i
RT2,88i, hvorfra den gik videre til KH 181,
der ændrede 5(6),!: det arme Hjerte. »Hjærtet
er ganske vist armt nok, som Statssalmebogen
siger, men det er ogsaa modtageligt, det er ømt.
Ogsaa den biindfødte har Øjne, og et Under fra
Gud maa kunne skænke ham Sekraft. Det er
dette, som sker, naar Ordet slaar ned i Menneske
sjælen og vækker den af Døde. Saa stærk bliver
Synsevnen, at det Paradis, som dog endnu ligger
langt borte, afog til fornemmes som nærværende«,
siger Geismar.
SS 814 har optaget salmen som KH. Af de
grundtvigske salmebøger følger ETR 961 den
oprindelige tekst, mens de senere følger teksten
i 9. opl. af Festsalmer. S 175 har dog 6,1: arme.
»Øm« har i vore dage en anden betydning.
D 142 indføjer paany v. 3, hvorved tanke
gangen i salmen vinder betydeligt i klarhed.
Hvis man mangler dette vers, og hvis man ikke
er indlevet i den grundtvigske tankeverden, kan

(Geismar 11,47-55).

AANDEN OPGAV ENKESØNNEN.

1. Aanden opgav Enkesønnen,
Moders Haab og Moders Trøst,
Sygt hun stammed Aftenbønnen,
Graaden kvalte hendes Røst,
Enken dog, som sig forlader
Paa de Faderløses Fader,
Har til Værge Himlens Gud!
2. Sørgeskaren med den Døde
Skred igjennem JVains Port,
Skulde dog paa Veien møde
Aasyn klart og Under stort;
Død! hvad kan dig Graven nytte,
Glip du gaar dog ad dit Bytte,
Her er Livets Kildevæld.
3. Jesus med sit Soleøie,
Med sin Faders Kjærlighed,
Han fra Galilæas Høie
Kom med Lys og Liv og Fred,
Rørt af Ynk han løfted Røsten
Og med hans: »græd ikke!« Trøsten
Slog i Enke-Hjertet Rod.
4. Enken var ei meer at ynke,
Jesus mildt til hende saae,
Sorte Mænd lod Baaren synke,
Han lod Enkens Søn opstaae,
Jesus med Guds Ord paa Tunge,
Sagde: reis dig op, du Unge!
See, da sad den Døde op.
5. Jesus ham med røde Kinder
Lagde i hans Moders Favn,
Den lyksalige blandt Kvinder
Fik da himmelsk Bod for Savn,
Alle raabte med hinanden:
Stor-Profeten er opstanden,
Nu har Gud besøgt sit Folk!
6. Ja, vor Frelser er opstanden,
Og sit Folk besøger han,
Jesus-Christus Guddoms-Manden
Er vort Liv i Dødens Land,
Han os alle gaar imøde,
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Gjør de blege Kinder røde,
Tørrer alle Taarer af!
N. F. S. Grundtvig.
P. O. Boisen: »Bibelske og Kirkehistoriske
Psalmer og Sange«, 1853, Nr. 67.
Her efter 4. Udg. 1865.
Salmen fremkom i P. O. Boisens »Bibelske og
Kirkehistoriske Psalmer for Skolen« 1853 med
oplysningen om, at den kunde synges som »Sol
er oppe«, et morsomt vidnesbyrd om, hvordan
man hjalp sig med de første grundtvigske salmer
og sange, før man havde passende melodier. Da
P. A. Fenger 1857 optog den i ETF,9g2 havde
han et bedre forslag: »Med sin AlabasterKrukke«, og da Grundtvig endelig i 1870 optog
den i 10. oplag af Festsalmer 946, kunde han
skrive »Egen Tone«. Da Sangv. II endelig ud
kom 1870, blev den der optaget som nr. 79 med
et par ændringer:
4,7: Han sad op med: »Gudskelov!«
6,5: os kiærlig
Men da man vist kan gaa ud fra, at Sangv. II
er udkommet før 10. oplag af Festsalmer, har
Grundtvig fortrudt disse ændringer.
Den blev optaget i RT 1,625 med to smaa
ændringer:
2,6: af dit
6,5: kjærlig
Saaledes gik den videre til KH 184, SS 625 og
D 130.
Thuner nævner fejlagtigt, at den blev optaget
i Festsalmer 1853 (5. oplag).
Kaj Munk citerer slutningsverset i brevet til
Aagaard, efter ordene »Thi aldrig er mægtigere
Tanker slynget ud paa daarligere Vers« (se un
der »Med sorgen og klagen hold maade, du
mindes«).
Biskop Plum skriver: »Helt ejendommeligt er
det, at han [Grundtvig] lader Enkens Søn fra
Nain bæres ud af »sorte Mænd«; det er en
dansk, ikke en gammel israelitisk Begravelse,
han har for Øje«.
(Thuner 1. Plum 16. Bogen om Kaj Munk 1946, 79).

AAND OVER AANDER, KOM NED
FRA DET HØJE.
Pintzefæsten.
No. 43. Mel. JEsu din søde Foreening etc.
Recitativ: Bruden og Aanden raaber, kom, salvet
ved Aanden, siunger Guds Kirke! Den Aand,
16
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som foreener hellige Menneskers Samfund, den
Aand, som helliger os, helliget være vor Fæst og
vor Sang.
1. Aand over Aander, kom ned af det Høye,
Evig med Fader og Sønnen en GUd!
Kom, vore Siele tilsammen at føye.
Kom, at bereede den himmelske Brud;
Kalde, forsamle og JEsum forklare,
Bygge Guds Kirke, oplyse hans Folk.
Det er din Gierning; lad os den erfare,
Kom, du Guds Kierligheds mægtige Tolk!
Recitativ: JEsus foer op og annammede Gaver
for at uddeele til os, vi, som forvoldte hans Død;
Kommer og siunger om ham, som paa vore
Hoveder samler gloende Gløder.
2. Mægtigste Frelser! du hævner dig kierlig,
Sender os Aanden, Forjættelsens Pant.
Nu blev Forsoningen vigtig og herlig,
Troen erfarer dit Løfte er sandt.
Vidnerne krones med brændende Tunger,
Hver af dem taler det Sprog som han vild’.
Brænder i Aanden, Forløste, og siunger
Hannem til Ære, som tændte den Ild.
Recitativ: Svag er vor Aand, den undfalder os
ofte i Striden. Fienden truer og Lidelser trykke
og bitter er Døden; Lader os siunge om Aanden,
vor ypperste Trøster.
3. Ypperste Trøster! Din Ollie lad flyde
Ind udi Hierternes dybeste Saar,
Styrk os i Striden og giv os at nyde
Frugten af Frelsen, som alting formaaer,
Skab inden i os fornyede Hierter,
Leed os i Sandhed, ophold os i Nød,
Giør os taalmodige mit under Smerter!
Vær du vor Kraft og vor Trøst i vor Død.
Johan Nordahl Brun.
Evangeliske Sange, Bergen 1786.
I sine »Evangeliske Sange«, der omfatter hele
kirkeaaret, skrev Nordahl Brun til de tre store
højtider salmer med et recitativ, der giver dem
en kantateagtig karakter. Til julen skrev han
desuden tre andre, til paaskedag kun een ekstra,
men til pinsedag staar foranstaaende alene. De
fleste af hans salmer er desuden forsynet med to
numre, det første angiver kun rækkefølgen i hans
bog, det andet hentyder til et nummer i Guld
borgs salmebog, som han tænker sig, at hans
egen salme skal erstatte. Her er intet saadant
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ekstra nummer; dette er blot en ny pinsesalme
uden hensyn til Guldberg. Men, som Vinsnes
siger, griber han straks det centrale, det manende
i pinseunderet, Aandens udgydelse og kirkens
grundlæggelse.
Wexels optog salmen med alle vers i sine
»Christelige Psalmer« 1840, næsten uden æn
dringer. Til kirkebrug blev den først optaget i
G. A. Lammers tillæg, som dog kun blev brugt i
Skien. Derefter blev den optaget i La 432 med
følgende ændringer:
1,1: fra

1:

fra

2:

Aand, som med Fader og Søn er vor Gud!

8:

Vær i vort Hjerte Guds Kiærligheds Tolk!

Saaledes gik verset videre til KH 408.
I Sønderjylland optog MB 157 Grundtvigs
tekst fra Sangv. 1,388, men N 173 tog ogsaa det
tredie vers med og har kun følgende ændringer:
1,1: fra
2: som R og HK.
2(3): uændret.

2,1:
3:
4:
6:

Mildeste Jesu,
Nu blev Forsoningen tydet os herlig,
Troen den kjender, dit Tilsagn er sandt;
det Maal, som han vil!

3,1: Himmelske Trøster,
8: vor levende Kraft i vor Død!
Om ændringen i 2,3-4 skriver Landstad lidt
pedantisk: »Det er urigtigt at sige, at Forsonin
gen blev vigtig og herlig ved Aandens Udsendelse,
naar der ikke tilføies for os. I sig selv var den lige
»vigtig og herlig« før Aandens Udsendelse, som
siden; men vi bleve først ved Guds Aands Hjælp
istand til at skjønne paa den. Det er netop dette
Sidste Digteren vil sige, men ikke har sagt. Nu
derimod ligger det klart i Ordene. Saa har vi
her det slemme tydske Ord erfare, som forekom
mer to Gange i denne Salme. I iste Vers maatte
jeg lade det staa, da det var Rimord: her i
2det Vers derimod maatte det ud. Burde ikke
Menigheden sige: Lykke paa Reisen? »Ypperste
Trøster« er forandret til himmelske Trøster, fordi
dette ypperste som Adjektiv, er et Ord af tvilsom Ret i vort Sprog«.
Hauge 247 har optaget salmen uden ændrin
ger. La rev 439 har føjet nye sproglige ændringer
til Landstads. Støylen har oversat den til Ny
norsk 333: »Heilage Ånde, kom ned ifraa højdi«.
Men alle har de alle vers.
I Danmark var allerede Grundtvig opmærk
som paa salmen, men han optog kun det første
vers i Sang. 1,388, og det eksempel fulgte de
danske salmebøger. Han ændrede noget paa det,
især i slutningen, men i Prøveheftet 1845 nær
mede han sig atter den originale tekst, som han
dog igen fjernede sig fra, da han 1854 optog
den i 6 oplag af Festsalmer 751.
R 280 optog samme tekst som Prøyeheftet,
hvori Grundtvigs ændringer er:

Salmebogskommissionen var først stemt for at
tage slutningsverset med, men det blev opgivet
paa grund af stofmængden. D 257 har da kun
samme vers og samme tekst som KH.
(Skaar 11,163. Uffe Hansen 1,329. A. H. Vinsnes:
»Johan Nordahl Brun«, Kria. 1919, 108. Landstad:
»Om Salmebogen«, Kria. 1862, 153).

AARET, SOM I DAG OPRINDER.
1. Aaret, som idag oprinder,
Hilse vi med Haab til Gud,
Ingen veed, om, naar det svinder.
Han det da kan synge ud.
Men, vor Gud, vi troer og veed,
Evig er din Miskundhed,
Gud, paa alt hvad os skal hænde
Giør en sød og salig Ende!
2. Lad dit Rige allevegne
Bredes ud i Syd og Nord!
Giør det lyst i vore Egne
Og forklar os Livets Ord!
Gyd din Varme i vort Bryst,
Saa vi lyde Dig med Lyst!
Giv med Sommer os tillige
Gylden Høst i Naadens Rige.
3. Byg Du og din Christen-Kirke
Paa sin Klippe trindt om Land!
Lad din Aand med Ordet virke
Syndesky og Naadestand!
Dem, som Ordet lære, giv
Viisdom og et helligt Liv,
Lys og Naade, Mund og Mæle
Til at redde mange Sjæle!
4. Gud velsigne Øvrigheden,
Kongens Raad og Folkets Mænd!
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Lær dem saa at elske Freden,
At vi Lykke har med den!
Giv dem Viisdom, Kraft og Mod
Til paa Savn at raade Bod,
Alting læmpe efter Evne,
Altid stile paa det Jævne!
5. Uden Gud er kun forgiæves
Rigets Værn til Lands og Vands,
Af Hans Aande Modet hæves,
Af Hans Lyn faaer Sværdet Glands;
Gud! Du tog fra Slægt til Slægt
Danmark i din Varetægt,
Lad os glade boe og bygge
Under dine Vingers Skygge!
6. Ægtefolk i deres Bolig
Sig forene ret i Gud,
Til at troe og følge trolig
Med hinanden Herrens Bud!
Signe deres Lives Frugt,
Signe deres Børnetugt,
At de Smaa og Store vandre
Smukt til Himlen med hverandre!
7. Vær de Gamles Lys og Glæde!
Vær de Unges Haab og Lyst!
Giv enhver i Enkesæde
Og de Faderløse Trøst!
Ræk de Arme gavmild Haand,
Løs de haarde Fængsels-Baand!
Gud, paa alt hvad os skal hænde
Giør en sød og salig Ende!
N. F. S. Grundtvig (efter Brorson).
Rørdams Mem-Festpsalmer, 1851.
Jvf. Sangv. IV, 230.

16*

Det første vers i denne salme er Grundtvigs eget,
de øvrige er en omdigtning af H. A. Brorsons
»Lad dit rige alle vegne«, v. 1, 2, 7, 8, 10, 11.
Se nærmere denne!
Grundtvigs bearbejdelse fremkom først i Rør
dams Mern-Festsalmer, som udkom i juni 1851.
Fire maaneder senere udkom 3. oplag af Grundt
vigs Festsalmer, hvor den med samme tekst blev
optaget som nr. 696. Saaledes ogsaa ETR 647.
1864 ændrede Grundtvig følgende i 8. oplag af
Festsalmer:
3,1: Byg Du op
4,3: at hævde Freden,
4: At til Livets Tarv er den!
1870 ændrede han yderligere i 10. oplag:
1,4: her
Saaledes blev den optaget i Sangv. (gi. udg.)
111,74, hvorfra den gik videre til FN 516 og
FV 455, mens S 537 og derefter ST 871 udelod
v. 4, 5, 6.
De autoriserede salmebøger gik en anden vej.
De optog en bearbejdelse af Brorsons salme, som
laa nærmere ved originalteksten, og for sig selv
optog de Grundtvigs begyndelsesvers, saaledes
RT 2,839 °g KH 43. D 669 har i lin. 8 ændret
»sød« til »god« som MF 627. Grundtvigs egen
ændring i lin. 4 sigter vel paa den syngendes til
stedeværelse i kirken.

Tillæg
I det følgende tillæg er optaget en række salmer, som ikke findes i D, KH eller N, og derfor ikke
indpasset i foranstaaende fremstilling. Der er taget særligt hensyn til de nordiske lande og her
under til de berømte nationalsalmer. Videre er der taget hensyn til salmer, som man fra flere
sider havde ønsket optaget i D, herunder især nogle engelske. Af de tyske salmer har nogle ikke
i sig selv større betydning, men er taget med til belysning af et afsnit af dansk salmehistorie, som
ikke tidligere er behandlet.

FRA FJORD OG FJÆRE.
Som: Paa Gud alene.
1. Fra Fjord og Fjære,
Fra Fjeld og dyben Dal
Et: Ære være!
Idag gjenlyde skal.
Fra Kirketaarne
I Fryds Basuner stød1
For Guds Enbaarne,
Som er idag os fød;
Vi var forlorne,
Nu er vi frelst af Nød!
2. Til Kirken samle
Sig fra hver Gaard og Grend
De Unge, Gamle
Af Kvinder og af Mænd,
Vi ønske eder
Saa glad en Julefest,
Guds Riges Glæder,
Guds Fred i Jesu bedst.
Hos hver, som græder.
Vor Herre selv vær’ Gjest!
3. Guds store Under!
Vi have Engle hyst,
Krist hos os blunder,
Guds Fred paa Jord er lyst!
Ja, lad kun høres
Guds Børns Hallelluja,
Lad Strengen røres
For Krist i Davids Stad!
Nu skal vi føres
Med ham til Himlen glad.
1. Oprindelig: Kling Glædens klare Glød.

4. I Krybben smiler
Guds-Barnets Naadeskin
Ad hver, som iler
Med Hyrder til ham ind;
De ham oplede,
Og have Sjælen fuld
Af Bøn at bede,
Af Myrrha og af Guld,1
De gaa med Glæde,
Gud er dem hjertens huld.
5. Hav Tak, som træder
Til Armods Hytter ned!
Hav Tak, som glæder
Os med din søde Fred!
Kom ind, o Kriste,
Tend Lys i hver Mands Gaard
Lad Isen briste,
Giv Varme snart og Vaar,
Lad ingen miste,
Hvad Godt din Fødsel spaar!
6. Herude Kulde
Er nu og dyben Sne,
Guds Himle fulde
Af Stjerner dog at se!
For os optendes
En deilig Naadesol,
Guds Aasyn vendes
Til os fra Himlens Stol,
Naar alting endes.
Vi der skal holde Jul.
M. B. Landstad:
»Jule-Salmer« 1856.
Her efter La 137.
1. Og Troens fagre Guld.
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I den danske salmebog er Landstad repræsente
ret ved 6 originale og 9 oversatte eller bearbejde
de salmer. Nogle af dem gik først vejen om ad
Sønderjylland, hvor N i høj grad havde blik for
Landstads arbejde. Men der mangler i hvert
fald nogle af de salmer, som er mest elsket i
Norge, saaledes foranstaaende julesalme, om hvil
ken Blom Svendsen siger:
»Fra barndommen av hadde det vært noe av
det kjæreste for ham å opleve julen ... I denne
salme tar han alt det han hadde kjært med inn
til hjemmets og kirkens store fest. Der er knapt
noen annen salme hvor han lar fantasien få
spillerum som her. Han ser i et syn hele landet
for sig, idet julen ringes inn. Salmen er blitt en
av de populæreste i Landstads salmebok. Den er
både julesalme og fedrelandssalme. Det er både
norskdom og kristendom.
Kritikken klaget i sin tid over hverdagslige
uttrykk i denne salme. Der taltes om gård og
grend, og om lys i hver manns gård. Men nettop
slike uttrykk har bidradd til å gjøre salmen kjær
og hjemlig. Man har, idet man synger den, både
naturen og folkelivet for sig. Og just i det øieblikk der tales om alt folket ved kirken og der
efter god juleskikk ønskes gammel og ung en
giedelig julefest, røres der ved en streng som
fremkaller den såre dype tone, som er så karak
teristisk for Landstad, den som minner om Han
del, den som går like til hjertet: »Hos hver, som
græder. Vor Herre selv vær’ Gjest«. Dermed har
salmen fått den rette kristelige tonen. Den har
ikke bare en hilsen til festglade mennesker, den
sender også en varm tanke til alle som lider og
har det vondt«.
Det er denne norskdom i salmen, som har
gjort det vanskeligt, at den kunde faa indgang i
Danmark, hvor vi desuden har saa mange gode
julesalmer. Maaske skal man være opmærksom
paa, at den klinger mere norsk, end det ved
første øjekast ser ud til. »Stad« og »glad« rimer
paa Halleluja, fordi d ikke udtales, og »jul«
rimer paa »stol« og »sol«, selv om det endnu
skrives med u.
(Blom Svendsen II, 132).

JEG LØFTER OP TIL GUD MIN SANG.
Som: O store Konge, Davids Søn.
1. Jeg løfter op til Gud min Sang
Endnu engang
Fra disse Jordens Dale.

Vor Herre Krist han henter mig
Snart hjem til sig
I Himlens høie Sale.
Som Lynet far, han kommer snar,
Da skal hans Pris paa anden Vis
De Guds Basuner tale.
2. Naar min Forløsning stunder til.
Jeg glædes vil
Og løfter op mit Hoved,
Da løses jeg, da gaar jeg ind
Til Vennen min,
Gud være evig lovet!
Da reises af den mørke Grav,
Det, som var saa’d med Suk og Graad,
Da er den Søvn udsovet.
3. Naar Figentræet skyder Blad,
Jeg er saa glad.
Da bliver her snart Sommer,
Naar Himmerigets Blomster gro,
Det er min Tro,
Guds Rige snarlig kommer!
Hans Brud jeg er, hans Ring jeg bær,
Har Lampen tendt, og Hjertet vendt
Til ham, al Verdens Dommer.
4. Jeg hører hans livsalig Røst
Guds Børn til Trøst
Fra høien Himmel tone:
Jeg kommer, se jeg kommer snart,
Hold du kun hart,
At ingen ta’r din Krone!
Min Brud, dig glæd, min Løn er med:
Dig, som var tro, en evig Ro
Og Glæde for Guds Throne!
5. I Aanden glad da Bruden from
Hun siger: kom!
Saa hjertelig hun frydes;
Og hvo det hører, siger: kom!
Lad Livsens Flom
Sødt over os udgydes!
Hvo lider Tørst han komme først,
Hvo vil og kan, tag’ Livsens Vand,
Som uforskyldt tilbydes!
6. En Himmel ny saavelsom Jord,
Det er hans Ord,
Da vorder til hans Ære.
Se, Guds Paulun blandt Menn’sken er,
Han bor os nær,
Og vi hans Folk skal være!
Lad Verden saa i Stykker gaa,
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Guds Ord ei brast, de stande fast,
Den Bro skal Bruden bære!
7. Gud skal da tørre af mit Kind
Hver Taare min,
Ei Død skal være mere,
Ei heller Sorg, ei heller Skrig,
Ei Pine slig,
Som her Guds Børn maa bære;
Det Første fort er veget bort,
Og Glæden ny, i Himlens By —
Eia, hvor godt at være!
8. Da synger jeg for Thronen glad
Et bedre Kvad,
Og løfter Palmegrene,
Med hvide Klæder, som er toed
I Lammets Blod
For Herrens Øine rene.
Halleluja! Eia, eia.
For liflig Klang! og al min Sang
Er Herren, Herren ene.
9. Amen, Velsignelse og Pris
Paa alle Vis,
Og Visdom, Magt og Styrke
Tilhører Gud i Evighed,
Som saa herned
Til os i Dødens Mørke!
Halleluja! Eia, eia!
I Himmerig der skal vi dig
I Aand og Sandhed dyrke.
M. B. Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast, 1861.
Her efter La 107.
Naar man med nogen forenkling siger, at Brorson
er julens, Kingo paaskens og Grundtvig pinsens
salmedigter, kunde man med samme forenkling
sige, at Landstad er adventstidens salmedigter.
Denne salme, som nu er den mest sungne af
hans adventssalmer, er skrevet over evangeliet til
2. sønd. i adv., Luk. 21,25 flg. Men idet han
fordyber sig i tanken om menighedens forløs
ning ved Jesu genkomst, drages flere andre bibel
steder ind, saa emnet bliver fyldigt belyst. Man
mærker, hvor gerne Landstad dvæler ved dette.
Gennem mange aar stod salmen noget i
skygge og blev ikke meget brugt, hvilket nok
skyldtes, at den angivne melodi ikke rigtigt pas
sede. »O store Konge, Davids Søn« er en salme
af Urbimontanus, men melodien er ældre og
stammer fra Klugs salmebog 1533 og plejer at
kaldes »Mag ich ungliick nicht widderstan«. I
den nye norske koralbog blev der imidlertid op
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taget en norsk folketone, som passede helt ander
ledes. Sandvik siger, at denne tone er fra de
gamle Bergens-organisters repertoire. Det var
Lars Søraas sen., som var medlem af koralbogs
komiteen, der gjorde denne melodi kendt. Nu
bliver salmen sunget overalt i Norge og aner
kendt som en af Landstads bedste.
I La rev 80 er det sidste vers udeladt. Syv
vers er optaget i Nynorsk 66 i Støylens oversæt
telse, »Eg lyfter upp til Gud min song«. Den er
oversat til svensk af E. Evers 1902 og J. A. Eklund
1910 og optaget i Sv. Psbk. 49.
(Lars Aanestad i »Kristen sang og musikk« I, Oslo
1962, sp. 1067. Blom Svendsen II, 127. John Stene:
»Vår evangeliske salmeskatt«, Oslo 1933, s. 118).
JEG STAAR FOR GUD, SOM AL TING
VEED.
Som: O Fader vor i Himmerig.
1. Jeg staar for Gud, som al Ting veed,
Og slaar mit Øie skamfuld ned,
Jeg ser min Synd, at den er stor
I Tanker, Gjerninger og Ord,
Det mig igjennem Hjertet skjær;
O Gud, mig Synder naadig vær!
2. O Herre Gud, hvad jeg har gjort,
Kast mig ei fra dit Aasyn bort,
Tag ei din Helligaand fra mig,
Men lad ham drage mig til dig,
Den rette Angers Vei mig lær;
O Gud, mig Synder naadig vær!
3. O Jesu, lad dit Blod, din Død
Mig redde ud af Syndens Nød,
Forstød mig ei, hjælp at jeg maa
Retfærdiggjort ved dig faa gaa
Ned til mit Hus, og glædes der;
O Gud, mig Synder naadig vær!
M. B. Landstad:
Kirke-Salmebog. Et Udkast, 1861.
Her efter La 53.
Landstad mener, at bodstonen er den, som søm
mer sig bedst, naar kristne kommer sammen til
gudstjeneste. Denne skriftemaalssalme er da en
ægte Landstad, og den norske kirke har ogsaa i
den grad taget den til sit hjerte, at den overalt
bruges til skriftemaalet. Den er oversat til ny
norsk af Hovden og optaget i Nynorsk 545: »For
deg, min Gud, eg no stig fram«.
Omkvædet er tolderens bøn i Luk. 18,13.
I v. 1 er der en genlyd af Esra 9,6 og i v. 2 af
Ps. 51,13.
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GUD SIGNE VAART DYRE FEDRALAND.
Fedralandet.

Tone 11: Den signede Dag, som vi nu ser.1
1. Gud signe vaart dyre Fedraland
Og lat det som Hagen bløma!
Lat lysa din Fred fraa Fjell til Strand
Og Vetter fyr Vaarsol røma!
Lat Folket som Brøder saman bu,
Som Kristne det kann seg søma!
2. Vaart Heimland i Myrker lenge laag,
Og Vankunna Ljoset gøymde.2
Men Gud, du i Naade til oss saag,
Din Kjærleik oss ikkje gløymde:
Du sende ditt Ord til Norigs Fjell,
Og Ljos yver Landet strøymde.
3. Og Norig det ligg vel langt i Nord,
Og Vetteren varer lenge;
Men Ljoset og Livet i ditt Ord
Det Ingen kann setja Stenge.
Um Fjellet er høgt og Dalen trong,
Ditt Ord heve daa sitt Gjenge.
4. So blømde vaart Land i Ljos og Fred,
Det grodde so grønt i Lider.
Men atter seig Natt paa Landet ned3
Med Trældom og tunge Tider.
Og Folket det sukkad etter Ljos,
Og du lyste upp umsider.
5. Og Morgonen rann, og Myrkret kvarv,
Som lenge vaar Lukka skygde.
Du atter oss gav vaar Fridoms Arv
Og honom i Trengsla trygde.4
Du vernad vaart Folk og gav oss Fred,
Og Landet med Log me bygde.5
6. Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me faafengt paa Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vak du, vaar Gud,6 so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja!
1. Tone 11 sigter til numret i Lindemans Koralbok.
2. Hedenskabet i oldtiden. 3. Oprindelig stod i ms.:
»Men Vetternatt seig paa Landet ned«. »Vettematt«
er overstreget og linjen ændret som ovenfor. Vinter
natten er de 400 aar under dansk styre, hvorved en
selvstændig norsk kulturudvikling blev hæmmet, og
skriftsproget blev dansk. 4. Begivenhederne i 1814.
5. Sigter til Norges grundlov 1814. Men formelt er
linjen et citat af Valdemar Sejrs Jyske Lov. 6. Senere
ændret i »Nokre Salmar« 1891: So vakta oss, Gud.

7. No er det1 i Norig atter Dag
Med Vaarsol og Song i Skogen.
Um Sædet enn gror paa ymist Lag,
Det brydder daa etter PI ogen.
So signe daa Gud det gode Saad,
Til Groren ein Gong er mogen!
Elias Blix.
»Nordmannen« 1890, nr. 44.
Her efter fotografi af digterens manuskript.

Da Landstad i 1852 medvirkede til, at W. A.
Wexels’ »Psalmebog« ikke blev godkendt til
almindelig brug, skete der et sporskifte i norsk
salmehistorie. Siden reformationen havde Norge
haft salmebøger fælles med Danmark. Evang.chrl. Psalmebog var dog ikke overalt indført;
nogle steder brugte man endnu Kingos, og mange
steder brugte man Guldbergs. Det var klart, at
Norge nu skulde have sin egen salmebog, men
Wexels forslag var ikke norsk nok, og desuden
havde han optaget mange af de gamle salmer i
Grundtvigs bearbejdelse. Landstad havde tid
ligere afslaaet en opfordring til at udarbejde en
ny salmebog, men da han nu havde taget stand
punkt imod Wexels, følte han sig forpligtet til
at tage mod opfordringen, da den blev gentaget.
Han forelagde sit »Udkast« 1861, og der blev
nedsat en bedømmelseskomite til at bistaa ham
ved det sidste gennemsyn. Nu over hundrede aar
senere synes man, at Landstads sprog stort set er
dansk. Han havde dog hist og her brugt norske
vendinger og en del norske dialektudtryk, som
bedømmelseskomiteen i nogen grad fik slettet.
For en dansk betragtning bestaar det norske i
Landstads salmebog ikke i de enkelte norske
vendinger, som er blevet tilbage, men i et tilskud
af norske salmer, især hans egne, og saa frem for
alt i selve holdningen: den norskfølelse, som
bærer arbejdet.
Hertil kom, at Ivar Aasen havde opdyrket det
norske landsmaal paa grundlag af dialektstudier
og derved lagt grunden til det nuværende ny
norsk. Det maatte være muligt ogsaa at digte
salmer paa dette sprog. Manden, som forenede
arven fra Landstad med arven fra Ivar Aasen
var Elias Blix.
Han blev født 24. febr. 1836 paa gaarden Vaag
i Gildeskål, som ligger ved den norske kyst lidt
syd for Bodø. Skønt han var arving til gaarden,
havde han mest lyst til bogen, gik paa seminariet
i Tromsø og fik ansættelse i samme by. Samtidig
læste han til artium og begyndte i860 at studere
teologi i Oslo. Efter sin embedseksamen 1866
1. »her« er overstreget og ændret til »det«.
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fortsatte han efter prof. Gasparis raad med at
studere semittiske sprog, opholdt sig paa en
studierejse især i Leipzig, blev universitetsstipen
diat 1873, dr. phil. 1876 og ekstraordinær pro
fessor i hebraisk 1879. I nogle aar var han kirke
minister i Johan Sverdrups ministerium. Han
døde 17. jan. 1902.
Men professoren og kirkeministeren træder
ganske i skygge for sangeren. Han har selv for
talt, hvordan det begyndte i hans ungdom: »Lige
fra barneaarene var jeg glad ved at synge. Og
da vi paa den tid ikke havde mange sangbøger,
var der kun salmebogen at tage fat paa. Ja, saa
havde vi ogsaa nogle af Petter Dass’ sange. Tid
ligt kunde jeg omtrent hans Nordlands Trompet
udenad, og især blev jeg aldrig træt af at læse
de stykker, hvor Petter bruger rent nordlandsk
maalføre. Men som sagt: salmer var det, vi mest
sang, og salmebogen kendte jeg snart ud og ind.
Saa kunde jeg stundom prøve at synge salmerne
paa vort eget talesprog; men det gik naturligvis
ikke med de norske ord i de danske salmer. Men
derved kom jeg ind paa det, jeg kunde kalde min
første sprogstrid. Saa fik jeg fat i Ivar Aasens
grammatik, og jeg læste og læste denne gramma
tik, som om det kunde have været den morsomste
roman. Fra den tid var jeg altsaa bevidst maalmand, og saa begyndte jeg da saa smaat at
skrive maalet«.
Kærligheden til salmerne og bondesønnens
hjemfølelse ved talesproget, som var ved at blive
gjort brugbart som kultursprog, gjorde Blix til
den store salmedigter og oversætter til nynorsk.
»Nokre Salmar, gamle og nye« udkom i smaa
hæfter. Første hæfte kom 1869, andet 1870,
tredie 1875. Anden rettede og forøgede udgave
kom 1883, »4de aukade Utgaava« udkom 1891,
og 4. marts 1892 gav en kongelig resolution til
ladelse til, at disse salmer maatte bruges i kir
kerne, naar det blev vedtaget af et menigheds
møde.
Man kunde tro, at man dermed stod ved
maalet. Men tværtimod! Det var begyndelsen
til en langvarig og bitter strid. Nu var det lagt
hen til den enkelte menighed at træffe en af
gørelse, og derved fik man sagen ind paa livet.
Da maalsagen fra begyndelsen tildels var blevet
baaret frem af radikale kredse, vilde mange
menigheder paa ingen maade have »fritænkermaalet« indført i kirken. Man fandt det ikke
vanskeligt at tale dialekten hjemme og ærbødigt
høre og synge det tilvante danskprægede norsk
i kirken; det var jo kirke- og kultursproget. Det
tilsvarende kender man fra Sønderjylland: jævne
dansksindede kristne kunde undertiden betragte
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tysk som det hellige sprog, fordi det taltes i
kirken. Og andre steder, hvor præsterne talte et
tyskagtigt dansk, vakte dette ingen anstød, mens
man syntes, at det var underligt og upassende,
at en dansk frimenighedspræst begyndte at præ
dike paa sønderjysk dialekt, hans modersmaal.
Striden i Norge endte med, at salmer paa ny
norsk blev optaget i Landstads reviderede salme
bog 1924, og yderligere kom der til manges over
raskelse en helt nynorsk salmebog aaret efter.
Endnu kan man strides om, hvorvidt menig
heden skal vælge den ene eller den anden af
disse salmebøger. Men om Blix-salmerne strides
der ikke mere; de er fra alle sider anerkendt, og
man kan i den samme norske menighed høre, at
een salme bliver sunget paa rigsmaalet, en anden
paa nynorsk.
Blix har lært af Petter Dass, men han har ogsaa
lært af Landstad, og hans oversættelser af de
gamle salmer hviler ofte paa Landstads be
arbejdelse. Der er ogsaa træk hos ham, der min
der om Grundtvig. Han benytter ofte hjemlige
billeder og norsk natur til at belyse kristelige
tanker. I den autoriserede 4. udgave af »Nokre
Salmar« er der ialt 150. I La rev er der optaget
100 af hans originale salmer og 11 oversættelser,
i Nynorsk 110 originale og 75 oversættelser. Det
er forfatterskab, som tæller med baade ved
kvantitet og kvalitet.
»Når en arbeider med Blix«, siger Blom Svend
sen, »går det slik som når en arbeider med Land
stad, at han biir større og større. Han liksom
vokser under hendene på en. Men det betyr ikke
at alt han har laget er utmerket ... Han laget
mange andakter på rim og enda flere bibel-rim,
som jeg ikke vil karakterisere som salmer. Trekker
en dette stoff ifra, biir det av hans egen produksjon tilbake godt og vel 30 salmer, som etter min
formening, må betegnes som umistelige for norsk
salmesang.«
Blom Svendsen fortsætter med at henvise til
Berggrav, som i sin bog »Elias Blix«, skrevet i
hundredaaret for Blix’ fødsel, siger, at Blix og
norsk kristensang er blevet uadskillige: »En
trenger ikke bare holde seg til de tre-fire som
over alle andre er blitt folke-, ja barne-eie. Foruten disse er det iallfall 9 andre som har preg av
det ypperlige. Og dertil kommer, ettersom vi nå
kan skjønne, hele 27 som virkelig er blitt menighets-kjære«.
Den mest kendte af hans salmer er den foranstaaende fædrelandssalme, ikke blot kendt i
Norge, men overalt i Norden. Alle de nordiske
lande har en saadan typisk fædrelandssalme, kun
ikke Danmark, som dog har haft Grundtvig. Det
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første udkast til den blev skrevet paa bagsiden
af »Lillehammer Tilskuer«, da Blix i vinteren
1890 var paa besøg i byen. Den skal være blevet
gjort færdig om sommeren, da Blix var gzest hos
sin ven, farvehandler Muus paa Fjellhaug i 0.
Aker. Den blev først trykt i bladet »Nordmannen«, 1890, nr. 44 med overskriften Fedralandet.
Man kan maaske sige, at det skiftespor, som
Landstad førte den norske kirkesang ind paa,
endte ved denne station. Baaret frem af folkefriheden, af kirkelig selvstændighed og i høj grad
i takt med nynorskens sproglige og følelsesmæs
sige frembrud er der opblomstret en rig norsk
salmedigtning, hvis førstemand var Elias Blix.
(Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon I,353f. Eivind
Berggrav: »Elias Blix«, 1936. Reidar Bolling: »Elias
Blix«, Oslo 1953. Samme i »Kristen sang og musikk« I,
sp. 240-249. Lars Aanestad sammesteds sp. 809.
Blom Svendsen III, 115).

NO LIVNAR DET I LUNDAR.
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7. So sende Gud sin Ånde
Som Dogg paa turre Jord.
Daa vaknad Liv i Lande,
Daa grøddest vænt Guds Ord.
8. Daa er det sæle Tider
Fyr Kristi Kyrkjegrunn.
Daa lauvast det i Lider,
Daa livnar det i Lund.
9. Daa Ijosnar det i Landet
Fraa Fjell og ned til Fjord.
Daa losnar Tungebåndet,
Daa kved Guds Folk i Kor.
10. Daa skin det yver Strender
Som Sol ein Sumarkveld.
Daa gløder kring i Grender
Ein heilag Altar-eld.
11. Du Vaar med Ijose Dagar,
Med Lengting, Liv og Song!
Du spaar, at Gud oss lagar
Ein betre Vaar ein Gong.

Tone 113: Med Straalekrans om Tinde.
1. No livnar det i Lundar,
No lauvast det i Lid,
Den heile Skapning stundar
No fram til Sumars Tid.
2. Det er vel fagre Stunder,
Naar Vaaren kjem her nord,
Og atter som eit Under
Nytt Liv av Daude gror .
3. Guds Kyrkja lysa skulde
Som høgt paa Berg ein Stad,
Med Sumar, utan Kulde
Og uten Solarglad.
4. Guds Ord vel alltid lyser,
Den Sol gjeng aldri ned.
Det Hus, som Anden hyser,
Ligg stødt i Ljos og Fred.
5. Men stundom kom daa Kulde
Paa Herrens Kyrkjemark.
Det var, som Gud seg duide.
Og burte var Guds Ark.
6. Det var dei myrke Dagar,
Guds Ord var faahøyrd Segn.
Og Hjartat frys og klagar,
Det saknar Sol og Regn.

12. Daa me med vigslad Tunga,
Med Kjærleik heil og klaar,
Alt utan Brest og Sprunga,
Skal lova Herren vaar.
Elias Blix:
Nokre Salmar, tridje Heftet 1875.
Her efter 4de aukade Utgaava, 1891.

Denne vaarsalme kappes med »Gud signe vaart
dyre Fedraland« om folkets kærlighed i Norge.
John Stene siger om den: »En slik lovsang til
norsk vår og til våren i menigheten når Guds
Ånd får makt over hjertene, og en slik anvendelse
av det første som billede på det annet - ja, det
er så visst ikke underlig, at den er blitt norske
kristne så kjær, og derfor synges med slik varme«.
Den er paa mange maader typisk for Blix.
Det enkle, enfoldige sprog, de korte, klare sæt
ninger, i første og ottende vers krydret af de
stavrim, som Blix holder af. Han kender dem fra
sagatidens skjaldesang. Norsk natur lever i den.
Brugen af billeder er klar. Den begynder som
en vaarsang, men det samme foraarsbillede tjener
senere til at gøre den til en pinsesalme. Dens stil
færdighed er en særlig norsk salmetone, som han
er fælles med Landstad om. Denne stilfærdighed
er maaske det, der mest overrasker os danske,
fordi vi har den pinsetone i øret, som vi har
faaet fra »I al sin glans nu straaler solen«. De
to er meget forskellige, og alligevel ligner de
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hinanden. Den danske salme har det store sus,
den norske den stille susen. Den danske er dyb
og dunkel, og mange jævne danske kristne ved
ikke, hvad de ord betyder, som de jubler. Den
norske er enkel og klar og forstaas af hvert barn.
Men i forløbet er de ens; de begynder begge
med vaarbilleder, uddyber Helligaandens virk
ning i menigheden og ender med den evige
sommer hos Gud og den nye sang i Himlen. Ind
mellem vaaren og pinsen skyder Blix mindet om
vinteren, da Guds ord var dyrt i landet. Det gør
Grundtvig just ikke i dette tilfælde, men han gør
det i mange andre salmer. Og i hvert fald: dette
er den salme, som har den samme plads i Norge
som »I al sin glans« i Danmark. Dog ikke i
salmebøgerne. Baade La rev 395 og Nynorsk 303
anbringer den til 4. sønd. e. paaske, som origi
nalen, blot med de ortografiske ændringer, som
ogsaa Nynorsken er underkastet.
Det første hæfte af »Nokre Salmar« udkom
samme aar som Landstads salmebog, men kun
faa forstod, at det lille hæfte var en fortsættelse
af det, der var begyndt i den store salmebog.
Det haglede med spot over Blix. Man fandt det
baade løjerligt og latterligt at skrive salmer paa
bondemaalet. Men Landstad var blandt dem,
der opmuntrede til fortsættelse.
Nu har piben en anden lyd. Reidar Bolling
fortæller, at der er kendere, som siger, at danske
salmer som »Den yndigste rose« og »Op al den
ting, som Gud har gjort« ligefrem har vundet
ved at blive omplantet til nynorsk af Blix. Det
er svært at dømme upartisk, men man maa ind
rømme, at det baade er godt oversat og smukt:
det første vers lyder:
Den fagraste Rosa er funni,
Ho upp millom Klunger er runni:
Vaar Jesus den dyraste Biomen
Rann upp av ei Ætt under Domen.
(Litteraturhenvisning som ved den foranstaaende. Des
uden Ivar Holsvik: »Salmediktere i våre salmebøker«,
Oslo 1950, s. 146 ff. John Stene: »Vår evangeliske
salmeskatt«, Oslo 1933, s. 164. Håkon Wergeland:
»Nynorsk salmesong« i »Vår salmeskatt«, Oslo 1945,
s. 64 ff. P. E. Rynning: »Salmediktingi i Noreg«, II,
Oslo 1954, s. 161).

MED JESUS VIL EG FARA.
Tone 60: Jeg vil mig Herren love.
1. Med Jesus vil eg fara
Paa Livsens Ferd i Lag.
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Gud, lat den Samferd vara
Alt til min døyand’ Dag!
Det er mi høgste Æra,
Det er mi største Ros
Hans Fylgjesvein aa vera
Og vandra i hans Ljos.
2. Min Jesus, Sannings Stjerna,
Lys upp min myrke Veg!
Mitt Hjarta vil so gjerna
Faa fylgja etter deg.
Du lyser enn i Verdi
Som fyr fraa Betlehem.
Ver du mitt Ljos paa Ferdi,
Til heim med deg eg kjem!
3. Min Jesus, gjævast Givnad,
Min Eignalut og Skatt!
I all min Gang og Livnad
Meg stødt fyr Auga statt!
Som vesle Biomen trugen
Ser upp mot Sol og Dag,
Til deg so vender Hugen,
Til deg kvart Andedrag.
4. Min Jesus, Sarons Lilja,
Biøm fagert upp i meg!
Lat ingen Ting meg skilja
Og riva burt fraa deg!
Du Vin-tre i Guds Hage,
Min kjære Herre Krist!
Unn ogso meg den Lage
Aa veksa som din Kvist!
5. Du til di Grein meg sette
Alt i min fyrste Vaar,
Med Livsens Dogg meg vætte,
Gav Sol og signal Aar.
Du vil og Vokster giva
Alt til min sidste Slut:
Lat meg i deg faa liva,
I deg faa anda ut!
Elias Blix:
Nokre Salmar.
Her efter 4de aukade Utgaava, 1891.
Sammen med de to allerede nævnte salmer af
Blix danner denne et trekløver af de bedste. De
to første er vel bedre kendt, men denne er hans
mest personlige. Den er hans bekendelse. I
daaben blev han indpodet paa det sande vintræ,
og derfra har han aldrig løsrevet sig. Det er hans
haab, at han fra dette udgangspunkt maa vokse
til sin sidste stund. Den har faaet form som en
udpræget Jesus-salme. Det ligner ham. I den
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endelige udgave af »Nokre Salmar« har han
anbragt den til 5. sønd. e. trin., hvilket ogsaa er
karakteristisk.
Han har nemlig fra begyndelsen sigtet paa at
skabe salmesang til hele kirkeaaret. Her skal blot
nævnes nogle faa af dem: Til julen har han
»Kling no, Klokka«. og »No koma Guds Englar
med Helsning i Sky«, til paaske »Ljos yver Grav,
som oss Livsvoni gav«, til pinse »Kved upp,
Guds Folk«, »Kvitsundagen Kyrkjehagen« og
»Kom, heilag Ånde, Himmeltrøyst«. Men han
synger ikke blot om de store højtider; han vil
helst faa hver søndag i kirkeaaret til at leve i
salmesang i forbindelse med evangelierne. Ung
domssalmen »Aa tenk paa Gud i Ungdoms Aar«
hører til evangeliet om den tolvaarige Jesus i
templet. »Syrgjande, men altid sæle Er me, som
paa Jesus tru« hører til 1. sønd. e. paaske, »Jesus,
du er den Himmelveg« til 3. sønd. e. paaske,
»Kvat gagnar det ein gudlaus Mann« til 1. sønd.
e. trin., »All Verdi ligg i Vesaldom« til 14. sønd.
e. trin. Det maa være nok.
En senere salme, »Det folk som frægt vil vera«
rummer maaske hans svar til dem, som politisk
men ikke kristeligt stod ham nær. Men den er
uden polemik; den er knyttet til lignelsen om de
fire slags sædejord paa søndag sexagesima.
So høyr Guds ord med age,
Aa land, høyr Herrens ord!
So fagert som ein hage
Du lyse kann i nord.
Den stilfærdige Blix stod aldrig frem som for
kynder, men han forkyndte ordet i sine salmer.

FAGERT ER LANDET DU OSS GAV.
Tone: Kirken den er et gammelt hus.
Eller: Sjaa, han gjeng inn (b-mel.).
1. Fagert er landet du oss gav,
Herre, vaar Gud og vaar Fader!
Fagert det stig av blaae hav,
Soli ho sprett og ho glader,1
Signar vaart land i nord og sud,
Soleis di aasyn lyser, Gud,
Yver vaart Noreg i naade.
2. Likjest vaart folk i mager jord
Skjelvande biomen paa bøen,
Stend utan livd i vind fraa nord
Tett innmed kanten av snøen.
Herre, du ser med miskunn ned,
1. gaar ned, om solen. 2. udløb, munding.
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Folket vaart giv du livd og fred,
Er oss so kjærleg ein Fader.
3. Her ned i grunnen sveiten rann
Trufast aat federne vaare:
Her dei sin heim og hugnad fann,
Dogga med smil og med taare.
Her hev det flødt ei saakornflod
Varm av vaart beste hjarteblod,
Her hev me grorbotn aa veksa!
4. Tidi ho renn som elv mot os,2
Fort skifter sumar med vetter,
Fader, ver alltid Noregs los
Radt til dei seinaste ætter;
Herre, vaar Gud, vaart Noregs Gud,
Varda vaart land fraa fjell til flud,
Lær oss aa gaa dine vegar!
5. Signa daa, Gud, vaart folk og land,
Signa vaart strev og vaar møda,
Signa kvar ærleg arbeidshand,
Signa vaar aaker med grøda!
Gud, utan deg den vesle urt
Veiknar og visnar, bleiknar burt,
Ver du oss Ijoset og livet!
Anders Hovden:
»Solhov«, Kristiania 1907, s. 41.
Her efter Nynorsk Salmebok, 615.

Anders Hovden blev født 13. april i860 paa
gaarden Hovden i Ørsta sogn i Sunnmøre, egnen
sydøst for Aalesund. Hans forældre maatte slide
haardt med gaardbrug og fiskeri for at skaffe
føde og klæde til ni børn, Anders og otte piger.
De fik dog tid til at synge i Guldbergs salmebog
og Brorsons Klenodie og Svanesang. Det var en
slem tvang for Anders at komme i skole, hvor
han først maatte lære et andet sprog, som skulde
være finere end det, de talte hjemme. Siden blev
han »pint under Pontoppidan« (katekismen),
som han siger. Hjemme var det gamle testamente
hans kæreste læsning. Han var kun 14 aar, da
faderen døde. Som eneste søn skulde han have
haft gaarden, men hans lyst stod til bogen; han
begyndte at læse til artium hos en gammel
præst og kom siden paa en studenterfabrik i
Oslo, hvor de lo ad hans bondesprog, men han
svor, at han aldrig vilde svigte sin far og mor.
Hele hans senere kamp for landsmaalet begrun
dede han kristeligt som en opfyldelse af det
fjerde Bud.
I Oslo opsøgte han Ivar Aasen, som var fra
samme sogn og stadig siden tog sig varmt af den
fattige student. Hans ven Bernt Støylen førte
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ham sammen med digteren Per Sivle. I det hele
taget levede han stærkt med i det radikale og
nationale røre paa den tid. Efter sin teologiske
eksamen tog han paa landet for at lære sit eget
modersmaal af bønderne. En tid var han lærer,
en tid var han hjemme for at hjælpe sin mor med
gaarden. Da en vækkelse just gik hen over egnen,
lagde han sig ud med pietismen; det vakte ogsaa
nogen modstand, at han brugte »fritænkermaalet«.
Han begyndte sin præstegerning som kapellan
i Vanse og Farsund paa Lista i det allersydligste
Norge. Han følte det som en tvang; man skulde
gaa og passe paa, hvad man sagde og gjorde, og
det laa ikke for ham. Men i sine ældre aar til
stod han for en ven, at det nok var godt for ham
selv, at han havde været præst, for ellers havde
han med sin natur maaske været en »storsynder«.
1898 blev han stiftskapellan i Oslo stift. Biskop
Bang lod ham have megen frihed, saa han kunde
digte og holde foredrag. Med stipendium var han
ogsaa et aar i udlandet, Frankrig, Tyskland og
Italien.
1902 blev han sognepræst i Krødsherad, 1910
i Melhus lige syd for Trondheim, 1920 i Toten
ved Gjøvik. Overalt havde man ønsket, at han
vilde prædike paa »bokmaalet«, men Hovden
sagde »fuld fart frem« med nynorsken og fik
ogsaa snart Blix-salmerne indført.
Han var en enestaaende taler, realistisk og
virkelighedsnær. Maaske havde han ikke saa
mange strenge at anslaa, men han slog godt paa
dem, han havde: Gud, hjem og fædreland, her
under det fjerde bud og »maalet«.
Han var en omstridt mand, yppede strid og
gav anledning til strid, afskyede pietisterne (men
elskede sin mors pietisme og Brorsons salmer),
afskyede danskerne, fordi norsk sprog og kultur
var forsømt i »dansketiden«, men elskede Grundt
vig. Han var selv en høvding, naar han høj og
bredskuldret færdedes blandt sine egne, en blan
ding af Grundtvig og Holger Drachmann. Og
saa havde han den ustyrlige mund. »Jeg har taget
mange stød af for dig, min kære Anders«, sagde
biskop Bang og klappede ham paa skulderen,
»det kan jo ikke nægtes, at du er noget uvorn i
munden«. Men et varmt hjerte havde han og
kunde fortryde et uoverlagt ord og give mod
standeren haanden.
Han har et meget stort forfatterskab: digt
samlinger, salmesamlinger og romaner og andre
prosabøger. »Men skidt med prosaen!« sagde han
til en ven. Det var i salmerne, man havde man
den, og han skrev salmer lige til sin høje alder
dom. Han døde 26. nov. 1943, og efter krigen

blev hans aske ført til Ørsta og nedsat udenfor
kirkedøren ved hans faders grav.
Det var at vente, at denne mand kunde skrive
en nationalsalme. Derved fik Norge to, og Hovdens staar ikke tilbage for den tidligere af Blix.
Fælles for dem er billederne af norsk natur og
bønnen for folk og fædreland, men mens det
særlige hos Blix er hans udblik over folkets
historie, er det særlige hos Hovden sansen for det
jævne folks slid og slæb paa den magre jord. Mon
rad Norderval siger, at det ikke er konger og
adelsmænd, krig og store begivenheder, Hovden
synger om; det er slideren paa sø og land, det
er den sure sved, som dryppede ned i jorden,
han løfter op i digt og poesi.
Det er barndomshjemmet, han tænker paa;
det er det fjerde bud, som ogsaa fik ham til at
digte denne gravskrift over sin far:
Handi hans far min var sliti og hard
og skrukkut som gamalt horn;
ho fekk si bragd på den magre gård
i træling for kona og born.
Det er noget uklart, hvornaar salmen blev digtet.
Den blev offentliggjort i digtsamlingen »Solhov«
1907 med overskriften »I kyrkja«, men Hovden
har sagt, at han skrev den meget tidligere; man
har dog ikke kunnet finde noget sted, hvor den
tidligere er trykt.
Han skrev den oprindelig til Lindemans melodi
til »Kirken den er et gammelt hus«, og han var
ikke tilfreds med, at man efterhaanden gav sig
til at bruge en melodi af Melchior Vulpius, som
i »Ein schon geistlich Gesangbuch«, Jena 1609
er anført til teksten »Lobet den Herrn, ihr Heiden
all«. Denne melodi havde man brugt til en
mindre kendt salme af Blix: »Sjaa, han gjeng inn
til syndig mann«. Det er dette, der ligger bagved
melodiangivelsen over salmen i Nynorsk 615,
hvor Hovden har faaet gennemført sin mening.
Engang, da han ytrede sin utilfredshed overfor
Norderval, svarede denne, at han hellere skulde
være taknemlig. »Kirken den er et gammelt hus«
var blevet eet med Lindemans tone, og der burde
ikke være andre salmer til den melodi. Paa samme
maade var det nu gaaet med »Fagert er landet«
og melodien af Vulpius; ingen tænker paa den
lidet brugte salme af Blix, der gaar paa samme
tone.
I 1911 sendte Hovden fædrelandssalmen og
nogle andre til Gustav Jensen for at faa ham til
at optage dem i sit kommende salmebogsforslag.
Der kom 10 Hovden-salmer med i forslaget, men
ikke fædrelandssalmen. Hovden skrev derom i en
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anmeldelse: »Salmen var værdig nok i fjor til
at være med i festsalmehæftet, og jeg har hørt,
at den blev meget sunget ... men det nytter
ikke at kræve, vi maa finde os i at være husmænd
under herregaarden, til vi selv skaber os vor egen
salmebog og bliver selvejere ... Jeg synes det er
et godt fremskridt, at vore norske salmer - saa
faa og smaa de end er — faar lov at sidde »til
højbords« med norskdansken. Maaske nogen af
dem alligevel kommer i højsædet«.
Den kom med i den nye salmebog, da den
endelig var færdig i 1924, La rev 795, og aaret
efter i Nynorsk 615. For en snes aar siden talte
man om, at den »var ved at synge sig op« paa
siden af »Gud signe vaart dyre fedreland«. Nu
er dette forlængst sket.
(Anders Hovden: »Attersyn«. 4. auka utgåve«, Oslo
1943. Monrad Norderval i »Kristen sang og musikk«,
Oslo 1962,1, sp. 948-956. Lars Aanestad sammesteds I,
sp. 590. Blom Svendsen 111,69).

HJELP MEG, HERRE KRIST, AA STRIDA.
Tone: Overmaade fullt av naade.
1. Hjelp meg. Herre Krist, aa strida
I di kraft den gode strid,
Fylg meg alltid ved mi sida,
Fylg meg all mi livetid!
Svimrande ved syndedjupi
Viljeveik eg falla kann.
Herre, leid meg langs med stupi
Med di sterke frelsarhand!
2. Aa, kor sælt um eg kann svara
Naar til siste kveld det lid
Og or verdi eg skal fara:
»Eg hev stridt den gode strid,
Trui hev eg haide herdig,
Vel fullenda livsens ferd,
Rettferdskransen no ligg ferdig
For meg i ei betre verd!«
Anders Hovden:
»Paa Fallreipe«, 1917, s. 186.
Her efter Nynorsk Salmebok nr. 43.
Dette er en af Hovdens bedst kendte og mest
sungne salmer. Det andet vers klinger ud i en
versificering af Pauli ord i 2. Tim. 4,7-8. Det er
Hovdens haab. Men den sidste halvdel af første
vers er hans erfaring. Ud fra denne erfaring
beder han om hjælp.
Der er allerede talt om, at han i sin ungdom
følte det som en tvang at være præst, fordi han

maatte tage hensyn, og han var ofte som en
utæmmet fole. Men i sin alderdom maatte han
erkende, at der havde været noget bevarende i
hans stilling.
Han var som student i Oslo en livlig deltager i
det radikale røre. Samtidig var han ludfattig, og
det var haarde tider for de fattige bondestudenter,
der ikke havde et hjem i byen at støtte sig til.
Da han havde slidt sig igennem til teologisk
embedseksamen og tog afsked med professor
Petersen, spurgte denne: »Naa, hvordan har De
haft det?« »Fælt«, sagde Hovden, »sult og savn!
Jeg har ikke faaet meget gavn af opholdet i
hovedstaden, fordi jeg ingen penge havde«. Saa
smilede professoren lunt: »Jeg tænker, at De
kan takke Vorherre for det. De ser ud til at have
en stærk livslyst. Hvis De havde haft penge nok,
er det ikke sikkert, at De rejste saa frisk og sund
fra byen«.
Ivar Holsvik siger: »Den haarde strid mellem
kød og aand havde han prøvet, og han lægger
heller ikke skjul paa, hvad han stred haardest
med, men netop fordi han selv følte striden saa
haard, kunde han synge saa hjertegribende om
den hjælp, som han trængte til, og den hjælp,
som Jesus gav. Det er saa underligt med salme
digterne, de synger saa gribende om den hjælp,
de fik, mod det, som de stred haardest med«.
Hovden siger selv i sine erindringer: »Naar jeg
ser tilbage paa mit liv, er jeg meget misfornøjet
med mig selv; jeg burde og kunde have gjort
mere ud af det. Jeg har ikke taget det alvorligt
nok. Men alvoren væltede ofte ned over mig som
en lavine - jeg maatte springe af vejen. Det var
ikke altid letsind, men for at redde mig selv.
Men endda har jeg stor grund til at takke. En
fattig gut med hedt blod og liden varsomhed »mykje segl og lite styre« - stormede ud i den
vide verden i de unge aar ... mig skal man
sandelig ikke takke, fordi det ikke gik værre«.
Ofte gik han altsaa paa den smalle sti langs
afgrunden, men en frelserhaand bevarede ham,
saadan som han bad om det.
(Anders Hovden: »Attersyn. 4. auka utgåve«, Oslo
1943. Ivar Holsvik: »Salmediktere i våre salmebøker«,
Oslo 1950, s. 159-165).

DI RETTFERD ER MIN BUNAD.
Tone: O naadens sol og sete.
1. Di rettferd er min bunad,
Mitt Ijose sjelelin,
Min hovudkrans, mi kruna,
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Min skatt, mitt perleskrin.
Du gav meg alt av naade
Til vern mot domens vaade,
Du dyre Frelsar min.
2. Eg gjeng i arbeidsklæde
Og høyrer til dei smaa,
Men tenkjer tidt med giede:
Det vert umbyte paa;
Naar snart mi livssol glader,
Eg for min Gud og Fader
Skal som ein engel staa.
3. Aa du som hardt deg mødde
I vaare tronge kaar.
Og stridde, leid og blødde
Og sona syndi vaar,
Du til Guds barn meg kalla,
Hjelp, at eg ei maa falla
Fraa mine barnekaar!
4. Din augnestein eg vere,
Til eg er slokna sæl!
Din Ijose engel bere
Til paradis mi sjel!
Daa kverv dei siste skuggar,
Du inn til ro meg ruggar.
Ja, daa er allting vel.
Anders Hovden:
»Heim og Hamn« 1902.
Her efter Nynorsk Salmebok, nr. 395.

I den første linje møder man den samme tanke
som i Zinzendorfs salme »Kristi blod og retfær
dighed er alt, hvad jeg vil smykkes med« (se »Min
Frelser mig af døden drog«), men tanken er
rigtignok udtrykt paa norsk. »Bunad« betyder
højtidsdragt, men det betyder atter den smukke
nationaldragt, som i Norge er forskellig fra egn
til egn. Men iøvrigt er salmen ganske brorsonsk.
En grundtone hos Hovden er »synd og naade«.
Derom taler han i salme efter salme, dog i reglen
uden at føre det videre til nye syner, siger Blom
Svendsen. Men i salmen her, hvor forsoningen
vel nævnes i v. 3, er striden overvundet, og
digteren beder barnefrimodigt om, at han maa
være Guds øjesten, - ikke saa lidt!
Salmen blev optaget mellem de forholdsvis faa
nynorske salmer i Gustav Jensens »Forslag til en
revideret salmebok« 1915. Aaret efter blev
Hovden medlem af den komite, som skulde ar
bejde videre med forslaget. Men det var ikke
noget for ham at sidde og file paa teksterne. Helt
anderledes gik det, da »Det norske samlaget« i
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1921 opfordrede Støylen, Hognestad og Hovden
til at udarbejde en nynorsk salmebog. De arbej
dede hver for sig og sendte deres arbejder rundt
til hinanden. Engang imellem mødtes de og skif
tedes tilat læse deres arbejder op. De var fyldt
af spænding ved spørgsmaalet, om nynorsken
kunde gengive de gamle salmer. Med glad for
undring syntes de, at sproget slog til. Somme
tider slog Hovden i bordet og sagde om det, de
andre læste: »Det er godt, det er et mester
stykke!«
Ogsaa mange af hans egne oversættelser er
mesterstykker. Egentlig laa det ikke for ham
ydmygt at føle sig ind i en andens tankeverden.
Det gik ikke altid helt godt med de mere stil
færdige digtere, men »Grundtvigs høje og lyse
toner og hans mange kraftudtryk var netop noget
for ham«, siger Blom Svendsen, »her kunde han
tage munden saa fuld, som han lystede«.
I La rev er der optaget 34 af hans originale
salmer, men kun een oversættelse. Det hænger
naturligvis sammen med, at den gamle salme
skat i forvejen var rigt repræsenteret paa rigs
sproget (»bokmaalet« eller »norskdansken« vilde
Hovden sige). Den ene oversættelse er da ogsaa
en islandsk aftensalme af Matthias Jochumsson.
Hovden var meget optaget af brødrefolkene paa
Island og Færøerne, som han besøgte og opfor
drede til at gøre sig færdige med danskerne.
Helt anderledes maatte det blive i en nynorsk
salmebog, som skulde skabes fra grunden. Her
maatte de gamle salmer, og ikke mindst de danske
oversættes. I Nynorsk blev der da optaget 128
originale og 81 oversættelser af Hovden, som
dermed er bogens største bidragyder. Men han
var ogsaa den største digteriske naturbegavelse.
Naar man læser hans selvbiografi »Attersyn«
og hører om hans liv og virksomhed og samtidig
lasser hans salmer eller hører dem sunget, er det
svært at forstaa, at den mand har skrevet disse
salmer. Det virker, som om Holberg vilde paastaa, at han havde skrevet Brorsons salmer. Om
nogen egentlig splittelse i sindet synes der ikke
at være tale, men man kan maaske sige, at han
levede i to verdener, en temmelig verdslig, broget
og farverig, hvor han kunde spotte »missionær
Trut«, og en helt anden verden, hans mors
verden, Brorsons verden, som han lukkede sig
inde i, naar han skrev salmer. Man maa dog tro
ham, naar han siger: I salmerne har I manden!
Og salmerne viser os en mand, der klynger sig
til korset.
(Rynning 11,166-170. Blom Svendsen III, 119-126.
Peder Vagle i »Concordia«, i960, Nr. 1, s. 2-6.
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KVAR SKAL EG VEL AV.
Tone: Far, verden, far vel.
1.

Kvar skal eg vel av
Naar trengslene stig som eit stormande hav
Og tvilen og vonløysa trengjer seg inn
Og legg seg so tungt yver tankar og sinn,
Naar jordi kann giva meg herre ei grav,
Kvar skal eg vel av ?

2.

Kvar finn eg vel fred
Naar tankane tyngjer og lesser meg ned ?
For freistingar ofte meg daara og dreiv
Og synder og sorger meg saara og reiv,
So blodfaret synte der foten min gjekk,
Eg fred ikkje fekk.

3.

Det finst ikkje ein
Som saari kann lækja og lindra mitt mein
Av alle dei store og vise paa jord.
Som granskar dei løynlege krefter og ord,
For alle hev synder og blødande saar,
Um ingen det gaar.

4.

Min Flerre og Gud!
Du eine kann trøysta di syrgjande brud.
Du tel hennar taaror og ser hennar sorg
Og veit hennar veg ifraa freistarens borg.
Den vegen hev brudgomen merkt med sitt blod,
Det giv henne mod.

5.

Um foten vert saar,
Og freistaren ofte min undergang spaar.
So driv det meg berre til Frelsarens barm,
Der stilnar min strid og der endar min harm.
Mitt vaapen og verja, min skjold og mitt sverd,
Det Frelsaren er.

6.

Lat draumane døy.
Og vonene visna som blomar og høy,
Naar berre mi sjel kunde vinna sitt slag
Og staa paa si vakt til min døyande dag!
Daa fær eg mi kruna og skinande skrud
Af Herren min Gud.
Bernt Andreas Støylen, 1900.
Her efter Nynorsk Salmebok, nr. 414.

Bernt Støylen blev født paa en lille gaard paa
Kvamsøya i Sande den 17. febr. 1858. Han var
altsaa fra Sunnmør ligesom Anders Hovden. De
to mødte hinanden allerede mens de forberedte
sig til artium og blev venner for livet. Anders
Hovden har engang sagt: »Støylen har altid
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været som et rækværk for mig. Naar jeg var ude
ved afgrunden og var lige ved at glide, holdt jeg
mig altid fast i ham«. Det er karakteristisk for
dem begge. Støylen stod fast. Han var støt i sin
tro og støt i sin livsførelse, siger Holsvik, men
samtidig var han forstaaende og hjælpsom over
for andre, som var i vanskeligheder.
Han var en dygtig og flittig student og fik gode
eksaminer. Allerede i studentertiden underviste
han i oldnorsk, hebraisk og dogmatik. Efter sin
teologiske embedseksamen foretog han en lang
rejse til Syrien, det hellige land, Ægypten og
England. 1887 blev han hjælpepræst i Bergen,
1890 sømandspræst i Cardiff, 1895 bestyrer af
seminariet i Notodden, 1902 leder af det praktisk
teologiske seminar ved universitetet i Oslo og
professor i praktisk teologi. 1914 blev han biskop
i Agder stift. Han døde 18. nov. 1937.
Da han søgte stillingen ved universitetet, for
tælles det, at han fik en anbefaling af biskop
Heuch, der begyndte saaledes: »Jeg vil raade
Dem til at tage Støylen. Han er »maalmand«
til fingerspidserne, hvad der for mig er en veder
styggelighed. Han er frisindet som den argeste
Grundtvigianer, from som den strengeste pietist,
og det er mit haab, at han ...«.
Gustav Jensen sagde noget lignende: Støylen
havde »et fast stade og et rummeligt hjerte«.
Det gjorde ham til en god sjælesørger, og da han
tillige forstod sig paa mange praktiske ting, var
han vel skikket til en ledende plads i den norske
kirke, hvor man ogsaa saa op til ham fra alle
sider. Han stammede fra de vestnorske pietistiske
kredse, og for sit eget vedkommende holdt han
fast paa den pietistiske livsform. Men det var
alligevel fra disse kredse, han fik de haardeste
angreb, da han ordinerede Jens Gleditsch til
biskop i Nidaros.
Da han havde taget sin afsked fra bispegerningen, boede han i Jar i nærheden af Oslo, men
rejste meget, prædikede, virkede for buddhist
missionen, sømandsmissionen og afholdssagen.
Han fik ogsaa tid til at udgive en prædikensam
ling og oversætte Thomas a Kempis fra latin. Den
sædvanlige flid, orden med sin tid og sit arbejde
prægede ham til det sidste. Døden kom pludse
ligt paa grund af en forkølelse, der gik over til
lungebetændelse. Biskop Berggrav holdt talen
over ham. Anders Hovden stod ved siden af
kisten med marskalstaven.
Støylen udgav paa nynorsk »Songbok for
sundagskule og uppbyggjingsmøte« 1906. Det
var hans stille tanke, at den kunde være et for
arbejde til en kommende nynorsk salmebog. I
senere udgaver føjede han en del af sine egne
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salmer og oversættelser til. 1920 udkom »Salmar
og aandelege songar«, hvori alle salmerne var
digtet eller oversat af ham. Han beklagede senere,
at han alt for sent i sit liv var kommet i gang med
salmearbejdet.
Dermed havde han i høj grad kvalificeret sig
til at tage del i udarbejdelsen af Nynorsk Salmebok. Han var bedre skikket dertil end nogen
anden. Vel var han ikke saa stor en digter som
Hovden, men han var i langt højere grad kirkens
mand, og en praktisk kirkemand med en større
sans for, hvorledes en salmebog burde være, og
hvad der egnede sig til at staa i den. Blom Svend
sen siger endda, at hvis det var blevet betroet
Støylen at revidere Landstads salmebog i stedet
for Gustav Jensen, havde han kunnet forene de
sproglige hensyn saaledes, at man havde faaet en
fælles salmebog i Norge. Men da det var aktuelt
med revisionen af Landstad, tænkte endnu ingen
paa Støylen. Det var først med Nynorsk Salmebok, han dokumenterede disse evner.
Den her anførte salme er en af hans bedste
og dybeste. Der er ingen tvivl om, at den bærer
mærker af hans egen personlige kamp. Men
bedst som man tror, at det er en personlig be
kendelsessalme, ser man, naar man kommer til
v. 4, at det er en kirkesalme, og det er ikke blot
en mand, men den kristne menighed, som ud
synger sin kamp, sin erfaring og sin tro.
Her er et punkt, hvor de to venner, Anders
Hovden og Bernt Støylen mødes paa en mærkelig
maade, dels som medarbejdere, dels som kon
kurrenter. Hovden har nemlig en salme paa
samme versemaal og med samme udgangspunkt,
Peters ord: »Herre, til hvem skal vi gaa ? du har
det evige livs ord«. (Johs. 6,68). Hovdens salme
»Kvart skal me vel gaa?« er ogsaa optaget i
Nynorsk 360. Det forholder sig vel endda saa
ledes, at Støylens salme ikke blot er inspireret af
Hovdens, men paa en vis maade hans gennem
brud som salmedigter. Herom fortæller Reidar
Bolling: »I vinteren 1900 kom Anders Hovden
paa besøg i Notodden. Om aftenen sad Hovden
og læste sine egne digte og salmer op, og sam
tidig lagde han vennen stærkt paa sinde, at han
ikke maatte forsømme den naadegave, som ogsaa
han havde faaet, og som han allerede tidligere
havde vist, at han ejede. Om natten kom aanden
over Bernt Støylen, og han skrev den salme, som
kommer til at leve frem gennem slægterne, saa
længe som salmer bliver sunget i kirke og hjem«.
Bolling citerer derefter Støylens salme, som han
formentlig næste morgen læste for Hovden, som
udbrød: »Du Bernt, du Bernt, hvorfor er du ikke
begyndt før!« Senere har Hovden sagt til Lars
17
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Aanestad, at Støylen havde taget teksten fra
ham. Da det nu ikke blot er bibelteksten, men
ogsaa strofeformen, som er den samme, maa det
forstaas saadan, at Støylen i det hele har ladet
sig inspirere af Hovden til at skrive en væsentlig
anderledes salme, en salme, som stikker dybere
og er mere kirkelig. Hovdens begynder saaledes:
Kvart skal me vel gaa ?
Kvar er det vel utveg og berging aa sjaa ?
Det livet som veks og stend fagert og raudt.
Det gulnar og visnar, og snart er det daudt.
Den sterkaste givnaden bleiknar snart av
I kista og grav.
Det er her livshungeren, som stormer frem, men
bliver slaaet ned af døden. Hvor skal vi vende
os hen? Vi vender os til Kristus med hele vor
attraa, og hos ham faar vi livet gennem død og
undergang. De sidste vers i salmen er en jublende
flugt mod saligheden.
Man kunde maaske synes, at Støylens salme
i sammenligning med Hovdens er tung og reflek
teret og ikke havde saa gode muligheder for at
blive antaget af den jævne menighed. Men John
Stene fortæller en oplevelse, som viser noget
andet:
»Jeg glemmer ikke en kveld for mange år
siden, jeg kom til et hedehus i en bygd lengst sør
på i Vestlandet. Jeg skulde tale der, og folk var
allerede samlet. Og da jeg kom henimot huset,
hørte jeg sang, og da jeg åpnet døren, var det så
sangen fylte huset. Og det var denne Støylens
salme, sunget til en gammel folketone, idet 3
gamle fiskere førte an. Jeg har sett anvendt uttrykket koraloplevelse, og denne kveldstunden i
hedehuset var en koraloplevelse, som jeg aldri
glemmer«.
(Ivar Holsvik: »Salmediktere i våre salmebøker«, Oslo
1950, s. 156-159. John Stene: »Vår evangeliske salme
skatt«, Oslo 1933, s. 183-194. Rynning 11,172-176.
Blom Svendsen 111,127-133. Reidar Bolling: »Bernt
Støylen«, Oslo 1951, s. t6i f.).

GUD SIGNE VAART FOLK DER DEI
SIGLER OG ROR.
Tone: Ver trøystigt, mitt hjarta
(Vær trøstig, mitt hjerte).
1. Gud signe vaart folk der dei sigier og ror
Og blaamyri pløgjer i sud og i nord!
Di hand maa deim vara
Som ute skal fara!
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Dei strevar og balar paa skip og i baat,
Gud vere i storm og i stilla attaat!
2. Sitt livebrød hev dei paa brusande hav.
Med berre ei fjøl milion seg og si grav.
I forvér og faare
Forkomne og klaare
Dei hev ikkje mykje aa tryggja seg til.
Gud Fader, du styrkja og trøysta deim vil!
3. Naar baarone bryt yver holmar og skjer,
Og stormen og straumen mot fallgarden ber,
Du baaten maa venda
Og berging deim senda,
So leidi dei finn millom fluder og fall,
Og inn gjenom skergarden kjem dit dei skal!
4. Men lid det mot kvelden og natti kjem paa,
Og brotsjøen veks og vil yver deim slaa,
Gud, hjelp deim i naade
Og frels deim fraa vaade!
Lys for deim i myrkret og styr deira stamn,
Og før deira baat til den fredfulle hamn!
5. Gud frelse vaart folk fraa det stormande hav.
Der mange av vaare hev funne si grav!
Til havs hev dei fare,
So fager ein skare,
Dei kviler der ute, men vaknar ein gong,
Og stemner fraa havet til himmels med song.
6. Gud give oss alle det landet aa naa
Der me vaare kjære skal atter faa sjaa!
Gud saag kvar dei kviide,
Han samlar dei skiide,
Og aldri me meir skal til havs leggja ut.
For havet og dauden for evigt er slut.
Bernt Andreas Støylen.
Her efter Nynorsk Salmebok, nr. 601.

I denne fortræffelige salme lægger man mærke til,
at det er den tidligere sømandspræst, der taler.
Endnu tydeligere forstaar man, at det er en
mand, der er vokset op paa Norges vestkyst, der er
beboet af fiskere eller af bønder, der maa drive
fiskeri ved siden af for at faa et tilskud til jordens
afgrøde. Man mærker, at han har staaet paa
stranden blandt de ængsteligt ventende kvinder,
naar stormen pludselig er kommet over mændene
paa havet. Endvidere lægger man mærke til, at
det er sjælesørgeren, der henvender sig til de
ængstelige eller til dem, der allerede har mistet
nogen af deres kære. Ja, han lægger bønnens ord
i munden til et helt folk, der er forbundet med
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dem paa søen. De er »vort folk«. Paa sin vis
hæver salmen sig op til ogsaa at blive en slags
nationalsalme. Den har faaet stor udbredelse og
synges meget.
Baade i Danmark og Norge er der tradition
for, at der maa være salmer for søfolk og bønder.
Men mens vi i Danmark har forladt de særlige
kaldssalmer i tillid til, at søfolk vil synge de
samme salmer som andre, er Støylen i Norge
gaaet den anden vej. Han har sigtet paa, at der
bør være salmer for særlige folk, særlige situatio
ner og særlige kristelige virksomheder, salmer for
børn, unge og gamle, aftenbønner og bord
bønner; der er endda en salme om afholdssagen,
men formet saadan, at den ogsaa kan tjene andre
gode »sager«: »Statt upp til strid mot myrkheims her«, men i denne alsidighed synger han
dog først og bedst om kirketjenesten og folkelivet.

TIL KJÆRLEIK GUD OSS SKAPTE.
Tone: Han stod med straalekransen
(Med straalekrans om tinde).
1. Til kjærleik Gud oss skapte,
Til kjærleik hjarta traar,
Dei livsens lukka tapte,
Som ei Guds kjærleik naar.
2. Sin kjærleik Gud oss sender
I Sonen, Jesus Krist,
Dei som ei honom kjenner,
Hev Ijos og lukka mist.
3. Vaar Herre gav oss livet
Og lukka dag for dag,
Kva hev me andre give
Av Ijos og hjartelag ?
4. Han gav oss naadedagar,
Sin rikdom til oss bar.
Men mange gjeng og klagar
Med hugen kald og hard.
5. Guds munn me skulde vera,
Hans hand og hjartelag,
Og Herrens gjerning gjera
So lenge det er dag.
6. Han oss i hug og hender
Legg kjærleiks kraft og liv.
Og so han ut oss sender
Med det som han oss giv.
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7. Det er den største æra
Som givast kann paa jord.
Guds kjærleiks tenar vera,
Daa livsens lukka gror.
8. Daa veks den sanne gieda,
Daa vert vaar livnad ny.
Til ein gong me fær kveda
Vaar lovsong yver sky.
Bernt Andreas Støylen.
Her efter Nynorsk Salmebok, nr. 428.
Denne salme af Støylen er ikke blot blevet varmt
anerkendt i Norge, men den giver os samtidig et
billede af digterens sind. Anders Hovden citerer
den i sin selvbiografi »Attersyn« og siger derpaa:
»Ja, varm og lys og mild var Støylen, og fredsæl.
Han var en barnesjæl i en viljefast, myndig mand.
Han holdt sin sidste tale ved en fest i Sunnmørslaget i Oslo. Da takkede han mig, fordi jeg
havde faaet ham til at digte salmer. Han havde
ikke stor tro til sin digterevne. Men det viste
sig, at han havde en rig kilde, klar og grej og
musikalsk, som har var. Men det blev ikke til
meget med ham, før han blev gammel. Men da
kom det over ham som en stormflod af salmer og
sange. - Da han laa paa det sidste, og hans nær
meste sang: »Jesus, styr du mine tanker«, evnede
han at samle sig og sige Tak! Det var hans sidste
ord«.
Blom Svendsen siger om ham, at selv om han
ikke er kunstner eller profet, saa er han i hvert
fald en troværdig kirkens sanger. Men »det var
alltid noe pedagogisk og doserende ved ham, og
dette følger ham også i hans salmer. Endog i
lovsanger har han lange rader av sannheter, som
han vil innprente oss. Dette gjor at vi ofte ønsker
hans salmer forkortet eller forenklet«.
Denne kritik er ikke just møntet paa den foranstaaende salme, og man kan ikke sige, at den
trænger til forkortning, men vi forstaar altsaa i
lys af Blom Svendsens ord, at det er karakteristisk
for Støylen, naar hans lovsang over Guds kær
lighed er saa stærkt sammenknyttet med forkyn
derens formaninger til at vise det samme sind.
Det er først og fremmest Støylen, der har til
ført Nynorsk salmebog den faste kirkelige hold
ning. Et eksempel derpaa er hans salme til Alle
helgensdag, hvis to første vers lyder saaledes:
Tone: Vakna upp! so Ijodar luren
(Sions vekter).
Kristi kyrkja Gud hev grunna,
Og aldri skal ho øydast kunna.
17*
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For hennar murar dei stend trygt.
Kvar ein stein er kostsam funnen,
Og Kristus sjølv er kyrkjegrunnen.
Ho stend paa faste berget bygt.
Til himlen skal ho naa,
I alle ævor staa.
Lyden liva i trivd og trygd
Og hjartans frygd,
Av naadens venger yverskygd.
Kyrkja livsens ord skal tala.
Guds Ånde ned til henne dala,
Guds frelseraad er der fortalt.
Kristi bilet der er maala,
Og rettferds sol for henne straala,
Ho er i verdi Ijos og salt.
Lat Ijoset skina fritt
Og straala varmt og vidt!
Høgt lat høyrast med himmelsk Ijod
Det gledebod
At Gud med menneskja er god!
Nynorsk 494.
Der er i La rev optaget 1 o salmer af Støylen og
4 af hans oversættelser, men det giver ikke det
rigtige billede af hans virksomhed. Naar der ikke
er flere oversættelser, skyldes det, at salmebogen
har saa store dele af den ældre eller den fremmede
salmeskat paa rigsmaalet i Landstads bearbej
delse. I Nynorsk er der optaget 56 originale og
139 oversættelser. Tilmed viser det sig ofte, at
Støylens oversættelser naar højere end de fleste
af hans originale salmer. Det skyldes for en del,
at de salmer, som man ønskede oversat i for
vejen havde den store tankefylde og poetiske
flugt. For oversætteren gjaldt det blot om som
den lille fugl at sætte sig paa ørnens ryg.
Men ogsaa udvalget af salmer, som skal over
sættes er vigtigt, og Støylen har her tilført den
norske salmesang nye rigdomme. Særligt maa vel
nævnes oversættelser fra latin, lige fra Ambrosius:
»Folkefrelsar, til oss kom« (Nynorsk 218) til
norske middelalderlige Olav-sekvenser, »Ljoset
yver landet dagna« (627) og »Stridens drake lan
det herja« (631).

MILDE GUD OG FOLKEFADER.
Tone: Jesus, du mi tt liv vil vera.
(Jesus er mitt liv).
1. Milde Gud og folkefader,
Sign vaart folk og fedreland!
Lat den sol som aldri glader,
Kveikja liv fraa støl til strand!
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Giv oss heilag hug i barmen,
Legg oss herdig kraft i armen,
So vaar dyre fedrejord
Bløma maa i vaare spor!
2. Høgt fraa kyrkjehaug lat straala
Sannings sol i all sin glans!
Kveik kvar lærar til aa maala
Liv med liv for barnesans!
Lær dei smaa den glade lydnad,
Klæd vaar ungdom i din prydnad,
Styrk oss mildt i manndoms aar,
Kryn med fred dei graae haar!
3. Vig vaart Noreg til ditt tempel,
Vaare fjell til tind og taarn!
Set paa folket vaart din stempel,
Gjer oss heilt til dine born,
Som alt her med tru og tryggja
I ditt samfund bu og byggja
Broderieg fraa fjell til strand!
Lys din fred um Noregs land!
Matias Skard:
»100 Salmar. Gamle og nye«, 1904.
Her efter Nynorsk Salmebok, nr. 46.

Matias Olsen Skard blev født 28. maj 1846 paa
gaarden Skard i Øyer sogn i Gudbrandsdalen.
Han blev student fra Lillehammer skole og be
gyndte derefter det teologiske studium, som han
dog ikke fuldførte, fordi han syslede med pæda
gogik og historie, og fordi han var grebet af den
nationale vækkelse, som dels førte ham til den
grundtvigske livsanskuelse, dels medførte, at han
blev en ivrig forkæmper for landsmaalet. Han
havde forskellige lærerstillinger, bl. a. 1875-76
paa Vonheim folkehøjskole hos Christopher
Bruun. Han blev igen lærer paa skolen 1881 og
var fra 1884-90 dens bestyrer. 1892 blev han
seminarielærer i Levanger og 1901 skoledirektør
i Kristiansand. Han døde 28. juli 1927 paa et
besøg i sin hjembygd.
Han har skrevet om skole og opdragelse i
Grundtvigs aand, udgivet norske sange og fore
taget oversættelser til nynorsk. Her maa særlig
nævnes, at han har oversat dele af det nye
testamente, Markus og Lukas evangelier. Apost
lenes Gerninger og nogle af brevene, og han blev
medlem af den komité, som fuldførte oversæt
telsen af det nye Testamente til nynorsk 1889.
Han var en af de første, som efterfulgte Blix
med hensyn til at digte og oversætte salmer paa
nynorsk. 1903 udgav han »55 Salmar. Gamle og
nye«. Aaret efter var samlingen vokset til »100
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salmar«, hvoraf 51 var originale, deriblandt den
foranstaaende, og 49 oversættelser. Han har dig
tet om kirke og mission, hjem og skole, fædreland
og historie, flaget og folkefriheden. En del af
disse toner er samlet i ovenstaaende folkesalme.
I La rev er der optaget 11 af hans egne salmer
og 2 oversættelser, i Nynorsk 15 originale og 17
oversættelser. Med den anførte salme og salmen
til 17. maj, »Som Israel med veldig hånd«
træder han smukt i Blix’ fodspor. Og hans grundt
vigianisme ser saadan ud:
1. Gud, haldt oss fast i trui sann.
So tid for tid me røtast kann
I rette livsensgrunnen,
Fraa daapen dagleg suga saft
Og gro og grønka i di kraft
Som piletre ved brunnen!
2. Og kjem det turketider paa,
So hjarta sorgfullt kvida maa
Og vokstren stend i stogging,
So giv dei sjuke harteblad
Ifraa det vigde sjelebad
Nytt liv og yverdogging!
3. Lat voni nyfødd i ditt hus
Oss gieda med sin stille sus
Med ord fraa himmelgrender.
Og kviskra kjært um blide kaar,
Im liv i Ijos og evig vaar
Hjaa deg paa livsens strender!
4. Din kjærleiks sol fraa stund til stund
Lat løysa upp den hårde grunn
Og honom grorsam gjera,
Giv næring ved ditt naadebord,
So alt vaart liv i heilag gror
Maa himmelgrøda bera!
Nynorsk nr. 194.
Den mest personlige salme har han maaske
skrevet i tilknytning til evangeliet til 2. sønd. i
fasten, Mark. 9,17-29:
1. Aa Jesus, gode Frelsarmann,
Som hjelpa vil og hjelpa kann
Og enda hjartekvida!
Meg arme synder naadig ver!
So reint forkomen som eg er.
Lat ei meg lenger bida!
2. Som veglaus mann paa ville heid
Eg gjeng forutan méd og leid,
Og vimrar alltid verre.
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Aa sannings sol paa livsens veg,
Du maa i naade senda meg
Um so ein straale berre!
3. Eg vinn kje meir paa trøytte fot.
Og kulden tek i hjarterot;
Det er so strenge stunder.
Aa, send ein kjærleiks straale varm,
So livet kveikjest i min barm;
Gjer du det naadens under!
4. Eg gjeng og leitar til eg finn.
Eg bankar paa til eg slepp inn.
Eg bed og vil kje tagna,
Til du som ingen støyter ut,
Lét yver all mi synd og sut
Med naadens sol det dagna.
5. Takk, takk! igjenom synd og tvil
Eg øygner alt din milde smil
Med bot for alle brester.
I deg er frelsa sant og visst;
Eg trur; aa, hjelp mi vantru, Krist!
Til deg mi von eg fester.
Nynorsk nr. 205.
(Ivar Holsvik: »Salmediktere i våre salmebøker«, Oslo
1950, s. 150-152. Rynning 11,170-71. Halvorsen
V, 296 ff).

KVARDAGSKRISTEN VIL EG VERA.
Tone: Overmaade fullt av naade.
1. Kvardagskristen vil eg vera.
Syn for segn det krev Guds ord.
Samklang millom liv og læra,
Det er himmelsong paa jord.
Som den djupe fjord kann greida
Spegla himlen høg og blaa,
Skal ein kvardagskristen spreida
Festglans kring det kvardagsgraa.
2. Ljoset det friviljugt lyser,
Det er ljoset si natur.
Eld maa varma den som fryser,
Soleis og med den som trur.
Gud hev djupt i hjarta give
Lov som raader innanfraa.
Daadsglad kjærleik, han giv livet
Festglans kring det kvardagsgraa.
3. Kvardagskristen, døypt til yrke,
Fødd til kjærleik, skapt av Gud,
Vigslar heim og hall til kyrkje.

Kjøkenkraa og handelsbud.
Mynt og vara fær Guds stempel.
Fals og fusk paa døri maa,
Altarljoset i Guds tempel
Festglans giv det kvardagsgraa.
4. Sjaa, der kjem ein sjuk og fatig.
Der kjem ein som spør um raad.
Der ein sviken, der ein hatig.
Her er nok for offerdaad.
Lokka smilen gjenom taara,
So me himmelsk glans fær sjaa!
Trengsla kring oss fær forklaara
Festglans i det kvardagsgraa.
5. Kvardagskristen vil eg vera,
Syn for segn det krev Guds ord.
Samklang millom liv og læra,
Det er himmelsong paa jord.
Og naar so min kvardagsbunad
Skal for himlen skiftast um,
Straalar ikring livsens kruna
Festglans i Guds herlegdom.
Matias Orheim, 1908.
Her efter Nynorsk Salmebok nr. 149.

Matias Orheim blev født 26. juli 1884 i Nord
fjord i Vestnorge. Han blev opkaldt efter sin
farfar, odelsbonden M. R. Orheim, hvis kristne
hjemliv senere inspirerede sønnesønnen til ovenstaaende sang. Han var kun 16 aar gammel, da
han paa et ungdomsmøde blev kristelig vakt
gennem en tale af Ludvig Hope: »De unge for
Jesus!« Straume fortæller, at han straks gik ind
i sin fars smedie, og efter en sjælekamp skrev han
med kul paa et stykke graat papir det første
udkast til den senere saa kendte sang: »Eg fann
min Gud i ungdoms aar«. Det udkast blev dog
straks brændt, men et nyt opstod paa Sunnfjord
ungdomsskole som et svar paa en salme af Blix:
»Aa, tenk paa Gud i ungdoms aar«. Den blev
trykt i Orheims første digtsamling »Heimlokk«
1903, men kendes nu bedst i en ny bearbejdelse
fra 1908 (La rev 765, Nynorsk 597). Lidt efter
lidt begyndte den unge mand at tage ordet ved
kristelige ungdomsmøder, og 1902 dristede han
sig for første gang til at synge en sang, han selv
havde digtet.
Men da var han allerede begyndt at lide af
en sygdom i synsnerven, og lidt efter lidt blev
han helt blind. En lærer sagde til ham efter et
møde: »I varme lande findes der en slags palmer,
hvor man maa lægge en sten op i kronen, for at
palmen ikke skal blive saa høj, at folk ikke kan
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faa fat i frugten. Gud har lagt en saadan sten
op i din palmekrone«. Men tale, digte, synge og
spille paa violin kunde han, og det førte til et
rejseliv som ungdomstaler og missionær. 1905
blev han ansat af Kristiania indre Mission, og
samme aar giftede han sig med Marie Dumbestein, som blev ham en god hjælper. Hun læste
for ham, og han skrev digtsamling efter digt
samling, og 1920 udgav han endogsaa 19 af sine
egne melodier, »Tonar til ungdomskvad«, hvis
antal i 3. oplag 1948 var vokset til 178 melodier.
1916 maatte han overtage fødegaarden, men
rejselivet fortsatte, og 1927 fik det en ny form,
idet han købte en baad »Brand«, hvormed han
besøgte alle de norske kystbygder. Inspiration
til sine salmer og sange fik han fra mennesker,
han mødte, eller fra oplevelser paa møderne. Tre
ting plejede han at have med sig; violinen spil
lede han gerne paa, men han havde ogsaa en
samling glas, som gav forskellige toner, eftersom
de var fyldt med vand, og dem spillede han ogsaa
fint paa; endelig havde han sin skrivemaskine,
hvorpaa han skrev sine utallige breve. Naar han
prædikede, sang sine egne sange til sine egne
melodier og ledsagede dem med musik, samledes
ungdommen om ham i store skarer.
Han døde 20. april 1952. Hans »Skrifter i
samling« I-II udkom 1954.
Fire af hans salmer er optaget i La rev, seks
i Nynorsk. »Kvardagskristen« kun i Nynorsk.
»Eg hev ei tenasta« skal senere omtales. »Eg
fann min Gud« er allerede nævnt. »Aa, tenk
eingong naar alle fram skal stemna« i La rev 649
og Nynorsk 518. »Aa, var eg meir deg, Jesus,
lik«, La rev 584 og Nynorsk 457, blev skrevet
1907 efter vækkelse i Bud i Romsdalen. Endelig
skrev han »Du konge med din fagerdom«.
Nynorsk 252, i 1918 efter en samtale med Anders
Hovden om en nynorsk salmebog. De to gik
ellers ikke i spænd sammen, men »maalsagen«
var de fælles om.
(Jakob Straume: »Trubaduren Matias Orheim«, Ber
gen i960. Rynning 11,177. Lars Aanestad i »Kristen
sang og musikk«, sp. 517).

EG HEV El TENESTA STOR FOR GUD.
1. Eg hev ei tenesta stor for Gud
Fraa dag til dag i det stille.
Der kvardagsklædi vert høgtidsskrud
Og livsens smaating so gilde.
Ja, skal eg eingong det store faa,
Eg maa med truskap i alt det smaa
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I Jesu fotefar lydig gaa
Og vilja det Jesus vilde.
2. Naar daa eg spør meg kvar arbeidsdag:
Kva vilde Jesus vel gjera?
So giv han livsmod og arbeidslag,
So livet provar mi læra.
Um av og til det vert kvardagsgraatt,
So det i striden gjeng tungt og traatt,
Med bøn og bibel vert allting godt;
For Jesus vil krafti vera.
3. I alt Guds vilje er underfull,
Han hev til ordet seg bunde.
Der perlesteinar og sylv og guil
Til livsens byggverk vert funne.1
Og naar det eingong for aalvor gjeld,
Og livet prøvast skal gjenom eld,
Guds eige byggverk si prøva held.
Av smaating vert storverk vunne.
4. So er mi tenesta stor for Gud,
Og heimen han er mi kyrkje,
Der arbeidstrøya er presteskrud
I alt mitt ærlege yrke.
So er det heime i stova fred,
Til alt mitt arbeid stig englar ned,
Dei hev Guds rike velsigning med,
Som dagen so er min styrke.
Matias Orheim.
Her efter Nynorsk Salmebok, nr. 182.
I denne salme lovprises det daglige liv som en
gudstjeneste. Det er ægte luthersk og ægte kriste
ligt, siger John Stene, at løfte det daglige pligt
mæssige trofaste arbejde, naar det udføres for
Herrens ansigt, op i den glans, det faar, naar det
bliver en gudstjeneste. Men inspirationen til
salmen, siger Rynning, er ikke bare en tanke
eller et program; det er en virkelig oplevelse;
Orheim har en »model«; i dette tilfælde er det
hans morfar, R. R. Øygarden, hvis kristenliv i
det stille har gjort et dybt indtryk paa datter
sønnen.
Orheim har selv skrevet en melodi til salmen,
som synges meget i Norge. (La rev 225).
Den danske salmebogskommission vilde gerne
have optaget denne salme om hverdagens guds
tjeneste i den danske salmebog, og dr. Niels
Møller leverede følgende udkast til overvejelse i
kommissionen:

1

1. Jeg har en tjeneste rig for Gud
fra dag til dag i det jævne,
1. 1. Kor. 3,11-15.

I

263

J. O. WALLIN

hvor hverdagsdragt bliver højtidsskrud
og taget i brug hver evne.
Ja, skal jeg engang det store nå,
med flid og troskab jeg i det små
I Jesu fodspor må lydig gå
og frem på hans veje stævne.
2. Og spørger jeg ham hver arbejdsdag:
hvad vil du i dag mig lære?
han giver livsmod og håndelag
og hjælper mig med det svære.
Men bliver alting mig hverdagsgråt,
så det med striden går tungt og småt,
gør bøn og bibelordet mig godt.
Han selv min støtte vil være.
3. Guds vej i alting er underfuld;
han lod sig til ordet binde;
ja, der er ædelsten, sølv og guld
til livets bygværk at finde.
Og sættes alting engang på spil,
så bygværket prøves skal ved ild,
det bygningstømmer vist holde vil;
thi Gud kun har godt i sinde.
4. Jeg har en tjeneste rig for Gud
i hverdags ærlige virke,
mit arbejdstøj er mit præsteskrud,
og hjemmet det er min kirke.
Da lyser Gud i min stue fred
og sender selv sine engle ned;
hans rige velsignelse har de med.
Som dagene er, gives styrke.
Ved Niels Møller.
Man var klar over, at dette udkast ikke var fri
for svagheder, og der blev fremsat forskellige
ændringsforslag til det, men forsøget blev op
givet; dels var det knapt med pladsen i salme
bogen, dels fandt man ikke den helt tilfreds
stillende oversættelse. Dr. Niels Møllers over
sættelse blev dog snart efter optaget uændret i
Hjemlandstoner 491.
(John Stene: »Vår evangeliske salmeskatt«, s. 208.
Rynning II, 177. Priv. ark.).

VAR HÅLSAD, SKONA MORGONSTUND
i.

War helsad, skdna morgenstund,
Som af profeters helga mund
År oss bebådad worden!
Du stora dag, du sålla dag.
På hwilken himlens wålbehag

Ånnu besoker jorden!
Unga
Sjunga
Med de gamla;
Sig forsamla
Jordens boner
Kring den storste af dess soner.
2. Guds wåsens afbild, och likwål
En menskoson, på det hwar sjal
Må glad till honom lånda,
Han kommer, fbljd af frid och hopp,
De willade att soka opp
Och hjelpa de elånda,
Wårma,
Nårma
Till hwarandra
Dem, som wandra
Kårlekslosa
Och ur usla brunnar osa.
3. Han tårar falla skall som wi,
Forstå wår nod och stå oss bi
Med kraften af sin Anda;
Fbrkunna oss sin faders råd
Och sotman af en ewig nåd
I sorgekalken blanda,
Strida,
Lida
Dbdsens smårta,
Att wårt hjerta
Frid må winna
Och en oppnad himmel finna.
4. Han kommer, till wår frålsning sånd,
Och nådens sol, af honom tånd,
Skall sig ej mera dolja.
Han sjelf wår herde wara will,
Att wi må honom hdra till
Och honom efterfdlja,
Nojda,
Hdjda,
Ofwer tiden
Och, i friden
Af hans rike,
En gång warda honom like.
Johan Olof Wallin.
Den Swenska Psalmboken, 1819, nr. 55.
Her efter Beckman, s. 161.

J. O. Wallin blev født 15. okt. 1779 i Stora Tuna
i Dalarne, blev sognepræst i Solna 1809, ved
Adolf Fredriks kirke i Stockholm 1812, dom
provst i Våsterås 1816, pastor primarius og
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sognepræst ved Storkirken i Stockholm, overhofprædikant 1830 og ærkebiskop i Uppsala 1837,
hvor han døde 30. juni 1839.
Efter mange salmearbejder og forslag 1807,
1809, 1811, 1812, 1813, 1814 og 1816 udarbej
dede han Den svenska Psalmboken, som 1819
blev stadfæstet af kongen og var i brug til 1937.
Her er ikke stedet til en nærmere biografi eller
skildring af hans salmearbejde, men blot til at
standse ved hans af alle svenske elskede jule
salme. Den er skrevet til Ph. Nicolais melodi
»Wie schon leuchtet der Morgenstern« (se: »Af
højheden oprunden er«), og selv om den ikke
er en bearbejdelse af Nicolais salme, har den
alligevel arvet mere fra denne end melodien.
Den synges i Sverige ved den tidlige gudstjeneste
julemorgen, »julotta«, ja man kan vel sige, at
den synges af alle svenske julemorgen verden
over og forener dem i en fælles højtid.
Paa grund af salmens enestaaende stilling i
Sverige var det et ret udbredt ønske, at man
maatte faa den med i den danske salmebog. Den
blev da ogsaa behandlet i kommissionen. I SF 256
var optaget følgende oversættelse af Aage Dahl;
den var først offentliggjort i »Julekvæld« 1934,
derefter i Dahis digtsamling »Fra Sognevej og
Kirkesti« 1935 og endelig i DT 758.

1. Vær hilset, skønne Morgenstund,
som ved vor Guds Profeters Mund
er os bebudet vorden;
du store Dag, du Glædens Dag,
paa hvilken Himlens Velbehag
endnu besøger Jorden!
Unge sjunge med de gamle;
sig forsamle
Jordens Bønner
om den største af dens Sønner.
2. Guds Væsens Afglans, og trods alt
en Kvindes Søn, har paa os kaldt,
at vi Guds Kraft maa kende;
han kommer fulgt af Fred og Haab,
af Himmelskarers Fryderaab,
sit Lys i os at tænde,
skærme, nærme til hverandre
dem, som vandre
naadeløse
og af plumre kilder øse.
3. Han Taarer fælde skal som vi,
forstaa vor Nød og staa os bi,
i Aands og Krafts Bevisning;
forkynde os sin Faders Raad
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og vende al vor Suk og Graad
til frydefuld Lovprisning,
stride, lide Dødens Smerte,
at vort Hjerte
Fred maa vinde
og en aaben Himmel finde.
4. Han kommer til vor Frelse sendt,
og Naadens Sol, af Jesus tændt,
skal aldrig mer sig dølge.
Han selv vor Hyrde være vil,
at vi ham altid hører til
og villig efterfølge,
glade bade os herneden
i Gudsfreden
fra hans Rige,
at vi blive maa hans Lige.
Aage Dahl 1934.
Her efter SF 256.

I GF var der ikke optaget nogen oversættelse af
salmen, men MF 156 havde optaget en over
sættelse af Aastrup paa tre vers:
1. Velkommen, søde Morgenstund,
du Daggry, som Profeters Mund
fra Arild har forjættet!
med dig oprandt den klare Dag,
da Verden i Guds Velbehag
af Faldet er oprettet.
Unge sjunge
med de gamle!
Sig forsamle
Jordens Slægter
skal om Sions Morgenvægter.
2. Guds Æres Glans og det til Trods
et Jordens Barn som én af os,
saa vi ham nok kan kende,
han kommer med Guds Haab og Fred
til os i vor Elende ned
for den til Fryd at vende,
finde, binde
til hverandre
os, som vandre
naadeløse
og af sprukne Brønde øse.
3. Han Taarer fælde skal som vi,
forstaa vor Nød og staa os bi
med Aandens Kraft og Varme,
forkynde os sin Faders Raad
og bringe Smil for Suk og Graad
til alle Jordens arme,
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stride, lide
Dødens Smerte,
at vort Hjerte
Fred maa vinde
og en aaben Himmel finde.
K. L. Aastrup 1945.
Her efter MF 156.
Paa dette grundlag blev salmen behandlet i et
underudvalg, som afgav følgende indstilling til
plenarmødet: »Aastrup har »overvundet« Over
sættervanskelighederne i Vers 4, som Dahl er
strandet paa, ved at udelade det. Dahis Ovs.
foretrækkes i Vers 1, Aastrups i Vers 2 og 3,
men iøvrigt er ingen af de to Ovs. fuldt tilfreds
stillende«. Man vidste ikke, at Aastrups over
sættelse faktisk havde 4 vers, men at MF havde
udeladt det sidste.
Der blev senere nedsat et særligt udvalg til at
overveje svenske salmer. Man undersøgte over
sættelser af S. H. Poulsen, M. P. Seedorf, Josef
Blomgrem og Knud Koch foruden de to nævnte
og afgav følgende indstilling: »Nedenstående
forslag er et forsøg på at komme originalen så
nær som muligt, men udvalget tvivler om, at
salmen vil vinde indpas som julesalme i Dan
mark.
V. 1 som SF, dog
1,2: som fordum af profeters mund
4: Du store, frydefulde dag
(disse to ændringer stammer fra Knud Kochs
oversættelse i »Kirken og Tiden« 1946, s. 170).
V. 2-3 som MF, dog
2,10: venneløse
V. 4: Han kommer, til vor frelse sendt,
og nådens sol, som han har tændt,
skal sig ej mere dølge.
Han selv vor hyrde være vil,
at vi nu ham må høre til
og i hans fodspor følge.
Trøstet, løftet
over tiden,
til vi siden
i Guds rige
evigt vorder Herren lige«.
Denne indstilling viser, at udvalget nu har faaet
fat paa Aastrups slutningsvers, som man har
fulgt i de første 6 linjer, mens man i de sidste
linjer har søgt nærmere til Wallin. Aastrups
oversættelse, som først blev offentliggjort i »Me
nighedsbladet« 1945, blev optaget i »Salmer,
fjerde Samling 1949«.

Men resultatet blev, som »det svenske udvalg«
havde antydet. Salmen blev ikke optaget i D,
fordi man tvivlede om, at den vilde hævde sig
blandt de danske julesalmer.
(Priv. ark.).
VAKA, SJÅL, OCH BED.
1. Waka, sjal! och bed,
Och till strids dig red.
Råds, att frestam lågger snaran.
Der du minst formodar faran:
Sådan år hans sed.1
Waka, sjål! och bed.
2. Uti lustans spår
Smygande han går,
Wånnens rost han efterapar.
Sig till Ijusens engel skapar,
Tills dig snård han får
Uti lustans spår.
3. Under werldens larm
Wågen till din barm,
Som en listig orm, han hittar
Och med flård och otro smittar
Hjertat i din barm
Under werldens larm.
4. Waka, bed, min sjål!
Blif ej kottsens trål
Och låt werlden dig ej kopa;
Hwad dess barn så efterlopa,
År ett flyktigt wål.
Waka, bed, min sjål!
5. Glådjen flyr sin kos:
Nojet år en ros.
Som med fagert sken dig dårar.
Men dig, når hon brytes, sårar,
Wissnande derhos.
Glådjen flyr sin kos.
6. Lyckans falskhet kånn:
Båst hon smilar ån,
Di tt Urie-bref2 hon skrifwer;
Joabs kyssar3 dig hon gifwer,
Dråpande sin wån.
Lyckans falskhet kånn.
7. Hwad år årans prål?
Gift i gyllne skål,
1. 1816: Det år så hans sed. 2. 2. Sam. 11,14 flg.
3. 2. Sam. 20,8 flg.
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Dryck, som torsten icke slacker,
Resekost, som icke råcker
Fram till resans mål.
Hwad år årans prål?
8. Ack! i tidens haf1
Får det allt sin graf,
Likt Egyptens resenårer.2
Men det hopp, som hjertat nårer,
Skall ej gå i qwaf
Uti tidens haf.
9. Se det goda land
På den andra strand,3
Dit Guds folk igenom strider,
Genom haf och oknar skrider
Wid sin Josue hand.4
Sok det goda land!5
10. Arfwet ej lorspill,
Som dig horer till,
Endast du will bedja, waka,
Werlden och dig sjelf forsaka,
Jesum folja will.
Arfwet ej forspill.
11. Waka, bed och strid
Ån en liten tid.6
Snart ditt Canaan skall hinnas,
Kronan råckas, palmen winnas
I en ewig frid.
Waka, bed och strid.
Johan Olof Wallin:
Forslag till Svensk Psalmbok 1816.
Her efter Beckman, 539.
Johan Olof Wallin, svensk ærkebiskop, medlem
af det svenske akademi og den svenske rigsdag,
en stor digter, en benaadet taler, en afklaret
personlighed, som ikke blot med akademisk
formsans digtede sine egne salmer, men ogsaa
med roligt overblik tilgodesaa ethvert emne og
enhver situation, da han skabte den svenske
salmebog, der blev 118 aar gammel, inden den
fandt en afløser, - saaledes omtrent er vel det
billede, vi danske (og maaske mange svenske)
har af Wallin, men han var ikke den akademiske
olympier, man tror.
En fattig ung mand fra Dalarne (man kan
høre det rullende r i hans sprog i vers 1), en
fattig student, som maatte lide mange ydmygel
ser, som endelig var blevet sognepræst og kunde
begynde at ranke ryggen, men næppe slap for
I. 1816: Uti tidens. 2. 2. Mos. 14,26 flg. 3. 1816:
På den andra strand År det goda land. 4. Josva er
billede paa Jesus; det er i grunden samme navn. 5.
1816: På den andra strand. 6. 1816: Medan det år tid.

sine komplekser, ladet med avancementsgas, med
en straalende evne til at føre sine tanker frem og
en ubøjelig vilje til at sætte dem igennem, en
mand, som var ved at kvittere det 18. aarhundredes optimisme og rationalisme og i stedet byde
det romantiske gennembrud og en genoplivelse
af den gamle kristentro velkommen, - saadan
var den mand, som skrev denne salme, mens han
1816 stod paa højden af sin kraft.
Men han var endda mere splittet og sammen
sat, end man skulde tro. Fredrika Bremer har
tegnet et mærkeligt portræt af ham: »Han har
kraft uden harmoni. Hans gang og hans be
vægelser er uden al værdighed. Hans læber siger
ofte »ydmygste tjener«, men hans pande siger
»jeg vil herske«. Hans øjne er snart drømmende,
snart lynende af lidenskab. Der bor en rig, men
ikke en rolig sjæl i ham. Hans røst er magtfuld,
der er torden, men ogsaa milde sommervinde,
glæde, taarer, kærlighed, had, - alt! Man kunde
elske ham, men endnu mere frygte ham, men
jeg tror, der altid findes en vej til hans hjerte.
Mennesket er stærkere i ham end despoten.
Kristendommen har virkelig lagt ydmyghed ind
i denne dystre vilje. Men disse principper strides
stadig og sejrer skiftevis. Gud ved, om de her i
livet slutter Fred«.
For et saadant temperament som Wallins,
siger Liedgren i en dybtgaaende analyse af denne
salme, bliver aarvaagenhed den nødvendigste af
alle kristelige dyder. Og selv om man ikke altid
skal læse digterens subjektive følelser ud af hans
salmer, er denne salme utvivlsomt en af de mest
personlige hos Wallin. Han kan ikke hvile ud i
barnlig, glad taknemlig tillid til Guds naade.
Selv om han siger, at arven hører os til (v. 10),
tvinges han af sin natur til at tilføje: kun naar
man vil bede, vaage og forsage verden. Denne
manglende sans for den lutherske tro paa syn
dernes forladelse er vel den dybeste aarsag til
den rastløse uro, den jagende og tærende util
fredshed, som præger hele hans personlighed og
faar ham til med des større attraa at længes efter
den evige hvile i »det goda landet«.
Wallin udvalgte med omhu versemaal og
melodi til sine salmer; her har han valgt Adam
Dreses »Seelen-Bråutigam«, hvori visse vers er
beslægtede med hans emne, og maaske er disse
stemninger endnu stærkere fremme i Freylinghausens »Wer ist wohl wie du«, Brorsons ynd
lingssalme (se nærmere under »Herlighedens
Gud«). Salmen blev optaget i Wa 210 og gik
uændret videre til Sv. 345.
Den blev oversat til norsk af Wexels i »Christelige Psalmer« 1840, hvor den lyder:
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1. Vaag, o Sjel, og bed!
Dig til Kamp bered!
Fristeren kan lægge Snaren,
Hvor du mindst formoder Faren.
Saadan er hans Sæd:
Vaag, o Sjel, og bed!
2. Udi Lystens Spor
Snigende han gaaer,
Vennens Røst han efteraber,
Sig som Lysets Engel skaber,
Til han fast dig faaer
Udi Lystens Spor.
3. Under Verdens Larm
Veien til din Barm
Som en listig snog han hitter
Og med Syndens Gift han smitter
Hjertet i din Barm
Under Verdens Larm.
4. Vaag og bed, o Sjel!
Bliv ei Kjødets Træl,
Og lad Verden dig ei vinde!
Alt, hvad Verdens Børn kan finde,
Er en daarlig Deel:
Vaag og bed, o Sjel!
5. Vellyst farer hen:
Som en Rose den
Med et fagert Skin dig daarer,
Brudt, den kun dit Hjerte saarer,
Visner saa igjen:
Vellyst farer hen.
6. Arven ei forspild.
Som dig hører til,
Naar du bedende og vaagen
Tro igjennem Verdens-Taagen
Jesum følge vil.
Arven ei forspild!
7. Vaag og bed og strid
End en liden Tid!
Snart dit Kanaan skal findes,
Kronen rækkes, Palmen vindes
I en evig Fred:
Vaag og strid og bed!
W. A. Wexels.
Christelige Psalmer 1840.
Her efter 3. udg.

Wexels har udeladt v. 6-9, og hans oversættelse
staar flere steder tilbage for originalen. Den blev
da heller ikke optaget i La eller Hauge. Men den

var ikke glemt. Den blev optaget i La rev 88
med 5 vers, noget bearbejdede. Endvidere blev
den til Nynorsk 71, »Vak, mi sjel, og bed«, over
sat af Støylen, som ikke blot bevarede de syv
vers fra Wexels, men ogsaa tog v. 9 med fra
originalen.
(Emil Liedgren: »Wallins vaksamhetspsalm« i »Vox
angelica«, Stockholm 1917, s. 41-59).

FADERNAS KYRKA I SVERIGES LAND.
1. Fådernas kyrka i Sveriges land,
kårast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand;
fast år hon grundad af Herrens hand,
byggd till hans tempel i norden.
2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn:
brudgummens lofte till bruden,
hemmet, de nyfbddes kristna namn,
kåmparnes fard till den sista hamn,
fanan och konungaskruden.
3. Kristet och fritt ville Sverige bo,
råda for landet allena.
Dårom i manlig och kristen tro,
dårom i strid eller lagfåst ro
konung och folk sig forena.
4. Fådernas Sverige sig kåmpat fram;
Kristus var med det på banan,
visade vågen for trofast stam Kristus år trofast, och svek år skam korset stod tecknadt på fanan.
5. Kristus har vunnit vår båsta gård
både i åran och noden.
Vida gick striden kring Sveriges hård;
frid åt Guds kyrka var kampen vård,
konungens kamp intill doden.
6. Minnen från templet och klockors malm
fåderna foljde, och sången.
Ånnu ur fangelsets natt och kvalm
Ijod genom gallret en kåmpes psalm
- det var en svensk, som satt fången.
7. Ådel år skaran, se’n tusen år
Gud i vår kyrka fått frålsa.
Framåt vår hoppfyllda långtan går:
ungdomen kristnad år Sveriges vår,
Sveriges framtid och hålsa.
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8. Komme nu åter till strid for Gud
skaran sin konung till mote,
våpnad och villig, i helig skrud,
samlad som daggen på Ijusets bud
floder ur morgenens skote!
9. Kristnade ungdom! Dig gånge val!
Strid for Guds åra i norden!
Kåmpa for frihet åt bunden tral!
Gud bringe friden till Sveriges sjal!
Gud bjude frid ofver jorden!
Johan Alfred Eklund:
»Från kyrkosångens tider«, 1909, s. 124.
J. A. Eklund blev født i Ryda sogn i Våstergotland 7. jan. 1863. Hans far var skrædder, og
det samme haandværk dyrkede han selv, indtil
han kunde faa raad til at studere. Han blev
student i Uppsala 1883, teologisk kandidat 1890,
kapellan i V. Tunhem 1894, vicepastor ved dom
kirken i Uppsala og docent ved universitetet 1896,
domprovst i Kalmar 1902 og biskop i Karlstad
1907-38. Han døde 23. aug. 1945.
Han var knyttet til den kristelige studenter
bevægelse og talte ved et sommermøde i
Huskvarna om »Ungdomen och vår svenska
evangeliska kyrka«. Han sagde i slutningen af
sin tale: »Det er kedeligt ikke at være digter.
Ellers vilde jeg synge om kirken. Og jeg vilde
synge en sang, som endnu ingen svensk digter har
sunget, en sang om min kirke, Sveriges kirke«.
Han fortsatte med nogle ord om Gustav II
Adolfs »digt i gerning« og sluttede med at kalde
»Sveriges folk och Sveriges kyrka ... de två
som for oss åro de nårmaste och kåraste samfunden
på jorden«. .
Her ligger tydeligt spiren til salmen, men ogsaa
forestillingen om, at Eklund ikke kunde skrive
den; han havde aldrig skrevet salmer før. Hans
prosastil var vel udviklet, men poesi havde han
ikke givet sig af med.
I februar 1909 blev Eklund kendt med de
planer, som Uppsala Kristelige Studenterforbund
havde lagt om et »studenterkorstog« til hele
landet. Det fremkaldte paany hos ham den stem
ning, han havde givet udtryk for ved mødet i
Huskvarna, og en nat, mens han vaagede over
et af sine børn, som var sygt, blev salmen til.
Mange aar senere, naar han hørte den blive
sunget, syntes han, at det ikke var ham, som
havde skrevet den, den kom saa direkte. Den
27. febr. sendte han den til ledelsen af det plan
lagte korstog med et brev, hvori han nævnte de
tanker, der havde besjælet ham, mens han dig
tede: »Jeg tænkte paa kongesalmen. Jeg tænkte
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paa ordet: »Bed om Jerusalems fred! Ro finde
de, der elsker dig!« Og min vane tro overførte
jeg det paa Sverige og den svenske kirke.«
Der er flere af Davidssalmerne, som kaldes
kongesalmer, men Eklund tænker sikkert paa
Ps. 20, som han netop havde arbejdet med og
omdigtet: »Vår konung på jord! Gud vare dig
blid«. Bibelcitatet er fra Ps. 122,6. Vi kan forstaa
af sammenhængen, at Eklund allerede var ved
at øve sig som salmedigter, da »Fådernas kyrke«
blev til.
Den blev først trykt i »Sveriges Ungdom«
25. marts 1909, og sammen med en melodi af
G. Aulén udkom den samme aar i en mængde
særtryk og blev en mærkesang under korstogs
bevægelsen. Samme aar udkom Eklunds første
salmedigtning »Från kyrkosångens tider«, hvori
den blev optaget som ovenfor. 1921 kom den ind
i tillæget til Wa 533, nu i Sv. 169.
Blader man nu dette debutarbejde igennem,
lægger man mærke til, at det mest er oversæt
teker, 29 danske, heraf 15 Grundtvig, 6 Inge
mann, 17 tyske, 8 bearbejdelser af ældre svenske
og den nævnte kongesalme efter Ps. 20. Der er
tilsidst et tillæg »Till de unga« med tre salmer,
som Eklund ikke selv regner for salmer, først
»Med Jesus fram i de båsta åren«, som hurtigt
blev meget sunget, og 1937 kom ind i Sv 531.
Derefter »Fådernas kyrka« og endelig den mindre
kendte »Når Sveriges tankar tåtna till dåd«.
Det er tydeligt, at Eklund endnu ikke har tænkt
saa meget paa original digtergerning som paa at
hente nyt hjem til en kommende svensk salme
bog. Han var 1908 blevet udnævnt til formand
for en af de mange svenske salmekomiteer, som
efterhaanden blev nedsat til forbedring eller af
løsning af Wallins salmebog.
Ser man paa inddelingen af stoffet i Eklunds
bog, er der først salmer til jul, paaske og pinse,
derefter om »Helg, hvila och tillbedjan«; men
saa følger et betydeligt afsnit om »Guds kyrka«
og et lidt mindre om »Hem, konung och foster
land«. I det sidste afsnit er der ingen danske,
men i afsnittet om kirken spiller Grundtvig en
stor rolle, og det kunde altsaa se ud til, at Eklund
har trænet til »Fådernas kyrka« ved at over
sætte »Tusind aar stod Kristi kirke«, »Kirken
den er et gammelt hus«, »Kirken er som Himme
rige«, »Tør end nogen ihukomme«, »Foragter ej
de ringe dage«, Kingos »Hvor stor er dog den
glæde«, Brorsons »Midt igennem nød og fare«
og Chr. Richardts »Jeg ved en gammel kirke;
dens taame er tre« (som Eklund ogsaa kalder
Grundtvigs). Men resultatet af Eklunds træning
er i hvert fald blevet en nationalsalme, hvori
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store historiske minder, det jævne daglige kristen
liv og ønsket om ny vækkelse indgaar i en helhed
med horisont og rejsning.
Det bør dog tilføjes, at denne salme ikke er
det eneste, Eklund har at sige om kirken. »Guds
kyrkas hårlighet och åra når« handler om den
hellige almindelige kirke, og »Herre Kriste, du
din kyrka« er en bodssalme om kirkens forsyn
delser, som sikkert skulde tjene til at afbalancere
nationalsalmen; men den kom ikke ind i salme
bogen, fordi »Svenska Akademiens« sagkyndige
erklærede, at »Fådernas kyrka« paa »en meget
bedre maade behandlede samme emne« (!)
Der skete nu det mærkelige, da salmen slog
saa stærkt an i Sverige, at den vandrede over
Kølen og blev sunget i Norge paa svensk og med
den svenske melodi. Den blev da hurtigt okku
peret af den nynorske bevægelse og oversat af
Barstad (v. 1 og 5) og Støylen (v. 2, 4, 8, 9); det
blev til »Fedrane kyrkja i Noregs land«, hvis 6
vers er optaget i La rev 803 og Nynorsk 630 og
beregnet til »Okok«, den national-kirkelige fest
paa Olavsdagen.
(»For fådernas kyrka«, 1947, s. 97-120. E. Liedgren:
»Pråster och poeter« 1933, 103-113. »En bok om
biskop J. A. Eklund«, 1946. Elis Malmestrom:
J. A. Eklund«, 1950).
GUD GAV I SKAPARORDEN.
En kristen månniskas kali.
1. Du månniska på jorden
i makt en konung vara skall,
ty Gud i skaparorden
forlånat dig ditt hoga kali.
Sjålf konung utan like,
dig Kristus del beskår
af våldet i det rike,
hvars grundare han år.
I skapelsen, som trångtar
till sin forlossnings dag,
men våndas ån och långtar,
du hårska skall med Andens lag.
2. År syndens boja krossad
och brutet lustans tyranni,
går månniskan, fbrlossad,
från alla vårldens makter fri.
Hon får den makten stora
i ringhetens gestalt
att kunna allt forlora
och kunna åga allt,
att kunna allt forsaka
och allt behålla kvar,
ja, vinna allt tillbaka,
når allt på jord hon mistat har.
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3. Dig Kristus visar vågen,
dår du till denna hoghet når,
om ddmjuk, tyst och trågen,
du på din post i lydnad står:
i modans verk att bringa
de dina dagligt brod,
i tjånargårning ringa
att ge de svaga stod,
att lida tåligt agan
i bitter sorgetid
och utan knot och klagan
hår kåmpa ut din frihets strid.

4. Gud i det dolda skådar
och kronan redan nu beskår.
Han redan nu benådar
den, som i tron har honom kår,
med purpurklådet, vunnet
Guds heliga till skrud,
och silket, som år spunnet
till dråkt åt Kristi brud.
I nådens glans, den klara,
mer ren ån solens Ijus,
han sist skall uppenbara
din hårlighet i Fadrens hus.
5. Så må vi lofvet hoja
till Gud i hvarje verk och ord!
Hvar åkerteg, vi pldja,
den år Guds rikes åkerjord.
Hvar boning, som vi bygga,
i våra faders land,
vill Fadren ofverskygga
med hågnet af sin hand.
Så må vi gladt och stilla
gå fram i nådens tid
och, trogna i det lilla,
forvånta oforgånglig frid.
6. Den konungsliga åra,
som Kristus åt de sina vann,
den skatt, han vill beskåra
enhvar, som allt i honom fann,
Gud vårdes mig forlåna
sin vilja till behag!
Han hjålpe mig så tjåna
min lefnads hela dag,
att, når min skord står mogen,
jag hor från himlens hojd:
»Du var i kaliet trogen gå in uti din Herres frojd!«
J. A. Eklund:
»Psalm och sång«, 1910, s. 138.
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Denne salme om det jordiske kald som en
gudstjeneste blev skrevet den 6. august 1910, da
biskop Eklund rejste med baaden fra Fryksta til
Sunne, og senere paa rejsen blev den sunget i
Bogens præstegaard for første gang. Samme aar
blev den optaget i »Psalm och sång, bearbetningar och forsok«. Det var Eklunds anden sam
ling, hvor oversættelser fra tysk og norsk, og be
arbejdelser af ældre svenske salmer er de talrig
ste, men der er dog flere originale salmer end i
første samling. Det er vel dem, som kaldes »for
søg«, og i dette tilfælde maa man sige, at det er
faldet heldigt ud.
Den blev optaget i salmebogsforslaget af 1911,
som Eklund var med til at udarbejde, hvorved
den kom i kritikkens søgelys, og det gav anled
ning til en række ændringer, som allerede findes
i tillægget til Wa6i4 og gik videre til Sv. 417.
Det er følgende:
1,1-4: Gud gav i skaparorden
Dig, månniska, ditt hoga kali.
Du i hans namn på jorden
I makt en konung vara skall.
3,3-4: Om ddmjuk, fast och trågen
Du stilla i hans lydnad går.
4,9-12: Han troget skall forvara
Det arv han dig berett
Och saligt uppenbara
Vad ånnu intet dga sett.
5,1:

Så må vårt lov vi hoja

6,1:
Den hårlighet och åra,
9-11: Att, når den år lorrunnen,
Jag hor från himlens hojd:
»Du trogen år befunnen,
Det første og sidste vers er nok blevet bedre, men
Liedgren kritiserer ændringen i 3,4, som Eklund
er gaaet med paa, fordi en kritiker pegede paa
den formelt manglende logik i versets begyndelse:
man kommer ingen steder ved at staa stille!
Men Liedgren siger: Er det ikke mere paulinsk
kristeligt og luthersk at sige: hold bare ud og staa
trofast paa din post, saa er du paa den rette vej!
Liedgren regner den for Eklunds bedste salme,
og han siger i 1933, at det vel overhovedet er
den ypperste frembringelse i nyere kirkelig digt
ning. Den har to højdepunkter, det første paulinske - i det andet vers med de herlige
klange fra 2. Kor. 6,10, og det lutherske højde
punkt i v. 5, som muligvis rummer minder om

Eklunds barndomshjem. Silkedragten i 4,7 stam
mer fra Aab. 19,8, hvor de nyere oversættelser
ganske vist har linklæde. Purpurklædet i 4,5
stammer maaske fra Mark. 15,17, den purpur
kappe, som soldaterne gav Jesus paa; det skal
maaske symbolisere »retfærdighedens klædning«,
syndernes forladelse, som er vundet til os ved
Jesu blod.
Eklunds senere salmer saa lyset i de salme
bogsforslag, som han var med til at udarbejde;
det sidste i 1934 var han ene om. Men der ud
kom 1922 endnu' en hel samling: »Under korset
och infor doden«.
I Norge staar biskop Smemo som en af de
ledende i arbejdet paa at forberede en ny salme
bog. Hans »Salmer fra søsterkirker«, Oslo 1964,
der indeholder too oversættelser, mest fra Sve
rige, Tyskland og England, vidner om, at hovedformaalet med samlingen er at hjemhente og
tildanne værdifulde nye salmer, der dels kan
forynge salmebogen, dels føje saadanne toner til,
som man mest mangler. Selv om man nu vistnok
i Norge har flere kaldssalmer, der lægger evig
hedslys over hverdagslivet, end vi har i Dan
mark, er det naturligt, at Eklunds salme er
kommet med, - men forkortet til v. 1,3, 5, fordi
man heller ikke i Norge kan synge lange salmer:

1. Gud gav i skaparorda
deg, menneske, ditt høge kali.
Du i hans namn på jorda
i makt ein konge vere skal.
Sjølv konge utan like
har Kristus del deg gitt
i veldet i det rike
som og skal vere ditt.
I skapningen som stundar
mot sin utløysings-dag,
men enno gret og grunnar,
du rår med Gud i lag.
2. Og Kristus viser vegen
der du til denne stordom når,
om audmjuk, fast og fegen
du stendig i hans lydnad går,
i ærleg yrke hentar
åt dine dagleg brød
og stør den bror som ventar
på hjelp i all slags nød,
og gjerne tåler tukta
når sorg og sut set inn,
og bier stilt på frukta
av sol og regn og vind.
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3. Så la oss hjarto høgje
til Gud med takk i id og ord,
vår vesle åker pløye,
han er Guds rikes åkerjord.
Den heim vi fekk til hugge
her i vårt fedreland,
skal liggje lognt i skugge
og vern av Herrens hand.
Så vil vi trugne nytte
vår stutte arbeidstid
og etter orda lytte:
Gå inn til gieda mi!
Johannes Smemo:
»Salmer fra søsterkirker«, 1964, nr. 51.
Det er godt det, der er. Men mon ikke Luther,
som her taler i v. 3, savner Paulus, som talte i
originalens v. 2 ?
(Litteratur som ved den forrige. Desuden Oscar Lov
gren: »Psalm & sånglexikon«, Stockholm 1964, sp.
168 AF.).

NU GLÅD DIG, MIN ÅNDE, I HERRAN.
En trostepsalm.

1. Nu glad dig, min ånde, i Herran,
Upp, jubla, min sjal, i din Gud.
Låt ångslan och sorg vika fjårran
På Guds, den Allsvåldiges, bud.
Val andra må sucka och kvida,
Men dig som har Gud vid din sida.
Dig hoves blott lovsångens Ijud.
2. Som allting for intet han gav dig.
Så allting han ånnu dig ger.
Den borda du bar tog han av dig.
Nu intet kan skada dig mer.
Så får du ej tveka och drdja:
Ditt huvud du dristigt må hoja,
Och himmelen dppen du ser.
3. Ser bgat Guds himmel den klara,
Och bar du i hjårtat hans frid,
Då trygghet du har i all fara
Och mod for var stundande strid.
Ja, villigt ditt liv kan du mista,
Och glad kan du ge till det sista
Din kraft i din kallelses id.
4. Når friden ett hjårta bevarar,
Stor rikedom får det och makt:
Det råknar ej långre och sparar,
Står ej om sitt eget på vakt.
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Det frestaren bjuder att vika
Och kållor att floda så rika
I lidandets brånnheta trakt.

•

1

5. Men såsom den jagade hinden.
Som ej åger rast eller ro.
Men råds for vart prassel av vinden
Och sjålv ej sin råddning kan tro.
Så vårnlost år månniskans sinne.
Når icke på djupet dårinne
Guds frid och hans salighet bo.
6. Vet, hela Guds frid du behover.
Om hjårtat skall provet bestå,
Och hela Guds himmel dårover
Sitt skyddande valv måste slå.
Hår duger ej dela och tveka.
Hur vågar ditt hjårta du neka
Att hela sin rikedom få?
7. Vi ångsliga gå och betryckta,
På vakt kring vårt nedgråvda pund.
Vi sitta med dorrarna lyckta,
En råddhågad lårjungarund,
Då Herren oss våntat att flnna
Dårute, dår striderna brinna,
I manligt och troget forbund.
8. Som ornar med vingfjådrar unga
Att stiga mot himmelens hojd,
Som hjåltar att måktiga Ijunga
Och sjunga om seger med frojd:
Till sådana ting har oss alla
Vår våldige Gud velat kalla;
Med mindre han icke år nojd.

i
'

9. Kom, himmelske Fader, var når mig:
All kraft utav dig år ett lån.
Om du icke lyfter och bår mig,
Var tager jag vingar ifrån?
Jag vet ju du aldrig kan svika,
Men att jag från dig ej må vika,
O Fader, sånd till mig din Son.
10. O Jesu, den frid, som vi alla
Begåra, blott finnes hos dig;
I morker vi famla och falla.
Så snart du ej lyser vår stig.
Min tro år en flåmtande gnista,
Din segrade ån i det sista.
O Herre, så tro du for mig.
11. Din Hellige Ånde du sånde,
Som allt vad oss felar beskår:
Han styrke mig i mitt elånde,
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Han vise mig dig som du år.
I ångest, i vanmakt och smårta
Han sage mitt klentrogna hjårta,
Att, Herre, du an år mig når.
Einar Billing 1922.
Her efter Den svenska Psalmboken 1937, nr. 380.

Einar Magnus Billing blev født i Lund 6. okt.
1871, hvor faderen Axel Gottfrid Leonard Billing
dengang var lektor og senere blev professor.
Moderen var datter af biskop E. G. Bring i Linkoping. 1884 blev Gottfrid Billing biskop i
Våsterås; senere blev han ogsaa rigsdagsmand.
I hjemmet i Våsterås fik Einar Billing et solidt
grundlag for sin kristelige og teologiske udvik
ling, ikke mindst søndag eftermiddag, naar fade
ren samlede alle husets folk til katekisation. Einar
gik i skole i Våsterås, studerede i Uppsala, blev
teologisk kandidat 1898. Paa baggrund af dybtgaaende eksegetiske og filosofiske studier blev
han 1900 docent i dogmatik og etik i Uppsala,
senere professor, dr. theol. 1911 og endelig 1920
biskop i Våsterås, hvor han døde 17. dec. 1939.
Han har som ung haft stor indflydelse paa den
kristne studenterbevægelse og som biskop paa
kirkelivets udvikling i Sverige.
Foranstaaende salme er den eneste, han har
skrevet. Han havde faaet orlov i nogen tid for
at udarbejde en sagkyndig erklæring om ansø
gerne til det professorat, som han selv havde
haft, og opholdt sig hos sin svoger disponent
G. Tidholm paa Vikmanshyttan i Dalarne. Da
han kom hjem, tilstod han, at han ogsaa havde
brugt tiden til noget helt utilladeligt; han havde
skrevet en salme, han som ellers kun havde
skrevet vers for sjov. Emil Liedgren fik lov at
læse den i et brev af 27. jan. 1922, og han skælver
ved tanken om, at hvis biskoppen havde holdt
sig strengt til sin pligt som sagkyndig og ikke
havde taget imod »salmens genius« paa det ufor
udsete besøg, var denne trøstesalme maaske
aldrig blevet skrevet. Han fik senere lyst til at
skrive en salme om profeterne i Israel, og Lied
gren hørte et par vers af den, men der blev aldrig
tid til at gøre den færdig.
Med overskriften »En trostepsalm« blev »Nu
glåd dig« offentliggjort i »Vår Lbsen« 15. febr.
1922. Den bygger paa Fil. 4,7, et ord der havde
betydet meget for Billings teologiske tænkning i
de sidste aar, og det havde hans hyrdebrev i
1920 handlet om. Hvad han siger i salmen, har
han altsaa levet med længe, og salmen bærer
spor af, at han prædiker for sig selv:
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1,6-7: Der var tungsind i slægten; Billing, baade
far og søn, maatte kæmpe med det. Her
siger sønnen til sig selv, at sukke ikke
sømmer sig for en kristen, kun lovsang.
Denne trøstesalme begynder da ogsaa
som en lovsang uden lige, men jo længere
digteren argumenterer bliver tonen la
vere, og sangen ender med et fattigt
hjertes bøn.
2,5:
Einar Billing var inspirationens mand.
Paa katedret eller paa prædikestolen
fandt hans rige tankeliv og skarpe logik
med lethed de rette ord, men han kunde
blive hjælpeløs ved skrivebordet; han
kunde »tveka och droja« med en ganske
enkel skrivelse.
3,5-7: Saadanne linjer flyder let med, naar man
digter. Men Billing levede og døde paa
dem. Paa grund af tiltagende svaghed
(lungeemfysem) bad han om sin afsked
fra 1. april 1940. Men skønt han var
meget svag, holdt han endnu ordination
18. dec. 1939 og talte med styrke til de
unge over ord fra Klagesangene: Det er
Herrens naade, at det ikke er ude med
os, thi det er ikke slut med hans barm
hjertighed. Samme aften døde han.
10,5:
Heller ikke denne linje er letkøbt. Sidste
gang Emil Liedgren talte med Billing,
sagde denne, at han følte sig forkastet af
Gud og mennesker.

Paa denne baggrund kan man vel sige, at salmen
er en prøvet mands testamente til hans folk og
hans kirke, som han livet igennem arbejdede paa
at føre tættere sammen.
Den første danske oversættelse, som blev
kendt, var provst Raids:
1. Op, glæd dig i Herren mit Hjerte,
min Sjæl du skal juble for Gud,
lad vige al Angest og Smerte
paa Guds den Almægtiges Bud,
naar andre har Klage og Kvide,
skal du, som har Gud ved din Side,
glad bryde i Lovsange ud.
2. Han alting for intet dig skænker,
som fordum i Dag det end sker,
saa bryder han Byrdernes Lænker,
og intet kan skade dig mer,
da maa du ej tvivlende vente,
men dristigt fra Himmelen hente
den Hjælp, som dit Øje der ser.
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3. Ser Øjet Guds Himmel den klare,
har Hjertet Guds-Freden saa blid,
da Tryghed du har i al Fare
og Mod i hver standende Strid,
ja, villigt dit Liv du kan miste
og give saa glad til det sidste
din Kraft i din Kaldelses Tid.

10. O, Jesus den Fred, som vi alle
begære, kun findes hos dig,
i Mørke vi famle og falde,
hvis du ej er Lys paa vor Vej,
min Tro er en ulmende Gløden,
din sejrede dejligt i Døden,
o, Herre, saa tro du for mig.

4. Naar Freden et Hjerte bevarer,
da ejer det Rigdom og Magt,
det tæller ej mere og sparer,
staar ej om sit eget paa Vagt,
saa byder det Fristeren vige,
og Kilderne rinder saa rige
i Lidelsens brændende Skakt.

11. Din hellige Aand du os sende,
han stiller vort Hjertes Begær,
han styrke mig i min Elende
og vise mig dig, som du er,
i Angest og Afmagt og Smerte
han sige mit tvivlende Hjerte,
at Herre, du end er mig nær.

5. Men alt som i Skoven, naar Hinden
den jages, har slet ingen Ro,
men ængstes for Suset af Vinden
og ej paa sin Frelse tør tro,
saa værnløs er Tanke og Sinde,
naar ikke i Dybet derinde
Guds Fred og hans Salighed bo.
6. Du trænger til hele Guds-Freden,
om Hjertet skal Prøven bestaa,
mens over vor Vandring herneden
Gud kupler sit Himmelhvælvs Blaa,
her maa ikke Tvivlen udstykke
og nægte dit Hjerte den Lykke
Guds fuldgode Gaver at faa.
7. Fortrykte og angst vi os røre
og vogte det Pund, vi grov ned,
vi sidde for lukkede Døre,
Disciple med Uro for Fred,
for Herren har klart sat os Stævne
i Striden at prøve vor Evne,
naar mandigt og tro vi gaar med.
8. Til Ørne med Svingfjedre unge,
som flyver mod Morgenens Skær,
til Helte med Lynild paa Tunge
og Lovsang for sejerrig Hær:
til saadanne Ting har os alle
den vældige Gud villet kalde,
de Maal har han sat for enhver.
9. O, himmelske Fader af Naade,
giv Kræfter i Lys og i Løn,
for Styrke og Vinger du raade,
og laan mig din Kraft paa min Bøn,
jeg ved, at du aldrig kan svige,
og at jeg fra dig ej maa vige,
o, Fader skik Bud med din Søn.
18

N. J. Raid.
Kristeligt Dagblad, 12. juli 1942.

Senere fremkom K. L. Aastrups oversættelse i
»Salmer, fjerde Samling 1949«, »Nu glæd dig i
Herren, mit Hjerte«, som sikkert er bedre end
Raids, men dog paa visse punkter mangler af
gørende ting, f. eks. den overraskende linje
9,7, der allerede er lidt svækket hos Raid, men
hos Aastrup bliver til: »O Fader, saa send
mig din Aand!« Men særlig paa eet punkt har
Aastrup ved den lidt større digteriske frihed
faaet et godt resultat, nemlig ved at ombytte
Hinden med en Hare:

5. Men angst, som den jagede Hare,
der ikke har Rast eller Ro,
men ser i hver Lyngtot en Fare
og selv ej sin Redning kan tro,
saa værnløst er Menneskesindet,
saa ængstet og ganske forblindet,
naar dér ej Guds Fred tager Bo.
I Norge er salmen fornylig blevet oversat af
Johannes Smemo i »Salmer fra søsterkirker«
1964, nr. 42, men forkortet til fem vers: 1, 3, 4,
7, 10. Den, som ikke kender originalen, vil finde
det godt, endda meget godt, men trods de 11
vers er der intet at undvære i denne salme.
Det er let at høre, at versemaalet er det
samme som i Grundtvigs »Som tørstige hjort
monne skrige«, og lytter man rigtigt efter, har de
trods den begyndende jubel hos Billing meget
mere tilfælles end formen. Oluf Rings melodi
vil altsaa passe fortræffeligt.
(Emil Liedgren: »Biskop Einar Billing« i Julbok for
Våstarås stift 1940. Oscar Lovgren: »Psalm och sånglexikon« 1964, sp. 59).
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MIN GUD ÅR EN VÅLDIG HJÅLTE.
1. Min Gud år en våldig hjålte,
Som ej sander frid, men svård.
Råttfardighet beter hans bålte,
Och råttvist han domer sin vårid.
Når rått och sanning fdrjagas,
Han reser sig upp i harm,
Och svartaste mdrker dagas,
Når Herren blottar sin arm.
2. O Gud, du densamme forbliver,
Och god år din nitålskans giod.
Så låt oss få kånna din iver
I luttrande smårta och nod.
Låt prova vårt våsen och skilja
Från slagget dess rena jårn,
Och hårda och stårk vår vilja
Till sanningens vakt och vårn.
3. Låt mig bli en pil på din båge,
en pil, som flyger åstad
Lik en flammande Ijungeldslåge
Mot fiendehårars rad.
Låt mig bli en hammare, svingad
Mot falska gudar av dig.
En budkavel, rastlos och vingad,
Som bådar till Herrens krig.
4. Man soker ej bortskjutna pilar,
Och hammaren kastas i vrån.
Forgåten budkaveln vilar:
Vad mer år en månniskas son?
Att leva år strid och fara,
Att leva år storm och brand.
For mig år det nog att få vara
Ett verktyg i Herrens hand.
Emil Liedgren 1912.
Her efter Sv. Psbk. 533.
Karl Gustaf Emil Liedgren blev født 21. jan.
1879 * Rystad i Ostergotland, studerede i Linkoping og Uppsala, blev teologisk kandidat 1905
og gik derefter over i lærergerningen. 1908 blev
han adjunkt i Orebro, men flyttede 1920 til
Våsterås, hvor han virkede som lektor i kristen
domskundskab. Han blev licentiat i teologi 1912,
doktor 1921 og fik titel som professor 1939. Paa
den tid havde han gjort en stor indsats som
medlem af salmebogskomiteen 1934-36 og navn
lig arbejdet paa samlingens fornyelse. Men de
6 originale salmer, som er optaget i Sv., er alle
blevet til tidligere. Derimod er hans fortræffelige
oversættelse af Grundtvigs »O kristelighed«
(»O liv, som blev tånt«, Sv. 332) blevet til i
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1935 under salmebogsarbejdet. Liedgren døde
9. sept. 1963.
Han har været en fortrinlig og alsidig salme
historisk forsker og skribent. »Den svenske
psalmboken« 1910 opnaaede 6 oplag og blev
almindeligt brugt som lærebog, indtil Dick
Helander fik den afløst af sin egen. Liedgren
skrev om »Wallin som psalmdiktare« 1915-17,
»Vox angelica« 1917, »Den andliga sången på
anglosaxisk mark« 1927, »Pråster och poeter«
1933. Hans hovedværk er »Svensk psalm och
andlig visa« 1926, en fortrinlig og aandfuld bog
om svensk salmehistorie i sammenhæng.
Men hvad der ikke har været saa almindelig
kendt, inden den nye svenske salmebog udkom i
1937, er at Liedgren ogsaa er en betydelig salme
digter. Han henter sine inspirationer baade fra
det gamle og nye testamente, som man ser det af
ovenstaaende, men i andre salmer røber han en
dyb forstaaelse for det moderne menneskes ind
stilling, sindstilstand og aandelige nød.
Ovenstaaende salme om troens frimodige
kamp stammer fra 1912. Under pseudonymet
»Dipsykhos« og med overskriften »Två sjålar«
offentliggjorde han i »Vår Losen« to digte. Det
ene fremstiller toven og tvivl med henblik paa
livets gaader. Det andet taler troens frimodige
sprog. Pseudonymet synes at røbe, at digteren
selv er delt mellem de to standpunkter. Det
andet af disse digte er nærværende salme. Eklund
tog den med i sit forslag af 1934, men den er
ikke med i februarforslaget af 1936, som Lied
gren selv var medredaktør af. Den kom dog med
i den endelige salmebog, og vandt i løbet af kort
tid stor anerkendelse.
De svenske præster har den skik, at de ved en
begravelse slutter med et vers, der kan staa som
motto for den afdødes liv. Ved Folke Berna
dettes jordefærd citerede præsten Liedgrens
salme: »Låt mig bli en pil på din båge ...«.
Det var i dette tilfælde særdeles vel valgt.
Men Liedgren selv bevarede sit forbehold
overfor salmen: »... jag år snarast generad for
den - jag år inte alls sådan, som det »jag«, som
talar dår. Men jag er utan skuld till slutraderna
»For mig år det nog« etc., jag hade skrivit: »Det
dr nog att allenast få vara« etc., men det ån
drades, trots min odmjuka och beståmda onskan
att slippa den åndringen«.
Det kunde næsten synes nødvendigt at for
svare salmen overfor digteren selv. Naar han
stadig havde følelsen af, at det var en siamesisk
tvilling, som næppe burde have været skilt fra
sin broder, kan man henvise til, at andre af
Liedgrens salmer i høj grad tager hensyn til den
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her bortamputerede side af troslivet. Man kan
endvidere henvise til, at hovedvægten i hele den
lutherske salmesang ligger paa det passive, det
trøsterige, evangeliet om syndernes forladelse, i
vore dage endda med en stærk understregning
af den helt ubetingede naade, hvorved en anden
side af troslivet kommer til at staa i skygge.
Naar der endelig paa luthersk grund fremtræder
kampsalmer, ser man for sig et billede af kristen
heden, der ligner et fodboldhold, der har trukket
hele angrebskæden ned i forsvaret for at be
grænse det uundgaaelige nederlag overfor verden.
Er der da ingen maalskytter, som vil gaa over
til offensiven? Jo, Luther gjorde det selv! Hans
kampsalme »Vor Gud han er saa fast en borg«
har legitimeret Liedgrens »Min Gud år en våldig
hjålte«. De er børn af samme aand.
Salmebogskommissionen overvejede dens op
tagelse paa grundlag af en oversættelse, der var
foretaget i hast i anledning af Bernadottes
begravelse. Skønt den var godkendt af Liedgren,
hvad kommissionen ikke vidste, undrer det dog
bagefter mere, at to stemte for dens optagelse,
end at syv stemte imod. Den var tidligere oversat
af Knud Koch i Kristeligt Dagblad 28. sept.
1947, »Min Gud er en Heltekonge«, som er
noget afbleget i forhold til originalen. Derimod
er der nu i Norge fremkommet en oversættelse
af biskop Smemo, der har bevaret originalens ild
og kraft:

1. Min Gud er en drott som melder:
Jeg sender ei fred, men sverd!
I hellig rettferd han feller
den dommen vi alle er verd.
Når sannheten hånes på jorden,
han reiser seg full av harm,
og natten biir lyn og torden
når Herren løfter sin arm.
2. Å Gud, du deg selv forbliver,
og god er din nidkjærhets glød,
så la oss få kjenne din iver
i lutrende smerte og nød.
Vis slagget i oss og skill det
fra viljenes rene jern,
og herd oss slik som du vil det,
til sannhetens vakt og vern.
3. La meg bli en pil på din bue
som farer i flyvende jag
lik en flammende lynildslue
i åndehærenes slag.
La meg bli en hammer du svinger
18*
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mot falske guder og svik,
en budstikke båret på vinger,
som kalier til Herrens krig.
4. Hvem leter opp bortskutte piler?
Hvem spør hvor en hammer biir gjemt ?
Hvem husker hvor budstikken hviler?
Hva gjør det om jeg biir glemt?
Å leve er strid og fare,
å leve er storm og brann.
For meg er det nok når jeg bare
får være en Herrens mann.
Johannes Smemo:
»Salmer fra søsterkirker« 1964, nr. 92.
(Oscar Lovgren: »Psalm och sånglexikon«, 1964, sp.
368 ff. Brev fra Emil Liedgren 19. okt. 1948. Priv. ark.).

EN DUNKEL ORTAGÅRD JAG VET.
ORD AV EVIGHET.
1. En dunkel ortagård jag vet,
vårs port jag ofta nalkas.
Den lockar med sin enslighet,
når dagen borjar svalkas.
Dårinne dvåljs min båste vån,
men jag vid porten drojer ån.
2. Jag vet ett vatten, friskt och klart;
var afton kan jag hora
det sorla djupt och underbart,
når andra Ijud ej stora.
Jag kunde nå det med min hand,
men torstar ån vid kållans rand.
3. Jag vet en gammal våg att gå,
når morgon åter randas:
den leder upp mot hojder blå,
dår lått och fritt jag andas.
Från kraft till kraft den vågen bår,
men sålian, sålian går jag dår.
4. O Herre, led mig i din vård
den våg jag gått så sålian;
for in mig i din ortagård
och slåck min tdrst i kållan.
Du vet ju allt vad i mig år,
du vet ock att jag har dig kår.
Emil Liedgren 1919.
Her efter »Forslag till Psalmbok«, 1936.
Dette er en af de mærkeligste af Liedgrens sal
mer og maaske i digterisk henseende den fineste.
Den fremkom i »Vår Losen« 1919, nr. 18, med
overskriften »Vanmaktens ånde«. Eklund optog
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den i sit forslag 1934; den gengives her efter det
følgende forslag, som Liedgren selv var med til
at udarbejde, og den gik uændret ind i Sv. 267.
Oscar Lovgren oplyser, at Liedgren hos mo
derne forfattere havde lagt mærke til saadanne
tanker og forhold til tankerne, som salmen her
taler om. Deraf fremstod denne salme i somme
ren 1919, da Liedgren besøgte Ostergotland og
opholdt sig ved bredden af Motala Strom, hvis
friske brusende og perlende vand skænkede ham
det billede, som bærer andet vers.
Liedgren har i et brev fortalt lidt nærmere om
baggrunden for salmen: »Jeg kan bekende, at
jeg siden min ungdom har haft et vist »valfråndskap« med nogle danske præster, som jeg
gennem Nathan Soderblom fik min opmærk
somhed henledt paa: F. L. Østrup og Morten
Pontoppidan. Og af dem har jeg lært symbolet
»sjælens urtagaard« om bønnen, hvorfor første
strofe i salmen nok nærmest hentyder dertil og
til det fællesskab, som bønnen i Jesu navn giver
med ham, som lærte sine disciple Fadervor. Men
det er nok overhovedet saadan, at jeg i alminde
lighed med de tre billeder sigter til rigdomme,
som staar til vor raadighed, men som vi ikke
gør brug af . .., vi mennesker viger tilbage for
vort rette element, livet med og i Gud. Kyrkoherde Edqvist sagde til mig engang i 1934 om
»En dunkel ortagård«: »Der har du tegnet det
moderne Sverige«. - Men dette salmeforsøg er
ogsaa blevet betegnet som vildledende med hen
syn til salighedsvejen (Kirkemødet 1936: præsten
Tholén) - det hjalp ikke, at jeg fremhævede, at
det ikke var meningen med dette forsøg at skildre
»ordo salutis«, men at det var en syndsbekendelse.
Saa hed det: Salmer, som ikke kan forstaas uden
kommentar, er ikke passende«.
Denne salme er ogsaa en tvillingsalme, men i
dette tilfælde er der ingen modsætning mellem
tvillingerne. I det næste nr. af »Vår Losen«
fremkom følgende salme med den samme over
skrift »Vanmaktens ånde«:
Mark. 7: 34.
1. Ord av evighet,
Måstare, som vet
att med Gud och månskor tala
och de stummas nod hugsvala,
Ids med måktig hand
våra tungors band.
2. Bryt vår stolthets damm
och låt brusa fram
all den oro som oss jåktar,
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allt det kval som tyst fdrsmåktar;
giv det form och Ijud,
bar det upp till Gud.
3. Och når Guds behag
ger en solskensdag,
når ej långre plågan stinger,
men av frdjd vårt hjårta springer
i befriat brdst,
giv då glådjen rdst.
4. Hjålp oss att ej kalit
se och tåla allt,
men når det biir brott att tiga,
kom att våra låppar viga
och gdr rdsten varm
av din kårleks harm.
5. Helst dock låt oss få
bjuda frid och nå,
liksom du, igenom stångda
ddrrar in till de betrångda,
giva dem din ro
och din kraft till tro.
6. Du Guds starka Ord,
skapa om vår jord.
Till ditt rikes tjånst bered oss,
Herre, gdr ett under med oss:
alla loftens Ja,
såg ditt Effata.
Emil Liedgren 1919.
Her efter »Forslag« 1936.
Som bibelordet i overskriften og salmens ind
hold i det hele taget viser, er den skrevet over
evangeliet til 12. sønd. e. trin. Men det er i høj
grad nutidens mennesker, som er taget paa
kornet. Syndsbekendelsen i den forrige salme, at
man ikke gør, hvad man i grunden vilde, er her
blevet til bøn om, at mennesker maa kunne
lukke op og i bønnen faa luft for deres uro,
deres sorg og glæde, deres tapre bekendelse og
vidnesbyrd. Derfor kaldes Jesus i første linje
»ordet fra evighed« og salmen slutter sin ind
trængende bøn med at kalde ham »alle for
jættelsers Ja«, jvf. 2. Kor. 1,20.
Salmen blev optaget i Sv. 414. Selv om den
knap er saa berømt som den forrige, er det dog
en ægte Liedgren, og i dette tilfælde kan der
anføres en ret god dansk oversættelse af Knud
Koch:
1. Evige Guds Ord,
Gud, og dog vor Bror,
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som paa Modersmaal vil tale
og de stummes Nød husvale.
Løs med mægtig Haand
vore Tungers Baand.

just din kårleks låga år,
att ock vreda
vindar leda
hem till dig den du har kar.

2. Anger, som vi stolt
har tilbageholdt,
Uro, vi ej selv kan tyde.
Længsler, som i Sindet bryde,
giv dem Gennembrud,
bær dem frem for Gud.

3. Frost och hagelskurars flode
lågga mången lustgård 6de,
men en dag år allt forbytt:
kala, tomma
grenar blomma,
liljor resa sig på nytt.

3. Og naar Guds Behag
sender Solskinsdag,
naar ej mere Smerten stinger,
men med Jubel let vi springer,
giv da Glæden Røst
i befriet Bryst.

4. Dår vi ån i ångest hora
ovisst mummel nå vårt ora,
helgmålsringning Ijuda skall:
genom Ijusa
valv skall brusa
påskkoralers jubelsvall.

4. Du, som har os kaldt
Jordens Lys og Salt,
lad din Ild paa Tungen gløde,
hvergang Tavshed bliver Brøde.
Tryk os Sværd i Haand,
fri for Frygt vor Aand.

5. Åter for du oss de gamla
vågarna; ej mer vi famla
var sin egen dunkla stig:
samfållt bojas
knån, och hojas
unga hjårtan upp till dig.

5. Helst dog send os ud
med et Fredens Bud.
Lad os gennem Porte stængte
naa som du til de betrængte,
saa til Sjælero
de faar Kraft til Tro.

6. Dig vi prisa och beromma,
som i vrede allt kan doma
och i nåd fbrlåta allt,
som vill doda,
for att foda
allt på nytt till ny gestalt.

6. Du Guds stærke Ord,
omskab helt vor Jord.
Underet fra gamle Dage
naadig du paa os gentage.
Alle Løfters Ja,
sig til Effata.
Knud Koch.
Præsteforeningens Blad, 1947, 12. Okt., s. 544.
(Oscar Ldvgren: »Psalm och sånglexikon«, sp. 371.
Brev fra Liedgren 19. okt. 1948).

FADER, DU VÅRS HJÅRTA GOMMER.
1. Fader, du vårs hjårta gdmmer
helighet, som allting domer,
kårlek, som forlåter allt,
du vill ddda
for att foda
oss på nytt till ny gestalt.
2. Dig vi bedja: Låt oss kånna
att den eld som vill fdrbrånna

Emil Liedgren 1902, 1910, 1936.
Her efter »Forslag« 1936.
Denne salme, som er Liedgrens først offentlig
gjorte, blev digtet allerede 1902, men blev om
arbejdet 1910, da den blev trykt i »Vår Losen«
med overskriften »Nytt liv«. Den er fremsprunget
af rent personlige forhold og havde, da den blev
offentliggjort, til baggrund det nye aandelige liv,
som opstod i det kristelige studenterforbund i
Uppsala. Lige fra barndommen var Liedgren
stærkt optaget af de gammeltestamentlige pro
feter. Derfor anfører Lovgren følgende skrift
steder:
V.
V.
V.
V.
V.

1:
2:
3:
4:
5:

5. Mos. 32,39; 1. Sam. 2,2, 6; Johs. 3,3.
Es. 33,14; 10,17.
Es. 32,15; 35,1, 2, 7; 41,18-19.
Es. 8,19.
Jer. 6,16; Es. 53,6; 59,9-11.

Det var ogsaa den første af Liedgrens salmer,
som blev optaget i salmebøgerne, nemlig i til
læget til Wa 584, og den blev endnu engang lidt
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omarbejdet af Liedgren i forslaget 1936, hvor
efter den gik ind i Sv. 305.
Foruden de hermed nævnte salmer er endnu
to optaget i den nye salmebog, nemlig daabssalmen »Gud, hos dig år livets kålla« fra 1911
(oversat af Harald P. Madsen i Præsteforeningens
Blad 1946, 26. april, s. 360) og »Måstare, alla
soka dig«, som Helander kalder omdiskuteret.
Det er sandt i den betydning, at den er paa
manges læber og sætter manges tanker i gang.
Den handler om det moderne menneskes uro
lige søgen, skrevet i 1919 over ordet i Mark.
1,35-37, som Liedgren ofte havde overvejet,
siden han under en sygdom i 1901 blev rigtig
opmærksom paa det. Men den har ogsaa til
baggrund begivenheder, som fornylig var sket,
f.eks. Sven Lidmans mærkelige omvendelse, der
ligger bag v. 4:
Herre, du hor vad hjårtet ber,
åven når låpparna håda.
Hogvisa mån du sett och ser
hemligt din troskel betråda.
Kraft, som vart band i vanvett bråckt,
måste i odmjuk tjånardråkt,
tåmt av din rost, sig klåda.
Men Liedgren havde mærkeligt nok selv den
opfattelse, at hans digtning og hans salmebogs
arbejde til 1936 var mislykket. »Det maa nok
betragtes som et faktum«, skrev han i et brev,
»det har jeg en rig samling til bevis paa. Og
mine salmers værdiløshed kan da i det mindste
de, som skal hente deres kundskab om vor nye
salmebog fra den eneste »officielle« salmehistorie,
vi har (prof. Dick Helander: Svensk Psalmhistoria), ikke let svæve i uvidenhed om. Men
naturligvis findes der forskellige synspunkter, og
jeg har jo ogsaa faaet mildere domme. Det hører
til ubehaget ved offentlig fremtræden, at man
bliver genstand baade for overvurdering og
undervurdering«.
Meget mere træffende skriver provstinde Helga
Wentz, der i sin skoletid fik et stærkt indtryk af
Liedgrens undervisning og hans noble person
lighed, at hans »Nytt liv« (nærværende salme)
har fulgt hende gennem livet, siden den først
blev offentliggjort 1910. Hun føler sig i den grad
i slægt med ord og udtryk ogsaa i Liedgrens
øvrige salmer, at hun altid glæder sig, naar hun
ser dem paa nummertavlen.
Aastrup har overført »Nytt liv« til dansk:
1. Skaber, Gud, hvis Hjerte huser
Vrede, som alt Hovmod knuser,
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Kærlighed, som læger Saar,
du vil døde
og genføde
os til Livets Gyldcnaar.
2. Giv os, at alt her vi kender,
at den Ild, hvor vi os brænder.
Kærlighedens Lue er,
at og vrede
Storme lede
kan til dig, hvem du har kær.
3. Vandet af dit Vidnes Taare
grønnes Ødemark ad Aare,
bærer Brød til Land og Stad.
Tørre Kviste
vist skal briste
end engang med Blomst og Blad.
4. Hvor vi nu i Angst maa høre
Satans Rangle, skal vort Øre
fange Søndagsklokkens Klang.
Dine Huse
gennemsuse
skal paany en Paaskesang.
5. Du os fører ad de gamle
Stier. Aldrig mer vi famle
skal vor egen dunkle Vej.
Knæ skal bøjes,
og ophøjes
Hjerters Lovsang imod dig.
6. Dig vi priser og berømmer,
som i Vrede alting dømmer,
naadigt dog forlader alt,
som vil døde
og genføde
os, som under Dommen faldt.
K. L. Aastrup:
»Salmer, fjerde Samling 1949«, s. 53.
(O. Lovgren: »Psalm och sånglexikon«, sp. 369-70.
Dick Helander: »Svensk Psalmhistoria« 1946, s. 177.
Helga Wentz: »Hågkomster« i Lunds stifts Julbok
1953, s. 64. Brev fra Liedgren 19. okt. 1948).

SOM SÅDDEN FORNIMMER GUDS
VÅLBEHAG.
1. Som sådden fornimmer Guds vålbehag
i fattig och stenig mull,
så prisa din Gud, du min kropp, i dag
for vågens och bordornas skull.

BENGT NYSTROM

For kraften och viljan, for stegets svikt,
for klara och strånga bud,
for jordisk gårning och jordisk plikt
jag tackar dig, himlarnas Gud.
2. Den kommer så stilla, din vilodag,
med frid och med helig ro.
Ditt krav år så stort och min kraft så svag.
Så lår mig, o Herre, att tro,
att helga mitt verk åt din kårleks sak
och glomma mitt eget liv.
Den bordas tyngd som gor ryggen rak,
du skordarnas Herre, mig giv.
3. O led mig med enkla och trygga ord
var dag i ditt rike in,
och lår mig att minnas att denna jord,
och icke blott himlen, år din,
att hår skall det provas, som vårde fått,
allt efter din strånghets lag;
men måt mig, o Gud, med din mildhets mått
en gång på uppståndelsens dag.
Bengt E. Nystrom 1936.
Forslag till Psalmbok for Svenska Kyrkan 1936.

Bengt Engelbrekt Nystrom blev født 20. sept.
1886 i Soderkoping, hvor hans far var læge. Men
slægten var bønder, og det mærkes i Nystroms
digtning. Han gik skolevejen og blev 1919 ad
junkt i Stockholm, underviste i matematik og
skrev lærebøger om funktionslære og analytisk
geometri. Men han var tillige digter. Han de
buterede allerede 1907 med digtsamlingen »Vilse
vindar«, fik sit lyriske gennembrud 1929 med
»Jordens oro«, men hans kristelige vendepunkt
kom 1934 med »Rymden klarnar«, og de senere
samlinger har befæstet hans standpunkt.
Naar han tænker tilbage paa gymnasiasttiden,
da hjernen »skvulpede af Bebel, Marx og Anti
krist«, kan han alligevel ikke fortryde den:
Ett hjårtas våg, forst bort, så hem,
med stånk av blod i varje spår.
O Herre, jag vålsignar dem,
min otros och min smårtas år.
Men nu har han fundet tilbage til sin rod. Naar
han staar i den kirke, som hans forfædre har
bygget, maa han udbryde:
Jag vill ej stå som såmre man.
Din kraft i dag, o Herre, giv!
Bygg av mig sjålv, då jag ej kan,
mitt verk, mitt liv!
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Han er naaet til at kunne bekende sin tro uden
at ryste paa stemmen. »Jag tror på Gud. Jag
vet det lungt, jag darrar ej på rosten ens ...«
(af digtet »Min Kyrka«).
I 1935 havde han skrevet en »Vardagspsalm«
i Forsamlingsbladet, »Mitt liv rinner bort som
var fattig dag«. Den havde fanget Emil Lied
grens opmærksomhed, og da han i efteraaret
traf digteren ved et møde paa Sigtuna, foreslog
han ham at skrive en salme om arbejdets glæde
og velsignelse. Liedgren var i salmebogskommis
sionen og var stærkt interesseret i at faa nye og
nutidige toner frem. Tanken fængede hos Nystrdm. Hans hjerne tumlede med den, naar han
sad i sporvognen mellem hjemmet og skolen.
Den skulde handle om glæden ved arbejdet,
taknemlighed over helbred og kræfter, den lykke
at man havde en pligt, pligten til at arbejde i
kærlighed, følelsen af, at ens kraft dog ikke slog
til, at hver dag maa begynde forfra ... og takken
maatte naturligvis blive til bøn ... om Guds
barmhjertighed tilsidst ... Men hvordan skulde
salmen begynde? En dag paa sporvognen kom
pludselig begyndelsen: »Som sådden fornimmer
...« og derefter formede det hele sig. Det var
netop en lørdag eftermiddag, det kan man se af
begyndelsen til det andet vers, og derved blev
hverdagssalmen tillige en søndagssalme, som
navnlig den svenske ungdom har taget til sit
hjerte. Liedgren fik den i nytaaret 1936 paa et
nyt Sigtunamøde, og den kom straks med i det
nye salmebogsforslag, hvorfra den uændret gik
videre til Sv. 458. Den tidligere hverdagssalme
fra 1935, som maaske hellere maatte kaldes et
hverdagsmenneskes salme, kom ogsaa med i
salmebogen blandt »Psalmer att låsas vid
enskild andakt«.
En dansk oversættelse volder betydelige van
skeligheder, ikke blot fordi der er sproglige fald
gruber som »stegets svikt«, der ikke betyder
noget med at snuble, tværtimod, men ved den
strenge stil og de tilsyneladende springende over
gange. Salmebogskommissionen havde en over
sættelse af Knud Koch, som netop faldt udenfor
stilen, og nedenstaaende af et kommissionsmed
lem, som siden har forbedret den lidt:
1. Som sæden fornemmer Guds velbehag
i fattig og stenet muld,
saa pris, du mit legem, din Gud i dag,
da vejen af byrder er fuld.
For kraften og viljen, for spændstig gang,
for klare og strenge bud,
for jordisk gerning, for pligtens tvang
jeg takker dig. Himlenes Gud.
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2. Den kommer saa stille, din hviledag,
med fred og med hellig ro.
Dit krav er saa stort og min kraft saa svag.
Saa lær mig, o Herre, at tro,
at gaa i din kærligheds tjeneste tryg
og glemme mit eget liv.
Den byrde, som netop gør rank min ryg,
du, arbejdets Herre, mig giv.

2. Herre, jag vill bida
stilla vid din port,
icke fåfangt strida,
som jag fordom gjort.
Jag formår ej draga
himlen till mig ner.
Intet kan jag taga,
som ej du mig ger.

3. O led mig med enkle og trygge ord
hver dag i dit rige ind,
og lær mig at huske, at denne jord,
og ikke blot Himlen, er din;
og prøv mig efter dit strenge bud
paa gerning og sindelag;
men døm mig efter din mildhed. Gud,
engang paa opstandelsens dag.

3. Men jag vill besinna,
Gud, din stora nåd
och mig odmjukt finna
i din kårleks råd.
Jag som ej kan klappa
ens uppå din dorr
ligger på din trappa,
arm som aldrig forr,

Den ordrette gengivelse i 3,1-4 er foretrukket
paa bekostning af bedre rim, som let vilde med
føre uvedkommende tanker. Men i mangel af
plads og en helt tilfredsstillende oversættelse blev
salmen ikke optaget.
Senere er fremkommet en oversættelse af
Trygve Bjerkrheim paa norsk rigsmaal, men den
bedste er biskop Smemos, der forholder sig friere
til originalen. Han har her i »Salmer fra søster
kirker« nr. 52 valgt den nynorske sprogform:
»Som sædet får kjenne kor Gud er rik«. Han har
navnlig en god slutning, selv om den fjerner sig
fra originalen:
At her skal ho prøvast, mi heile ferd,
på heile ditt strenge krav.
Men døm meg etter min Frelsars verd
den dag eg skal fram or grav!
(Lovgren: »Psalm och sånglexikon« 1964, sp. 469.
»Kyrkan sjunger«, Stockholm 1934, s. 72 ff. Trygve
Bjerkrheim i Concordia 1963, s. 26-28).

HERRE, JAG VILL BIDA.
Klagov. 3: 25,26.
1. Herre, jag vill bida
stilla vid din port,
tilis min sjal din blida
fadersblick fdrsport.
Trott på allt mitt eget,
ddmjukt hår jag står.
Hjalp mig sista steget,
du som allt formår.

4. arm, och dock oåndligt
trygg i sjålens grund.
Något Ijust och vånligt
når mig denna stund.
Ifrån rymder hoga
friden dalar ner,
och mitt håpna oga
Herrens godhet ser.
5. Månne Gud forkastar
någon enda sjål
som till honom hastar?
Nej, jag vet det vål:
om ån vårlden råmnar.
Herrens nåd står kvar;
trygg år den som låmnar
sig i hans forvar.
6. Det år gott att bida,
Herre, vid din port.
Himlar oppnas vida,
hår år helig ort.
Och min sjål fornimmer
en ny glådjeton,
och jag ser ett skimmer
från en snovit tron.
H. Oberg 1935.
Her efter »Forslag« 1936.

Hans Emanuel Oberg blev født 1. marts 1893 i
Nora i Ångermanland, studerede i Uppsala og
Gdteborg, blev teologisk kandidat og ordineret
1918, komminister i Junsele 1919, sognepræst i
Sidensjo 1928, kontraktsprovst 1938 og pensio
neret 1959. I sin studentertid havde han en
følelse af, at han ikke formaaede at opleve troens
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virkelighed, hvorved ordet fra Klagesangene
3,25-26 fik betydning for ham, fordi det taler
om Guds godhed mod den, som venter og haaber
i stilhed. Det ord valgte han ogsaa som tekst til
sin ordinationsprædiken, og mange aar senere,
22. nov. 1934 talte han over det ved en andagt
i radioen. Kort derefter skrev han denne salme,
som med overskriften »Vid Herrens port« blev
offentliggjort i »Tro och gårning« 1935. Aaret
efter blev den optaget i februarforslaget til
Psalmbok for svenska kyrkan, hvorfra den her
er taget. Ved optagelsen i Sv. 287 nøjedes man
med de to første og de to sidste vers. Det andet
blev dog omarbejdet saaledes, at man tog slut
ningen først. Denne tekst er oversat til dansk af
Knud Koch:

1. Herre, jeg vil stille
vente ved din Port,
til du med dit milde
Blik mig glad har gjort.
Træt jeg er omsider
af mig selv og mit.
Du, som for os strider,
før mig sidste Skridt.
2. Jeg formaar ej drage
Himlen ned til mig.
Intet kan jeg tage,
alt jeg faar fra dig.
Derfor fattig, lille,
ikke stor som før,
bier jeg nu stille,
Herre, ved din Dør.
3. Skulde Gud forkaste
nogen Synder, som
hen til ham vil haste?
Nej, han siger: Kom!
Herrens Ord forbliver,
om saa Verden brast.
Tryg er den, som giver
hen til ham sig fast.
4. Salig den, som bier.
Herre, i din Port.
Suk og Klage tier.
Udsyn aabnes stort:
Denne Verden viger,
borte er dens Ve.
Frem for Øjet stiger
Tronen, hvid som Sne.
Knud Koch.
Tilsendt salmebogskommissionen 13. sept. 1949.

Der er dog mere digterisk storhed over biskop
Smemos oversættelse »Herre, jeg vil bie« i »Sal
mer fra søsterkirker«.
(O. Lovgren: »Psalm och sånglexikon«, sp. 789).

TUNG OCH KVALFULL VILAR HELA
1. Tung och kvalfull vilar hela
vårldens nod på Jesu hjårta;
och han kaliar oss att dela
denna bordas tyngd och smårta,
2. ej att dela glådjen bara,
utan Udåndet tillika.
Vi som ville kristna vara,
må vi icke Kristus svika.
3. Infor Kristus åro alla
ett, och allas nod gemensam.
Falska skiljemurar falla,
når jag står for korset, ensam.
4. Oster, våster, norr och soder
korsets armar dverskygga:
alla åro våra broder,
som på jorden bo och bygga.
5. Då vi broders bordor båra,
med och for varandra lida,
år oss Kristus åter nåra,
vandrar, osedd, vid vår sida.
Anders Frostenson.
Forslag till Psalmbok, 1936.
Saaledes saa denne salme først lyset i »Forslag
till Psalmbok for Svenska Kyrkan« 1936, det
saakaldte februar-forslag, der blev udarbejdet af
en komité af sagkyndige paa grundlag af Eklunds
forslag af 1934. Komiteen optog 19 af den unge
Frostensons salmer, som for det meste var digtet
sommeren før, efter at en fremtrædende forfatter,
J. G. Thorsell, der selv var salmedigter, ind
trængende havde opfordret ham dertil.
Men i den endelige salmebog af 1937 frem
træder salmen anderledes. De to første vers er
slaaet sammen til eet, de to sidste ligeledes.
V. 3 er udeladt, og i stedet er digtet følgende:
2. En och en vi måste stiga
Till det kors, som allt forsonar,
Att oss helt åt honom viga.
Som i himlars rike tronar.
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Andens liv i oss han tånder.
Då vi lyda, han oss leder,
in i gårningar oss sander,
Som han dag for dag bereder.
Dette var en betydelig forbedring. I denne skik
kelse med tre otte-linjede vers er den blevet kendt
og elsket i Sverige; den er vel ogsaa den mest
betydelige af de ni salmer af Frostenson, som kom
ind i den nye salmebog. Han var da kun 31 aar
gammel.
Han blev født 23. april 1906 i Loshult, stude
rede i Lund, blev teologisk kandidat 1932 og
aaret efter præsteviet medhjælper ved Gustav
Vasa kirken i Stockholm, senere kapellan. 1948
blev han sognepræst paa Lovd i Målaren, hvor
Drottningholm slot ligger. Hans salmer præges
af inderlighed, dyb og stille kraft; det gør ogsaa
hans prædikener. Paa sommersøndage gaar der
kirkebusser til Lovo.
Blandt hans kendte salmer er idrætssalmen
»Du, o Gud, år livets kålla«, som ogsaa fremkom
1936 med 6 vers, hvoraf to blev udeladt og er
stattet af et nyt inden optagelsen i Sv. 535. Den
er oversat baade af Knud Koch og Josef Peter
sen. Der blev udtalt ønsker om at faa den med i
Den danske salmebog, men det gik ikke. Den
korte og enfoldige »Jesus från Nasaret går hår
fram« er blevet modtaget enstemmigt af svenske
kristne.
Den nærværende salme er af Liedgren blevet
kaldt en salme om Kristi fortsatte lidelse; her
bliver fællesskabet med Frelseren til et fælles
skab med hans og vore lidende brødre i verden.
Ogsaa her i Danmark har den gjort et dybt
indtryk, og salmebogskommissionen overvejede
stærkt at optage den. Man havde en oversættelse
af Knud Koch, som var trykt i Nationaltidende
9. maj 1948, en anden fra et medlem af kom
missionen og endelig Aastrups, som her gengives.
Paa dette grundlag arbejdede man videre, og
man besluttede i første omgang at optage den,
men senere maatte man, om end noget tvivlraadigt, udelade den igen paa grund af plads
mangel.
1. Tung og kvalfuld hviler hele
Verdens Nød paa Jesu Hjerte,
og han kalder os at dele
denne Byrdes Vægt og Smerte,
ej hans Krone blot at bære,
men hans Tornekrans tillige.
Skal hans Kirke her vi være,
maa vi fra hans Lov ej vige.
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2. Samles maa vi, en og alle,
ved det Kors, som alt forsoner,
dér hans Naade at paakalde,
som ved Kraftens Højre troner.
Livets Lys hos os han tænder,
ved sin Aand vor Færd han leder,
ind i Gerninger os sender,
som han Dag for Dag bereder.
3. Hvem vi er, og hvad vi gælder,
hvad end Verden maa os kalde,
- Kristi Kors den Dom dog fælder:
Syndens Trælle er vi alle.
Da maa vi og Brødre være
og skal fælles Skæbne lide.
Naar vi nemmer ret den Lære,
Jesus vandrer ved vor Side.
K. L. Aastrup:
»Salmer, fjerde Samling 1949«, s. 47.
De to første vers er her bedre end det grundlag,
kommissionen havde, men i det sidste vers er
billedet af korset, som skygger og favner over hele
jorden gaaet tabt, og verset har faaet en teologisk
drejning.
(O. Lovgren: »Psalm och sånglexikon«, sp. 210 f.).

BED FOR MIG, HERRE KÅR.
i.

Modfalld och trott jag år,
orkar ej mer.
Bed for mig, Herre kår.
Se till mig ner.
Jag har blott synd och brist.
Bonen sin kraft har mist.
Bed for mig, Jesu Krist,
bed for mig, du.

2. Nu råder morkrets makt.
Frestelsens hår
hjårtat i ångest bragt.
Jesu, bliv når.
Bed att min tro ej slåcks,
bed att mitt hogmod ståcks,
bed att min kårlek våcks.
Bed for mig, Krist.
3. Såsom for Petrus du
bad i hans nod,
bed for mig, Herre, nu,
styrk mig, giv stod,
att jag bevarad må
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genom all fara gå,
snart i din skara stå,
evigt dig når.
Anders Frostenson.
»Forslag till Psalmbok«, 1936.

Denne bøn om Jesu forbøn, formet i korte sæt
ninger, gribende raab, fremkom i februar
forslaget 1936, som indeholdt 19 af Frostensons
salmer; denne var blandt de 9, der aaret efter
blev optaget i den endelige salmebog, idet dog
begyndelseslinjerne blev ombyttet: »Bed for mig,
Herre kår. Se till mig ner. Modfålld och trot jag
år, orkar ej mer«. Den hviler paa bibelordene
Rom. 8,34; Hebr. 7,25 og 9,24; Luk. 22,31-32.
Den er oversat af Knud Koch:
1. Bed for mig, Herre kær,
se til mig ned.
Modløs og træt jeg er,
Udvej ej ved.
Jeg har kun Synd og Brist,
er som en saftløs Kvist.
Bed for mig, Jesu Krist;
bed for mig, du.
2. Nu raader Mørkets Magt.
Fristelsens Hær
Hjertet i Angst har bragt.
Jesus, bliv nær.
Herre, kom mig ihu.
Hjælp du min Vantro nu.
Alting formaar jo du.
Bed for mig, Krist.
3. Peter du glemte ej,
bad for hans Tro.
Bed, Herre, at til dig
fast jeg maa gro,
saa jeg bevaret maa
gennem al Fare gaa,
snart i din Skare staa,
evigt dig nær.
Knud Koch.
Tilsendt salmebogskommissionen 13. sept. 1949.

BEVARA, GUD, VÅRT FOSTERLAND.
1. Bewara, Gud, wårt fosterland,
Håll ofwer det din starkhets hand
Och war dess hågn i strid som frid,
I sorgens som i glådjens tid.

2. Hår se wi hwad oss mest år wårdt,
Hwad wi på jorden skatte kårt:
Ej fjerran fins en bygd, ej når.
Som år for oss hwad denna år.
3. Hår hafwa wåra fader bott,
Arbetat, kåmpat, hoppats, trott;
Hår åfwen wi wår boning fått
Med samma lif och samma lott.
4. Hår skola wåra barn också
En gång på wåra stigar gå.
Ha det wi haft, se det wi sett,
Till Herren bedja, som wi bedt.
5. Gud, skydda detta kåra land
Från sjo till sjo, från strand till strand;
Sånk ofwer det din milda wård,
Som sommardagg på rosengård.
6. Wålsigna hwarje trofast sjål,
Som onskar det af hjertat wål;
Men slå hwart ondskans uppsåt ned,
Som will dess fall och stor dess fred.
7. Låt det få bli och wara ditt,
Befolkadt, tryggadt, gladt och fritt,
På kårlek bordigt som på råd
Och uppfyldt af din Andes nåd.
8. Du hulpit det ur morker opp
Liksom en blomma ur sin knopp:
Så låt det ock till tidens slut
Uti ditt Ijus få wecklas ut.
9. Det Ijuset år ditt helga ord,
En sol for himmel och for jord;
Gif att det klart oss lysa må
Och att från det wi aldrig gå.
J. L. Runeberg 1857.
Her efter »Swensk Psalmbok for de ewangelisktlutherska forsamlingame i Storfurstendomet Finland«,
1886.
Johan Ludvig Runeberg (1804-1877), lektor i
græsk og romersk litteratur i Borgå, berømt som
digter paa grund af »Elgskyttarne« og første del
af »Fånrik Ståls sågner« og mange mindre digte,
fik i 1853 den opgave sammen med Lars Stenbåck og Bengt Olof Lille at stille forslag til en ny
salmebog for de svenske menigheder i Finland.
Runeberg havde ikke tidligere givet sig af med
salmearbejde, men hans kristelige indstilling var
dog velkendt, og det viste sig, at han fyldte sin
plads. De tre skulde arbejde hver for sig, og i
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1857 skulde de sammenligne deres forslag. Men
kun Runeberg var færdig, og hans forslag blev
da trykt og udkom samme aar. Det blev straks
godt modtaget, men snart rejste oppositionen
sig, og det blev henlagt. Stenbåck udgav sit
forslag 1866, hvorefter det ligeledes blev hen
lagt, og en ny komité udarbejdede et nyt forslag
1868, som blev henlagt, fordi det var for kon
servativt, og endelig stillede en ny komité, hvori
Zachris Topelius var formand, et nyt forslag
1879, som kom til at danne grundlaget for den
salmebog, der blev godkendt af kirkemødet 1886.
Runeberg havde fortrinligt restaureret mange
af de gamle karolinske salmer fra Swedbergs
salmebog, og han havde i sit forslag tilføjet 57
af sine egne. Han var under arbejdet blevet en
betydelig salmedigter. Blandt hans egne salmer
var ovenstaaende bøn for fædrelandet. Den er
sammen med mange andre af Runebergs salmer
gaaet ind i den svenske salmebog. I Norge har
La rev 801 optaget fem vers, der er bearbejdet
af Nordahl Rolfsen, »Du Herre, som er sterk
og stor«, og Nynorsk 618 har en oversættelse af
Rasmus Flo: »Gud frede um vaart fedreland«.
Aastrup har oversat den til dansk:
1. Bevar, o Gud, vort Fædreland,
hold over det din stærke Haand,
og vær dets Hegn i Fred og Strid,
i Sorgens som i Glædens Tid.
2. Her ser vi, hvad os mest er værdt,
alt, hvad der er vort Hjerte kært.
Ej findes fjernt en Egn, ej nær,
som er for os, hvad denne er.
3. Her haver vore Fædre bo’t,
arbejdet, kæmpet, haabet, tro’t.
Her ogsaa vi vor Bolig fik,
i Arv fra dem til os den gik.
4. Her vore Børn skal ligesaa
engang ad vore Stier gaa
og eje, hvad vi ejer nu,
som Fædre komme os i Hu.
5. Gud signe dette kære Land,
fra Hav til Hav, fra Strand til Strand.
Af Himlen det sit Gode faar
som Sommerdug paa Rosengaard.
6. Velsign, o Gud, hver trofast Sjæl,
som ønsker det af Hjertet vel;
men slaa de ondes Anslag ned,
som vil dets Fald og brød dets Fred.
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7. Lad det for altid være dit,
beboet af et Folk, der frit
vil tage alting af din Haand
og styres af din Visdoms Aand.
8. Du hjalp det før af Mørket frem
som Blomsten ud af Knoppens Gem;
saa lad det da i Lyset staa,
indtil Alverden skal forgaa.
9. Det Lys, det er dit Naades-Ord,
en Sol for Himmel og for Jord.
Giv, at det klart her lyse maa
og aldrig mere fra os gaa.
K. L. Aastrup:
»Salmer, fjerde Samling 1949«.
(Karl-Erik Forssell: »Studier i Finlands svenska psalmbok av år 1943«, Helsingfors 1955, s. 17-21 o. fl.
Lovgren: »Psalm och sånglexikon«, sp. 577. Olav
Cleve i »Kristen sang og musikk« I, Oslo 1962,
sp. 601-609).

HAN PÅ KORSET, HAN ALLENA.
1. Han på korset, han allena
år min frojd och salighet.
Ingen kan så val mig mena,
ingen så mitt basta vet,
ingen år som han mig god,
ingen har så tålamod:
sokte jag kring jorderike,
aldrig funne jag hans like.
2. Jordisk vån kan lindra noden
for en vån som hjålp begår,
jordisk kårlek går i ddden,
når med kårlek lont den år.
Men var se vi hår en man
som så tåligt ålska kan,
att han allt for dem vill båra,
som blott hat mot honom nåra ?
3. Han på korset, han allena,
annan år ej funnen ån,
han, Guds Lamm, det fromma, rena,
dor for ovån som for vån.
Han, den ende, gdr ej val,
råknar ej de sinas tal.
»Kommen alle«, så han talar,
kåmpar, bloder och hugsvalar.
4. Solen, som från fastet lyser
over ond som over god,
blott en ringa droppe hyser
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av hans djupa kårleksflod.
Månen, som från himlens hus
ger åt sjålva natten Ijus,
månd en skugga endast vara
av hans kårlekseld, den klara.
5. Honom vill jag glad tillhora,
vad mig ån biir forelagt.
Kristus kan mig saliggdra,
ingen vårldens gunst och makt.
Vanskligt år ju annat allt,
som ett tdcken tomt och kallt,
men den jag vill efterfråga,
evig år hans kårleks låga.
6. Han på korset, han allena,
allt mitt hopp och goda år.
Ingen må mig det formena,
att jag haver honom kår.
Var har jag en vån hår sport,
som mig gjort vad han har gjort?
Han kan mig med Gud forena,
han på korset, han allena.
J. L. Runeberg 1857.
Her efter »Forslag till psalmbok for Svenska
Kyrkan«, 1936.
Man har undertiden sat spørgsmaalstegn ved
Runebergs personlige kristendom. Ganske vist
ser det ud, som om den optimisme, der var al
mindelig i hans ungdom, ikke helt forlod ham.
Det er ogsaa utvivlsomt, at hans kærlighed til
menneskelivet paa denne jord og hans digteriske
sans for skønhed bragte ham i modsætning til den
finske pietisme, der f.eks. greb den unge Lars
Stenbåck og fik ham til at forsage digtningen.
Det er muligt, at kernen i Runebergs tro var en
fortrøstning til Gud under alle livets forhold,
ogsaa de bitreste, og at kernen i hans moral var
solidaritet med næsten. Det er muligt, at han i et
vist forhold ellers ikke levede op til den aner
kendte moral. Det er endelig muligt, at han blev
sat til at lave salmebogsforslag, blot fordi han
var den fejrede digter. Men det er hævet over al
tvivl, at dette arbejde greb ham, og han gik til
det med den største kærlighed. Praktisk talt lod
han alt andet ligge for at samle sig derom. Naar
han desuden følte sig kaldet til at bidrage med
originale salmer, var det naturligvis, fordi det
kom indefra.
Foranstående salme om »Menneskesønnen«
ser ikke ud til at være skrevet blot af pligtfølelse,
fordi man manglede en passionssalme. Det er let
at se, at den er et personligt vidnesbyrd. Saadan
er den da ogsaa blevet modtaget af menighederne

i Finland, Sverige og Norge. Den er anerkendt
og elsket saavel som hans fædrelandssalme.
Den bærende bibelske tanke i den, som særligt
kommer frem i v. 2 og 3, er Rom. 5,7-8.
Den er ikke her gengivet efter den svensk
finske salmebog af 1886, fordi teksten der er
ændret, endogsaa begyndelsen skulde være mere
almindelig: »Jesus Kristus, han allena«. V. 4 er
helt digtet om, saa solen er erstattet af »Fadershjertat« og maanen af »Modersbarmen«.
I Sverige blev den optaget i tillæget til Wa 519,
genoptaget af Februarforslaget og Sv. 82.1 Norge
blev den oversat af Gustav Jensen i Menighetsblad for Kristiania 1913 og senere i hans salme
bogsforslag, hvor den lyder:
1. Han paa korset, han alene.
Er min fred og salighet,
Ingen kan saa vel det mene,
Ingen saa mit bedste vet.
Ingen har som han mig kjær,
Ingen saa taalmodig er,
Søkte jeg rundt jorderike,
Aldrig fandt min sjæl hans like.
2. Jordisk ven staar bi i nøden
Naar en ven hans hjælp begjær.
Jordisk kjærlighet i døden
Gaar for dem den elsker her.
Men hvor er der vel en mand
Som fuldkommen elske kan,
Saa for fiender alt han lider
Og for dem til blodet strider?
3. Han paa korset, han alene.
Gav sig saa for verden hen,
Han, Guds Lam, det fromme, rene,
Dør for uven som for ven.
Han alene vraker ei
Nogen sjæl paa synder-vei,
»Alle, alle«, saa han taler,
Kjæmper, bløder og husvaler.
4. Han paa korset, han alene,
Alt mit haab og glæde er,
Ingen skal mig det formene
Ham for alting have kjær;
Ti hvad han mot mig har gjort,
Over al ting er det stort:
Han vil mig med Gud forene.
Han paa korset, han alene.
GustavJensen 1913.
Her efter »Forslag til en revideret salmebok for den
norske kirke«, 1915.
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Saaledes blev den optaget i La rev 325, blot
med de ortografiske ændringer, som udviklingen
af det norske skriftsprog krævede. Støylen over
satte den til nynorsk 1920 i »Salmar og aandelege songar«, hvorefter den blev optaget i Ny
norsk 250. Støylen har ogsaa taget v. 4 med om
solen og maanen, som baade er digterisk fint og
giver originalen kosmisk perspektiv. Med alle
vers er den oversat til dansk af Emil Larsen i
»Jakobs-Kampen« 1959.
(C. G. Estlander: »J. L. Runebergs religiosa verldsåskådning«, 1886. Sixten Belfrage: »Johan Ludvig
Runeberg i sin religiosa Utveckling«, 1917. J. E.
Stromborg: »Biografiska anteckningar om Johan Lud
vig Runeberg«, 1-4, 1880-98).
HUR HÅRLIGT VITTNA LAND OCH SjO.
1. Hur hårligt wittna land och sjo
Ånnu i frost och wintersno,
O Gud, om dina under!
Forwissnad, 6de, mork och kali
År jorden dock din fotapall
Som i sin blomstrings stunder.
2. Hon åndat årets arbetsdag,
Hon gifwer sig i ditt behag
Och klåder af sin prydnad.
Nu hwilar hon i sabbatsfrid
Och bidar nåsta arbetstid
i tålamod och lydnad.
3. Ty du, barmhertig år från år,
Bewarar for en nyfodd wår
Det fro, som drifwan tåcker.
Det lefwer i sin morka graf,
Du lyftar snart dess tåcke af.
Din sol det återwåcker.
4. Ljus år din klådnad, Herre Gud!
I norrskensprakt och stjerneskrud
Din himmel skådar neder.
Dig blifwer intet morker når.
Du wåra fotters lykta år,
Som oss i natten leder.
5. Upplys oss, Herre, med ditt ord,
Att wi på denna morka jord
Ifrån din wåg ej wike,
Och for oss sist i Kristi Tro
Från dodens skugga, der wi bo,
Till Ijuset i ditt rike.
Zachris Topelius 1880.
Her efter »Swensk Psalmbok for de ewangelisktlutherska forsamlingarne i Storfurstendomet Finland«,
1886. Nr. 404.

Z. TOPELIUS

Zachris Topelius (1818-1898) blev født i Nykarlaby, hvor hans far var læge. Han tænkte
selv paa at blive læge, men blev under sine
studier mere grebet af historien. Han studerede
i Uleåborg og Helsingfors, blev dr. phil. 1847,
redaktør af »Helsingfors tidningar« 1841-60,
professor i historie 1853-78. Som redaktør satte
han dagens brændende spørgsmaal under debat,
som historiker og digter var hans varme fædre
landskærlighed det drivende. Mere og mere lagde
han vægt paa en enkel og enfoldig fremstilling,
som det ses af hans store romancyklus »Fåltskårns beråttelser« og hans fortællinger for børn.
Da baade Runeberg og Stenbåck paa grund
af sygdom var forhindrede i at fortsætte salme
bogsarbejdet, traadte Topelius til og var med
lem af den komité, som udarbejdede forslaget af
1868, og formand for den næste komité, der fort
satte arbejdet og skabte forslaget af 1879, som
blev grundlaget for salmebogen af 1886, hvorfra
ovenstaaende tekst er taget.
Deltagelsen i dette arbejde blev et religiøst
vendepunkt. Vel havde han ogsaa tidligere skre
vet religiøst prægede digte, men ved 50 aars
alderen lærte han sig at bede, hvortil sygdom og
sorgen var hans første skole, men han siger selv,
at arbejdet med salmerne fra 1868 blev »hans
anden skole i bøn«. I dette forslag var adskillige
salmer og oversættelser af Topelius; 23 af dem
er bevaret i den nye svensk-finske salmebog. Men
nærværende vintersalme var blandt de faa, som
blev føjet til i forslaget 1879, der blev trykt
aaret efter.
I Sverige blev den optaget ved første lejlighed,
nemlig i tillæget til Wa 647, hvorfra den gik
videre til Sv. 480. I Norge blev den oversat af
Gustav Jensen i »Menighedsblad for Kristiania«
1913 og optaget i hans salmebogsforslag to aar
senere, hvorfra den gik ind i La rev 150: »Hvor
herlig vidner land og hav«. Den blev oversat til
nynorsk af Støylen 1920 i »Salmar og aandelege
songar« og optaget i Nynorsk 121: »Kor herleg
vitnar land og sjø«. Baade i Sverige og Norge
er den blevet meget afholdt.
Aastrup har oversat den til dansk:
1. Hvor herligt kan, o Gud, vi se
endnu i Frost og Vintersne
paa Land og Sø dit Under.
Skønt visnet, øde, mørk og kold
er Jorden i sin Skabers Vold
som i sin Blomstrings Stunder.
2. Den har kun endt sin Arbejdsdag,
den bøjer sig for dit Behag
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og bort sin Klædning lægger.
Saa hviler den i Sabbatsfred
og bier i Taalmodighed,
til du den atter vækker.
3. Thi naadig du fra Aar til Aar
bevarer for en nyfødt Vaar
det Frø, som Driven dækker.
Det lever i sin mørke Grav;
du løfter snart dets Dække af,
din Sol det atter vækker.
4. Lys er din Klædning, Herre Gud:
I Nordlyspragt og Stjerneskrud
din Himmel sig udbreder.
Dig bliver intet Mørke nær,
du vore Fødders Lygte er,
som os i Natten leder.
5. Oplys os, Herre, med dit Ord,
at vi paa denne mørke Jord
ej fra din Vej maa vige.
Og før os sidst i Kristi Tro
fra Dødens Skygge, Gravens Bo
til Lyset i dit Rige.
K. L. Aastrup.
Her efter salmebogskommissionens papirer.
Aastrups oversættelse er sandsynligvis blevet til
under opholdet i Sverige i besættelsestiden.
Salmebogskommissionen behandlede nogle af
disse salmer, som ikke var trykt. Men der blev
ikke plads til mere end en enkelt af dem, og altsaa
ikke til denne. Den er ogsaa oversat af S. H. Poul
sen i Præsteforeningens Blad, s. 199, 1943, »I
Frost og snehvidt Vinterskrud«, i poetisk hen
seende lidt mere pyntet.
(Karl-Erik Forssell: »Studier i Finlands svenske psalmbok av år 1943«, Helsingfors 1955, s. 99-113. Oscar
Lovgren: »Psalm & sånglexikon«, sp. 705 ff. Lars
Aanestad i »Kristen sang og musikk«, Oslo 1962,
SP- 973)-

6.

GUD VORS LANDS!

Lofsongur i minningu Islands {nisund åra.
1. 6, guå vors lands! O, lands vors gu5!
Vér lofum J>itt heilaga, heilaga nafn!
tir solkerfum himnanna hnyta J>ér krans
Jsinir herskarar, timanna safn.
Fyrir j)ér er einn dagur sem j) usund år
og Jjusund år dagur, ei meir:
eitt eilifdar småblom me9 titrandi tår,
sem tilbidur guå sinn og deyr.
:/: Islands {dusund år, :/:
eitt eilifdar småblom meå titrandi tår,
sem tilbidur gud sinn og deyr.
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2. (3, gud, 6 gud! Vér folium fram
og fornum {)ér brennandi, brennandi sål,
gud fadir, vor drottinn frå kyni til kyns,
og vér kvokum vort helgasta mål.
Vér kvokum og f>6kkum i {jusund år,
Jjvi J)u ert vort einasta skjol.
Vér kvokum og {jokkum med titrandi tår,
t>vi £>u tilbjést vort forlagahjél.
:/: Islands {5usund år :/:
vom morgunsins humkoldu, hrynjandi tår,
sem hitna vid skinandi s61.
3. (3, gud vors lands! (3, lands vors gud!
Vér lifum sem blaktandi, blaktandi strå.
Vér deyjum, ef J>u ert ei Ijos {sad og lif,
sem ad lyftir oss duftinu frå.
(3, vert Jjå hvem morgun vort Ijufasta lif,
vor leidtogi i daganna fjraut
og å kvoldin vor himneska hvild og vor hlif
og vor hertogi å Jjjédlifsins braut.
:/: Islands Jnisund år :/:
verdi groandi jjjodlif med jjverrandi tår,
sem {sroskast å gudsrikis braut.
Matthias Jochumsson.
Reykjavik 1874.
Den islandske nationaldigter Matthias Jochumsson blev født 11. nov. 1835 paa Skogar i Reykholasveit i et fattigt, men børnerigt bondehjem.
Der var ikke tale om videregaaende skolegang
og studium, før folk opdagede den unge mands
evner og understøttede ham. Han blev først stu
dent 1863, to aar senere teologisk kandidat fra
præsteseminariet i Reykjavik og 1867 præst i en
fattig egn, Mourn paa Kjalarnes. Men i efteraaret 1873 frasagde han sig sit embede, fordi
han nylig havde mistet sin anden kone, og det
havde paany ført ham ind i de kampe mellem
tvivl og tro, som han saa vel havde kendt i sin
ungdom. Han rejste bort i nogen tid til Skotland
og England, og efter hjemkomsten var han 18741880 redaktør af Islands ældste avis »Pjodolfur«.
Derefter blev han paany præst, først i Odda paa
Rangårvollum til 1887, derefter paa Akureyri
til 1903. Da tog han sin afsked og levede af den
digterløn, som Altinget havde bevilget ham paa
finansloven som den første blandt islandske dig
tere. Han døde den 18. nov. 1920.
Naar han fik hædersnavnet »Islands national
digter«, var det ikke alene, fordi han skrev
foranstaaende nationalhymne, men fordi han i
det hele taget var en fortræffelig og særdeles
produktiv digter. Han viste allerede sine evner
i studentertiden, som ganske vist faldt sent, f.eks.
med skuespillet »Utilegumennirnir« (De fred-
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løse) 1864, men han betænkte sig i tyve aar,
inden han udgav sin første digtsamling »Ljodmæli«. Et senere udvalg af hans samlede digte
fylder fem bind. Særlig fremtrædende er hans
evne som historisk digter, idet han formaar at
skildre personer og situationer i korte, fyndige
vers. Men han spænder lige fra det vemodigt
lyriske til det storslaaet episke, det sidste f.eks. i
»Grettisljod«, en omdigtning af Grettes saga.
Man maa ogsaa nævne hans tragedie »Jon
Arason«. I fortalen til den officielle udgave af
nationalsangen kaldes han »en af de mest uni
verselle og veltalende, de aandrigeste, produktiveste og ujævneste blandt alle tiders islandske
digtere«.
Han var velbevandret i fremmed, især engelsk
litteratur og har gjort sig fortjent som oversætter,
ikke blot af lyrik, men ogsaa af flere større vær
ker, nogle af Shakespeares tragedier, Byrons
»Manfred«, Tegners »Frithjofs Saga«, og Topelius »Fåltskårns Beråttelser«. Af særlig interesse
for danske maa nævnes hans bog »Frå Danmorku« (1906), en beundrende skildring af lan
det og dets førende mænd i det 19. aarh., led
saget af smukke lyriske digte.
Ogsaa som salmedigter hører han til de bety
deligste. Han er baaret af en dyb religiøsitet,
men man har sagt, at den er »mere kristelig
farvet end kristelig«. Man har ogsaa peget paa,
at han ikke har skrevet salmer til paaske og
pinse og kun en enkelt til jul, og man har sam
menholdt det med hans tidlige sympati for
unitarismen. Maaske kan man her skimte, hvad
hans trosvanskeligheder drejede sig om. Men
hvis nogen i sin salmesang har talt ud af Augu
stins ord: »Du har skabt os til dig, og vort
hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig«,
saa er det Matthias Jochumsson. »Og lad det nu
have været med hans Dogmatik og for saa vidt
ogsaa med hans Kristendom, som det være vil«,
siger Arne Møller, »man finder ikke mere per
sonlige Udtryk for Syndsbevidsthed og Længsel
efter Faderhjærtet i islandsk Salmedigtning, end
naar Matthias Jochumsson synger om den for
tabte Søn og sig selv. Og han har sunget Lov
sange af en saadan Vælde, at hele Folkekoret
maa synge med, hvis de skal synge ud«,
I den nye islandske salmebog er der optaget
63 af hans salmer, hvoraf 24 er oversættelser.
Blandt de sidste er der 10 engelske og 10 danske;
heraf er de fem Ingemanns »Dejlig er jorden«,
»Lysets engel gaar med glans«, »Bliv hos os,
naar dagen hælder«, »Lyksalig, lyksalig« og »Gud
ske tak og lov«, men denne sidste lille morgen
sang for asylbørnene er meget frit behandlet,
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lagt op i et højere plan, hvor den er blevet en
kirkesalme med en utvetydig Kristusbekendelse:
Guflsson, Kristur kær,
kom og ver oss nær,
£>u, sem baudst ad bidja’ 1 Jjinu nafni.
Ud over Ingemann er der Brorsons »Lad dit
rige alle vegne«, Wexels’ »Tænk, naar engang«,
to bryllupsvers af fru Boye og en ukendt bord
salme.
Her skal særlig berettes om tilblivelsen af
nationalsangen. Ved en kongelig bekendtgørelse
af 8. sept. 1873 blev det bestemt, at man næste
aar skulde fejre en tusindaarsfest til minde om,
at Ingolfur Arnarson som den første bosatte sig
i landet. Islands biskop, dr. Pétur Pétursson,
bestemte samme efteraar, at dagen skulde fejres
den 2. aug. 1874, og at der skulde prædikes over
Ps. 90,1-4 og 12-17. Dette blev anledningen til,
at nationalsangen blev skrevet, og festdagens
tekst kom til at præge den; det blev en salme.
Den fik da ogsaa overskriften: »Lovsang til
minde om Islands tusind aar«.
Matthias Jochumsson havde frasagt sig sit
embede og var rejst til Skotland, men Island
var i hans tanker. Han besøgte i Edinburgh sin
tolv aar yngre skolekammerat, Sveinbjørn Sveinbjørnsson, som var søn af en højtstaaende juridisk
embedsmand. Ogsaa han havde studeret teologi,
men han havde valgt musikken til sin livsgerning,
og efter en femaarig musikalsk uddannelse havde
han bosat sig i Edinburgh som pianist og musik
lærer. Hos ham skrev Matthias Jochumsson den
første strofe af sin sang og opfordrede vennen
til at komponere musikken, men han turde ikke
gaa i lag med den. De to sidste strofer blev
senere skrevet i London og sendt til Sveinbjørnsson med gentagne opfordringer til at forsøge at
sætte musik til. Endelig kom da ogsaa melodien
det næste foraar og naaede med nød og næppe
hjem til Island i rette tid.
Senere skrev Sveinbjørn Sveinbjørnsson ad
skillige kompositioner, men han blev boende i
Edinburgh; de sidste otte aar var han dog i
Winnipeg, Reykjavik og København, hvor han
døde ved sit klaver 1926.
Matthias Jochumsson var kommet hjem inden
festdagen. Hans nationalsalme blev sunget ved
tre festgudstjenester i Domkirken i Reykjavik,
men det ser egentlig ikke ud til, at den straks
vakte særlig opmærksomhed. Der var ogsaa saa
meget andet. Matthias Jochumsson selv havde
paa opfordring af festkomiteen skrevet syv minde
digte; de blev ogsaa sunget i Reykjavik. De fleste
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jochumsson

af dem havde han digtet paa een dag. Kong
Christian IX var selv kommet til festen og havde
med sig en ny grundlov, det første skridt i ret
ning af Islands selvstændighed.
Under datidens politiske forhold var der ikke
tale om nogen egentlig islandsk nationalsang.
Skulde man synge om fædrelandet, brugte man
helst »Eldgamla Isafold«, som Bjarni Thorarensen (1786-1841) havde digtet i København. Den
sang man endnu i begyndelsen af dette aarhundrede som hyldest til Island paa de nordiske
studentermøder. Men to ting hindrede dens op
højelse til nationalsang. Hjemlængslen efter Is
land havde faaet udløb i skoser til Danmark,
hvorfor man i reglen kun sang første og sidste
vers. Værre var det, at den gik paa den engelske
nationalsangs melodi.
»O Gu3 vors lands« blev i de første tyvetredive aar efter sin fremkomst mest sunget af
sangkor, men i perioden efter indførelsen af
hjemmestyret 1904 vandt den frem, og ved ind
førelsen af den fulde selvstændighed i 1918 blev
den brugt og direkte anerkendt som national
sang.
De to sidste vers er næppe paa højde med det
første; det syntes i hvert fald digteren selv.
Sangen er mere en salme end en almindelig
fædrelandssang. Det kommer af dens oprindelse.
Desværre er den svær at synge for menigmand,
fordi melodien bevæger sig over saa stort et omraade af skalaen. Derfor bliver der heller ikke
slidt saa meget paa den i det daglige, men til
gengæld faar den et præg af det hellige og op
højede, naar den synges ved særlige lejligheder.
Den betragtes med rette som et folkeligt og
kristeligt klenodie.
Den er oversat til dansk af Olaf Hansen:
Lovsang.

du vor Fader og Herre endnu!
Se, Takken skal bruse i tusind Aar,
du eneste Skærm i vor Nød,
skal bruse, mens Øjet i Dugglans staar Du bar os ad Veje, du brød.
:/: Islands tusind Aar :/:
er den raakolde Graad, hvori Straaene staar,
før Dagen er runden og rød.
3. Vort Hjemlands Gud, vort Hjemlands Gud!
Vi sukker som svajende, svajende Straa,
og bliver du ikke vort Lys, vort Liv,
maa vi slagne i Støvet forgaa.
Tag du os hver Morgen saa mildt i din Vold,
vær vor Hjælp i Dagenes Trang,
vær om Kvælden vor himmelske Hvile, vort
Skjold
og led du vort Folkelivs Gang!
:/: Islands tusind Aar :/:
vorde Dugg over Sæd i en Folkelivsvaar,
som modnes paa Gudsrigets Vang!
Udvalgte islandske Digte fra det nittende Aarhundrede, indledede, oversatte og forsynede med
Noter af Olaf Hansen. Udgivet af Dansk Islandsk
Samfund. 1919, s. 33.
En anden oversættelse er foretaget af Gudmundur
Kamban. Den betragtes i Island som den offici
elle. Det første vers, som mest synges, lyder saaledes:
O Gud, vort lands og livets Gud!
Vort folk har du skærmet i vækst og forfald.
Af himlenes solkloder binder dig krans
dine hærskarer, sekiernes tal.
Som en dag kun for dig er et tusind aar,
et tidsrum, der nu rinder ud,
en evigheds smaablomst, som skælvende staar,
og priser i døden sin Gud.
:/: Islands tusind aar, :/:
en evigheds smaablomst, som skælvende staar,
og priser i døden sin Gud.

1. Vort Hjemlands Gud, vort Hjemlands Gud!
Vi lover dit hellige, hellige Navn.
Se, Tidernes Hære dig bringer en Krans
af Sole fra Himlenes Favn!
For dig er een Dag som tusind Aar,
Aartusinder Dage, vor Gud,
en Evighedsblomst, der i Duggraad staar,
og tilbeder dig og gaar ud.
:/: Islands tusind Aar :/:
en Evighedsblomst, der i Duggraad staar,
og tilbeder dig og gaar ud.

Den anden linje er en fri tilføjelse, som paa en
god maade udfylder originalens tankegang. I
øvrigt holder ogsaa Kamban sig nær til den is
landske tekst, og han har faaet det bærende bil
lede i verset anskueligt frem.

2. O, Gud! O, Gud! Vi falder paa Knæ
og hæver vor brændende, brændende Hu.
I de helligste Klange vi jubler din Lov,

(G, Gud vors lands. Pjédsongur islendinga. Reykjavik
’SS?- (officiel udgave med forord, tekst og melodi).
Olaf Hansen: Udvalgte islandske Digte, Kjøb. 1919.
Arne Møller: »Islands Lovsang gennem tusind Aar«,
1923, s. 142-146).
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p6tt vonir bregdist margar mjer.
i.

P6tt vonir bregdist margar mjer
og mædu vid jeg bui,
min von um drottins vernd ei {tver;
jeg veit, å hvern jeg tnii.

2.1»6tt vinir fækki verold f
og vid mjer baki smii,
jeg vinarlaus ei verd af {tvi;
jeg veit, å hvern jeg tnii.
3.1>6tt évirding 1 heimi hjer
mjer båd og rogur bui,
min vegsemd drottins vinsemd er;
jeg veit, å hvern jeg tnii.
4. I>6tt heilsu mina særi sott
og sigri {trekid liii,
guds nåd mjer veikum veitir {irott;
jeg veit, å hvern jeg tnii.
5. t>ott sektin liggi sårt å mjer
og synda minna gnii,
ei horfin vægdarvonin er;
jeg veit, å hvern jeg tnii.
6. Itfitt daudinn bregdi beittri sigd
og brått ad mjer hann smii,
ei vodi så mjer veldur hryggd;
jeg veit, a hvern jeg tnii.
Helgi Hålfdånarson.
Her efter Sålmabok, 1886, nr. 376.
Helgi Hålfdånarson blev født 19. aug. 1826 ved
Øfjord i Nordisland. Han blev student fra Rey
kjavik 1848, teologisk kandidat i København
1854, præst i Gardar 1858, lærer ved præsteskolen i Reykjavik 1867 og fra 1885 skolens for
stander til sin død 2. jan. 1894.
Han var en betydelig kristen personlighed og
fik gennem sin lærervirksomhed og sine teologiske
lærebøger stor indflydelse paa præstestanden i
Island. Hans katekisme »Kristelig børnelærdom«
blev almindeligt brugt i skolerne.
1873 udgav han en fortrinlig samling af salme
oversættelser fra forskellige sprog. 1874 udkom
nogle festsalmer til brug ved tusindaarsfesten.
Men hans betydeligste arbejde som salmist ligger
i selve salmebogen af 1886. Han var formand for
kommissionen, der blev nedsat 1878, og helt
igennem den førende kraft. Af bogens 650 salmer,
skyldes over 200 ham; af dem er 66 originale.
Hans egne salmer udmærker sig mere ved den
varme tro end ved nogen højtflyvende digter

begavelse. Arne Møller har udvalgt den foranstaaende som eksempel; den er oversat af den
islandskkyndige Johan Zerlang, som var sogne
præst i Gram før og efter genforeningen.
1. Om ogsaa mangt et Livshaab brast,
og jeg med Sorgen bor,
mit Haab paa Herrens Hjælp staar fast;
jeg ved, paa hvem jeg tror.
2. Om ogsaa Venner falder fra
og følger andre Spor,
jeg er ej venneløs endda;
jeg ved, paa hvem jeg tror.
3. Om ogsaa jeg faar Haan og Spot
af Verdens Klafferkor,
mig Herrens Venskab pryder godt;
jeg ved, paa hvem jeg tror.
4. Om ogsaa jeg har Saar og Værk
i Livet her paa Jord,
Guds Naade gør mig glad og stærk;
jeg ved, paa hvem jeg tror.
5. Om ogsaa Korset kendes tungt,
og Synden skygger stor,
mit Haab om Fred er rankt og ungt;
jeg ved, paa hvem jeg tror.
6. Om ogsaa Døden hvæsser Le
og øver Mén og Mord,
slig Voldsfærd volder ikke Ve;
jeg ved, paa hvem jeg tror.
Johan Zerlang.
Her efter Arne Møller: »Islands Lovsang«, s. 134.
Som oversætter af salmer fra andre sprog har
han gjort en fortræffelig indsats. Til eksempel
skal her anføres det første vers af Grundtvigs
»Hyggelig, rolig«. Det er forbavsende, siger Arne
Møller, hvor selvstændigt og klangfuldt Grundt
vigs ejendommelige stil er gengivet:
Inndælan, blifian, blessadan, fridan
bustadinn {>inn,
drottinn minn, Jjråi’ eg, {>ar kys ad fåi’ eg
prått komid inn.
Lifandi gud, i {>ms helgidoms hiis
hugurinn stefnir, til lofgjordar fus.
Sålmabék, 1886, nr. 562.
I den nye islandske salmebog er der bevaret godt
100 af hans oversættelser og 50 af hans originale
salmer.
(Arne Møller: »Islands Lovsang gennem tusind Aar«,
Køb. 1923, s. 131-134).

VALDIMAR BRIEM

HEILAGUR, HEILAGUR, HEILAGUR.
1. Heilagur, heilagur,
heilagur alls herjar drottinn!
Himinn og jdrdin
um tign J)ma’ og dyr5 bera vottinn.
Old eptir old
englanna Jiusundafjold
lofar Jjig, lifandi drottinn!
2. Eilifur, eillfur, eillfur tlmanna fadir!
Aldrei
breytist
um timanna hverfandi radir.
Old eptir did
åranna’ og daganna fjdld
lofar Jjig, Ijosanna fadir!
3. Alvaldur, alvaldur, alvaldur konungur hæda!
Upphimins sålir,
f)ig tignandi, braut slna {jræda.
Himnanna tjold,
heimanna, geimanna fjdld
lofar {jig, låvardur hæda.
4. Lifandi, lifandi, lifandi skaparinn heima!
lifandi verurnar
sizt skyldu dyrd {iinni gleyma.
Lifenda fjdld,
lifsteiknin marg{jusundfdld
lofa {>ig, lifgjafinn heima!
5. Nådugur, nådugur,
nådugur miskunnarfadir!
Nåd {ni oss veittir,
{jjer frelsi vort {jdkkum vjer gladir.
Barnanna fjdld,
brotanna laus vid dll gjdld,
lofa {jig, frelsarans fadir!
6. Blessadur, blessadur,
blessadur fadir å hædum!
Bdrnin {jin krynir {ju
alls konar dyrmætum gædum.
Old eptir did
alheimsins margbreytta fjdld
gdfgi {jig, gud vor å hædum.
Valdimar Briem.
Her efter Sålmabåk, 1886, nr. 9.
Dette er en lovsang i den store stil. Det har man
mod til paa islandsk, hvor de stærke, klingende
stavelser tillader gentagelsen og tjener til at fylde
den patetiske form ud, saa det ikke bliver hult,
19*
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men vældigt. Og ser man nøje efter og samtidig
siger ordene frem for sig, lægger man mærke til
en fremragende ordkunst, ikke blot i de to første
linjer af versene. Det er »dyrt«, siger man paa
islandsk, og noget lignende siger man i moderne
dansk, om end med en lidt anden klang. Johan
Zerlang har gengivet indholdet som følger, men
oversættelsen kan ikke gengive skønheden, og
efter Johannes Ewalds tid har det danske ogsaa i
nogen grad manglet disse toner:
1. Hellige, hellige,
hellige Styrer og Herre!
Himlen ogjorden
forkynder din Hæder og Ære.
Folk fjern og nær.
Englenes mylrende Hær
lover dig, levende Herre!
2. Evige, evige, evige Tidernes Fader!
Aldrig du ældes
i Tidernes skiftende Rader.
Folk fjern og nær,
Aarenes, Dagenes Hær,
lover dig. Lysenes Fader!
3. Alstærke, alstærke,
alstærke Drot i det høje!
Skyhimlens Sole
i Lysglans gaar frem for dit Øje.
Himlenes Telt,
Verdeners vidtstrakte Felt
lover dig, Drot i det høje!
4. Levende, levende,
levende Skaber og Herre!
Levende Væsener
mindst burde glemme din Ære.
Levendes Hær,
Livstegn fra fjern og fra nær,
lover dig. Skaber og Herre!
5. Naadige, naadige,
naadige Miskundheds Fader!
Du gav os Naade,
du værner os mod, hvad der skader.
Børn fjern og nær,
frelste fra Ondskabens Hær,
lover Dig, Frelserens Fader!
6. Signede, signede,
signede Fader i Himlen!
Du kroner rigt dine Børn
her i Menneskevrimlen.
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Folk fjern og nær,
Alverdens brogede Hær
ære dig, Fader i Himlen!
Johan Zerlang.
Her efter Arne Møller: »Islands Lovsang«, s. 138.
Valdimar Briem blev født 1. febr. 1848 ved
Øfjorden paa Nordisland, blev teologisk kandidat
ved præsteskolen i Reykjavik 1872, og aaret efter
blev han præst til Hreppholar og Stori-Nupur i
nærheden af Hekla, hvor han levede stille til sin
død 1930. 1910 blev han ordinationsbiskop og
en halv snes aar senere udnævnt til æresdoktor.
Han er vel den største islandska salmedigter mel
lem Hallgrfmur Pétursson og Matthias Jochumsson.
Han udgav 1896-97 »Bibliuljoå«, to bind med
bibelske digte, det ene med emner fra det gamle
testamente, det andet fra det nye. Det er hverken
salmer eller bibelhistoriske sange som Grundt
vigs, men »historiske kvad, saaledes som man
stundom har gjort her før, især i ældre tid«, siger
han i fortalen. Men hans digte er dog mere
stemningsprægede og lyriske end de ældre
»rimer«, som søgte at gengive den bibelske for
tælling nøjagtigt. Bedst lykkes de gammeltesta
mentlige fortællinger, men naar han kommer til
lidelseshistorien, blegner han for Hallgrimur.
1898 udkom hans gendigtning af Davids
salmerne, som heller ikke er noget forsøg paa
nøjagtig gengivelse.
Hans største indsats ligger i salmebogen af
1886. Han var medlem af kommissionen, som
udarbejdede den. Her er optaget over 100 origi
nale salmer og 35 oversættelser af V. B. Han er
altsaa den islandske digter, der har givet det
største tilskud af originale salmer. I den nyeste
islandske salmebog er der bevaret 93 af hans
salmer og 31 af hans oversættelser.
En af hans kendte salmer »j>6tt holdid liggi
lågt« er i Thordur Tomassons oversættelse »Ved
Kød og Blod i Baand« med udeladeke af det
første vers optaget i SF 959: »Fra Slettens lave
Land«, men den blev ikke optaget i D.
(Arne Møller: »Islands Lovsang gennem tusind Aar«,
1923, s. 134-40).

JERUSALEM, DU HOCHGEBAUTE
STADT.
1. JErusalem, du hochgebawte Stadt,
Wolt Gott, wer Ich in dir!*1
1. Hvis Gud havde tilladt det, vilde min længsel alle
rede have ført mig dertil.

VALDIMAR BRIEM

Mein sehnlich Hertz so gross Verlangen hat
Vnd ist nicht mehr bey mir.
Weit iiber Berg vnd Thale,
Weit iiber blache Feid
Schwingt es sich liberale1
Vnd eylt aus dieser Weit.
Also erseufftzen betrixbte Christen, wenn sie den
heutigen Zustandt, Elend vnd Jammer wo nicht
ansehen, doch erfahren. Sie wiindschen:
2. O schoner Tag v. noch2 viel schonste Stund,
Wenn wirstu kommen schier,3
Da ich mit Lust, mit Freudenfreyen4 Mund
Die Seele geb von mir
In Gottes trewe Hånde
Zum Ausserwehlten Pfand,5
Dass Sie mit Heyl aniende
Bey jenem Vaterland!
Nun wolan, es wird zwar vnserer Seelen lang, zu
wohnen bey denen, die den Frieden hassen:
Jedoch wird der schone Tag vnd noch viel
schonste Stundt dermahleins anbrechen, vnd
abdann
3. Im Augenblick6 *wird Sie erheben sich
Biss an das Firmament,
Wann Sie veriest so sanfft, so wunderlich
Die Stett der Element,’
Fehrt auff Eliae Wagen8
Mit Engelischer Schaar,
Die Sie in Hånden tragen,
Vmbgeben gantz vnd gar.
Mit was frolichem Gesicht, mit was heiligen
Gedaneken muss doch die abgeholte Seel die
Himmektadt ansehen, wenn sie derselbigen sich
nahet! Sie kan fiirwar nicht schweigen, das Hertz
schiittet sie aus, der Mund gehet iiber, Sie
spricht:
4. O Ehrenburgk9, nun sey gegriisset Mir,
Thue auff der Gnaden Port!
Wie grosse Zeit hat mich verlangt nach dir,
Ehe Ich bin kommen fort
Aus jenem bosen Leben,
1. Over alle, nemlig bjerge, dale og flade marker
(flertal). 2. und noch, endnu mere end skøn. 3. Af
kortet taleform: Hvomaar vil du komme ? Kommer du
ikke snart (schier)? 4. En mund, der endelig er
frigjort til at glæde sig. 5. Sjælen bliver ligesom sat
i pant hos Gud og bliver først indløst, naar den paa
den yderste dag bliver forenet med det forklarede
legeme. 6. Ved døden. 7. Jorden er de fire elementers
sted i modsætning til æteren, der indeholdes i den
himmelkugle, der omsluttes af firmamentet. 8. 2.
Kong. 2,11. 9. Det hertugelige slot i Coburg, hvor
salmen er skrevet, hedder Ehrenburg.

J. M. MEYFART

Aus jener Nichtigkeit
Vnd Mir Gott hat gcgeben
Das Erb der Ewigkeit.
Wird aber auch bey demselbigen nicht bleiben,
sondern
5. Ein edles Volk vnd ein sehr werthe Schaar
Kompt dann gezogen schon:
Was in der Welt von Ausserwehlten war,
Sicht Sie, die beste Kron,
Die JEsus Ihr, der HERRE,
Entgegen hat gesandt,
Da sie noch war so ferre1
In jhrem Threnen-Land.
6. Propheten gross vnd Patriarchen hoch,
Auch Christen in Gemein,
Die weyland dort trugen des Creutzes Joch
Vnd der Tyrannen Pein,
Schawt Sie in Ehren schweben,
In Freyheit iiberall,
Mit Klarheit hell vmbgeben.
Mit Sonnenliechten Strahl.
7. Wenn dann zuletzt Sie ist gelanget hin
Ins schone Paradeiss,
Von hochster Frewd erfullet wird der Sinn,
Der Mund von Lob vnd Preiss.
Das Halleluja reine
Man spielt in Heiligkeit,
Das Hosianna feine
Ohn End in Ewigkeit.
8. Mit Jubel Klang, mit Instrumenten schon
Auff Choren ohne Zahl,
Das von dem Schall vnd von dem siissen Thon
Sich regt der Frewden Saal,
Mit hundert tausend Zungen,
Mit Slimmen noch viel mehr,
Wie von Anfang gesungen
Das Himmelische Heer.
Johann Matthaus Meyfart:
»Tuba novissima«, 1626.
Her efter Tumpel 11,58.
Johann Matthåus Meyfart (1590-1642) blev født
i Jena, gik i skole i Gotha, studerede i Jena og
Wittenberg, hvor han 1611 blev magister. 1616
blev han professor i Coburg, hvor hertug Johann
Casimir i 1605 havde oprettet et gymnasium,
der stilede mod at blive et universitet. 1623 blev
han rektor sammesteds og aaret efter tog han
den teologiske doktorgrad; det passede godt med
hertugens planer. Han hævdede en streng moral
1. fjernt.
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paa sin skole; tilsidst havde han næsten hele
lærerkollegiet imod sig, og da de 1633 klagede
over ham til regeringen, tog han 1634 mod en
stilling som teologisk professor ved universitetet
i Erfurt og to aar senere blev han tillige præst
ved Augustinerkirken. Ogsaa her virkede han
stærkt for en bedre moral blandt studenterne og
fik mange fjender. Studenterne var vrede over,
at han havde stillet deres laster til skue; pro
fessorer og øvrighedspersoner, som havde tilsyn
med universiteterne, følte sig krænkede. Det var
navnlig med henvisning til de sidste ting, at han
søgte at vække den slumrende kristenhed. Længe
holdt raadet og borgerskabet haanden over ham,
men tilsidst lykkedes det en af hans modstandere
at omstemme nogle af raadsmedlemmerne, saa
Meyfart begyndte at tænke paa at flytte. Det
skete aaret efter paa en anden maade, nemlig
som Koch siger, ved at han drog til »Ehrenburg
in der hochgebauten Stadt«.
Han var en flittig prædikant og skribent. Han
udsendte en bog om Jonas, kap. 3: »Tuba
poenitentiae prophetica« 1625. Næste aar fulgte
»Tuba novissima, Das ist, Von den vier letzten
dingen des Menschen«, nemlig døden, dommen,
det evige liv og fortabelsen. Derefter fulgte to
bøger om det himmelske Jerusalem, som det er
beskrevet af lærde og fromme mænd, 1627, om
Sodoma og den evige fordømmelse 1630, og om
dommens dag 1632. Hans hovedskrift om mora
len ved universiteterne, »Christliche Erinnerung«, udkom 1636.
»Tuba novissima«, den sidste basun, inde
holder fire prædikener, som han holdt i Coburg.
Den tredie af disse prædikener handler om for
klarelsen paa bjerget, Math. 17. Den slutter med
disse ord: »Se, fromme kristne, skulde denne
betragtning af det evige liv ikke være glædelig
i disse bedrøvelige tider og gøre os trygge hos
Gud i disse farlige tider? Skulde man ikke bryde
ud og sige: Plorate prae gaudio, qui prae gaudio
jubilare non vultis! Græd dog af glæde, naar I
ikke af glæde vil triumfere! Bliv dog stumme af
glæde, naar I ikke af glæde vil tale!« Derefter
følger foranstaaende salme, hvor han endnu knyt
ter nogle bemærkninger til de første vers. Præ
diken og salme glider derved jævnt over i hin
anden.
Efter indledningsverset om himmellængslen
skildres sjælens (Sie) rejse til det nye Jerusalem.
Meyfart har taget strofeformen til sin salme
fra en verdslig sang »Angelika, die schone
Schåfrin zart«. Men det er Melchior Francks
melodi, som fremkom 1663, der har bidraget til
salmens berømmelse. Tankerne har Meyfart fra
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Philipp Nicolais og Martin Mollers oversættelse
af »Meditationes«, som man har tillagt Augustin,
men indeholder tanker fra flere andre forfattere.
Her lyder det i Nicolais oversættelse: »O Jeru
salem, du heilige Stadt Gottes, du allerteuerste
Braut Jesu Christi: Ich håbe dich von Herzen
lieb, und sehr herzlich verlangt mich nach deiner
Schonheit ... Deine Mauern sind von Edelsteinen gemacht und deine Tore von den allerbesten Perlen bereitet und deine Gassen von
lauterem Golde, darauf ein freudenreiches
Halleluja ohne Unterlass gesungen wird ... Da
lassen die Chore der Engel ihre frohlichen Slim
men horen, da låsst sich sehen die Gemeinde
der himmlischen Burgerschaft .. . Da sieht man
die vorausschauenden Propheten, die zwolf
Apostel und das sieghafte Heer der unzåhlbaren
Martyrer, da erscheinen beieinander die heiligen
teuren Bekenner der Wahrheit ... Ei du lieber
Gott, wann werde ich denn der schonen herrlichen Stadt ansichtig werden! ... All mein
Verlangen steht nach dir, du liebe, du schone,
du traute, ... wie herzlich gern wollte ich bei
dir sein!«
Koch kalder salmen en perle i den evangeliske
salmeskat. Schamelius gav den overskriften: »Det
vidunderligt glade velkommen til det himmelske
Jerusalem«. Nelle siger, at den første linje straks
antyder, hvad vi har at vente i denne salme,
men helhedens forløb holder endnu mere, end
begyndelsen lover. Paul Gabriel siger, at de smaa
bemærkninger, som Meyfart har indskudt mel
lem versene, antyder, hvorledes han vil have
salmen forstaaet. Dødslængslen hos denne førpietist, der kraftigt gik løs paa sin tids forfald,
er ikke en træt mands farvel til livet, forstaaet
som verdensflugt, nej, her bliver den magnet sat
til, som giver livet en ny ordning. Her bliver
endemaalet oplyst og hjælper mennesker til at
blive færdige med den nuværende tilstand og
»denen, die den Frieden hassen«. I det nye
Jerusalem bliver sjælen modtaget af martyrerne,
sandhedens bekendere, som har prøvet vore
kaar. Salmen er skrevet, for at vi ikke skulde
blive trætte.
Naturligvis har den ogsaa kaldt paa danske
oversættere. Hejselbjerg Paulsen oplyser, at alle
rede Enewald Ewald har oversat den efter Freylinghausens salmebog 1704: »Jerusalem! du høyt
opbygde Stad«. Provst Cederfeld de Simonsen
har oversat den i Severinsens »Kirke-Tidende«
1918. Den blev 1923 oversat af Harald Vilstrup
i Højskolebladet, sp. 615, optaget 1928 i DKT 27
og endelig 1937 optaget i Vilstrups egen samling
»Troens Himmelgave«. Mindre kendt er en

oversættelse af biskop Noack, foretaget paa op
fordring af pastor emer. Beuck i Kiel. Den er
fra september 1935 og blev trykt i Flensborg
Avis til Allehelgen samme aar.
Det nye Jerusalem.
1. Jerusalem, du gyldne Kongestad,
Gud give, jeg var der!
Paa Længselsflugt er kun mit Hjerte glad
og er ej mere her;
højt over Bjergeside
og Dal og Sletteland
det svinger sig saa vide
fra denne Verdens Strand.
2. Hvor skøn en Dag, end mere skøn en Stund,
naar jeg faar Rejsebud,
naar jeg med Lyst, mens Øjet fanger Blund,
min Sjæl skal aande ud
i Guds trofaste Hænder,
som tager den i Gem,
indtil den salig ender
i rette Faderhjem!
3. Herlighedsborg, som hist jeg hilse maa,
luk op din Naadesport!
Hvor lang en Tid jeg dog har biet paa
med Fred at komme bort
fra Verdenslivets Plage
og alt dets Gøglespil
til Evighedens Dage,
som Gud mig skænke vil!
4. Hvem er det dog, det store Folketog,
som kommer mod mig alt ?
Et helligt Folk, som ud af Verden drog,
til evigt Liv udvalgt!
Min Herre Jesus sender
dem mod mig med sin Trøst,
at Taaresæd han vender
for mig til Glædeshøst.
5. Profet og Drot og Patriark er der
med mange Kristne smaa,
som led paa Baal, som fældedes med Sværd,
som tog sig Korset paa;
de skride frem med Ære
i Lammets Bryllupsdragt,
og Kronerne de bære
i evig Glans og Pragt.
6. Naar saa tilsidst jeg vinder helt derind
i Herrens Paradis,
hvor himmelglad jeg bliver da i Sind
og fuld af Lov og Pris!
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GERHARD TERSTEEGEN

Halleluja udbryder
i ren og hellig Sang,
og Hosianna lyder
da Evigheden lang.
7. Med Jubelrøst, med Instrumenters Klang
i Kor foruden Tal,
et Tonebrus, som selve Rummet sang
i Himlens Frydesal;
med hundred Tusind Tunger
istemme frelste der
den Sang, som evig sj unger
al Himlens Englehær.
C. W. Noack 1935.
Her efter Noacks opskrift til det sønderjyske salme
bogsudvalg.
Noack har udeladt originalens v. 3. Vilstrups
oversættelse, »Jerusalem, du blide Himmelby«,
omfatter kun 6 vers, men da han netop har v. 3
med, gengives det her efter »Troens Himmel
gave« :
3. Da bæres højt min Sjæl i samme Stund
mod Hvælvingen saa klar,
helt underligt og blidt forløses hun
fra det, som Jordens var.
Højt i den Vogn hun farer,
hvori Elias fo’r,
den bærer Engleskarer
hjem, hvor min Længsel bor.
Salmen blev drøftet i det sønderjyske salmebogs
udvalg, men ikke optaget i SF, fordi vi har
Brorson, specielt »Den store, hvide flok«. Da den
heller ikke var optaget i de andre forslag, blev
den ikke behandlet i salmebogskommissionen.
(Koch III, 117 ff; VIII,668 ff. Fischer 1,364. Kulp
317. KulpBF 320. W. Nelle: Geschichte des deutschen
evangelischen Kirchenliedes (4. Aufl.), Hildesheim
1962, s. 116. Paul Gabriel: Das deutsche evang.
Kirchenlied. (3. Aufl.), s. 66).

GOTT 1ST GEGENWÅRTIG.
Erinnerung der herrlichen und lieblichen
Gegenwart Gottes.
1. Gott ist gegenwårtig! Lasset uns anbeten
Und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitten! Alles in uns schweige,
Und sich innigst vor ihm beuge.
Wer ihn kennt,
Wer ihn nennt,

Schlagt die Augen nieder;
Kommt, ergebt euch wieder!
2. Gott ist gegenwårtig, Dem die Cherubinen
Tag und Nacht gebiicket dienen.
Heilig, heilig, singen Alle Engelchoren,
Wenn sie dieses Wesen ehren.
Herr, vernimm
Unsre Stimm’,
Da auch wir Geringen
Unsre Opfer bringen.
3. Wir entsagen willig Allen Eitelkeiten,
Aller Erdenlust und Freuden;
Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben,
Dir zum Eigenthum ergeben.
Du allein
Solist es seyn
Unser Gott und Herre;
Dir gebiihrt die Ehre.
4. Majeståtisch Wesen, Mogt’ ich recht dich
preisen,
Und im Geist dir Dienst erweisen!
Mogt’ ich, wie die Engel, Immer vor dir
stehen,
Und dich gegenwårtig sehen!
Lass mich dir
Fiir und fur
Trachten zu gefallen,
Liebster Gott, in allen.
5. Luft, die Alles fiillet, Drinn wir immer
schweben,
Aller Dinge Grund und Leben!
Meer ohn’ Grund und Ende, Wunder aller
Wunder!
Ich senk mich in dich hinunter;
Ich in dir.
Du in mir,
Lass mich ganz verschwinden,
Dich nur sehn und finden.
6. Du durchdringest Alles! Lass dein schdnstes
Lichte,
Herr, beriihren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen Willig sich entfalten
Und der Sonne stille hal ten,
Lass mich so
Still und froh
Deine Strahlen fassen,
Und dich wirken lassen.
7. Mache mich einfåltig, Innig, abgeschieden,
Sanfte und im stillen Fried en;
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Mach mich reines Herzens, Dass ich deine
Klarheit
Schauen mag im Geist und Wahrheit;
Lass mein Herz
Ueberwårts
Wie ein Adler schweben
Und in dir nur leben.
8. Herr, komm in mir wohnen, Lass mein’n Geist
auf Erden
Dir ein Heiligthum noch werden.
Komm, du nahes Wesen! Dich in mir
verklåre,
Dass ich dich stets lieb’ und ehre;
Wo ich geh,
Sitz’ und steh,
Lass mich dich erblicken,
Und vor dir mich biicken.
Gerhard Tersteegen.
Geistliches Blumengårtlein, 1729.
Her efter Rambach IV, 356.

Denne berømte salme fremkom i Gerhard
Tersteegens »Geistliches Blumengårtlein inniger
Seelen« 1729, men er skrevet før 1727. Fischer
kalder den en søndagssalme, og deri er der den
sandhed, at den i Tyskland ofte bruges som ind
gangssalme ved gudstjenesten, men ellers slaar
betegnelsen ikke til. I. P. Lange siger om Ter
steegen, at inderligheden og festligheden i hans
kristelige følelse ofte skaber en form saa ren og
fyldig, at det minder om formen i Goethes digt
ning. Ogsaa dette er rigtigt, men er det nogen
steder sandt, at indholdet er væsentligere end
formen, saa er det hos Tersteegen.
Kulp kommer nærmere det centrale i salmen,
naar han siger, at den er »tilbedelsens højsang«.
Han minder om, at Tersteegens fortrolige ven
Engelbert Evertsen har sagt om ham: »Han
havde et bedende hjerte og en bedende form
(Gestalt). Hvilken ophøjethed, andagt og fred
fyldt stilhed har jeg ikke set hos ham, til min
egen opbyggelse og styrkelse«. W. Nelle skriver
kort og træffende: »Alt, hvad Tersteegen siger
og skriver, er udfoldet bøn«.
Tillige maa man have de gamle mystikere i
erindring, f. eks. Tauler, naar han siger: »Skal
Gud tale, maa alle ting tie«. Men tavsheden be
tyder ikke blot at munden, men ogsaa viljen tier,
og sjælen er ganske afsondret fra verden (abgeschieden), indgaaet til det fuldstændige hav
blik. Derfor siger Tersteegen i en prædiken:
»Ordet »jeg vil« eller »jeg vil ikke« er en skam
i en kristens mund«.
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Mit vielem Forschen durchzudringen,
bringt grdssern Schaden, als man glaubt;
Gott låsst sich mit Gewalt nicht zwingen,
brich deinen Willen, nicht das Haupt!
Det er det samme, som der staar i slutningen af
salmens første vers: ergebt euch wieder!
Men det er heller ikke nok at henvise til
mystikken, som tydeligt nok findes i salmen. Der
er langt til den sammenblanding af det gud
dommelige og det menneskelige, som findes i
Schefflers »Cherubinischer Wandersmann«. Som
sandt menneske, ja som tolderen i Luk. 18, slaar
han øjnene ned for Guds majestæt. Læg mærke
til ord som »beuge« (1,4), »gebiicket dienen«
(2,2); ja, lige fra »anbeten« i den første linje til
»biicken« i den sidste ser man forskellen paa
Gud og menneske.
Der maa ogsaa peges paa en anden forskel
fra mystikken. Den egentlige mystik har sin vej
leder i »det indre lys«, en personlig aabenbaring,
som regnes for finere end den hellige skrift. Men
Tersteegen begynder sin salme med tilknytning
til Ps. 95 og har mange andre hentydninger til
bibelen.
Denne ærbødige, bibelprægede tilbedelse min
der om Joachim Neander, hvis salme »Wunderbarer Konig« har skænket Tersteegen melodien
til »Gott ist gegenwårtig«.
Til v. 5 har Tersteegen selv føjet skriftstederne
Jer. 23,24; A.G. 17,28; Gal, 2,20.
Ved v. 7 minder Koch om tanker, som Ter
steegen udtrykker i et brev af 5. okt. 1748, altsaa
meget senere: Alt, hvad der er i mig, higer efter
at afsondre sig fra verden og blive forenet med
Gud. Det er det sande liv: at lade alt menneske
ligt tie og hvile for at give Gud og det guddom
melige plads, det, som alene giver sandhed, kraft,
liv og salighed. I et andet brev afslaar Tersteegen
en indbydelse med disse ord: »Gerne hos bør
nene, men hellere hos Faderen!«
Det er imidlertid et spørgsmaal, hvor meget af
dette, der var oplevelse, og hvor meget, der endnu
kun var længsel paa det tidspunkt, da salmen
blev skrevet. Tersteegen siger nemlig i forordet
til »Geistliches Blumengårtlein« 1729: »Jeg taler
undertiden i disse rim (idet jeg bruger det lille
ord »jeg«) om meget aandelige indre sandheder,
ikke som om jeg allerede havde dem, men fordi
jeg ved Guds naade erkender, at de er saa koste
lige og attraaværdige, at jeg fatter dem med
hjertet og ønsker at erfare dem i mig selv, saa jeg
undertiden ikke kan lade være med i min svag
hed at prise dem for andre«.
»Man skal være forsigtig med brugen af denne
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salme«, siger KulpBF. »Ikke enhver menighed er
altid i stand til eller villig til at bede Tersteegens
ord efter med indre sandhed og gøre dem til sine
egne«. Der røres her ved et problem, som ikke
blot angaar denne, men tillige hundreder af vore
bedste salmer. Den pinligt sandhedskærlige tier,
den mere overfladiske synger løs, men ingen af
dem er vel derfor uberørt af salmeordet.
Enten man nu skal være forsigtig eller ej, har
salmen stadig været optaget i de fleste tyske
salmebøger, saaledes ogsaa i Evang.-luth. Gesangbuch der Provinz Schleswig-Holstein, som
brugtes ved tyske gudstjenester i Sønderjylland.
Det skete derfor ikke sjældent, at præsterne be
klagede, at salmen ikke fandtes i den danske
salmebog, N. Det sønderjyske salmebogsudvalg
drøftede da dens optagelse i SF, nemlig Harald
Vilstrups oversættelse, der først fremkom i »Ger
hard Tersteegens aandelige Blomsterhave«, et
udvalg der blev trykt som manuskript i Bogense
1934. Siden er denne oversættelse optaget i
H. Vilstrup og M. Wøldike: »Syngende Himmel
lyst« (1937); Vilstrup har udeladt v. 4; det er i
reglen ogsaa tilfældet i de tyske salmebøger:
I. Gud er her til Stede! Kom og lad os knæle
og med Andagt for ham dvæle.
Gud er i vor Midte! Alt i os maa tie
for hans Røst at oppebie.
For hans Magt,
Lys og Pragt
sønderknuste alle
maa til Fode falde.
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Saligheders Afgrund, Hav foruden Bunde,
dybt i dig jeg gaar til Grunde;
jeg i dig,
du i mig,
lad mig helt forsvinde,
dig kun se og finde!
6. Sol, som inderst luer, skønne Hjerteflamme,
lad mig ret dit Lys annamme,
at, som Blomsten vender sig mod Lysets Egne,
dig jeg finder alle Vegne;
lad mig saa
stille staa
og mit indre lade
i dit Lysvæld bade.
7. Lad mig, helt enfoldig, fra det lave skilles,
al min Trang i Naaden stilles,
salv mig Sjælens Øje til sin Guddomsenhed
klart at se i Hjertets Renhed,
at af By
over Sky
højt som Ørne svæver,
det mod dig sig hæver!
8. Gør min Aand paa Jorden, Herre, til din Bolig,
gør den venlig, blid og rolig,
klar mig op og giv mig, o, du evig nære,
dig at elske og at ære,
hvor jeg gaar,
sidder, staar,
have dig for Øje,
og for dig mig bøje.
Harald Vilstrup 1934.

2. Gud er her til Stede! Og Keruber høje
for hans Aasyn dybt sig bøje,
Hellig, Hellig! synger alle Himmelhære
Og ham yder Lov og Ære!
Tør vel vi
stemme i
og vort Offer bringe ?
Hjælp, o Gud, os ringe!
3. Vi forsager villigt Verdens falske Glæde,
- hjælp os den at undertræde! —
Lad vor Sjæl og Legem, Viljen, hele Livet
dig til Ære være givet;
at kun du
er fra nu
den, vi alle Dage
stræber at behage.
5. Luft, som alt opfylder, Lys, hvori vi svæver,
Liv, som alt igennembæver,

Den blev dog ikke optaget i SF, fordi flertallet
af det sønderjyske udvalgs medlemmer fandt, at
den »efter sin aand og tone ikke kunde om
plantes paa dansk«. Da den heller ikke var op
taget i GF og MF, blev den ikke drøftet i salme
bogskommissionen.
(Rambach IV, 356. Koch VI, 63; VIII, 355. Fischer
1,225. Kulp 123. KulpBF 128. P. Dorsch: Das deutsche evang. Kirchenlied 273-5. »Gerhard Tersteegen.
Eine Auswahl aus seinen Schriften, Liedem und
Spriichen besorgt von Tim Klein, Miinchen 1925).

DER ABEND KOM MT.
Abendgedanken einer gottseligen Seele.
Kehre wieder zu deiner Ruhe, meine Seele!
derm der Herr tut dir Gutes. Ps. 116.
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i. Der Abend kommt, die Sonne sich
verdecket,
Und alles sich zur Ruh und Stille
strecket.
O meine Seel’, merk’ auf! wo bleibest du?
In Gottes Schoss, sonst nirgend find’st
du Ruh’.
2. Der Wandersmann legt sich ermiidet
nieder,
Das Voglein fleugt nach seinem Nestchen
wieder,
Das Schåflein auch in seinen Stall kehrt ein;
Lass mich in dich, mein Gott, gekehret sein.
3. Ach, sammle selbst Begierden und
Gedanken,
Die noch so leicht aus Schwachheit von
dir wanken:
Mein Stall, mein Nest, mein Ruhplatz,
tu dich auf,
Dass ich in dich von allem andern lauf.
4. Recht vaterlich hast du mich heut’
geleitet,
Bewahrt, verschont, gestårket und
gcwcidct;
Ich bin’s nicht wert, dass du so gut und
treu:
Mein Alles dir zum Dank ergeben sei.
5. Vergib es, Herr, wo ich mich heut’
verirret
Und mich zu viel um dies und das
verwirret;
Es ist mir leid, es soli nicht mehr
geschehn,
Nimm mich nur ein, so werd ich fester
stehn.
6. Da nun der Leib sein Tagewerk
vollendet,
Mein Geist sich auch zu seinem Werke
wendet,
Zu beten an, zu lieben inniglich,
Im stillen Grund, mein Gott, zu schauen
dich.
7. Die Dunkelheit ist da und alles schweiget.
Mein Geist vor dir, o Majeståt! sich beuget:
Ins Heiligthum, ins Dunkle, kehr’ ich ein;
Herr! rede du, lass mich ganz stille sein.
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8. Mein Herz sich dir zum Abendopfer
schenkel,
Mein Wille sich in dich gelassen senket:
Affekte, schweigt; Vernunft und Sinne,
still!
Mein miider Geist im Herren ruhen will.
g. Dem Leib wirst du bald seine Ruhe geben,
Lass nicht den Geist zerstreut in Unruh
schweben,
Mein treuer Hirt, fiihr’ mich in dich
hinein,
In dir, mit dir, kann ich vergniiget sein.
10. Im Finstern sei des Geistes Licht und
Sonne,
Im Kampf und Kreuz mein Beistand,
Kraft und Wonne,
Deck’ mich bei dir in deiner Hiitte zu,
Bis ich erreich’ die voile Sabbathsruh’.
Gerhard Tersteegen:
Geistliches Blumengårtlein, 1729.
Her efter Tim Kleins »Auswahl«, s. 305.

De antydninger af Gerhard Tersteegens tanke
verden og indstilling, som er nævnt under »Gud
er her til stede«, gælder ogsaa her.
Ogsaa denne aftensang fremkom i første ud
gave af »Geistliches Blumengårtlein inniger
Seelen«. Mærkeligt nok nævner Fischer den slet
ikke. Den synes dog jævnt hen at være optaget
i de tyske salmebøger. I Ev. luth. Gesangbuch
der Provinz Schleswig-Holstein er optaget alle ti
vers, men efter salmebøgers skik har man dog
hist og her gjort den lidt »pænere«, f. eks.:
2,3-4: die Schåflein ziehn in ihre Hiirden ein:
lass mich zu dir, mein Gott, gekehret sein.
Læg mærke til »zu dir« i stedet for »in dich«;
det er en teologisk rettelse. At fjerne »stalden«
er blot god tone, hvilket er endnu mere nød
vendigt i næste vers; kun stalden i Bethlehem er
salmefåhig, men det er ikke den, der menes her:
3,3-4: mein Ruheplatz und Heimat, thu dich auf,
dass ich in dir beschliesse meinen Lauf.
Harald Vilstrup har oversat et versudvalg af
denne aftensang, som her gengives efter et sær
tryk til brug for »Samfundet Dansk Kirkesang«,
ofte brugt ved samfundets sommermøder; den er
senere optaget i Nordisk Koralbog s. 125-6.
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1. Det mørknes alt, sollyset sig tildækker,
alting til ro og hvile sig henstrækker.
O du min ånd, hvor søger du din ro?
Til Gud gak ind med bøn og tak og tro!
2. Hver vandringsmand træt lægger sig til hvile,
og vilden fugl til redens ly vil ile,
det spæde lam i folden ledes ind, til dig, min Gud, henledes lad mit sind!
3. Sank sammen selv de vidtadspredte tanker,
at de ej mer vildt om i verden vanker,
min rede, du, min stald, mit hvilebo,
lad op din dør og før mig ind til ro.
7. Trindt om er nat, den vide verden tier,
min ånd på dig, o Majestæt, kun bier.
Hvor alt er dulgt, der er din helligdom.
Mens alting tav, dit Ord fra Himlen kom.1
8. Mit hjerte dig til aftenoffer skænkes,
min vilje helt i din hengiven sænkes.
Du ser til den, som søger dig i løn,
og giver agt på hjertets stille bøn.
to. Det sorte mulm - just der kan lyset findes!
Kors, kamp og nød - kun da kan sejer vindes!
Skærm mig og lad mig i din hytte bo,
til jeg opnår den fulde sabbats-ro!
Harald Vilstrup 1958.
(»Gerhard Tersteegen. Eine Auswahl aus seinen
Schriften, Liedem und Spriichen besorgt von Tim
Klein«, Miinchen 1925, s. 305).

GOTT, DEINE GtTTE REICHT SO WEIT.
Bitten.
(Mel. Es ist das Heil uns kommen her etc.).
1. Gott, deine Gitte reicht so weit,
So weit die Wolken gehen;
Du kronst uns mit Barmherzigkeit,
Und eilst, uns beyzustehen.
Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort,
Vernimm mein Flehn, merk auf mein Wort;
Denn ich will vor dir beten!
2. Ich bitte nicht um Ueberfluss
Und Schåtze dieser Erden.
Lass mir, so viel ich haben muss,
Nach deiner Gnade werden.
Gieb mir nur Weisheit und Verstand,
1. Sal. Visd. 18, 14-15.
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Dich, Gott, und den, den du gesandt,
Und mich selbst zu erkennen.
3. Ich bitte nicht um Ehr und Ruhm,
So sehr die Menschen rithren;
Des guten Namens Eigenthum
Lass mich nur nicht verlieren.
Mein wahrer Ruhm sey meine Pflicht,
Der Ruhm vor deinem Angesicht,
Und frommer Freunde Liebe.
4. So bitt ich dich, Herre Zebaoth,
Auch nicht um langes Leben.
Im Glticke Demuth, Muth in Noth,
Das wollest du mir geben.
In deiner Hand steht meine Zeit;
Lass du mich nur Barmherzigkeit
Vor dir im Tode finden.
C. F. Gellert:
»Geistliche Oden und Lieder«, Leipzig 1757.
Christian Fiirchtegott Gellert blev født 4. juli
1715 i Hainichen i Erzgebirge, hvor hans far var
præst. Da der var 13 børn i hjemmet, søgte
Christian tidligt at bidrage til familiens ind
tægter gennem skriftligt arbejde, og hans far,
som selv var digter, tilskyndede ham til poetisk
virksomhed. 1729 kom han i skole i Meissen, og
1734 begyndte han at studere teologi og filosofi
i Leipzig. Efter fire aars studier vendte han hjem
og hjalp sin far med præstegerningen, men han
turde ikke selv blive præst. Et minde om, at han
i 14 aars alderen var gaaet i staa i en lille lig
prædiken, som han holdt over et nyfødt barn,
som han havde staaet fadder til, forfulgte ham
stadig og gjorde ham bange for prædikestolen.
1741 vendte han tilbage til Leipzig, dels som
hovmester, dels for selv at studere videre. Han
blev magister 1744, privatdocent 1745, ekstra
ordinær professor 1751 og forelæste over poesi,
veltalenhed og senere over moral.
I Leipzig kom han tidligt ind i en flok af
yngre digtere, som 1744 begyndte at udgive de
saakaldte »Bremer Beitråge«, et tidsskrift, som
vilde være guddommens herold, berømme dy
derne, gøre tunge pligter tillokkende og lede det
vildfarende folk mod ædle og sikre maal. Tids
skriftet hed egentlig »Neue Beitråge zum
Vergniigen des Verstandes und Witzes«. Til
denne kreds hørte J. A. Cramer og senere Klopstock. Den nye »oplysnings« unge idealistiske
kræfter tog her kampen op mod de radikale og
moralopløsende retninger i samme oplysning. Her
fremkom de fleste af Gellerts »Fabeln und
Erzåhlungen«, som med et slag gjorde ham be
rømt.
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Ogsaa hans forelæsninger vakte stor opsigt.
Blandt tilhørerne var den unge Goethe, som
skrev, at »den beundring og kærlighed, de unge
nærede for Gellert, var overordentlig. Det filoso
fiske auditorium var fyldt til trængsel, og den
skønne sjæl og rene vilje, som aabenbarede sig i
hans formaninger, advarsler og bønner, fremsat
i en lidt hul og sørgmodig tone, gjorde indtryk.
Ikke stor af skikkelse, sirlig, men ikke mager,
blide, nærmest sørgmodige øjne, en meget smuk
pande - alt gjorde hans nærværelse behagelig«.
Og han siger om Gellerts betydning, at han er
»fundamentet for tyskernes sædelige kultur. At
tro paa Gellert, dyderne og religionen er i den
offentlige mening omtrent det samme«. Cramer,
som skrev hans biografi i 10. bind af Gellerts
»Såmtliche Schriften« 1774, skildrer forelæsnin
gerne saaledes: »Gellerts tydelige, bøjelige, men
noget hule sprog havde i tonefaldet et præg af
vemod, hvorved det blev saa rørende, indtræn
gende og smeltende, at man ikke kunde staa
imod, og paa de formanende steder i hans moral
lære har alle hans tilhørere ofte udgydt rigelige
taarer. Uden at være gammel havde han over
sig noget faderligt og ærværdigt som en olding.
Hvad han sagde havde den samme ynde som en
stille sommeraften kort før solnedgang —«.
Den store anseelse og indflydelse gik ham ikke
til hovedet, men fyldte ham tværtimod med yd
myghed: »Hvad har jeg dog gjort, siden folk
saadan hædrer mig?« Men han havde ogsaa et
vist lune. Da en af hans venner engang havde
faaet et brev fra Koburg, hvor rygtet gik, at
Gellert havde hængt sig, sagde han til vennen:
»Skriv til Koburgerne, at jeg hænger og vedbliver
at hænge som et lem om haken paa Kristus«.
Da han stod paa sit højeste, gjorde han paany
epoke ved at udgive »Geistliche Oden und
Lieder«, Leipzig 1757. Den nye tid regnede med,
at de folk, som skrev salmer, maatte være fanati
ske og overtroiske. Men Gellert vendte vinden.
Han traf i sine salmer den nye tids tone. Han op
varmede med blid inderlighed og personlig
kristendom en trosfattig tid. Han ringeagtede
paa ingen maade den gamle salmesang. Han
siger i forordet: »Scaliger siger om en bestemt
ode af Horats, at han hellere vilde være forfatter
til den end konge af Aragonien. Jeg kender
gamle kirkesange og melodier, som jeg hellere
vilde have forfattet end alle oder af Pindar og
Horats ... men naar selv de hedenske digtere
holdt det for en ærefuld pligt at skabe poesi for
en fordærvet religion, skulde saa ikke kristelige
digtere holde det for en pligt og en ære at digte
for en guddommelig religion?«.

C. F. GELLERT

Han indleder da den salmesang, som kom i
højsædet i rationalismens tid, selv om hverken
han eller Klopstock var rationalister. Gellert var
oprigtigt bibeltroende, men det nye var bl. a.
hans appel til den menneskelige forstand om ved
fornuftig eftertanke at overbevise sig om religio
nens sandheder. Salmesproget skulde være det
nutidige; det skulde være tydeligt og have en vis
kraft, som ikke fremkommer ved poetisk ud
smykning, men ved følelsen og den tænkende
forstands sædvanlige sprog; men allerhelst, om
det var muligt, skulde det være Skriftens sprog,
fuld af guddommelig højhed og henrivende en
fold. Tillige lagde han stærk vægt paa moralen.
Det maatte være en fin opgave for poesien at
tjene en moraliserende lære.
Derfor gik Gellert til salmedigtningen med
den dybeste ærbødighed. Det var det højtidelig
ste og vigtigste, han havde taget sig for i sit liv,
siger Cramer. Han gav sig aldrig af med det
uden at forberede sig omhyggeligt og i sit eget
hjerte gennemprøve de sandheder og følelser,
han vilde fremstille. Han valgte sine lyseste øje
blikke dertil og gjorde undertiden en pavse i
arbejdet for at lade emnet, han arbejdede med,
indvirke paa sin egen sjæl.
Naar Cramer her bruger udtrykket »sine lyse
ste (heiterste) øjeblikke«, sigter han til, at Gel
lerts helbred aldrig var godt, og at han ofte var
fyldt af vemod, modløshed, ja tungsind. Han
døde 13. dec. 1769 efter lang tids pinefuld syg
dom.
Den foranstaaende salme er den første i Gel
lerts bog og kan tjene som dens motto og som en
karakteristik af digteren selv. Det er en bøn.
Gellert er i høj grad bønnens mand. Se f.eks.
»Dein Heil, o Christ, nicht zu verscherzen« i fru
Boyes oversættelse i Gb. 226: »Forsøm dog ey
din Salighed«, anført i BH 11,786. I det første
vers mærker man en sproglig paavirkning fra
Davids salmer, sml. f.eks. Ingemanns »Til Him
lene rækker«. Hvad beder han saa om? Først
Guds naade, derefter visdom og forstand og et
godt navn, som fremkommer ved pligtopfyldelse
og skaffer ham fromme venners kærlighed. I
sidste vers beder han om ydmyghed i lykken,
mod i nøden og Guds barmhjertighed i døden.
Paa sit dødsleje sagde han til en ven: »Jeg kan
ikke fatte ret meget mere, men raab kun navnet
paa min forløser til mig, saa faar jeg ny kraft
og glæde«.
Da Birgitte Cathrine Boye havde faaet den
opgave at skrive salmer til Guldbergs salmebog,
greb hun efter Gellerts bog.1 Han var den mand,
hun havde brug for, naar der skulde skabes noget
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i tidens smag, og hun tilføjede sit kvindelige
gemyt og et endnu mere følelsesfuldt sprog. Hun
gav sig ikke til at bedømme og vrage. Hun be
gyndte ganske simpelt forfra og oversatte de 15
første salmer i bogen paa stribe, som det ses af
hendes manuskript. Den første lyder saaledes:

1. O Gud! din Godhed gaaer saa vidt,
Saa vidt som Himle hvelve.
Du kroner os med Naader, tit
Hvor vore Tanker skiælve;
Du haster med at staae os bie:
Gud! Klippen, som jeg skiules i,
Giv Agt paa hvad jeg beder!
2. Jeg beder ey om Overflod,
Som Jordens Skatte give.
Men at min Deel og Lykkes Lod
Maae af din Naade blive,
Giør med mig selv mig ret bekiendt,
Min Gud! og den du har udsendt.
Min Kraft og Viisdom være!
3. Bort Ære, Roes! jeg er ey den,
Som saadant skulde røre,
Naar kun det Navn af Jesu Ven
Med Ret mig maae tilhøre.
Min sande Roes sin Høyde naaer,
Naar jeg, som Christen, stræber for
Dit og de Frommes Ynde.
4. Jeg beder ey, at Alderdom
Snee-hvide Haar maae give,
Men stærk i Nød, i Lykke from.
Det ønsker jeg åt blive;
Ved dig mit Liv randt op, fremgleed,
Saa lad mig og Barmhiertighed
Ved dig i Døden finde!
Birgitte Cathrine Boye, 1778.
Her efter Gb. 322.

Noget af Gellerts jævne hjertelighed er her for
svundet, se f.eks. 4,1-2. Flere steder er udtrykket
skruet højere op. Den gik videre til E 318 i
Edv. Storms bearbejdelse; den er derved blevet
1. Fru Boye kunde have sparet sig ulejligheden med at
oversætte Gellerts salmer. Allerede 1775 udkom
»C. F. Gellert Aandelige Oder og Sange. Paa Dansk
oversatte ved J. E. Heilmann, Sognepræst ved Lunde
Meenighed i Fyen«. Men maaske har hverken hun
eller Guldberg kendt denne bog, som udkom i Odense.
Her kunde man have fundet oversættelser, som var
lige saa gode, men de ses ikke at være benyttet.
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lidt mere jævn uden dog at blive synderligt
bedre.
(Koch VI, 195; Qiof.; 263 ff. Joh. Andr. Cramer:
»Chr. Fiircht. Gellerts Leben«, Leipzig 1774. Handbuch s. 264. »Madame Birgitte Cathrine Boyes Psalmer«, manuskript i Sjæll. Stifts bispearkiv VII. Div.
Dokumenter. K. Litteraria. I det Sjæll. Landsarkiv).

DIE HIMMEL RtTHMEN DES EWIGEN
EHRE.
Die Ehre Gottes aus der Natur.
1. Die Himmel ruhmen des Ewigen Ehre,
Ihr Schall pflanzt seinen Namen fort.
Ihn riihmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere;
Vernimm, o Mensch, ihr gottlich Wort!
2. Wer tragt der Himmel unzåhlbare Sterne?
Wer fiihrt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kommt und leuchtet und lacht uns von
ferne.
Und låuft den Weg, gleich als ein Held.
3. Vernimms, und siehe die Wunder der Werke,
Die die Natur dir aufgestellt!
Verkiindigt Weisheit und Ordning und Stårke
Dir nicht den Herrn, den Herrn der Welt?
4. Kannst du der Wesen unzåhlbare Heere,
Den kleinsten Staub fiihllos beschaun?
Durch wen ist alles? O gieb ihm die Ehre!
Mir, ruft der Herr, solist du vertraun.
5. Mein ist die Kraft, mein Himmel und Erde;
An meinen Werken kennst du mich.
Ich bins, und werde seyn, der ich seyn werde,
Dein Gott und Vater ewiglich.
6. Ich bin dein Schopfer, bin Weisheit und Giite,
Ein Gott der Ordnung, und dein Heil;
Ich bins! Mich liebe von ganzem Gemiithe,
Und nimm an meiner Gnade Theil.
C. F. Gellert:
»Geistliche Oden und Lieder«, Leipzig 1757.
Ved begyndelsen af denne salme mindes man
straks Grundtvigs bearbejdelse af Ps. 19: »Him
lene, Herre, fortælle din ære« (D 350), men mens
Grundtvig fortsætter med at gengive Davids
salmen, forlader Gellert den hurtigt, selv om det
er utvivlsomt, at han citerer den i første linje.
Han vender sig til jorden, havet, himmelrum
met, stjernerne og tager et overblik over hele
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skaberværket for derefter at spørge, hvad dette
forkynder os. Ikke blot fortæller det os om en
skaber, men ogsaa noget nærmere om hans egen
skaber: visdom, orden, almagt. Alt dette er
grund nok til at ære skaberen. Men salmedigteren
maa i slutningen benytte noget, han ved fra
andre kilder end naturens, naar han fortæller, at
skaberen ogsaa er en kærlig fader, og at vi skal
elske ham af hele vort hjerte.
Gellert har flere saadanne salmer, hvori der
trækkes traade fra naturen til Gud. Han glem
mer ikke den anden trosartikel, men han er
alligevel med til at give den første trosartikel
den dominerende plads, som den fik i den føl
gende tid. Hans natursalmer var noget af det,
man satte mest pris paa i sin tid.
Fru Boye oversatte salmen saaledes:
Mel. Fra Himlen kom den Engle-Skar etc.
1. Guds Ære brede Himle ud,
Og deres Gienlyd nævner Gud,
Ham ærer Havet og vor Jord,
Føel Siel guddommelige Ord!
2. Hvo bærer Himlens Stierne-Hær?
Hvo lagde Solens Bane der ?
Den iiler fra sit Purpur-Telt
Frem som en mild og modig Helt.
3. Guds Almagts Under taus fornem!
Naturen foreviiste dem,
Forkynder Viisdom, Orden, Magt,
Og at en Gud har Alt frembragt.
4. Kan du saa stort et Rige see
Og herligt uden Følelse?
Ved hvem er Alt? hvo er ham liig?
Han raaber selv: fortroe dig mig!
5. Besee min Gierning, kiend mig der!
Mit er det gandske, som det er.
Jeg er, og var, og bliver ved,
At være Gud i Evighed.
6. Jeg Skaber er, og Godheds Væld,
Aid Ordens Gud, nok for din Siel,
Jeg er, forær dig til mig heel,
Og tag udi min Naade Deel!
Birgitte Cathrine Boye, 1778.
Her efter Gb 308.
Fru Boye har ændret versemaalet, og i dette til
fælde med god grund. Gellert har ikke anført
nogen melodi ved sin tekst, som sikkert hører til
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de digte, han kalder oder. Som følge af det æn
drede versemaal er fru Boyes oversættelse blevet
mere enkel end originalen, og det har ikke skadet
klarheden.
Salmen gik videre til E 41 i Storms bearbej
delse: »Alt, hvad som lever, prise Gud!«, for
kortet til fire vers, som endnu engang er blevet
forenklede og klarede.

OFT KLAGT DEIN HERZ, WIE SCHWER
ES SEY.
Der Kampf der Tugend.
(Mel. Durch Adams Fall ist ganz verderbt etc).
1. Oft klagt dein Herz, wie schwer es sey,
Den Weg des Herrn zu wandeln,
Und tåglich, seinem Worte treu,
Zu denken und zu handeln.
Wahr ists, die Tugend kostet Miih,
Sie ist der Sieg der Liiste;
Doch richte selbst, was ware sie,
Wenn sie nicht kåmpfen miisste?
2. Die, die sich ihrer Laster freun,
Triflt die kein Schmerz hienieden?
Sie sind die Sklaven eigner Pein,
Und haben keinen Frieden.
Der Fromme, der die Liiste dåmpft,
Hat oft auch seine Leiden;
Allein der Schmerz, mit dem er kampft,
Verwandelt sich in Freuden.
3. Des Lasters Bahn ist Anfangs zwar
Ein breiter Weg durch Auen;
Allein sein Fortgang wird Gefahr,
Sein Ende Nacht und Grauen.
Der Tugend Pfad ist Anfangs steil,
Låsst nichts als Miihe blicken;
Doch weiter fort fiiihrt er zum Heil,
Und endlich zum Entziicken.
4. Nimm an, Gott hått es uns vergonnt,
Nach unsers Fleisches Willen,
Wenn Wollust, Neid und Zorn entbrennt,
Die Liiste frey zu stillen;
Nimm an, Gott liess den Undank zu,
Den Frevel, dich zu kranken,
Den Menschenhass; was wiirdest du
Von diesem Gotte denken?
5. Gott will, wir sollen gliicklich seyn,
Drum gab er uns Gesetze.
Sie sind es, die das Herz erfreun,
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Sie sind des Lebens Schåtze.
Er redt in uns durch den Verstand,
Und spricht durch das Gewissen,
Was wir, Geschopfe seiner Hand,
Fliehn, oder wåhlen miissen.
6. Ihn fiirchten, das ist Weisheit nur.
Und Freyheit ists, sie wåhlen.
Ein Thier folgt Fesseln der Natur,
Ein Mensch dem Licht der Seelen.
Was ist des Geistes Eigenthum?
Was sein Beruf auf Erden ?
Die Tugend! Was ihr Lohn, ihr Ruhm?
Gott ewig åhnlich werden!
7. Lern nur Geschmack am Wort des Herrn
Und seiner Gnade finden,
Und iibe dich getreu und gern,
Dein Herz zu uberwinden.
Wer Kråfte hat, wird durch Gebrauch
Von Gott noch mehr bekommen;
Wer aber nicht hat, dem wird auch
Das, was er hat, genommen.
8. Du streitest nicht durch eigne Kraft,
Drum muss es dir gelingen.
Gott ist es, welcher beides schafft,
Das Wollen und Vollbringen.
Wenn gab ein Vater einen Stein
Dem Sohn, der Brodt begehrte ?
Bet oft; Gott miisste Gott nicht seyn,
Wenn er dich nicht erhorte.
9. Dich stårket auf der Tugend Pfad
Das Beyspiel selger Geister;
Ihn zeigte dir, und ihn betrat
Dein Gott und Herr und Meister.
Dich miisse nie des Frechen Spott
Auf diesem Pfade hindern;
Der wahre Ruhm ist Ruhm bey Gott,
Und nicht bey Menschenkindern.
10. Sey stark, sey månnlich allezeit,
Tritt oft an deine Bahre;
Vergleiche mit der Ewigkeit
Den Kampf so kurzer Jahre.
Das Kleinod, das dein Glaube halt,
Wird neuen Muth dir geben;
Und Kråfte der zukiinftgen Welt,
Die werden ihn beleben.
11. Und endlich, Christ, sey unverzagt,
Wenn dirs nicht immer gliicket;
Wenn dich, so viel dein Herz auch wagt,
Stets neue Schwachheit driicket.
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Gott sieht nicht auf die That allein,
Er sieht auf deinen Willen.
Ein gottliches Verdienst ist dein!
Diess muss dein Herze stillen.
C. F. Gellert:
»Geistliche Oden und Lieder«, Leipzig 1757.

Det er blevet sagt, at flere af Gellerts salmer er
stykker af hans moralske forelæsninger, som er
sat paa vers. Det er ikke helt galt, hvad man kan
se af foranstaaende. Men det maa dog ikke
glemmes, at der er andre, som er ret centralt
kristelige. Den her anførte salme tjener dog godt
til at føre ind i hans tankeverden; med eet ord
kan man kalde dens indhold kristelig idealisme.
Dyden, forpligtelsen overfor dyden, kampen for
dyden, forvisningen om dydens løn, fornuftige
argumenter, som bestyrker dette: hvad vilde
man tænke om en Gud, som lod det onde have
frit spil og ikke belønnede det gode? (se v. 4-5).
Salmens centrum er v. 6.
Gellert har i slutningen af sin salmesamling
noteret, hvilke der er skrevet til bestemte kirke
melodier, som det her er noteret i parentes. Han
har altsaa virkelig tænkt, at denne kunde synges
i kirken. Fru Boye har i sin oversættelse ændret
versemaalet og ansat melodien »Vor Gud han er
saa fast en borg«. Skulde det være for at antyde,
at der burde lægges mere vægt paa Guds kraft
end vor egen? Skulde melodien give noget, som
teksten ikke giver? Ellers kan man ikke se, at
denne melodi skulde være mere passende til disse
tanker. Hendes oversættelse lyder:
1. Tit klager du, hvor tungt det er
Paa Herrens Vey at vandre,
Hvor Aands og Kiøds Begiæringer
Maae stride mod hverandre;
Sandt, Troen koster Fliid,
Og fører værdig Striid,
Den vinde vil vor Siel,
Og døm, hvad var den vel,
Om den ey skulde kiempe?
2. De som i Laster glæde sig,
Mon de ey føle Smerter ?
De ere Slaver iidelig
Af lastefulde Hierter,
Og sandt, den Frommes Tiid
Er vel en daglig Striid,
Men hver en Bitterhed,
Hvert Suk, han kiemper med,
Forvandler sig til Glæde.
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3. Begyndelsen af Lasters Vey
Er strød med vilde Lyster,
Men frem ad skiules Faren ey.
Ved Enden intet trøster,
Der møder grusom Nat,
Men Stien steyl og brat
Ledsager Frommes Fied
Til Fred til Salighed,
Hvor Striid og Møye glemmes.
4. Og set: at Gud os nu tillod,
Hvad Kiødet kan fornøye,
Naar Vrede, Vellyst, Overmod
Vi ønskede at føye.
Om Uerkiendtlighed,
Og hvad forstyrrer Fred,
Om Gud alt det tillod;
O! gyser ey dit Blod
Ved sligt om Gud at tænke?
5. Ney, sande Gud! du vil vort Vel,
Derfor gav du os Love,
Som vise Vey for villig Siel,
Og vække dem, som sove!
Du taler, Skabermand!
Høyt til enhvers Forstand,
Ja, taler evig ved
Enhvers Samvittighed
Om det, hvortil vi skabtes.
6. Gudsfrygt er Viisdoms rette Væld,
Men ach! vi usle blinde
Forkaste Viisdom, Sielens Held,
Hvor skulde vi da finde
En Vey til evig Vel
I vor formørket Siel ?
Med mindre Herren vil
Os vise hen dertil
Ved Ordets Lys og Naade.
7. Saa bed da først den Hellig Aand,
Han din Forstand oplyser,
Og tag Guds Ord saa i din Haand,
Om end dit Hierte fryser.
Kun flittig læs og beed,
Saa faaer du Fyrighed,
Og immer, Dag fra Dag,
Alt meer og meere Smag
Paa Ordets søde Kierne.
8. Saa faaer du Kraft, giv ikke tabt!
Striid, det maae dig gelinge,
Gud er det som har baade skabt.
At ville og fuldbringe:
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Naar gav i Hungers Nød
En Fader Steen for Brød?
Din Talsmand er hos Gud,
Beed tit! Gud var ey Gud,
Om han dig ey bønhørte.
9. Paa Dydens Vey gik Salige,
Bliv du ved dem formanet!
Og Jesus Dydens Lærere
Den trange Vey har banet:
Saa lad en Spotter ey
Dig hindre paa din Vey!
Den sande Roes den er
Hos Gud, søg den da der!
Og ey hvor Kiødet dømmer.
10. Stig tit med mandigt Hierte ned,
Hvor Døde blive borte,
Og sammenlign’ en Evighed
Med Aar saa faae og korte!
Siig: Kampen den er let,
Jeg seer Klenodiet,
Det holder Troen paa.
Fra Himlen skal jeg faae
Hvad Kræfter, jeg behøver.
11. Og endelig vær uforsagt.
Om det i alt ey lykkes,
Om end din Siel mod aid sin Agt
Af Skrøbelighed trykkes!
Gud seer paa Villien,
Saavelsom Gierningen,
I Christi Fylde der.
Der er Fortienester,
Hvori din Afmagt tabes.
Birgitte Cathrine Boye, 1778.
Her efter Gb 313.

Det er virkelig lykkedes fru Boye at give salmen
mere teologisk rejsning; navnlig er v. 6 ændret.
Og det maa indrømmes, at teksten har nærmet
sig den aand, der taler gennem den valgte
melodi. Hendes vers er ikke saa gode som Gellerts, men der er mere salme i dem.
De salmer, som fru Boye har oversat efter
Gellert er i Gb nr. 169, 189, 226, 276, 308, 311,
313, 322, 325, 326, 327, 337, 368, 369, 403. Det
er de første 15 numre, knap en trediedel af
bogen. Det er altsaa ikke noget udvalg. Ingen
af disse salmer er nu i de tyske salmebøger. De
fire Gellert-salmer, som endnu findes i den nyeste
tyske salmebog, staar i de to trediedele af bogen,
som fru Boye ikke synes at have arbejdet med.

F. G. KLOPSTOCK

AUFERSTEHN, JA AUFERSTEHN WIRST
DU.
Die Auferstehung.
Mel. Jesus Christus unser Fleiland
der den Tod iiberw.
1. Auferstehn, ja auferstehn wirst du,
Mein Staub, nach kurzer Rub!
Unsterblichs Leben
Wird, der dich schuf, dir geben!
Halleluja!
2. Wieder aufzubliihn werd ich gesåt!
Der Herr der Erndte geht,
Und sammelt Garben
Uns ein, uns ein, die starben!
Halleluja!
3. Tag des Danks! Der Freudenthrånen Tag!
Du meines Gottes Tag!
Wenn ich im Grabe
Genug geschlummert håbe,
Erweckst du mich!
4. Wie den Tråumenden wirds dann uns seyn!
Mit Jesu gehn wir ein
Zu seinen Freuden!
Der miiden Pilger Leiden
Sind dann nicht mehr!
5. Ach ins Allerhelligste fiihrt mich
Mein Mittler dann; lebt’ ich
Im Heiligthume,
Zu seines Namens Ruhme!
Halleluja!
Friedrich Gottlieb Klopstock:
»Geistliche Lieder. Erster Theil«, s. 80.
Kopenhagen und Leipzig, 1758.
Da Klopstock 1748 udgav de tre første sange af
»Messias«, blev den kun 24 aarige digter berømt.
Digtet vakte kolossal opsigt. En af følgerne var,
at han 1751 modtog en indbydelse fra J. H. E.
Bernstorff til at komme til Danmark, hvor man
stillede ham en understøttelse i udsigt. Han fik
400 rigsdaler om aaret, blev venligt modtaget i
de toneangivende kredse, endogsaa af kongen,
som tilbød ham bopæl paa Fredensborg slot, for
at han uden forstyrrelser kunde fuldende sin
»Messias«. Paa vejen til Danmark fra Schweiz,
hvor han dengang opholdt sig, gjorde han op
hold i Hamborg og blev der forelsket i en køb
mandsdatter Margaretha Moller, hvilket maaske
ogsaa havde forbindelse med hans »Messias«,
20
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som hun højlig beundrede. De blev gift 1754,
men lykken varede kun fire aar. Da hun ventede
et barn, var hun rejst til sit hjem for at føde, og
den nyfødte søn kostede hendes liv. Klopstock
glemte aldrig sin elskede »Meta« og indflettede
hende gang paa gang i sin digtning.
Paa hendes gravsted i Ottensen ved Hamborg
satte han følgende indskrift, der begyndte med
et vers af »Messias«: »Saat, von Gott gesået,
dem Tage der Garben zu reifen. Margareta
Klopstock erwartet da, wo der Tod nicht ist,
ihren Freund, ihren Geliebten, ihren Mann, den
sie so sehr liebt und von dem sie so sehr geliebt
wird. Aber hier aus diesem Grabe wollen wir
mit einander aufstehen, du, mein Klopstock, und
ich, unser Sohn, den ich dir nicht gebåren
konnte. Betet den an, der auch gestorben, begraben und auferstanden ist«. Ved hendes side
blev Klopstock begravet 45 aar senere.
Nogle af de tyske hymnologer siger, at han
digtede »Auferstehn, ja auferstehn« i anledning
af hendes død. Men da hun døde den 28. nov.
1758, og salmen findes i første del af hans
»Geistliche Lieder«, der udkom samme aar, synes
dette at være lidt tvivlsomt.
Det er da ogsaa et faktum, at han ikke blot
efter Metas død, men ogsaa før deres bekendt
skab, var optaget af opstandelsen og digtede
derom. Det er fremme i de første sange af
»Messias«, og i oden »An Fanny«, en tidligere
forelskelse, siger han:
Dann wird ein Tag sein, den verd’
ich auferstehn!
Dann wird ein Tag sein, den wirst
du auferstehn!
Dann trennt kein Schicksal mehr die Seelen,
Die du einander, Natur, bestimmtest.
Men i hvert fald regner man denne salme for
hans mest personlige. Ikke blot tanken om op
standelsen, men ogsaa stil og gloser er karakte
ristisk for ham: Heiligtum, allerhelligste, miider
Pilger. Der bliver grædt utallige »Freudentrånen« i hans digte, siger Kulp. Det er da ogsaa
den af hans salmer, der har holdt sig længst. De
er ofte svært tilgængelige. Lessing siger, at han
blot søger at udtrykke sine følelser, men den
rigdom af tanker og forestillinger, som har vakt
disse følelser og sat ham i fyr og flamme, med
deler han ikke læserne, som derved mangler for
udsætninger for at hæve sig op til ham. Han har
trukket stigen op efter sig. Han har skænket os
salmer, der fra hans side er saa følelsesfulde, at
den uforberedte læser ikke føler noget ved dem.
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I hans »Geistliche Lieder« er der ikke blot
originale salmer, men ogsaa gamle salmer, som
han elskede og vilde gøre mere brugbare i den
oplyste og dannede nutid ved at pynte paa deres
versemaal og udtryksform. Han har i beundring
for Luther skrevet »Auferstehn« til melodien af
Luthers »Jesus Christus unser Heiland, der den
tod iiberwand«, og hans gode ven og discipel
J. A. Cramer har fulgt ham ved at sætte denne
melodi over teksten i »Allgemeines Gesangbuch«,
som brugtes i Slesvig og Holsten; men salmen
gaar ikke saa godt med den melodi, og den er
da ogsaa blevet berømt i forbindelse med flere
andre.
Men det var en bjørnetjeneste, han gjorde de
gamle salmer ved at omdigte dem i tidens stil.
Derved satte han en hel lavine i gang. Ikke blot
fortsatte Cramer i samme spor i Slesvig og Hol
sten, hvor man, som en sønderjysk præst har
sagt, har maattet synge i »Cramers sammen
krammede kram« lige til 1883, men i Kongeriget
fortsatte man endnu mere radikalt i Balles salme
komité, og paa samme maade gik det overalt i
de lutherske lande, hvor »oplysning« og ratio
nalisme naaede frem. Denne bølge var vel dalet,
men de sidste ringe havde endnu ikke lagt sig,
da præstekonventet i Haderslev i 1833 nedsatte
en komite til at modernisere Pontoppidans salme
bog. Man arbejdede paa salmeforbcdring i nogle
aar og indførte resultaterne i en protokol. Ar
bejdet standsede, fordi der udkom et nyt, ufor
andret oplag af P, hvoraf man kunde slutte, at
der næppe vilde blive brug for det. Komiteen
gav sig ogsaa af med at oversætte salmer fra
Cramers salmebog, og en af dens forbindelser,
pastor Johan Christian Lautrup fra Brede, leve
rede følgende oversættelse af Klopstocks salme;
den har ikke tidligere været trykt:
1. Efter korte Hvile skal opstaae
Mit Støv for at indgaae
Til Himmellivet,
Mig af min Skaber givet,
Priis være Gud!
2. For at blomstre op igien paa ny.
Jeg saaes i Gravens Ly;
Og Høstens Herre
Vil mig, som Neeg hiembære.
Priis være Gud!
3. O du Lovsangs, Glædestaarers Dag!
Min Gud, din store Dag!
Naar denne kommer,
Af Gravens korte Slummer
Du vækker mig!
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4. Som en Drøm det vil os være da,
Naar vi med Jesu gaae
Til Himlens Glæder;
Den trætte Vandrer græder
Da ikke meer!
5. I det Allerhelligste min Ven
Min Midler fører hen
Ham, Ham til Ære
Mit Liv skal ofret være;
Det give Gud!
Johan Christian Lautrup, ca. 1834-38.
Her efter protokol i Haderslev Bispearkiv.
(Koch VI, 322 ff; VIII,693. Kulp 338. P. Dorsch: Das
deutsche evang. Kirchenlied, Stuttgart 1898, s. 286 ff.
W. Nelle: Geschichte des deut. evang. Kirchenliedes,
Hildesheim 1962 (4. Aufl.), 252. Paul Gabriel: Das
d. ev. Kirchenlied, (3. aufl.), n8ff.).

ACH, WIRD DENN DEIN ERLOSTER NIE.
Gott hat Geduld mit unsrer Schwachheit.
Melodie:
Was Gott thut, das ist wohlgethan.
1. Ach, wird denn dein Erldster nie
Frey vom Gesetz der Siinden!
Ich kåmpfe tåglich wider sie,
Und kann nicht iiberwinden!
Ich hass ihr Joch,
Und trag es doch!
Du siehst, Herr, dem ichs klage,
Wie ungern ich es trage!
2. Weit mehr, mein Gott, betriibt mich diess,
Als alle Noth der Erde,
Dass ich noch immer nicht gewiss
Und fest im Guten werde!
Wie fiircht ich mich,
Ich werde dich,
Durch Fleisch und Blut getrieben,
Nicht treu, nicht ewig lieben!
3. Doch ich will ruhig seyn in dir,
Der du die Herzen priifest!
Du kennest uns! Nur Staub sind wir,
Den du ins Leben riefest!
Gott, dein Gericht
Verdammt uns nicht,
Dass wir nicht schon auf Erden
Wie Engel heilig werden!
4. Wir gehn in Unvollkommenheit
Auf dieses Lebens Pfade:
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Doch unsre schwache Frommigkeit
Belohnst du auch mit Gnade!
Das Herz soil rein
Von Bosheit seyn:
So wills! du die Gebrechen
Der Menschlichkeit nicht råchen!
5. Ich weis, mein Mittler, Jesus Christ,
Hat meine Schuld getragen!
Weil er fur mich gestorben ist,
Wie konnt ich denn verzagen ?
Verdammte mich
Dein Zorn, der ich
Zwar schwach bin, aber glaube:
Was niitzte mir mein Glaube?
6. Hilf du mir kåmpfen, dass ich, Herr,
Mich selber uberwinde:
So werd ich taglich heiliger
Und freyer von der Siinde!
Dort, dort wird sie
Mich ewig nie
Von deiner Liebe trennen,
Mich nie verfiihren konnen!
Balthasar Miinter:
»Geistliche Lieder«, Kopenhagen 1772, nr. 11.
Denne salme anføres ikke som noget fremragende,
men som noget karakteristisk. Vi er endnu paa
den gamle tros grund; udgangspunktet i v. 1 er
paulinsk, Rom. 7,23 f.; men oplysningstidens
optimisme begynder dog at pippe frem i 6,3-4,
og følelsen af den menneskelige fordærvelse, som
indrømmes, er ikke særlig dyb: vi har dog en
lille smule fromhed, som Gud belønner, 4,3-4.
Lysten til ved fornuftslutninger at gøre de kriste
lige sandheder indlysende kommer frem i sidste
halvdel af v. 5: Hvis Guds vrede fordømmer
mig, som ganske vist er svag, men dog tror, hvad nytte var saa troen til? Men da det er
givet, at vi skal tro, og troen har de største for
jættelser, kan vi slutte, at Gud ikke vil fordømme
den svage troende.
Salmen er ogsaa et eksempel paa, hvad man
paa den tid foruden Gellert overførte fra tysk
til dansk, og paa det tyske kristne aandsliv, som
paa den tid fandtes i København, hvor Balthasar
Munter var den beundrede prædikant.
Han var født i Liibeck 24. marts 1735 1 et vel
stillet købmandshjem, men da en fallit tolv aar
senere fuldstændig ændrede hjemmets forhold,
følte han sig tilskyndet til i skolen at udvise den
største flid, og med understøttelse fra byens raad
studerede han teologi i Jena og syntes derefter
at stile mod en akademisk løbebane. En tale i
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frimurerlogen »Haabet« om »deres pligter, som
haabede«, fik imidlertid hertug Friedrich III i
Gotha til at tilbyde ham stillingen som hofdiakon
1760. Hans blomstrende og billedrige prædikener,
»Heilige Reden in 7 Theilen« 1760-65, vakte
kolossal beundring, men efter nogle aars forløb
længtes han efter et mere stille landliv, og han
blev superintendent i Tonna, men Gothaerne
strømmede alligevel ud til hans kirke, skønt hans
prædikener nu blev lagt til rette »efter de mere
enfoldige bønders fatteevne«.
Ved en gæsteprædiken i fødebyen Liibeck skete
det, at nogle medlemmer af St. Petri menighed
i København fik interesse for ham. Han blev
kaldet til andenpræst efter E. D. Haubers død
1765 og blev næste aar sognepræst. Han og hans
hustru Magdalena Sophia Ernestina Friederika
v. Wangenheim, som havde været hofdame i
Gotha, dannede her et lykkeligt hjem, som fik
en meget central placering i byens aandsliv. Til
menighed og omgangskreds hørte den tone
angivende og højtdannede tyske adel og digtere
som Klopstock og Cramer. Studenterne beun
drede ham, Bastholm tog ham til forbillede i
gejstlig veltalenhed.
Han virkede for Struensees fald, og det blev
ham betroet at forberede den faldne storhed til
henrettelsen, og han fik evropæisk berømmelse
ved udgivelsen af deres samtaler, gennem hvilke
Munter efter tidens metode førte sin dømte elev
gennem »den naturlige religion« til den »aabenbarede« ved gode rationelle overvejelser.
I hjemmet var han en patriark. Hans søn
Friederich C. C. H. Munter, som blev biskop i
København efter Balle, siger i sin biografi: »Det
vil stedse være vort Livs Stolthed at have haft
en saadan Fader«, og hans endnu mere berømte
datter Frederikke Brun (Sophie Christiane Friederike, gift Brun) har skrevet i sit eksemplar af
»Geistliche Lieder«, som er benyttet til foranstaaende afskrift: »Frbrun des besten Vaters
gliickseliche Tochter«. Hjemmet var, som man
ser, tysktalende, men aabent og loyalt mod det
danske, som mere og mere kom til at præge
børnene. Balthasar Munter døde 5. okt. 1793.
Som sine venner Klopstock og Cramer blev
Balthasar Munter salmedigter. »Men jeg vilde
aldrig have vovet det«, siger han i fortalen til
»Geistliche Lieder« 1772, »hvis De ikke begge,
kære Klopstock og bedste Cramer, havde op
muntret dertil«. Hans første salmesamling inde
holdt 50 numre; 1774 kom endnu 50 i »Zwote
Sammlung Geistlicher Lieder«. De første gik i
stort tal ind i de tyske salmebøger, de sidste fik
knap saa stor udbredelse.

3°8
Skulde man dømme efter Wallins salmebog,
maatte man tro, at Munter var den største
salmedigter i Danmark. Der er 9 af hans salmer
optaget i Wa, men kun 1 af Kingo, 3 af Brorson.
Af de 9 har tilmed de 7 holdt sig til den nye
Sv. Psbk. I Danmark er det knap gaaet hans
salmer saa godt. Foruden den her anførte blev
fire andre oversat af fru Boye og optaget i Gb,
nemlig: »Zitternd, doch voll sanfter Freuden«,
en nadversalme, Gb 28: »Min Siel med hellig
Bævelse«. »Von dem Staub den ich bewohne«,
en højstemt salme om Skaberen, Gb 324: »Fra
dette Støv, som jeg beboer«. »Ich weiss und bins
gewiss, dass ich«, en salme om bestandighed i
troen, Gb 356: »Jeg veed, og er forsikret om«.
»Der letzte meiner Tage«, en salme om glad for
ventning om døden, Gb. 372: »Den sidste Dag af
mine er«. Tre af dem gik videre til E (48,212,395),
stærkt omarbejdede. Saa var det forbi. Det er da
ogsaa et spørgsmaal, om fru Boye har udvalgt de
bedste. Flendes udvalg falder ikke sammen med
det svenske. Men det maa samtidig siges, at alle
Miinters salmer ogsaa er forsvundet af de tyske
salmebøger, naturligvis med undtagelse af St.
Petri i København. Han var dog ikke uden
digterisk evne. Den sidste salme i hans første
samling, om Gud, hvis ord og hvis kærlighed er
uforanderlige, begynder saaledes:
So wie du bist, so warst du schon,
Gott, ehe du von deinem Thron
Geschdpfe, die nicht waren,
Beriefst zu seyn, und deine Macht
Und Gute zu erfahren!
Du wirst auch seyn, so wie du bist,
Wenn langst die Erde nicht mehr ist,
Wenn långst schon Ewigkeiten
Uns Kåmpfer kronen, die wir hier
Um deinen Himmel streiten!
Det er dog baade en smuk strofeform, et kraftigt
ordvalg i en god sætningsbygning, med god
pointeret tankegang. Der er flere af tidens sti
listiske unoder i den her omhandlede salme, som
fru Boye har oversat:
1. Gud! skal din Kiøbte med dit Blod
Haardt Syndens Vælde finde ?
Jeg staaer dens Magt med Magt imod,
Men kan ey overvinde;
Jeg strider mod
Mit Kiød og Blod,
Som mod min Aand begiærer;
Mod Syndens Aag,
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Men bær det dog,
Hvor nødig jeg det bærer.
2. At jeg endnu er ey saa trygt
Befestet i det Gode,
Det er min største Nød og Frygt
Paa denne Jorde-Klode:
Hvor frygteligt,
Naar Lyst vor Pligt
Og Dyd til sig henrive:
Hvad er dog jeg,
Om jeg kan ey
Min Skaber værdig blive?
3. Dog vil jeg hvile mig deri:
At Gud os Usle valgte.
Og kiender det (Støv ere vi)
Som han til Livet kaldte,
Saa dømmes jeg
Af Herren ey
For meer, end jeg er vorden;
En Engle-Stand
Den søger han
Ey nogen Tiid paa Jorden.
4. Usikre blive vore Fied,
Om Kiødet selv maae raade,
Men Stræben til Fuldkommenhed
Belønner Gud af Naade;
Har ey vor Siel
I Ondskab Deel,
Saa vil han ikke hævne,
At Foden gieed
Der hvor han veed,
Pligt overgik vor Evne.
5. Min Jesus selv paa Korset bar
Min Synd og Synde-Plage;
Naar han min Synd forsonet har,
Hvor kan jeg da forsage?
Fordømte vel
Min Gud den Siel,
Som svag vel var, men troede?
Saa gav min Troe
Mig ingen Roe,
Og intet evigt Gode.
6. O Herre! hielp mig, at jeg maae
Mit Hierte overvinde,
Saa skal jeg frem i Dyder gaae,
Og daglig Kræfter finde.
Indtil jeg maae
Den Verden naae,
Hvor Synd sig ganske taber,
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Der er jeg frie,
Og lever i
Din Kierlighed, min Skaber!

6.

Wasser ward zu Wein
Deinem Wink und Walten.
Ako wird es sein,
Wo wir glåubig halten
Wein und mehr denn Weines,
Brot und dennoch keines,
Meister, deines.

7.

End und Anbeginn,
Bronne, der nicht altet,
Gib, dass jeder Sinn
Sich dir zugestaltet,
Weinstock deiner Reben,
Wahrheit, drin wir weben,
Weg und Leben.

8.

Erstgeborner Mund,
Mach uns ungesehen
Das Geheimnis kund,
Drin wir sind und stehen,
Heil durch deinen Namen
Als dein Volk und Samen,
Ewig. Amen.

Birgitte Cathrine Boye 1778, Gb 315.
Fru Boye har ændret versemaalet; det gør hun
ofte i sine oversættelser. Der er noget hjemme
strikket over salmen her i forhold til originalen.
(Koch VI,348 ff. Michael Neiiendam i DBL XVI,
336 ff).

BRICH UNS, HERR, DAS BROT.
Brot und Wein.

1.

Brich uns, Herr, das Brot,
Wie den Jiingem beiden,
Weil wir Angst und Not
Auf dem Wege leiden,
Dass wir dich erkennen,
Dich mit Namen nennen,
Vor dir brennen.

2.

Sei mit Zween und Drein
Hier und aller Weise;
In den Wiistenein
Gib der Notdurft Speise,
Da sich alle laben,
Aus der Fiille haben
Gab um Gaben.

3.

Keiner ist es wert,
Dass er sich vereine,
Ob er’s hoch begehrt,
Deinem Brot und Weine,
Wunder unergriindet,
Das in Wunder mundet,
Uns entsiindet.

4.

Unser Trost und Hort,
Grund, auf den wir bauen,
Lehr uns, einig Wort,
Deinem Wort vertrauen,
Unsern Stoltz bescheiden,
Arge Fehle meiden,
Dein Joch leiden.

5.

Wahrer Mensch und Gott,
Der am Holz gehangen:
Leben aus dem Tod,
Hilf, dass wir’s erlangen,
Die zur Hochzeit kommen,
Liebreich angenommen,
Deine Frommen.

Rudolf Alexander Schroder:
»Ein Lobgesang«, 1937.
Her efter »Gesammelte Werke«, I, s. 848.
Rudolf Alexander Schroder blev født i Bremen
26. jan. 1878 i et stort købmandshjem, hvor en
stor søskendeflok blev opdraget med kristelig
strenghed og havde det dejligt. I den gamle
hansestads gymnasium var han en fremragende
daarlig elev, siger han selv, og fra skolen ilede
han straks sammen med en endnu yngre fætter
Otto Julius Bierbaum lige ind i gerningen som
indendørsarkitekt; paa dette omraade naaede
han et højdepunkt ved udstyrelsen af atlanterhavslineren »Bremen«. Samtidig startede han
sammen med fætteren tidsskriftet »Die Insel«,
som ikke blev nogen økonomisk succes, men førte
ham sammen med mange digtere og kunstnere,
og heraf fremstod det siden saa bekendte InselVerlag, som omkring 1904 opfordrede ham til at
oversætte Homers Odyssé. Da han var vel kendt
med hullerne i sin skolelærdom, fandt han for
slaget meget muntert, men tog dog udfordringen
op, og det endte med, at han ikke blot over
satte Odysseen og Iliaden, men ogsaa Virgil,
Horats, Shakespeare, Racine, Eliot og flere be
rømte digtere. Maler var han ogsaa. Det var,
som om mange kunstneriske evner slumrede i
ham og blomstrede frem, naar en paavirkning
udefra gav anledning dertil.
Hans egen digtning var præget af hans efterhaanden vundne kendskab til klassikerne; han
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skrev oder, elegier, epigrammer og sonetter,
mindedigte, digtkredse, ballader og naturligvis
en mængde oversættelser.
Blandt hans digte fremkom efterhaanden ogsaa
en del religiøse. Det begyndte 1917-18, voksede
i tyverne og steg til et højdepunkt i trediverne,
hvor man navnlig maa notere samlingen »Ein
Lobgesang« 1937, hvoraf der kom en forøget
udgave 1939. Derfra stammer de fire af de fem
salmer, som er optaget i Evang. KirchenGesangbuch. Under den tyske kirkekamp og den
anden verdenskrig træffer man ham som »lek
tor«, lægmandspræst i den evangeliske kirke i
Bayern. Fra den tid har man et udvalg af hans
prædikener »Stunden mit dem Wort«. Hvordan
han virkede som sjælesørger ser man af et svar,
han sendte en brevskriver: »De skriver, at De
hver Morgen koncentrerer Dem om en af Bachs
fugaer for i det mindste at faa nogle øjeblikkes
indre frihed (et herligt ord!). Jeg kan svare Dem,
at det hos mig er Mozart, som udøver denne
tjeneste. Der gaar næppe en dag uden at jeg
spiller en sats af hans sonater for mig selv for
ligeledes at faa en 0 til harmonisk udligning
mellem dagens krav og forsømmelser. Men tro
mig: bønnen om morgenen og aftenen giver
kræfter af en helt anden slags. Den har, naar
man beder rigtigt, kraft til at gøre hver dag til
en af de syv skabelsesdage, paa hvilke alt var
»saare godt«. Den har kraft til at forvandle
dommerens vrede over vor bogførte og ikke bog
førte skyld til fred mellem »den himmelske fader«
og os«.
Arbejdet med salmedigtning tog han meget
alvorligt. Han troede paa inspirationen. I en
tale derom sigter han til historien om Bileam
(4. Mos. 22), hvor Gud lagde »det rette ord i
den forkerte mund«, dvs. en mund, som vilde
sige noget andet. Hvor der er en virkelig digterkraft i arbejde med ordet, sker det oftere, end
man skulde tro, at der træder en engel i vejen
for pegasen og tvinger dens rytter til at sige et
sandhedsord.
I den foranstaaende salme, der tager sit ud
gangspunkt i Luk. 24,30, har pegasen ikke faaet
lov til lyriske udspring. Intet sigter paa pynt,
hvert ord har sin vægt, ordene bliver trængt
sammen i den stramme strofeform, der virker
som en knude, der bliver yderlig strammet i den
sidste linje. De smaa sidestillede sætningsstumper
vidner om en myndighed, der staar tilbedende
overfor det »uudgrundelige under« (3,5), som
intet sprogligt mesterskab kan give udtryk for.
Til en mand, som foreslog at ændre linjen
»Brot und dennoch keines« (6,6), svarede Schro

der, at det ikke kunde være anderledes; det var
brød, og det var dog ikke brød, men Herrens
legeme; det svarer til det foranstaaende »Vin og
mer end vin«, og knyttes sammen i den sidste
linje: »Meister, deines«. Man har i det hele det
indtryk af salmen, naar man har fordybet sig i
den; det kan ikke være anderledes.
Salmen er blevet fortræffeligt oversat til norsk
af biskop Smemo i »Salmer fra søsterkirker«
1964, nr. 23, »Herre, bryt ditt brød«, dog med
udeladelse af v. 2 og 4, som ogsaa er udeladt i
Evang. Kirchen-Gesangbuch nr. 162, der for
mentlig har været Smemos forlæg. Men vi har
siden 1942 haft en ganske upaaagtet dansk over
sættelse af sønderjyden Nicolai Christian Nissen.
Han var født i Bov 17. juni 1889, hvor hans far
var gaardejer. Han kom paa seminariet og blev
lærer i den tyske folkeskole, kommunelærer i
Haderslev 1913-30, og deltog i den første ver
denskrig. 1930 blev han sognepræst i MarvedeHyllinge paa Sjælland, og 1937 sognepræst i
Augustenborg, hvor han døde 1953. Han er den,
der her i Danmark først har gjort opmærksom
paa Schrøder ved i 1939 at offentliggøre tre
salmeoversættelser i Præsteforeningens Blad (s.
287) 390, 818, og en anmeldelse s. 470). 1942
udsendte han en lille digtsamling »Hvad jeg
ved« som privattryk. Her fremkom følgende
oversættelse, og en note oplyser, at pastor Fønss
Jørgensen i Egen havde skrevet melodi dertil.

1. Bryd for os dit Brød,
Naar paa Vej vi vandre
Og i Angst og Nød
Taler med hverandre!
Du os Lyset tænde.
At vi dig kan kende
Som de tvende.
2. Vær blandt tre og to
Klarlig du til Stede,
Naar i ydmyg Tro
Vi dit Navn tilbede!
Du din Mad os give,
Saa vi her i live
Et kan blive.
3. Ingen er det værd,
At du ham indbyder
Og for ham især
Hvedebrødet bryder.
Ingen Mand udgrunder
Kærligheds Vidunder,
Jesu Vunder.
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4. Men vort Haab og Trøst,
Grund, hvorpaa vi bygger.
Trods vort Hjertes Brøst
Og trods Verdens Skygger,
Paa dit Ord vi lide
Og mod Verden stride
Ved din Side.
5. Jesus, Mand og Gud,
Som paa Korset døde.
At vi Livets Bud
I din Død kan møde,
Hjælp, vi i dit Rige Efter det vi hige Kan indkige!
6. Vand kan vorde Vin,
Hvor dit Vink det byder,
Vi i Salen din
Paa dit Ord det nyder.
Vin, og mer end dette,
Livets Brød det rette
Os mon mætte.
7. Kærlighedens Elv,
Livets rene Kilde,
Dan vort Hjerte selv
Ved dit Ord det milde!
Træ, som altid bærer
Frugt, som Livet nærer,
Dig vi ærer.
8. Levende Guds Ord,
Kærlighedens Gaade
Os paa denne Jord
Ved dit Ord du raade,
I dit Navn du give,
At vi holdt i Live,
Frelste blive.
N. C. Nissen:
»Hvad jeg ved«, Privattryk 1942, s. 39.
(Handbuch s. 288-91. KulpBF 133, 162).

DER HEILAND KAM ZU SEINER TAUF.

Tauflied.
1. Der Heiland kam zu seiner Tauf
Und tut den Reichsgenossen
Das Paradies von neuem auf,
Das unsre Schuld verschlossen.
2. Er trat gehorsam unters Joch,
Und dass man’s spiir und glaube,
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Fåhrt iiber ihm aus Himmeln hoch
Der Geist gleich einer Taube.
3. Geist, der im Wasser und im Hauch
Uns wandelt, stårkt und nåhret
Und lebt im Wort und wirkt im Brauch,
Da man den Vater ehret.
4. Du sprachest zu den Jiingern: Lasst
Die Kindlein mir begegnen;
Drum bringen wir den neuen Gast
Woll, Jesu Christ, ihn segnen.
5. Wir taufen ihn - denn Wasser tut
Beim Wunder nicht das meiste Auf deinen Namen und dein Blut
Im Vater, Sohn und Geiste.
Rudolf Alexander Schroder, 1938.
Her efter »Gesammelte Werke« I, s. 837.
Den kendte præst og opbyggelsesforfatter Otto
Julius Funcke, som hørte til Indre Mission i
Tyskland, var fra 1868 præst ved Fredens Kirke
i Bremen, og den velstillede købmand Schroder
skal have hjulpet ham betydeligt med at faa
kirken bygget. Der bestod i hvert fald et varmt
venskab mellem de to familier, og det er nok
pastor Funcke, som i 1878 har døbt den lille
Rudolf Alexander, som 60 aar senere skrev denne
daabssalme. Funcke har i hvert fald konfirmeret
ham, og det var besværligere end barnedaaben.
Den unge konfirmand fra det muntre pietistiske
hjem var fra anden side blevet paavirket af en
tvivlende radikalisme og havde mange spørgsmaal og modargumenter til præstens undervis
ning og bad tilsidst om at faa sin konfirmation
udsat et aar. Funcke var taalmodig og gav sig
tid til mange samtaler og diskussioner med dren
gen. Mange aar senere skrev Schroder, at han
bevarede en hjertelig taknemlighed overfor
Funcke, »ogsaa for det grundlag, han har lagt i
mig, og som jeg dengang og lang tid derefter
ikke troede, jeg nogensinde vilde komme til at
bygge paa«.
Men i denne salme ser man, at han er kommet
tilbage til grundlaget. Ikke alene grundlaget for
sin personlige tro, men han er i sin salmedigt
ning kommet tilbage til det grundlag, som blev
lagt i reformationstiden. Det er ikke et tilfældigt
lykketræf. Han fordybede sig i studier af den
gamle salmedigtning, som man kan se af hans
bog »Dichtung und Dichter der Kirche« (1936),
og navnlig kom han til at standse ved Nicolaus
Heermann og blev saa dybt grebet af hans
»Sontags- und Fest-Evangelia«, at han udgav
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en del af Heermanns salmer med en indledning.
Senere gik han selv i det samme spor med »Das
Sonntagsevangelium in Reimen« 1952, hvor han
sætter kirkeaarets evangelier paa friske folkelige
rim. Ogsaa hans øvrige salmedigtning har en
udpræget kirkelig holdning og taler ud fra en
menighedsbevidsthed, som har afløst den liberale
individualisme og desuden er blevet uddybet
gennem bekendelseskirkens kamp mod en he
densk statsmagt. Læg her i daabssalmen mærke
til ordet »Reichgenossen« (1,2), som maa have
haft en dristig klang i den tid, da »Volksgenossen« var det store ord.
Her er nu anført en nadversalme og en daabssalme. Det er ikke tilfældigt, men karakteristisk.
Teologisk vidner de begge om, at han staar paa
den gamle kirkegrund og fortsætter, hvad refor
mationen har begyndt, og digterisk viser de, at
hans udprægede intellektualisme og poetiske evne
er gaaet i bibelordets tjeneste og finder frem til
en enkel reformatorisk klarhed, der ikke er
pastiche, men nutidig fornyelse.
Daabssalmen blev digtet i oktober 1938 og
blev først offentliggjort i januar 1939 i tidsskriftet
»Eckart«. Aaret efter blev den optaget i et ud
videt oplag af samlingen »Ein Lobgesang«. I
betragtning af den følelige mangel paa daabssalmer, siger KulpBF, er den en stor gave til
menigheden. Den er optaget i Evang. KirchenGesangbuch 153 og oversat til norsk af biskop
Smemo i »Salmer fra søsterkirker«, hvori den
lyder:
1. Vår Frelser kom til dåpens vann
den vei som var utstukket,
og brøt den port til livets land
som synden hadde lukket.
2. Da kom et syn og lød en røst
fra høyest himmelbue,
og oss til tegn og ham til trøst
sank Helligåndens due.
3. Den samme Ånd i dåpens bad
gjenføder, styrker, nærer
når våre barn vi rad på rad
til sakramentet bærer.
4. Du åpnet, Herre, Rikets fest
for slike små og ringe.
Så ta imot den nye gjest
som vi deg her får bringe!
5. Vi døper ham og tror ditt ord:
at Ånd og vann tilsammen
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er døren til ditt hjem og bord.
Velsign da barnet! Amen.
Johannes Smemo:
»Salmer fra søsterkirker«, Oslo 1964, nr. 2:.
Foruden de to her omtalte salmer er der endnu
tre af Schrbders optaget i Ev.K-G., nemlig nr.
133 »Wir glauben Gott im hochsten Thron«,
en trosbekendelsessalme paa fem vers, oversat af
biskop Smemo til nynorsk »Vi trur på Gud, vi
trur så visst«. Nr. 225 »O Christenheit, sei
hocherfreut« er en kampsalme i samme aand som
Luthers »Vor Gud han er saa fast en borg«, men
helt anderledes i form og indhold. Den stammer
fra bekendelseskirkens kamp, digtet i 1936 og
først trykt i »Ein Lobgesang« 1937. Den er over
sat til dansk af N. C. Nissen i Præsteforeningens
Blad 1940, 24. maj, s. 396 med begyndelsen »Til
Fryd bered Dig Kristenhed«. Derefter af biskop
Smemo til nynorsk med begyndelsen »Opp
kristenfolk, di giede tolk«. Endelig nr. 307 »Wer
kann der Treu vergessen«, som først fremkom i
samlingen »Mitte des Lebens« 1930 med titlen
»Ein Lobgesang«; Schroder ansaa titel og ind
hold for at være saa væsentligt, at hans vigtigste
salmesamling fik samme titel i 1937. Den er
oversat til dansk af N. C. Nissen 1940, offentlig
gjort i Præstef. Bl. 1940, 5. april, s. 286 og siden
optaget i Nissens digtsamling »Hvad jeg ved«
1942, med begyndelsen »Hvem kunde vel for
glemme«.
(Handbuch 288 ff. KulpBF 153. N. C. Nissen: »Rudolf
Alexander Schroder, den reformatoriske Salmesangs
Fornyer i Tyskland« i Præsteforeningens Blad 1943,
26. marts, s. 281-88).

LASST UNS GEHN UND MIT DEN
FRAUEN.
Oslerlied.
1. Lasst uns gehn und mit den Frauen
Nach dem Grab im Garten schauen,
Gehn in Tranen
Bittrer Reue
Um dein Wåhnen,
Ungetreue
Welt, die den, der sie getragen,
Menschensohn, ans Kreuz geschlagen.
2. Lasst uns friih vor Tage gehen,
Eh die Morgenwinde wehen.
Mit den Klugen,
Mit den dreien,
Die da trugen
Spezereien,
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Um den armen Leib zu salben,
Wo er hinlag unsrethalben.
3. Lasset uns mil ihnen staunen
Vor der Graft, in Fels gehaunen,
An das leere
Belt gekommen,
Da der schwere
Fortgenommen,
Stein, den die gedungnen Knechte
Huteten zween Tag und Nachte.
4. Lasst uns warten, Schreckensbleiche,
Bis auch uns das Wort erreiche,
Wort des Boten
Lichter Lobe:
»Nicht bei Toten
Schlåft der Hohe.
Den sie bier in Leinwand wanden:
Wunder! Er ist auferstanden.
5. Ihr, sein Volk und seine Habe,
Stiegt mit Gott aus Gottes Grabe.
Eure Not
1st umgewendet,
Euer Tod
Im Tod vollendet.
Kehrt getrost, der Morgen tagte:
Und sagt’s alien, wie ich’s sagte«.
Rudolf Alexander Schroder, 1937.
Her efter »Gesammelte Werke«, I, s. 853.
I indledningen til samlingen »Ein Lobgesang.
Lieder fur Kirche und Haus« 1937 siger Schro
der, at salmerne »for hjemmet« ikke har det for
pligtende udsagn, som er en ubrydelig nødven
dighed, endogsaa sprogligt, for salmer i kirken.
De sidste er uvægerligt underkastet strengere
love, nemlig den lydige bundethed til det ord,
der er kirkens regel og maal, grundlag og ind
hold.
Heraf kan man vel skønne, at foranstaaende
paaskesalme næppe er beregnet til kirkebrug, og
den synes da heller ikke at være optaget i nogen
salmebog. Den er taget med for at gøre opmærk
som paa de i form og indhold mere frie salmer.
Den er baade skøn og ejendommelig; men det
skal indrømmes, at Schroder har mange andre
paaskesalmer.
Oversætteren, N. C. Nissen, hører ikke til de
store digtere, men oversættelsen af denne salme
hører til hans bedste:
1. Lad os følges med de Kvinder,
Som i Gry med Graad paa Kinder

Gik i Haven
Ind at træde
For ved Graven
At begræde
Ham, som soned’ Slægtens Brøde,
Da han én for alle døde.
2. Lad os i den aarie Morgen
Gaa med dem at dulme Sorgen,
Med de gode,
Med de trende.
Som ham troede,
For at kende,
For at se de Lemmer brudte,
Den af Herrens Folk forskudte.
3. Lad os deres Undren nemme,
Ingen Tid det Syn forglemme.
Hid de komme
Og de gruer.
Kun den tomme
Grav de skuer.
Paa hans Bud, som ej har fejlet,
Herrens Engel fjerned’ Seglet.
4. Lad os vente og med Længsel
Ordet se, som brød sit Fængsel.
Aldrig Dødens
Magt kan kue
Morgenrødens
Klare Lue.
Hen til Hvilestedet træder.
Hvor han laa, som I begræder!
5. I, hans Folk, hans Arv og Eje,
Steg med ham fra Gravens Leje.
Eders Vaade
Han afvendte.
Herrens Naade
Hjælpen sendte.
Krist opstod, saa Ordet lyder:
Jeg har sagt det, Dag frembryder.
N. C. Nissen 1939.
Her efter »Hvad jeg ved«, 1942.
Denne oversættelse fremkom først i Præsteforeningens Blad 1939, 14. april, s. 287. Senere op
tog Nissen den i sin som privattryk udsendte digt
samling »Hvad jeg ved«. I denne samling er der
8 oversættelser af Schrdders salmer, og ud over
dem er der i Præstef. Bl. offentliggjort 4 over
sættelser (1939, s. 390, 818; 1943, s. 821; 1944,
s. 378; 1947, s. 634).
K. L. Aastrup har i »Salmer. Sjette Samling
1962« oversat 5 af Schrdders salmer: »Er min
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vinter nær?«, »Du lilje i mit havebed«, »Hvem kan
så højt sig svinge«, »Jeg beder ej om anden
gunst« og »Hvor mørk end tordenskyen drev«.

und immer bei ihm sein.
Den keiner je gesehen,
noch kiinftig sehen kann,
will dir zur Seite gehen
und fiihrt dich himmelan.

GOTT WOHNT IN EINEM LICHTE.

Jochen Klepper:
»Kyrie«, 1938.

Geburtstagslied.
Der Selige und allein Gewaltige, der Konig
aller Konige und Herr aller Herren, der allein
Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem
Lichte, da niemand zukommen kann, welchen
kein Mensch gesehen hat noch sehen kann furwahr er ist nicht ferne von einem jeglichen
unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind
wir.
Die Bibel

1. Gott wohnt in einem Lichte,
dem keiner nahen kann.
Von seinem Angesichte
trennt uns der Stinde Bann.
Unsterblich und gewaltig
ist unser Gott allein,
will Konig tausendfaltig,
Herr aller Herren sein.
2. Und doch bleibt er nicht ferne,
ist jedem von uns nah.
Ob er gleich Mond und Sterne
und Sonnen werden sah,
mag er dich doch nicht missen
in der Geschopfe Schar,
will stundlich von dir wissen
und zåhlt dir Tag und Jahr.
3. Auch deines Hauptes Haare
sind wohl von ihm gezåhlt.
Er bleibt der Wunderbare,
dem kein Geringstes fehit.
Den keine Meere fassen
und keiner Berge Grat,
hat selbst sein Reich verlassen,
ist dir als Mensch genaht.
4. Er macht die Volker hangen
vor Welt- und Endgericht und tragt nach dir Verlangen,
låsst auch die Årmsten nicht.
Aus seinem Glanz und Lichte
tritt er in deine Nacht:
Und alles wird zunichte,
was dir so bange macht!
5. Nun darfst du in ihm leben
und bist nie mehr allein,
darfst in ihm atmen, weben

Jochen Klepper blev født 22. marts 1903 i
Beuthen ved Oder, hvor hans far var præst. Han
studerede teologi i Breslau, men uden at han
havde taget sin eksamen gik han 1928 over i
journalistisk virksomhed ved Evang. Presseverband fur Schlesien og to aar senere til radioen.
1933 udkom hans første bog »Der Kahn der
frohlichen Leute«, som muntert skildrer Oder
skippernes liv. Han blev afskediget ved radioen,
fordi hans hustru var af jødisk afstamning, og
flyttede til Berlin, hvor han skrev en stor histo
risk roman om kong Friedrich Wilhelm I af
Preussen; den udkom 1938 under titlen »Der
Vater«. Det var svært at faa den udgivet, fordi
han var blevet strøget af den tyske forfatterliste,
men den gik dog i store oplag. Senere arbejdede
han paa en roman om Luthers hustru Katharina
von Bora, hvoraf et brudstykke blev trykt 1942,
men den blev ikke færdig.
Under Hitlerstyret blev det efterhaanden
umuligt for ham og hans halvjødiske familie at
være i landet. Det lykkedes at hjælpe en af steddøtrene til flugt, men det mislykkedes for ham,
hans hustru og hendes anden datter, og de saa
derefter ingen anden udvej end selvmordet. Den
10. dec. 1942 indførte han de sidste ord i sin
dagbog: »Vi dør nu — ak, ogsaa dette er lagt
hen til Gud — vi gaar sammen i døden i denne
nat. Over os staar i de sidste timer billedet af
den Kristus, som velsigner, og ogsaa omfatter os.
Foran dette syn slutter vort liv«. Kleppers dag
bøger 1932-1942 blev udgivet 1956 med titlen
»Unter dem Schatten deiner Fliigel«.
Hans eneste lille salmesamling »Kyrie« ud
kom 1938, da forholdene havde bragt ham i for
bindelse med Bekendelseskirken. Den indeholdt
kun 16 salmer, men blev tre aar senere forøget
til omtrent det dobbelte. Det var hans tanke, at
han med denne samling vilde give kirken en
gave, og saaledes blev det. Tre af hans salmer
er optaget i den nye Evang. Kirchen-Gesangbuch, adventssalmen »Die Nacht ist vorgedrungen«, som han dog selv kalder en julesalme,
nytaarssalmen »Der du die Zeit in Hånden hast«
og middagssalmen »Der Tag ist seiner Hohe
nah«, som senere skal omtales.

3'5

JOCHEN KLEPPER

Over hver salme sætter han et bibelcitat, som
dog ikke nærmere stedfæstes, men blot under
tegnes »Die Bibel«, fordi citatet ofte er sammen
sat fra forskellige steder. Men tillige antyder han
dermed, at bibelen er autoritativ, enten det saa
er Paulus eller Lukas, der har ført ordet i pennen.
I en artikel fra 1939 om »det guddommelige
ord og den menneskelige lovsang« begrunder
han med citater fra Luther, at salmedigtning til
syvende og sidst er en udlægning af teksten, blot
med digteriske midler. Den maa komme af
teksten og skal prøves og vejes paa ordets vægt.
Digteren maa forpligte sig til en klar forkyndelse
og til den nøgternhed, som underet kræver for
at aabenbare sig.
Med denne nøgtemhed digter han selv; der
er ingen lyrisk fyldekalk. Men hans emnevalg
viser, at han ved at følge dagens tider og kirkeaaret kommer i meget nær kontakt med nutidens
menneskeliv, som han kaster evangeliets lys over.
Her er en af hans gode ideer: en fødselsdags
salme! Ikke noget om festlighed og gaver, men
alt samlet om den store tanke, at den evige,
utilgængelige Gud, der har alle verdener i sin
haand, vil komme til det enkelte menneske som
ven til ven.
Det indledende bibelcitat er sammensat af
1. Tim. 6,16 og Ap.G. 17,26-27.
Biskoppen i Oslo, Johannes Smemo, har over
sat den til norsk:
1. Det lys hvor Herren troner,
det blender all vår sans.
Hvem måler slike soner!
Hvem tåler slik en glans!
Udødelig, allmektig,
en evig salig Gud,
en Herre, evig prektig slik er hans kongeskrud.
2. Og dog ifra det fjerne
han kommer oss så nær.
Skjønt måne, sol og stjerne
hans henders gjerning er,
så kan han aldri glemme
sitt minste skapte kryp.
Du har for evig hjemme
i Fader-hjertets dyp.
3. Hvert hodehår han teller,
hver spurv han tar i akt,
én sjel ham mere gjelder
enn hele verdens prakt.
Se, han som alle kloder
umulig romme kan,

han kommer som din broder
og milde Frelsermann.
4. Han lar all verden skjelve
for dommens torden-ord,
men nådens himmel hvelve
seg over dem som tror.
Sin stråledrakt han kaster
og går i mørket inn,
og til din hjelp han haster
med alt sitt brodersinn.
5. I ham du nå skal leve
og aldri ensom gå,
om du skal lide, streve,
så vil han hos deg stå.
Han bor i lys som blender,
så du ham aldri ser,
men all din tarv han kjenner
og hører når du ber.
Johannes Smemo:
»Salmer fra søsterkirker«, Oslo 1964.
Biskop Smemo har ikke nævnt noget om, at det
er en fødselsdagssalme, men har anbragt den i
afsnittet om »kristenlivets kår«. Der er da heller
ikke noget i salmen, som just peger paa fødsels
dagen. Digteren har ved denne overskrift anty
det, at det ved livets mærkepæle var godt at
tænke paa kristenlivets grundvilkaar.
Salmen er optaget i »Laudamus«, Det luther
ske verdensforbunds salmebog, paa tysk, svensk
og engelsk.
(Handbuch 295. KulpBF 14, 45, 351).

DER TAG 1ST SEINER HOKE NAH.
Mittagslied.
Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes,
gehorchen wirst, werden iiber dich kommen
alle diese Segen:
Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet
auf dem Acker.
Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes,
die Frucht deines Landes und die Frucht deines
Viehs.
Gesegnet wird sein dein Korb und dein
Backtrog.
Gesegnet wirst du sein, wenn du eingehst,
gesegnet, wenn du ausgehst.
Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er
mit dir sei in deinem Keller und in allem,
was du vornimmst, dass alle Volker auf Erden
werden sehen, dass du nach dem Namen des
Herrn genannt bist, und der Herr wird dir
seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass
er deinem Land Regen gebe zu seiner Zeit und
dass er segne alle Werke deiner Hande.
Die Bibel
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1. Der Tag ist seiner Hohe nah.
Nun blick zum Hochsten auf,
der schiitzend auf dich niedersah
an jedes Tages Lauf.
2. Wie laut dich auch der Tag umgibt,
jetzt halte lauschend still,
weil er, der dich beschenkt und liebt,
die Gabe segnen will.
3. Der Mittag kommt. So tritt zum Mahl;
denk an den Tisch des Herrn.
Er weiss die Beter iiberall
und kommt zu Gaste gern.
4. Er segnet dich in Dorf und Stadt,
in Keller, Kammer, Feid.
Was dir der Herr gesegnet hat,
bleibt fortan wohlbestellt.
5. Er segnet dir auch Korb und Krug
und Truhe, Trog und Schrein.
Ihm kann es keinen Tag genug
an Segensfville sein.
6. Er segnet deiner Baume Frucht,
dein Kind, dein Land, dein Vieh.
Er segnet, was den Segen sucht.
Die Gnade schlummert nie.
7. Er segnet, wenn du kommst und gehst;
er segnet, was du planst.
Er weiss auch, das du’s nicht verstehst
und oft nicht einmal ahnst.
8. Und dennoch bleibt er ohn’ Verdruss
zum Segnen stets bereit,
gibt auch des Regens milden Fluss,
wenn Regen an der Zeit.
9. Sein guter Schatz ist aufgetan:
des Himmels ewiges Reich.
Zu segnen hebt er tåglich an
und bleibt sich immer gleich.
10. Wer sich nach seinem Namen nennt,
hat er zuvor erkannt.
Er segnet, welche Schuld auch trennt,
die Werke deiner Hand.
11. Die Hånde, die zum Beten ruhn,
die macht er stark zur Tat.
Und was der Beter Hånde tun,
geschieht nach seinem Rat.
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12. Der Tag ist seiner Hohe nah.
Nun stårke Seel’ und Leib,
dass, was an Segen er ersah,
dir hier und dort verbleib.
Jochen Klepper:
»Kyrie«, 1938.
En middagssalme! Morgen- og aftensalmer har
man naturligvis brug for, og dem har vi da ogsaa
en del af; men er en middagssalme ikke en
mærkelig ide? Det har i hvert fald ikke altid
været saaledes. Omkring 1600, da Sthen, P. J.
Roskilde og mange andre kappedes om at skrive
»haandbøger«, hvis bærende ide netop var, at
hver eneste af dagens timer skulde helliges ved
bøn og salmesang, var en middagssalme en
ganske naturlig ting. Jochen Klepper er her i
pagt med de gamle; han har i »Kyrie« en mor
gensang, en middagssang og en aftensang paa
stribe.
Skriftordene, han har sat over salmen, er fra
5. Mos 28,1-12, som er gengivet i udvalg og
forkortning. Det er, i hvert fald for os, mærke
ligt at tænke sig, at han har sat denne gamle
velsignelse afjødefolket over salmen, naar vi ved,
at den er skrevet under jødeforfølgelserne af en
mand, som boede i Berlin og var gift med en
kvinde af jødisk slægt; det ser for os modigt ud,
og det er muligt, at der ligger noget af kristen
troens trods deri.
Men det har i hvert fald ikke været hoved
sagen for ham. Bibelen er bibelen; ordet er
Guds, og han er stadig den samme. Og saa over
fører han ganske roligt disse ord paa det daglige
liv i nutiden, idet han dog navnlig med sin tanke
færdes indenfor landlivets horisont, saaledes som
ordene ogsaa lød for det gamle Israel.
I pagt med de gamle er han ogsaa derved, at
maaltidet (v. 3) har en næsten sakral karakter,
og tanken gaar endda straks til den hellige
nadver. Smuk er den tanke, at Gud ved, hvem
der beder bordbøn, og gerne kommer til dem
som gæst. Ordlyden minder om den gamle bord
bøn: Kom, Herre Jesus, vær vor gæst.
Salmen har noget af den samme enfold som
den gamle bordbøn »Sjunge vi af hjertens grund«
(s.d.) og navnlig minder den om Nicolaus Her
mans »O Herre Gud, din sol saa skøn« (s.d.).
Men samtidig har den et nutidspræg ved den
nøgterne form, som saa stærkt fremhæver Guds
overstrømmende og ubetingede velsignelse. Ad
skillige af salmens linjer har en ordsproglig kraft,
se f.eks. v. 11.
Biskop Johannes Smemo har oversat den til
nynorsk:
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1. No nærmar dagen seg si høgd.
Sjå til Den Høgste opp! til han som gav deg all di nøgd
kvar dag til sjel og kropp.
2. Stå still no midt i dagsens kav
ved heilag høgstdags tid:
Han som i miskunn gav og gav,
vil signe gåva si.
3. Til måltid gå, hans gåver nyt,
og tenk på Herrens bord!
Der han er gjest, han brødet bryt
med freds- og signings-ord.
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frugtavl. Oversætteren har ønsket at gøre dette
mere norsk og desuden inddrage byens folk med
et ord som verkstad. I det hele er salmen blevet
lidt mere almen: Gud velsigner arbejdet.
Det er gennem alt dette tydeligt, at oversæt
terens hensigt ikke først og fremmest er den
historiske eller litterære, at gengive originalen
saa nøjagtigt som muligt, men at skabe bidrag
til en ny salmebog i Norge.
I Tyskland er salmen optaget i Evang.
Kirchen-Gesangbuch 351.
(KulpBF 351).

4. Han signar mark og åkerteig
og verkstad, heim og bu,
han signar alt du er og eig
av kjærleik og av tru.

OUR GOD, OUR HELP IN AGES PAST.

5. Han signar planen som du her
i hug og bøn og von.
Han veit og at du lite ser
av alt hans løynde tjon.

1. OUR God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Our shelter from the stormy blast,
And our eternal home.

6. Og likevel han signar deg
- og utan vonde ord med nåde for dei skeive steg,
med fred når rett du for.

2. Under the shadow of thy throne
Thy saints have dwelt secure;
Sufficient is thine arm alone,
And our defence is sure.

7. I hender nesta stilt til bøn
han skaper merg og makt,
så bøn og arbeid får si løn
og når si rette akt.
8. No nærmar dagen seg si høgd.
Så styrk da kropp og sjel!
Hans signing gjer i livet nøgd,
og ein gong evig sæl.
Johannes Smemo:
»Salmer fra søsterkirker«, Oslo 1964.

Biskop Smemo gør ret og skel mellem de to sprog
former, som strides, eller dog kappes, i Norge,
rigsmaalet og nynorsken. Snart bruger han den
ene, snart den anden. Det er ikke altid klart,
hvorfor en bestemt salme skal oversættes paa et
bestemt maal; men just i dette tilfælde er sagen
oplagt. Denne middagssalme, som maaske i lige
saa høj grad kunde kaldes en landbrugersalme,
hører mest hjemme, hvor der tales nynorsk.
Oversættelsen omfatter originalens v. 1, 2, 3,
7, 8, 11, 12, mens v. 4 er tildigtet af Smemo.
Originalen faar os til at tænke paa vinavl og

Man frail, and God eternal.

3. Before the hills in order stood,
Or earth receiv’d her frame,
From everlasting thou art God,
To endless years the same.
4. Thy word commands our flesh to dust,
»Return, ye sons of men:«
All nations rose from earth at first,
And turn to earth again.
5. A thousand ages in thy sight
Are like an ev’ning gone;
Short as the watch that ends the night,
Before the rising sun.
6. The busy tribes of flesh and blood,
With all their lives and cares,
Are carry’d downwards by the flood,
And lost in following years.
7. Time, like an ever-rolling stream,
Bears all his sons away;
They fly, forgotten, as a dream
Dies at the op’ning day.
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8. Like flow’ry fields the nations stand,
Pleas’d with the morning light:
The flow’rs beneath the mower’s hand
Lie with’ring ere ’tis night.)
9. Our God, our help in ages past,
Our hope for years to come,
Be thou our guard while troubles last,
And our eternal home.
Isaac Watts:
»The Psalms of David«, 1719.
Her efter udg. 1805.
Parentesen om v. 6-8 betyder, at man uden
skade for meningen kan udelade disse vers, hvis
man synes, at salmen er for lang til at synge.
Men salmebøgerne plejer at forkorte den til v. 1,
2> 3> 5> 7) 9> °g desuden ændrer man ofte be
gyndelsen : »O God . ..«.
Watts, som har gendigtet alle Davidssalmerne,
har ikke mindre end fem salmer fra Ps. 90. Den
første og den sidste er i andre versemaal, men de
tre midterste, som tilsammen udgør et hele, er
skrevet i »common metre«, og heraf er ovenstaaende første del.
Amerikaneren Armin Haeussler siger, at hvis
der i England skulde stemmes om, hvilken salme
der var den bedste, vilde denne komme paa
første plads, og hvis Mr. Gallup skulde under
søge den sag i U.S.A. og Canada, vilde han finde,
at den var blandt de ti bedste. Nu skal man ikke
tage en saadan udtalelse for højtideligt; der vil
i det følgende blive nævnt flere salmer, som
bliver kaldt »den bedste«. Men ogsaa vi danske
maa indrømme, at her synger en fremragende
digter i den ægte salmetone. Hvis man spurgte,
hvilken salme man maatte anse for den engelske
nationalsalme, saa vilde de fleste nok enes om,
at det er denne. Den egner sig ikke blot til
privat brug, eller kirkeligt brug om søndagen,
men ogsaa til at synges og bedes af et folk i dets
store øjeblikke.
Haeussler fortsætter med et hip til den filosofi,
som siger: »Det forbigangne er ingenting, for
det er forbi, og fremtiden er ingenting, for den
er endnu ikke kommet, derfor maa alle vore
tanker dreje sig om betydningen af dagen idag«.
Men digteren her mener, at vi har idag, fordi vi
har haft igaar, og vi har idag af hensyn til imorgen. Derfor synger han, at Gud var vor hjælp i de
tider, som gik, og er vort haab for de tider, som
kommer.
Salmen blev oversat til dansk af P. HelwegLarsen i »22 engelske Salmer« 1920, »O Gud,
Du vore Fædres Gud«; den blev optaget i An
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nekset 4. Mere almindelig er den senere over
sættelse af provst F. Lykkegaard Nielsen, »O
Gud, vor hjælp i fordums tid«, idet den er op
taget i DuS og den nye Hjemlandstoner, hvor
den lyder:
1. O Gud, vor hjælp i fordums tid,
vort håb på vejen frem,
vor tilflugt i hver storm og strid,
i evighed vort hjem.
2. I skyggen af din trone lod
du dine fromme bo,
din stærke arm os giver mod
og sikkerhed og ro.
3. Som før alt skabtes på dit bud
og fik beredt sit sted,
du er den samme store Gud
nu og i evighed.
4. På dødens bud, i tidens strøm
kom alle mand til kort,
de flyr forglemte som en drøm,
der svandt med natten bort.
5. O Gud, vor hjælp i fordums tid,
vort håb på vejen frem,
vær du vort værn i livslang strid,
i evighed vort hjem!
F. Lykkegaard Nielsen.
Her efter Hjemlandstoner 32.

Oversættelsen omfatter originalens v. 1,2, 3, 7, 9.
Helweg-Larsen har ogsaa medtaget v. 5, som de
engelske salmebøger plejer; det lyder hos ham
saaledes:
For dig Aartusinder er kun
som Dag, der svandt igaar,
som flygtigt Sommermorgens Blund,
naar Sol af Hav opstaar.
E. M. Favrholdt, der begyndte som journalist,
blev præst i Amerika, bl. a. i Vancouver, og
senere ved Kristkirken i Kolding, hvor han døde
1938, har 1935 udgivet en salmesamling, »Min
Sjæl vær glad«, med melodier af Hjalmar E.
Jacobsen. Heri findes en gendigtning af Ps. 90,
»O Gud, vor Hjælp fra Slægt til Slægt«, hvor
ogsaa nogle vers af Isaac Watts’s salme klinger
med.
(Julian 875. Haeussler 114).

ISAAC WATTS

WHEN I SURVEY THE WONDROUS
CROSS.
Crucifixion to the World by
the Cross of Christ. Gal. vi. 14.
1. When I survey the wond’rous Cross
On which the Prince of Glory dy’d,
My richest gain I count but Loss,
And pour Contempt on all my Pride.
2. Forbid it, Lord, that I should boast
Save in the Death of Christ my God;
All the vain Things that charm me most,
I sacrifice them to his Blood.
3. See from his Head, his Hands, his Feet,
Sorrow and Love flow mingled dawn!
Did e’er such Love and Sorrow meet.
Or Thorns compose so rich a Crown?
(4. His dying Crimson, like a Robe,
Spreads o’er his Body on the Tree;
Then am I dead to all the Globe,
And all the Globe is dead to me.)
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da falmer al den Pragt, jeg saa,
Og al min Stolthed visner brat.
2. Saa vil jeg da kun rose mig
af Kristi Kors og dyre Død;
al Glans og Glimmer ofrer jeg
for ham, hvis Blod paa Korset flød.
3. Se, fra hans Hoved, Haand og Fod
flød Kærlighed og Hjertevé
som skilte Strømme til en Flod,
der tvætter Purpur hvidt som Sne.
4. Du Kongesøn fra Paradis
med Kødets Brød og Blodets Vin,
naar flettedes af Torneris
en Sejrskrans saa skøn som din?
5. Og gav jeg alt paa denne Jord,
jeg véd, at det kun lidet gjaldt;
en Kærlighed saa guddomsstor
forlanger mer - mig selv, mit alt.
Svend Rehling.
Her efter De unges Sangbog 1928, nr. 124.
(Julian 1269 f).

5. Were the whole Realm of Nature mine,
That were a Present far too small;
Love so amazing, so divine,
Demands my Soul, my Life, my All.
Isaac Watts:
Hymns and Spiritual Songs, 1707.
Her efter Julian 1269 f.
Her er den bedst kendte og mest brugte af Watts’
salmer, siger Julian. Den er ikke blot kendt i
hele den engelsk talende verden, men er oversat
til utallige sprog. Men man kan undre sig over,
at saadanne berømte salmer ofte kommer til at
betyde saa lidt i dansk oversættelse; naturligvis
skyldes det i reglen, at oversættelsen ikke kom
mer paa højde med originalen. Naar det drejer
sig om Brorson eller Grundtvig ser man under
tiden, at en fremmed original bliver et dybt
gribende kunstværk paa dansk. Men ofte er
grunden ogsaa den, at vi paa dansk har en saadan
rigdom af lignende toner, at de fremmede ikke
kan gøre sig gældende. Denne salme er oversat
af E. Collet i IMS 1910, »Naar undrende jeg
ved Korset staar«, bedre af P. Helweg-Larsen i
»22 engelske Salmer«, »Naar Korset mig i
Minde gaar«, optaget i Annekset ig, bedst vel
af Svend Rehling i DuS 1928:
1. O, naar jeg ser det Kors, hvorpaa
min Frelser hang i Dødens Nat,

HARK, THE HERALD ANGELS SING.
1. Hark, how all the welkin rings
»Glory to the King of Kings,
Peace on earth and mercy mild,
God and sinners reconciled«.
2. Joyful, all ye nations, rise.
Join the triumph of the skies;
Universal nature say
»Christ the Lord is born to-day«.
3. Christ, by highest heaven adored,
Christ, the everlasting Lord,
Late in time behold him come
Offspring of a Virgin’s womb.
4. Veil’d in flesh, the Godhead see,
Hail the Incarnate Deity!
Pleased as man with men to appear
Jesus! our Immanuel here!
5. Hail the heavenly Prince of Peace!
Hail the Sun of Righteousness,
Light and life to all he brings,
Risen with healing in His wings.
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6. Mild
Born
Born
Born

He lays His glory by,
- that man no more may die,
- to raise the sons of earth,
- to give them second birth.

7. Come, Desire of Nations, come,
Fix in us Thy humble home;
Rise, the woman’s conquering Seed.
Bruise in us the serpent’s head.
8. Now display Thy saving power,
Ruin’d nature now restore;
Now in mystic union join
Thine to ours, and ours to Thine.
9. Adam's likeness. Lord, efface;
Stamp Thy image in its place;
Second Adam from above.
Reinstate us in Thy love.
10. Let us Thee, though lost, regain,
Then the Life, the Inner Man;
O! to all Thyself impart,
Form’d in each believing heart.
Charles Wesley:
»Hymns and Sacred Poems« 1739, 1743.
Her efter Julian 487.

God and sinners reconciled:
Joyful all ye nations rise,
Join the triumph of the skies,
With th’ angelic host proclaim,
Christ is born in Bethlehem.
Hark the herald angels, &c.
2. Christ by highest heav’n ador’d,
Christ the everlasting Lord,
Late in time behold Him come,
Offspring of a Virgin’s womb:
Veil’d in flesh the Godhead He,
Hail th’ Incarnate Deity.
Pleas’d as man with man appear,
Jesus our Immanuel here.
Hark the herald angels, &c.
3. Hail the heav’n-born Prince of Peace!
Hail the Sun of Righteousness!
Light and life to all He brings,
Ris’n with healing in His wings:
Mild He lays His glory by,
Born that man no more may die;
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Hark, the herald angels, &c.
Book of Common Prayer, 1782.
Her efter Julian 487.

Denne julesalme fremkom i C. Wesley’s »Hymns
and Sacred Poems« 1739, men blev ændret 1743
i en ny udgave. Ovenstaaende er den reviderede
tekst.
Men snart tog andre digtere og salmebogs
udgivere fat. Det vil her føre for vidt at følge
salmen fra udgave til udgave. Men hovedtræk
kene er følgende: G. Whitefield ændrede de to
første linjer 1753 og udelod v. 8 og 10. M. Madan
føjede 1760 en ny ændring til i 2,3-4. Andetsteds
blev de 8 vers sat sammen til 4 ottelinjede. Atter
andre beholdt den firlinjede form, men forkortede
til 6 vers.
Saa skete der i 1782 det mærkelige, at salmen
blev optaget i et lille tillæg til »New Version of
the Psalms of David«, hvorved den gik ind i
selve »Book of Common Prayer«. Her var den
forkortet til de 6 første vers, sat sammen til 3,
og de to første linjer blev gentaget i slutningen
af hvert vers som et omkvæd. Men ingen ved,
hvem der har foretaget disse ændringer, eller i
det hele taget, hvordan det gik til.

I denne skikkelse gik salmen ud til alverdens
engelske salmebøger, til berømmelse, beundring
og stor folkekærlighed. Men i H. A. & M. blev
der foretaget endnu en ændring 1861:

1. Hark the herald angels sing,
Glory to the new-born King;
Peace on earth and mercy mild,

l. Lyt til englesangen skøn:
Fred på jord, Guds velbehag!
Faderens enbårne Søn,

2,5-8: Veiled in flesh the Godhead see!
Hail the Incarnate Deity!
Pleased as Man with man to dwell,
Jesus, our Emmanuel.
Denne ændring blev ogsaa optaget i andre salme
bøger, men der forekommer endnu flere varia
tioner.
Grundtvig var vel den første, som oversatte
salmen paa dansk: »Engle-Herolder, hør du
dem!«, Sangv. 1,159. Naar han i fodnoten kalder
salmen »den Engelske Kirkes Jule-Sang«, vidner
det om, hvilken stilling den allerede dengang
havde. Valborg Volsing har oversat den 1958,
»Hør, ja hør heroldens røst«, men ændret versemaalet. Emil Larsen har i »Jakobs-Kampen«
1959 oversat den saaledes:
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Frelseren, er født i dag.
Syng om denne glæde stor,
som er for hvert folk på jord!
Nu i bange hjerters gem
skinner lys fra Betlehem!
Lyt til englesangen skøn:
Hil dig, himlens kongesøn!
2. Julenat steg Gud herned,
dengang tidens fylde kom;
fødtes uden herlighed
af en jomfru ren og from.
Men bag renheds tjenerdragt
så Guds engle himlens pragt,
derfor sang de højt i sky:
Krist er født i Davids by!
Lyt til englesangen skøn:
Hil dig, himlens kongesøn!
3. Fredens fyrste kom med fred,
retfærds sol med lægedom!
Da Gudssønnen steg herned,
livets lys til jorden kom!
Hil dig, nådens konge stor,
du blev født blandt os på jord,
at vi genfødt ved dit ord
skulle samles om dit bord!
Lyt til englesangen skøn:
Hil dig, himlens kongesøn!
4. Du, al jordens håb og trøst,
født i stald på krybbestrå:
Kom, tag bolig i vort bryst,
så vi liv fra dig kan få.
Lad den gamle Adam dø,
så i os gudslivets frø!
Gud med os — Immanuel!
Julefryd i sind og sjæl!
Lyt til englesangen skøn:
Hil dig, himlens kongesøn!
Emil Larsen:
»Jakobs-Kampen«, Køb. 1959, s. 19.
Her er fire vers ligesom i den engelske »The
Methodist Hymn-Book«, der sikkert har tjent
som forlæg. Det sidste vers er sammensat af
originalens v. 7 og 9.
(Julian 487. Telford 83. Haeussler 151. Valborg Volsing: »Nogle salmer, hymner og åndelige sange«,
privat tryk, Kolding 1959).

JESUS, LOVER OF MY SOUL.
1. JESU, Lover of my soul,
Let me to thy bosom fly,
21

While the nearer waters roll,
While the tempest still is high:
Hide me, O my Saviour, hide.
Till the storm of life be past.
Safe into the haven guide,
O receive my soul at last.
2. Other refuge have I none,
Hangs my helpless soul on thee;
Leave, ah! leave me not alone,
Still support and comfort me:
All my trust on thee is stay’d,
All my help from thee I bring;
Cover my defenceless head
With the shadow of thy wing.
(3. Wilt Thou not regard my call?
Wilt Thou not accept my prayer?
Lo! I sink, I faint, I fall Lo! on Thee I cast my care:
Reach me out Thy gracious hand!
While I of Thy strength receive,
Hoping against hope I stand,
Dying, and behold I live).
4. Thou, O Christ, art all I want;
More than all in thee I find;
Raise the fallen, cheer the faint,
Heal the sick, and lead the blind:
Just and holy is thy name:
I am all unrighteousness;
False and full of sin I am;
Thou art full of Truth and Grace.
5. Plenteous grace with thee is found,
Grace to cover all my sin:
Let the healing streams abound,
Make and keep me pure within.
Thou of life the fountain art,
Freely let me take of thee:
Spring thou up within my heart,
Rise to all eternity.
Charles Wesley:
»Hymns and Sacred Poems«, 1740.
Her efter »A Collection of Hymns«, 1813.
V. 3. efter Telford 78.

Blandt de 6500 salmer, som Charles Wesley har
skrevet, bliver denne betragtet som den bedste.
De engelske hymnologer roser den i høje toner:
Det er en af de fortræffeligste salmer i verden.
Med det engelske sprog er den naaet ud til hele
verden, og den er blevet oversat næsten til alle
væsentlige sprog.
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Den fremkom med overskriften »In Tempta
tion« i »Hymns and Sacred Poems, by John
and Charles Wesley« 1740, blev optaget i
»Hymns and Spiritual Songs intended for the
use of real Christians« 1753, men udeladt af
John Wesley i den første udgave af »A Collec
tion of Hymns for the use of the People called
Methodists« 1780; den blev dog optaget 1797.
Den er her gengivet efter en stereotyp udgave
1813. Vers 3 er udeladt, men her indføjet efter
Telford.
Ordet »Lover« i første linje har givet anled
ning til utallige ændringer i de ældre salmebøger,
og maaske har ogsaa John Wesley fundet det for
nærgaaende, siden han udelod salmen. Det stam
mer maaske fra den engelske oversættelse af Vis
dommens bog 11,26: »Thou lover of souls«. Det
er maaske nok saa sandsynligt, at dette ord om
Jesus er en paavirkning fra Brødremenigheden,
som spillede en rolle ved Wesley’s omvendelse
1738, altsaa kort tid i forvejen. Nu vækker det
næppe anstød mere, men de fleste salmebøger er
stadig enige om at udelade det lidenskabelige
v. 3, som ogsaa virker noget mere uroligt end
de andre.
Der gaar en hel række indbyrdes modstridende
historier om, hvorledes salmen blev til:
Wesley sad paa sit værelse og saa en høg for
følge en due, som i forskrækkelse fløj ind gennem
det aabne vindue og gemte sig i hans frakke.
Det greb ham og inspirerede ham til salmen.
Under en prædikerejse blev han truet af nogle
mænd, som hadede hans forkyndelse; han maatte
flygte ind i et hus, hvor husmoderen gemte ham
i mælkekælderen. Mens forfølgerne var inde i
huset, lykkedes det ham dog at flygte ud i en
skovtykning, hvor de ikke kunde finde ham.
Efter en diskussion med Toplady om Guds
frelse gik Wesley hjem og skrev denne salme,
mens Toplady skrev »Rock of Ages, cleft for me«.
Den sidste historie er den bedste, dels fordi
den kan modbevises: Wesley offentliggjorde sin
salme samme aar som Toplady blev født, - dels
fordi den er halvt sand: Toplady skrev 36 aar
senere sin salme imod metodisternes helliggørel
seslære. Men samtlige historier er vidnesbyrd
om, hvor dybt salmen har grebet folkefantasien.
Den er oversat af P. Helweg-Larsen:

i. Jesus, Du, som elsker mig,
Lad mig til Dit Hjerte fly;
Rundtom Havet rejser sig,
Og det tordner under Sky.
Skjul mig Frelser i din Favn,
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Medens Stormen farer frem,
Led Du mig saa frelst i Havn,
At tilsidst min Sjæl naar hjem.
2. Andet Fristed har jeg ej,
Hjælpeløs i Liv og Død;
Herre, hold mig fast hos Dig,
Frels mig af min svare Nød.
Ene Du er alt mit Haab,
Kun fra Dig kan Hjælp naa frem;
Herre, hør mit bange Raab,
Skjul mig i din Skygges Gem.
3. Du er alt, jeg har behov,
Mer end alt i Dig jeg faar.
Heel den Syge, og giv Lov,
At den faldne atter gaar.
Retfærd, Hellighed er Du,
Jeg kun Uretfærdighed;
Jeg har Løgn og Synders Gru,
Sandhed, Naade Du kun ved.
4. Mer end naaderig Du kan
Dække al min Synd og Meen;
Giv mig af Dit Frelsens Vand,
Rens mig, og bevar mig ren.
Du er Livets klare Elv,
Lad mig drikke dybt deraf;
Rind Du i mit Hjerte selv.
Voksende bag Død og Grav.
P. Helweg-Larsen:
»22 engelske Salmer«, Viborg 1920.

Provst Helweg-Larsen skriver i forordet: »Me
dens vor danske Kirkesalmebog indeholder c.
150 Oversættelser fra Tysk, har den kun 13
Oversættelser fra Engelsk, og blot enkelte af
disse hører paa Engelsk til de mere betydelige
Salmer. De mange, til deres Brug ofte fortræffe
lige, Smaasange, der er oversatte i de senere
Aar, er, som bekendt, oftest ikke meget lødige.
De salmer, der er oversatte i nærværende Hefte,
hører gennemgaaende baade til det bedste og
det mest brugte af engelsk Salmedigtning. Det
er ved at bruge disse engelske Salmer i ni Aar
i Vestindien, at jeg har lært at elske dem«.
Trods nogle ubehjælpsomheder blev denne
oversættelse 1935 optaget i »Annekset«. En
senere oversættelse af Emil Larsen er optaget i
hans samling »Jakobs-Kampen«, 1959. Johannes
Smemo har oversat den til nynorsk i »Salmer
fra søsterkirker«, 1964.
(Julian 590 f., 1259 f. Haeussler 352. Telford 78. Parry
217. O. Ldvgren: »Psalm & sånglexikon« 751).
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ROCK OF AGES, CLEFT FOR ME.
A living and dying Prayer for the
Holiest Believer in the World.
1. ROCK of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee!
Let the Water and the Blood,
From thy riven Side which flow’d.
Be of Sin the double Cure,
Cleanse me from its Guilt and Pow’r.
2. Not the labors of my hands
Can fulfill thy Law’s demands:
Could my zeal no respite know,
Could my tears forever flow,
All for Sin could not atone:
Thou must save, and Thou alone!
3. Nothing in my hand I bring;
Simply to thy Cross I cling;
Naked, come to Thee for Dress;
Helpless, look to Thee for grace;
Foul, I to the fountain fly:
Wash me, Saviour, or I die!
4. Whilst I draw this fleeting breath When my eye-strings break in death When I soar through tracts unknown —
See Thee on thy Judgment-Throne ROCK of Ages, cleft for me,
Let me hide myself in THEE.
A. M. Toplady.
»Gospel Magazine«, 1776.
Her efter Julian 971.
I det lille tidsskrift »Gospel Magazine«, som
Toplady redigerede, skrev han i oktobernumret
1775 bl.a. følgende: »Hvis du falder, saa ydmyg
dig, men fortvivl ikke. Bed paany til Gud, som
er i stand til at rejse dig op og sætte dig paa dine
fødder igen. Se paa pagtens blod og sig til Herren
fra dybet af dit hjerte:
Rock of Ages, cleft for me,
let me hide myself in thee!
Foul, I to the fountain fly:
wash me, Saviour, or I die.
Det er vel mere sandsynligt, at disse linjer er
et tilløb til salmen (1,1-2 og 3,5-6) end et
vidnesbyrd om, at den allerede skulde være
skrevet.
Den fremkom med ovenstaaende tekst i marts
numret af samme blad næste aar. Han udgav en
21*
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salmesamling lidt senere, hvor han har ændret
et par ord i sidste vers:
4,1: While
3: When I soar to worlds unknown,
Dette er altsaa digterens endelige tekst. Der frem
kom efterhaanden mange ændringer i de for
skellige salmesamlinger, men i nyere tid vender
man mere og mere tilbage til originalteksten.
Salmen fremkom som det sidste ord i en ejen
dommelig tankerække. Han citerede i sit blad
en notits om Englands statsgæld, som regeringen
ikke vilde kunne betale, før der var lige saa
mange penge i Englands skatkammer som i hele
Evropa. Og hvornaar vilde det ske? Aldrig!
Denne artikel af »J. F.« optog Toplady aabenbart for at bruge den som en lignelse. Han fort
sætter umiddelbart efter: Hvis et menneske over
træder Guds bud een gang i døgnet, to gange,
en gang i timen, en gang i minuttet, en gang
hvert sekund, det sidste er vel højdepunktet, saa
vil man i ti aar have 315.036.000 synder, i
tyve aar ... i tredive aar ... i firs aar 2522
millioner 880 tusinde synder. Hvornaar kan vi
blive i stand til at betale denne umaadelige gæld ?
Aldrig! Vil den guddommelige godhed ikke give
os en slags akkord-ordning for beløbet ved at
modtage mindre, end vi skylder? Umuligt!
Især den sidste bemærkning sigter tydeligt til
John Wesley’s lære om, at gerningerne paa en
vis maade bidrager til et menneskes frelse.
Toplady’s artikel er et indlæg i en heftig teologisk
strid, som dengang rasede. Han slutter: Vi kan
kun velsigne Faderen, fordi han har udvalgt os
i Kristus og har lagt alle vore synder paa ham,
- og Sønnen, fordi han har paataget sig menne
skelig natur og hele vor skyld, og for den ret
færdighed og hellighed, hvormed han frelser sit
aandelige Israel fra alle dets synder, - og Helligaanden, som faar os til at føle, at vi behøver
Kristus, faar os til at omfavne ham i troen,
skænker os den søde trøst af hans kærlighed i
vore hjerter, besegier os til Kristi dag og fører
os paa lydighedens sti.
Derefter følger salmen med overskriften: Bøn
i liv og død til den helligste af de troende i
verden.
Den første linje i salmen har givet anledning
til mange overvejelser. Flere steder i bibelen
kaldes Gud eller Kristus en klippe. Men naar
her tilføjes: »kløvet for mig», føres tanken natur
ligt til 4. Mos. 20,10 ff., hvor Moses slaar vand
af klippen, saa Israels folk kan faa noget at
drikke i ørkenen. Dette overfører Paulus paa
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Kristus i i. Kor. 10,4: »De drak af en aandelig
klippe, som fulgte med; men klippen var
Kristus«. Man ved, at Toplady undertiden præ
dikede over dette ord. P. Poulsen mener, at
Toplady har kendt en wesleyansk sangbog, som
udkom 1745, som bruger det samme billede i
forordet og desuden indeholder en sang, som
begynder: »Rock of Israel, cleft for me«, men
ogsaa dette viser hen til bibelordet som den første
kilde til salmens billede.
En sagnagtig formodning, som kom frem
o. 1850, gaar ud paa, atToplady, mens han 17621764 var præst i Blagdon, Somersetshire, engang
under et heftigt tordenvejr havde søgt tilflugt i
en klippespalte, hvor han var beskyttet mod
uvejret, og bagefter havde han skrevet denne
salme. Denne klippe, Burrington Combe, staar
der stadig, og billeder af klippen og spalten er
ikke ualmindelige. Det er vel ogsaa givet, at
Toplady har set den. Men salmen fremkom først
iQ aar senere.
De første aar efter dens fremkomst lagde man
ikke meget mærke til den, men fra 1810 til vore
dage har dens anseelse været i stadig stigen, og
da dr. Carl Doving foretog sine undersøgelser
angaaende de mest udbredte salmer, blev denne
nr. 2, lige efter Luthers »Vor Gud han er saa
fast en borg«; den var da oversat til 148 sprog.
I de engelsk talende lande kappes den i popula
ritet med »Hark, the herald angels sing« og med
biskop Ken’s morgen- og aftensalmer, men den
overgaas ikke af nogen, siger John Julian.
Sammen med »Lead, kindly light« var den
Gladstones yndlingssalme. Han har endda over
sat den baade til latin, græsk og italiensk. Den
latinske oversættelse begynder: »Jesus, pro me
perforatur«.
Af danske oversættelser findes der mange. Den
er oversat af H. B. i Indre Miss. Tid. 1881,
s. 328: »Evigheds Klippe, spaltet for mig«. Men
det var en anden oversættelse, som 1895 blev
optaget i Hjemlandstoner: »Klippe, du, som
brast for mig«; den samme blev optaget i til
læget til I. M. S. 1921. P. Helweg-Larsen over
satte den 1920 i »22 engelske Salmer«: »Klippe
fra før Tidens Gry«. Skønt Helweg-Larsen var
medudgiver af »Annekset« 1935, benyttede man
der en sammenblanding af forskellige oversæt
telser med den mest gængse begyndelse: »Klippe,
du som brast for mig«. I udgaven af De unges
Sangbog 1928 fremkom Svend Rehlings over
sættelse med samme begyndelse; den blev ogsaa
optaget i den nye Hjemlandstoner 1953. I Den
biskoppelige Metodistkirkes Salmebog fra 1901
findes en oversættelse af Gerson: »Klippe, du

A. M. TOPLADY

som for mig brast«. Salme- og Sangbog for de
danske Baptister 1916 har en anonym over
sættelse: »Tilflugtsklippe, brudt for mig«; den
gik videre til den nye salmebog af i960. Da
Rehlings oversættelse, som formentlig er den
mest anerkendte, og som vist ogsaa ligger origi
nalen nærmest, er let tilgængelig, bringes her en
oversættelse af stadsbibliotekar J. Aarsbo. Den
blev i sin tid tilsendt det sønderjyske salmebogs
udvalg, men er saa vidt vides ikke tidligere
offentliggjort. Den er ret fri:
1. Slægters faste Klippeborg,
giv mig Ly mod Verdens Sorg,
giv mig evig Sonebod
ved dit dyrebare Blod,
det som randt af Korset ned,
sletter Synd og giver Fred.
2. Aldrig ved min egen Magt
holder jeg dit Bud i Agt.
Om mit Mod ej Grænse fandt,
om min Taare evig randt,
ingen Soning hjælpe kan
uden din, min Frelsermand.
3. Ingen Støtte har jeg mer,
kun til Korsets Træ jeg ser.
Klæd mig i min Nøgenhed,
Giv mig Naade, giv mig Fred.
I din Kilde, ren og skær,
tvæt mig, rens mig, Frelser kær.
4. Ved mit sidste Aandedrag,
efter Dødens Favnetag,
naar i Dødens Land jeg gaar,
hisset for min Dommer staar,
giv mig Ly mod Verdens Sorg,
Slægters faste Klippeborg.
J. Aarsbo.
Her efter Aarsbos opskrift.
I Norge har La rev 321 optaget en oversættelse
af Andreas Mortensen: »Klippe du som brast
for mig«, og Nynorsk 193 en oversættelse af
Støylen: »Allheims berg, som brast for meg«. I
Sverige har man benyttet Betty EhrenborgPosses oversættelse fra 1856 i noget bearbejdet
skikkelse: »Klippa, du som brast for mig«,
Sv. 302.
(Julian 970 ff. Haeussler 217. Telford 250. Parry 219.
Patrick 137. Poulsen 1,83. Oscar Lovgren: »Psalmen
vi sjunger«, Stockholm 1959, 50).

JOHN HENRY NEWMAN

LEAD, KINDLY LIGHT.
Faith-Heavenly Leadings.
1. Lead, Kindly Light, amid the encircling
gloom,
Lead Thou me on;
The night is dark, and I am far from home,
Lead Thou me on.
Keep Thou my feet; I do not ask to see
The distant scene; one step enough for me.
2. I was not ever thus, nor prayed that Thou
Shouldst lead me on;
I loved to choose and see my path; but now
Lead Thou me on;
I loved the garish day, and, spite of fears,
Pride ruled my will: remember not past years.
3. So long Thy power hath blest me, sure it still
Will lead me on
O’er moor and fen, o’er crag and torrent, till
The night is gone,
And with the morn those angel faces smile,
Which I have loved long since, and lost awhile.
John Henry Newman, 1833.
British Magazine, 1834.
Her efter John Julian, 668.
J. H. Newman blev født i London 21. febr. 1801.
Han studerede i Oxford paa Trinity College og
blev 1822 fellow paa Oriel College, 1824 tillige
kapellan ved St. Clement’s kirke og 1828 sogne
præst ved universitetskirken. I disse aar svingede
han efterhaanden fra den calvinisme, han var
opvokset i, hen mod en engelsk kirkelighed under
paavirkning af flere unge medlærere fra collegierne og under studiet af kirkefædrene. Sammen
med en af sine kolleger, Hurrell Froude, og
dennes fader rejste han 1832 til Italien for at
rekreere sig efter anstrengende studier. Da hans
ledsagere var vendt hjem, laa han en tid syg paa
Sicilien, og hans tjener troede, at han skulde dø,
men Newman svarede: »Jeg skal ikke dø, for
jeg har ikke syndet imod lyset«. Han siger selv i
»Apologia pro Vita Sua« 1864, at han ikke kan
forklare, hvad han mente med det. Omkring
maj 1833 var han saa rask, at han kunde tænke
paa hjemrejsen; han var blevet utaalmodig der
efter; han sagde til tjeneren: »Jeg har et arbejde
at gøre i England«. Men ogsaa dette kunde han
kun ane. Endelig fandt han et appelsinskib, som
skulde til Marseille, men det kom til at ligge i
Bonifaciusstrædet med vindstille i en hel uge.
'
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Newman brugte hele tiden ombord til at skrive
vers, som 1836 blev udgivet i »Lyra Apostolica«.
Den 16. juni 1833 skrev han »Lead, kindly light«,
og baade situationen om bord og det, der var
gaaet i forvejen, tjener til at oplyse teksten.
Faa dage efter hans hjemkomst holdt John
Keple sin berømte prædiken »National Apostacy«, som kaldte til samling mod tidens liberal
isme, der netop havde medført nedlæggelsen af
nogle irske bispedømmer. Det førte til Oxfordbevægelsen, som ikke maa forveksles med den
100 aar senere Oxford-gruppe-bevægelse, men
var en fornyet højkirkelig vækkelse. Newman
blev fører for den. 1835 sluttede Pusey sig til.
Gennem universitetsprædikener og »Tract for
the Times« fik bevægelsen stor udbredelse hos
ungdommen og bredte sig ud over landet. Nogle
af Newman’s elever nærmede sig stærkt til Rom,
men han søgte at holde dem tilbage, og i sin
traktat nr. 90 (1841) prøvede han at vise, at de
39 artikler, som var den engelske kirkes grund
lov, anviste den rette mellemvej mellem prote
stantismen og den romerske katolicisme. Da
denne fortolkning blev fordømt af universitetet
og biskopperne, trak han sig tilbage. 1843 til
bagekaldte han, hvad han havde skrevet mod
romerkirken, og 1845 konverterede han. Aaret
efter blev han præsteviet i Rom, og efter sin
hjemkomst grundlagde han et Oratorium i
Birmingham, senere flyttet til Edgbaston, hvorfra
han virkede som taler og skribent. 1879 blev han
udnævnt til kardinal uden pligt til at bosætte
sig i Rom, og 11. aug. 1890 døde han i Edg
baston.
Hans første digte udkom i British Magazine,
hvor flere af hans venner ogsaa skrev, alt under
en fællestitel »Lyra Apostolica«. Hver af ven
nerne mærkede sin produktion med et græsk
bogstav; Newmans var 5. 1836 blev disse digte
samlet udgivet under samme titel, herunder og
saa »Lead, kindly light«. I »Tract for the Times«
nr. 75 oversatte han 14 latinske hymner. 1853
udgav han »Verses on Religious Subjects« og
1865 »Verses on Various Occasions«.
Nærværende salme blev altsaa skrevet 12 aar
før hans konversion og har for saa vidt ingen
forbindelse med katolicismen, som han tvært
imod kun saa fra den rent udvendige side paa
den italienske rejse. Men det kan maaske nok
siges, at det er en bøn, som er født ud af de
uklare anelser og den pinefulde søgen, som først
fandt fred under den romerske autoritet. John
Julian kalder den et af de skønneste digte i det
19. aarhundrede. Den er nu udbredt over hele
verden. Newman har dog selv sagt, at det ikke
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er selve salmen, men John B. Dykes’ melodi fra
1865, der er skyld i dens berømmelse.
Den blev oversat til dansk af P. Helweg Larsen
i »22 engelske Salmer« 1920, »Du milde Lys,
mens Nat omklamrer mig«. 1921 fremkom en
anonym oversættelse i tillæget til Indre Missions
Sangbog 601: »Du Verdens Lys, nu Mulmet
vælder frem«. Aage Dahis oversættelse »Led,
rene Lys, min Fod paa Fredens Sti« fremkom
1936 i DT 936. Omkring 1952 fremkom Svend
Rehlings oversættelse, som bringes nedenfor, og
1959 offentliggjorde Emil Larsen, en smuk, men
lidt friere oversættelse »O, milde lys i verdens
øde ørk« i sin samling af oversættelser »JakobsKampen«. I Norge er den optaget i La rev 866
og Nynorsk 701 i P. Hognestads nynorske over
sættelse: »Leid, milde Ijos, igjenom skodde-eim«.
I Sverige har flere hænder rørt ved oversættelsen
»Led, milda Ljus, i dunkel, dimfylld vårid« i
Sv. 354.
1. Led, milde lys, mig gennem tågeem,
led du mig frem;
jeg går i nattens mulm, langt fra mit hjem;
led du mig frem!
Jeg kræver ikke lys på al min vej —
eet skridt ad gangen, det er nok for mig.
2. Du véd det vel, jeg bad ej altid så:
o, led mig du!
Jeg valgte selv den vej, jeg ville gå;
men led mig nu!
Jeg ville leve frit, var stolt og hård
trods lønlig angst - o, glem de svundne år!
3. At gå i dine spor er trygt og godt,
trods sump og myr.
Men når det sidste trin engang er trådt,
en morgen gryr.
Da skal jeg se de engle smile blidt,
jeg elsked længe - men dog glemte tit.
Svend Rehling.
Her efter Hjemlandstoner 425.
Salmen har i England, hvor oversættelser ikke
har virket som fortolkninger, sat mange spørgsmaal i gang. Ganske kort skal her antydes, at
man ved »Kindly Light« har tænkt paa gud
dommelig ledelse, paa Kristus, verdens lys, eller
paa samvittighedens indre lys, fordi »kindly« i
gamle dage kunde have betydningen »medfødt«
eller »indpodet«. Med englene i de sidste linjer
har man tænkt paa menneskets skytsengle eller
paa dødens engel eller paa, at Newman i sine
drengeaar ofte havde leget en engleleg, der gik
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ud paa, at englene var virkelige og menneskene
uvirkelige. Men man har spurgt Newman, og
han svarede, at han ikke kunde huske, hvad han
for 50 aar siden havde ment, og at et digt iøvrigt
ikke udsagde præcise sandheder, men fantasi og
følelse. I de fleste af hans andre digte har han
imidlertid søgt at sige sandhederne saa præcist
og videnskabeligt, at det er gaaet ud over poe
sien.
(Julian 667 f., 802. Haeussler 350 f. Ivar Welle i
»Concordia« 1955, s. 22-25).

ONWARD, CHRISTIAN SOLDIERS.
1. ONWARD, Christian soldiers,
Marching as to war,
With the Cross of JESUS
Going on before.
CHRIST the Royal Master
Leads against the foe;
Forward into battle,
See, His banners go!
Onward, Christian soldiers.
Marching as to war,
With the Cross of JESUS
Going on before.
2. At the sign of triumph
Satan’s host doth flee;
On then, Christian soldiers,
On to victory.
Hell’s foundations quiver
At the shout of praise;
Brothers, lift your voices,
Loud your anthems raise.
Onward, &c.
3. Like a mighty army
Moves the Church of GOD;
Brothers, we are treading
Where the Saints have trod;
We are not divided,
All one body we,
One in hope and doctrine,
One in charity.
Onward, &c.
(4. What the saints established
That I hold for true.
What the saints believed
That believe I too.
Long as earth endureth
Men that Faith will hold, Kingdoms, nations, empires,
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In destruction rolled.
Onward, &c.)
5. Crowns and thrones may perish,
Kingdoms rise and wane,
But the Church of JESUS
Constant will remain;
Gates of hell can never
’Gainst that Church prevail;
We have CHRIST’S own promise,
And that cannot fail.
Onward, &c.
6. Onward, then, ye people.
Join our happy throng,
Blend with ours your voices
In the triumph song;
Glory, laud, and honour
Unto CHRIST the King,
This through countless ages
Men and Angels sing.
Onward, &c.
Sabine Baring-Gould.
The Church Times, 1865.
Her efter H. A. & M. 391.
V. 4 efter Haeussler 326.
S. Baring-Gould (1834-1924) var gennem 90 aar
et straalende bundt af energi. Hans forfatter
skab er enormt og mangesidigt, og af foranstaaende salme kan man ogsaa skønne, at han har
forstaaet at sætte fut i sine søndagsskolebørn.
Han var dengang præst i Horbury i Yorkshire,
og børnene skulde 2. pinsedag 1865 gaa i proces
sion til en nærliggende landsby. Han kunde ikke
finde noget passende, som de kunde synge under
marchen, og sad derfor oppe den foregaaende nat
og skrev denne sang. Tredive aar senere sagde
han: »Den blev skrevet i stor hast, og jeg er
bange for, at nogle af rimene er daarlige. Men
det er vist: intet har overrasket mig mere end
dens popularitet«.
Den blev trykt i »The Church Times« 15. okt.
1865, og tre aar senere blev den optaget i
H. A. & M., hvorfra den gik videre til alverdens
salmebøger. V. 4 blev udeladt fra begyndelsen.
De voksne tog sangen til sig (eller de beholdt den,
da de blev voksne); det blev en kampsalme og
processionssang for hele den engelske verden,
lige elsket af missionærer og soldater. Da Chur
chill og Roosevelt mødtes paa slagskibet »Prince
of Wales« og var med til søndagsgudstjenesten
ombord 10. aug. 1941, havde Churchill valgt
denne salme, og han sagde siden i radioen, hvad
han tænkte, mens de sang den: »Naar jeg saa
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paa denne tæt sammenpakkede menighed af
soldater af samme sprog, samme tro, samme
grundlæggende love, samme idealer ... fore
svævede det mig, at her var det eneste haab,
men ogsaa det sikre haab om at frelse verden
fra umaadelig nedværdigelse«.
Salmen blev oversat til dansk af forskellige.
1910 optog IMS en oversættelse af Kastrup:
»Fremad, Kristi Kæmper, Frem i Herrens Krig«.
1920 blev den oversat af P. Helweg-Larsen i
»22 engelske Salmer«: »Fremad, Kristi Kongsmænd. Bryder op fra Lejr«; den blev optaget i
»Annekset« 31. Men det var en oversættelse af
P. Severinsen, som slog igennem. Den fremkom
1913 i KHT og blev siden optaget i DUS og
Hjemlandstoner.
1. Frem i hellig Leding,
Alle Herrens Mænd!
Vejen gaar, hvor Korsets
Tegn os vinker hen.
Krist, vor store Konge
Fører Hæren an.
Se hans Faner haster
Frem mod Fjendens Land.
Frem i hellig Leding
Alle Herrens Mænd!
Vejen gaar, hvor Korsets
Tegn os vinker hen.
2. Foran Sejerstegnet
Flygter Satans Lejr!
Fremad Kristi Krigsmænd!
Frem fra Sejr til Sejr!
Helveds Grundvold bæver
Ved vor Jubelsang.
Brødre, hæver Røsten
Til Basunens Klang.
3. Herrens Kirke stævner
Frem, en Hær saa stor.
Brødre, her vi træder
Alle Helgens Spor!
Dem vi følger efter,
Følger langt af Led,
Eet i Haab og Tanke,
Eet i Kærlighed.
4. Kongetroner falder,
Riger styrter ned.
Jesu Kristi Kirke
Staar i Evighed.
Aldrig Helveds Porte
Fanger den i Vold.
Det har Jesus lovet;
Han er selv dens Skjold.
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5. Fremad, Folk paa Jorden!
Gaa med os vor Gang!
Løft jer Røst tilsammen
I vor Sejerssang!
Alle Engletunger
Stemmer i forvist:
Pris og Ære være
Kongen Jesus Krist.
P. Severinsen, 1913.
KHT 865.
(Poulsen 1,111 ff. Julian 114. Haeussler 326, 542).

O GOD OF EARTH AND ALTAR.
1. O God of earth and altar,
Bow down and hear our cry.
Our earthly rulers falter,
Our people drift and die;
The walls of gold entomb us,
The swords of scorn divide.
Take not thy thunder from us,
But take away our pride.
2. From all that terror teaches,
From lies of tongue and pen,
From all the easy speeches
That comfort cruel men.
From sale and profanation
Of honor, and the sword,
From sleep and from damnation,
Deliver us, good Lord!
3. Tie in a living tether
The prince and priest and thrall,
Bind all our lives together,
Smite us and save us all;
In ire and exultation,
Aflame with faith, and free,
Lift up a living nation,
A single sword to thee. Amen.
Gilbert Keith Chesterton, 1906.
Her efter »Service Book and Hymnal«, 344.
G. K. Chesterton, født i Kensington, London,
29. maj 1874, død 14. juni 1936. Journalist,
kritiker, historisk, teologisk og skønlitterær for
fatter. Hovedsynspunkterne i hans filosofi er sam
let i værkerne »Ortodoxy« og »Heresy«. Det er
fornøjeligt at tænke sig, at forfatteren til de mor
somme »Fader Brown« historier ogsaa har skrevet
salmer, - og saa en salme af dette indhold. Den
blev først offentliggjort i tidsskriftet »The
Commonwealth« og optaget i »The Hymnal«
1906. Den er oversat til norsk af biskop Smemo:

G. K. CHESTERTON

1. Å Gud, som himlen hvelver,
og som for verden biør,
se jordens konger skjelver,
og folkene de dør!
Vi kveles i et kaos
af last og lyst og ve.
Ta ei din vrede fra oss,
men slå vårt hovmod ned!
2. Fra alt som ondt vil ale,
fra løgn i munn og skrift,
fra all lettsindig tale
som egger uren drift,
fra spott av rett og ære,
fra krigens redselsbud,
fra alt som vil fortære
vår sjel - å fri oss, Gud!
3. Knytt eningsbånd om konge
og prest og arbeidsmann,
smelt sammen gamle, unge,
og tukt og frels vårt land!
Reis opp et folk som skjelver
i hellig fryd og frykt,
mens over det du hvelver
din makt og gjør det trygt!
Johannes Smemo:
»Salmer fra søsterkirker«, Oslo 1964, nr. 100.
(Haeussler 370, 591. Patrick 220, 296. Parry 256, 372.
»The Hymnal 1940 Companion«, 3. ed., 313, 404).

O DIEU DE VÉRITÉ.
1. O Dieu de vérité,
pour qui seul je soupire,
Unis mon coeur å toi
par de forts et doux noeuds.
Je me lasse d’ouir,
je me lasse de lire,
Mais non pas de te dire:
»C’est toi seul que je veux«.
2. Parle seul å mon coeur,
et qu’aucune science,
Qu’aucun autre docteur
ne m’explique tes -lois;
Que toute créature,
en ta sainte présence,
S’impose le silence
Et laisse agir ta voix.
Pierre Corneille, 1651.
Her efter »Psaumes et Cantiques«, Lausanne 1926.

P. CORNEILLE
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I almindelighed tænker man sig ikke, at den
store franske skuespilforfatter Pierre Corneille
(1606-1684) var salmedigter. Men sagen er, at
han i 1656 fuldførte en oversættelse paa vers af
Thomas a Kempis’ »De imitatione Christi«, og
i dette værks første bog, Kap. 3, som var kommet
1651, findes ovenstaaende vers. De blev 1834
optaget i »Chants chrétiens«, hvorfra de gik
videre til andre franske salmebøger. Men Louis
Bonnet, som i 50 aar var præst ved den franske
kirke i Frankfurt am Main, syntes, at der mang
lede noget, og digtede i 1849 to vers til, hvoraf
det første lyder:

Saaledes kan den gamle komedie- og tragedie
digter komme til at bede indgangsbøn ved guds
tjenesten.

3. Tiens-toi prés de mon åme,
et, dans ma solitude,
Viens remplir de ta paix
le vide de mon coeur;
Dissipe mes ennuis
et toute inquiétude,
Et que ma seule étude
Soit de t’aimer, Seigneur.

2. Verusque sol, illabere
Micans nitore perpeti
lubarque sancti spiritus
Infunde nostris sensibus.

Louis Bonnet, 1849.
Dette vers og undertiden endnu et er i mange
franske salmebøger føjet til Corneilles tekst.
Biskop Smemo har oversat de tre vers til norsk:
1. Å Herre, sannhets Gud,
alene deg jeg søker,
la meg få møte deg,
så myndig og så mild!
Jeg er så trett av lyd,
av tale og av høker,
min lengsel bare øker —
det er deg selv jeg vil!
2. Tal du - jeg vil ei mer
på verdens visdom høre,
hva den kan si og gi,
det bringer ingen trøst.
Her i ditt eget hus,
her vil du ordet føre
og åpne selv mitt øre
ved makten av din røst.
3. Min Gud, jeg selv har reist
med synd så stort et stengsel,
som hindrer møtet vårt,
kom, riv det nådig ned.
Kom, fyll mitt tomme sinn,
fri fuglen fra dens fengsel
og still min ene lengsel:
å hvile i din fred!
Johannes Smemo:
»Salmer fra søsterkirker«, 1964, nr. 15.

SPLENDOR PATERNAE GLORIAE.
1. Splendor paternae gloriae,
De luce lucem proferens,
Lux lucis et fons luminis,
Diem dies illuminans

3. Votis vocemus et patrem,
Patrem perennis gloriae,
Patrem potentis gratiae,
Culpam releget lubricam.
4. Informet actus strenuos,
Dentem retundat invidi,
Casus secundet asperos,
Donet gerendi gratiam.
5. Mentem gubernet et regat
Casto, fideli corpore,
Fides calore ferveat,
Fraudis venena nesciat.
6. Christusque noster sit cibus,
Potusque noster sit fides,
Laeti bibamus sobriam
Ebrietatem spiritus.
7. Laetus dies hic transeat,
Pudor sit ut diluculum,
Fides velut meridies,
Crepusculum mens nesciat.
8. Aurora cursus provehit,
Aurora totus prodeat,
In patre totus filius
Et totus in verbo pater.
(Deo patri sit gloria,
eiusque soli filio,
Cum spiritu paraclito,
et nunc et in perpetuum).
Ambrosius, 397.
Her efter Dreves og Blume, I, s. 8.

AMBROSIUS
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Ambrosius fik en overordentlig indflydelse paa
salmesangen i den vesterlandske kirke, da han,
den højtstaaende romerske embedsmand og
kristne biskop, begyndte at digte hymner og
indføre dem i gudstjenesten i Milano. Han blev
berømt som kirkesangens fader, og mange senere
hymner blev tillagt ham. Nu skelner man mel
lem de ægte og de »ambrosianske«. Her er en af
de ægte, skrevet i en stil, man maa kalde nøg
tern, men netop derfor af stor vægt. Der er ingen
rim, det er en senere pynt. Der er ingen ord
pragt. Troens hemmeligheder er saa mægtige,
at de kun behøver en enkel dragt. Men gløden
og lidenskaben, som paa gammelromersk vis er
holdt i tømme, anes alligevel i rytmen, der i sin
ensformighed bliver saa indtrængende.
Af de gamle latinske sange har vi ikke mange
i Den danske salmebog. Harald Vilstrup har
indlagt sig stor fortjeneste ved at gendigte mange
af dem, især i forbindelse med arbejdet paa at
forny tidesangen i vore dage. Ovenstaaende
fremkom 1953 i »Ugens Tidebønner«, men stam
mer vist fra 1941. Den blev gentaget i »Dansk
Tidebog« 1961, hvorfra den her citeres. Vilstrup
har givet afkald paa at forsyne oversættelsen med
rim og har derved vundet frihed til at gengive
den latinske tekst nøjagtigt og i den ambrosianske
stil. Det er en karsk morgenbøn. Det sidste vers,
som Vilstrup har taget med, er ikke af Ambrosius,
men en af de gængse doksologier, man føjede til
de gamle sange.

1. Du Faderherlighedens Glans,
som fører Lys af Lyset frem,
selv Lysets Lys, al Klarheds Væld,
du Dag, som klarer Dagen op,
2. og Sandheds Sol, bøj dig herned
i evig Lysglans funklende,
og Helligaandens Straaleglans
indgyd os dybt i Sjæl og Sind.
3. Saa bede vi til Faderen,
til Herlighedens Fader prud,
al Naades Vældes Fader mild,
at fjerne fra os slibrig Synd,
4. at kalde os til kraftig Daad,
at sløve Niddets skarpe Tand,
i Bitterhed at staa os bi
og føre os i Lydighed.
5. Han styre myndigt Sjælen i
et kysk og trofast Legeme,

at den ved Troens Lue varm
maa kende ej til Falskheds Gift.
6. Lad Kristus være Sjælens Mad,
dens Drikke Sandheds rene Tro,
at glade og i Nøgternhed
vi drikke Aandens søde Rus.
7. Lad Dagen skride frydelig
med Blu som Gryet rødmende,
med Tro som Middags klare Glans,
dog Skumring blive Sjælen fjern.
8. Alt hastner Morgenen sit Løb,
lad klar som Morgensol opgaa
nu i Gud Fader helt Guds Søn
og helt i Ordet Faderen.
9. Gud Fader være evig Pris,
med ham hans Søn, den eneste,
og Talsmanden den Helligaand
højlovet i al Evighed! Amen.
Harald Vilstrup, 1941.
Her efter »Dansk Tidebog«, 1961, s. 41.
(Ugens Tidebønner, Theologisk Oratoriums Forlag,
Bringstrup, 1953. Dansk Tidebog, sammesteds 1961).

RERUM DEUS TENAX VIGOR.
1. Rerum Deus tenax vigor,
Immotus in te permanens,
Lucis diurnae tempora
Successibus determinans.
2. Largire clarum vespere
Quo vita nusquam decidat,
Sed praemium mortis sacrae
Perennis instet gloria.
(Praesta, pater piissime,
Patrique compar unice
Cum spiritu paraclito,
Regnans per omne saeculum).
Ambrosius.
Her efter Daniel, 1,52.
V. 3 efter Wackernagel I, s. 10.
Den foregaaende morgensang faar her følge af
en aftensang. De to første vers er af Ambrosius,
det tredie er en af de gængse slutninger, hvormed
man i praksis afrundede de gamle tekster.
Vilstrups oversættelse fremkom i »Ugens Tide
bønner« 1953 og gik senere ind i »Dansk Tide-

AMBROSIUS

bog« 1961, anbragt paa samme plads, om søndagen ved non.
1. Gud, faste Grund for alt, som er;
selv evig uomskiftelig
du lader Dunkelhed med Lys
omskifte efter dit Behag.
2. Forlen os Lys ved Aftenstid,
lad ej vort Livslys svinde hen,
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men kronende en salig Død
bestaa til evig Herlighed.
3. Det bede vi dig, Fader mild
med Sønnen og den Helligaand
fra Evighed til Evighed
højt tronende i Herlighed. Amen.
Harald Vilstrup, 1953.
„Dansk Tidebog**, 1961, s. 29.
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Tak til enhver, som venligt har bidraget til følgende rettelser og tilføjelser, og navnlig til
sognepræst Helge Dahn, som ved en systematisk gennemgang af de foregaaende sider har bidraget
med en meget stor del af stoffet paa de følgende.

BIND I.
(Sidetal, spalte a eller b, linjetal uden tilføjelse: fra oven. Linjetal fn: fra neden).
14b, Harald Vilstrup har 1958 foretaget en ny
oversættelse: »Hvor skøn lyser i stråle
krans«, se Nordisk Koralbog s. 127.
22b, 15, Sognepræst Urban Schrøder har i et
brev af 21. aug. 1963 gjort opmærksom
paa, at Josua Stegmanns bønnebog tidligt
blev oversat til dansk: »Inderlige HierteSucke ... Fordum ved Josuam Stegman
componeret . . . verteret aff Rassmus Pedersøn Rauffn/ Skolemester udi Rønde
paa Boringholm.« Kiøb. 1648. (Kgl. Bibi.,
Hjelmstjerne 1458). Her findes s. 298 føl
gende oversættelse med overskriften »Beslutnings-Rijm«, nemlig til den førnævnte
bøn for det »kiere Prædicke-embedes Opholdelse«:
1. Ah bliff her med din Naade
Hos os HErr’ lEsu Christ/
At os ferner ey skader
Den onde Fiendis List.
2. Ah bliff her med din’ Orde
Hos os O Frelser mild/
At Naade os maa vorde
Aff godhed din bestild.
3. Ah bliff her med din’ Glantze
Hos os du liuse Vey/
Din Sandhed os omskandze
At vi vildfare ey.
4. Ah bliff her med din Signelss’
Hos os du rige HErr’/
Din Naad’ oc Benedidelss’
I os rig’lig formeer;

5. Ah bliff her med din Vacte
Hos os du Heldt saa sterck/
Vor Fiend’ offuer os ey macte/
Styr Verdens onde Verck.
6. Ah bliff her med din Troskab
Hos os min HErr’ oc Gud/
Forlen’ dit stadig Venskab
Hielp os aff vor Nød ud/ Amen.
65a, 21, 1947, læs: 1847.
32, haandskiftet, læs: haandskriftet.
65b, noten, StJ II, s. 312, læs: 321.
Professor Olaf Moe i Norge har i Kristeligt
Dagblad 20. dec. i960 fremsat en interes
sant fortolkning af »Alterlyset i Herrens
hus« under henvisning til vielsesritualets
ord, Ef. 5,25 ff, og følgende udtalelser af
Grundtvig i »Den kristelige Børnelærdom«:
»... kan og skal det kristelige Ægteskab
være et Forbillede paa og en Forberedelse
til Herrens Ægteskab med Menigheden,
da maa det jo udelukkende vente og hente
den guddommelige Velsignelse dertil af
det kristelige Saligheds-Middel, som baade
udtrykker og skaber det hemmeligheds
fulde Kjærligheds-Forhold og uindskræn
kede Fællesskab mellem Kristus og hans
Menighed, altsaa af »den hellige Nadver«.,
og hverken af et selvgjort ÆgteskabsSakrament eller af en blot og bar Brude
vielse efter Alterbogen. At det nemlig ene
og alene er ved at æde Menneske-Sønnens
Kjød og drikke hans Blod, at den troende
Menighed kan blive Kjød af hans Kjød og
Ben af hans Ben, saa de to bliver til eet
Kjød, det maa jo være os alle vitterligt«.
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Grundtvig slutter sin afhandling om »Det
kristelige Ægteskab« med at sige, at det
»ikke skabes ved nogen selvgjort Brude
vielse, men ene mellem levende Kristne
ved Nadveren i Vorherres Jesu Kristi
Navn af den Helligaand«. (Her efter »Udv.
Skr. v. Holger Begtrup«, IX, s. 459-61).
Følgen af denne opfattelse bliver, at
salmen principielt er en nadversalme, som
handler om Herrens bryllup med menig
heden. Det er lysene, som tændes ved
nadveren, der er »det ædleste Brudeblus«.
»Kjærligheds Ild fra Himmerig« (1,3) sigter
til den i nadveren aabenbarede guddom
melige kærlighed, jvf. »O kristelighed«,
v. 6. »Guldbaandet« (2,2) er ikke Guds
ord i almindelighed, men nadverens ind
stiftelsesord. Denne forstaaelse tilsløres,
naar salmebogen udelader v. 2.
70a, 13, overskiften, læs: overskriften.
14 fn, apad, læs: opad.
71b, 1 fn, gae, læs: gaae.
79a, 27, datter, læs: sekretær.
Ved en beklagelig fejl, hvortil jeg ikke
har kunnet genfinde min kilde, har jeg
skrevet, at Gertrud Rung var Georg
Brandes’ datter. Hun var gift med for
fatteren Otto Rung og virkede i en række
aar som sekretær for Georg Brandes, hvem
hun ogsaa undertiden ledsagede paa rejser
til Syden. Under hans sidste sygdom var
hun selv en tid syg af lungebetændelse.
Da hun gensaa ham, vistnok 7. febr. 1927,
var han meget forandret, og paa en op
muntrende bemærkning om, »naar De nu
bliver rask«, svarede han efter en lille
tavshed: »Barn, dette er ikke nogen Syg
dom, det er Døden«. Lidt efter føjede han
til: »De skal ikke sørge over mig. Men De
skal af og til sende mig en venlig Tanke
og sige til Dem selv: han var en brav Fyr«.
Faa dage senere blev en operation nød
vendig, og kræfterne ebbede ud. Dagen
før hans død besøgte Gertrud Rung ham
og skildrer det saaledes:
»Brandes rakte Haanden ud mod mig:
Kom i den sidste Nattevagt
i en af mine Kæres Dragt
og sæt dig ved min Side De kan spørge Clausen [H. V. Clausen] om
Resten«, afbrød han barsk sig selv for ikke
at lade Bevægelsen faa Magt over sig. »En
brav Mand! Og ham har man kaldt Lands

forræder! Brave Mennesker begge to. Hils
dem«.
Endnu en halv Times Tid talte Brandes
med mig.
Midnat var nær«.
Naar Brandes afbrød sit citat efter de
tre første linjer, kan grunden ogsaa være
den, at versets slutning er utvetydigt
kristelig. Hans citat skal ikke være andet
end en hilsen til en kær ven. Kun et par
uger i forvejen havde han skrevet »en
barsk Artikel imod en Teolog i Amerika
(i North American Review), der havde til
ladt sig nogle dumme Bemærkninger om
Æmnet Jesus, a Genius or a Myth. Saa
ganske slapsvandset er jeg endnu ikke«.
(Baggrunden for den sidste bemærkning
er, at Brandes i sine sidste aar bekæmpede
kristendommen ved udgivelsen »Sagnet
om Jesus« (1925), »Petrus« (1926) og »Ur
kristendom« (1927).
(Gertrud Rung: »Georg Brandes i Sam
vær og Breve«, Køb. 1930, s. 231-34).
79b, noten, tilføjes: P. E. Benzon: »Menneske
ligt og kristeligt«, 1905, s. 14-22.
87a, verstal 13, læs: 12.
Den endelige bearbejdelse af »Befal du
dine veje« findes allerede i ET 599, og
med et par smaa forskelle i teksten allerede
i Mynsters forslag 1843, hvor den har un
derskriften: »Stenersen og Wexels efter
Paul Gerhard«. Det er da nok Mynster
selv, som har foretaget bearbejdelsen.
99a, 6, skyldes kirkeminister Hermansen, læs:
er foretaget af kirkeminister Hermansen
paa opfordring af »Kredsen«.
102b, 14 fn, »Fader vor udi Himmerig«, læs:
»O Fader vor i Himmerig«, IV, 55 ff.
128a, 25, tilføjes: I v. 6(11), 3-4 havde Prøve
salmebogen 121 optaget Kingos tekst, men
det blev ændret af kirkeminister Herman
sen paa opfordring af Hee Andersens salme
bogskreds.
139b, noten, indføjes: Brix 10 ff.
160a, 36, tilføjes: De to første vers er med nogle
ændringer optaget i La rev 15: »Dette er
dagen«.
166b, 30, Det skyldes formentlig osv. Nej, det
gør det nok ikke; det er Grundtvigs egen
ændring i Sangv. I,i6.
167b, 2 fn, glahelika, læs: gladhelika.
170b, noten, J. C. Brandt, læs: C. J. Brandt.
179a, 12, ordet »sidste« slettes.
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182a, li f.n., Nar, læs: Naar
183a, 2, N ændrede ogsaa 3,6: Med stor Fri
modighed.
185b, 34, Werlauf, læs: Werlauff (men saadan
skriver Rahbek det ikke).
Historien om Grundtvigs og Rahbeks
ukendskab til »Den yndigste rose« i 1816
er ofte omtalt, dels uden kildehenvisning,
dels ukorrekt. Det kan være af interesse at
oplyse sagen saa nøjagtigt som muligt.
Rahbeks tidsskrift »Tilskueren«, No. 29.
Fredagen den 12 April 1816, indeholder
følgende:
Det første vers af Fortunatus’ salme
»Fange lingua gloriosi« med underskriften
»Hymnus«. Det maa være tilsendt redak
tionen af Grundtvig, som tilføjer følgende
rim:
O vel den Mand, hvis Øre ei er døvet
For disse Himmeltoner giennem Støvet!
Derefter følger »Forsøg til en Langfredagspsalme«, »Med hellig Andagts Lue For
soneren du skue«, et meget maadeligt pro
dukt af Niels Blicher, hvis søn viste sig at
have større poetiske evner.
Endelig følgende aabne brev fra Rah
bek ; det gengives in extenso, fordi det ogsaa
i andre henseender er interessant:
»Til Digteren Grundtvig.
Funden! k[iære] V[en]! funden! kunde jeg
med hin Græker fristes at udbryde. De
erindrer, at De ved vor sidste Samtale, da
De giorde mig opmærksom paa den deilige
Julesang, som De bag efter disse Linier vil
finde aftrykt, opgav mig at udfinde, af
hvem den vel kunde være, da den med
Føie maatte antages at være af den Tids
alder, hvis Litteratur jeg da syslede med,
siden den fandtes i Pontoppidans Psalmebog, af 1740, medens den ikke var i Kingos
fra Aarhundredets Begyndelse. Jeg giættede da, som De maaskee erindrer, paa
Biskop Brorson, om hvem jeg ved at see
med mine egne Øine havde fattet en Deel
bedre Tanker, end jeg ved at troe Riegels
paa hans Ord forhen havde havt; men var
midlertid uvis, da den i de to af ham i
Tønder udgivne Smaahæfter Psalmer, der
vare de eneste, som i Worms lærde Lexicon
anføres under hans Navn, ikke var at finde.
Hændelseviis kom jeg til at tale derom
med min Ven Prof. Werlauf, der strax be
styrkede min Formodning, og henviiste
mig til en mig ubekiendt og i det wormske
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Lexicon ikke omtalt Psalmesamling afham,
der under Navn af Troens rare Klenodie 1739
er udkommet paa Mummes Forlag, og
som jeg nu fra det kongelige Bibliothek
har for mig. Jeg troede saameget mere at
burde meddele Dem, m. V., denne Op
dagelse, da det var muligt, at De i denne
udentvivl lidet kiendte Bog kunde finde
mere for Dem, naar De engang lægger
Haand paa at give os den Samling af
christelige Sange til Brug for den huuslige
og private Andagt, som enhver den aandelige Poesies oprigtige Ven fra Deres Haand
med saa inderlig Forventning maa see
imøde.
O at De da ved samme Leilighed vilde
meddele os Deres Tanker om denne Poesie
i Almindelighed og Særdeleshed, om dens
rette Aand og Sandhed, maaskee De da
kom tillige paa Deres Vei, til at raade mig
den Gaade, om nedenstaaende brorsonske
Sang, hvis lyriske Skiønhed jeg med Dem
og en anden competent Dommer, Digteren
Oehlenschlager, erkiender, ogsaa skulde
være en Kirkepsalme, eller om den deri saa
smukt udførte skiønne Allegoric virkelig
er skikket til at istemmes af en forsamlet
Menighed ?
At jeg, som læg Mand, ikke har vidst at
give noget til det Stykke, hvormed dette
Blad begynder, og den Tid, hvorpaa det
udkommer, mere passeligt, vil De venskabeligen undskylde, da De kiender min
dybe Ærbødighed for, hvad der ikke bør
berøres uden af indviede Hænder.
K. R.«
»Tilskueren« slutter da for denne gang
med et optryk af »Den yndigste rose«.
Til Rahbeks brev følgende noter:
Han havde 1816 i januarnumret af
»Dansk Minerva«, som han ogsaa redige
rede, skrevet en 76 sider lang afhandling
»Om vor poetiske Litteratur under Chri
stian den siette«, hvori han havde omtalt
nogle af Pontoppidan prisbelønnede ano
nyme salmer; han gættede fejlagtigt paa,
at Brorson var forfatter til en af disse. I
den forbindelse skriver han (s. 48-49):
»Er end en stor Deel af hans Psalmer,
ligesom andre hans Samtidiges, udaf det
tydske . . . gives der dog adskillige af hans
egne, som man ikke med Billighed kan
kalde slette, og hvoraf vi ville anføre nogle
Stropher, der tillige kunne tiene til Ex-
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empel paa den Maneer, vi i ovenanførte
Paaskesalme troede at kunne gienkiænde«.
Derefter anfører han »Ach vidste du, som
gaaer i Syndens Lænke«.
Niels Riegels, som rakkede ned paa alt
og alle, havde i sine »Smaa historiske
Skrifter« omtalt Christian Vis tid og der
omtalt Brorson (III, s. 497): »En vis Broderson blev jo Bisp i Ribe, efterat have
skrevet, ædt, sjunget og fordøjet Psalmer
fra 1730 til 1741, uafbrudt, endte jo og
Livet med Svanesang«. Navnet og aarstallet 1730 har Riegels fra Worms »Lexicon
over lærde Mænd« 1771, I, s. 176 f. Aaret
1741 betyder ikke, at Brorson da hørte op
med at skrive salmer, men da blev han
biskop, fordi han havde skrevet salmer.
Rahbeks henvisninger til Worms lexicon
er meget sjuskede. Worm nævner ikke to,
men tre af de smaa hæfter, som kom i
Tønder, og hvad der er det vigtigste: han
nævner ogsaa »Troens Klenodie i aandelige Sange. Khvn. 1730 og 42«. Men na
turligvis kan Rahbek her undskyldes med,
at titlen ikke er korrekt, og at aarstallet
1730 er en trykfejl for 1739. Samme tryk
fejl har ført mange paa vildspor: Niels
Riegels, Rasmus Nyerup, A. Winding
Brorson og i vore dage Hejselbjerg Paulsen.
Bemærkelsesværdigt er det, at Rahbek i
1816 haaber paa en salmesamling af
Grundtvig; den kom godt 20 aar senere.
Morsomme er hans overvejelser, om »Den
yndigste rose« kunde bruges som kirke
salme. Meget karakteristisk er hans slut
bemærkning om, at han ikke som lægmand
kan give noget bidrag til salmedigtning.
Mens han var med i biskop Balles salme
komité, der udarbejdede E, holdt han sig
udenfor de teologiske drøftelser. Alligevel
havde han dog i 1796 »af fuldt hjerte«
skrevet en salme til digteren Ole Johan
Samsøes jordefærd, »Med Veemod og med
Andagt træde«, som blev optaget i E 423,
efter at Rahbek var traadt ud af komiteen.
noten, L. J. Koch II, 66, læs: 67.
Punktum efter »Edda« 1918.
Tilføjes: Poulsen IV, 102-05. H. Vilstrup
i Dagens Nyheder 23. dec. 1956.
1 fn, Den Ædelsteen, læs: Den Ædelsteen
saa.
noten, tilføjes: Uffe Hansen 11,51-54.
21, note tilføjes: Poulsen IV, 142-46.
A. Malling i Dagens Nyheder 16. nov.
1958.

205b, noten, tilføjes: Poulsen V, 111-12. Uffe
Hansen i Dagens Nyheder 2. aug. 1959.
208b, 26, I Norge har osv., læs i stedet: I Norge
blev salmen optaget i La 142 med ude
ladelse af v. 3 og 4. Herefter har Støylen
oversat den til Nynorsk 96, »Guds englar
song i stjernetal«, og yderligere udeladt
v. 6.
213b, 2, udeladt v. 4, læs: udeladt v. 4,1-4, og
de to sidste linjer er brugt som slutning paa
v. 5(6).

214a, 33, Friderich, læs: Friedrich.
216b, 27. Lars Aanestad bekræfter, at »Es kostet
mehr« er af Johann Jakob Rambach; den
findes i hans »Poetische Fest-Gedanken.
Zum drittenmal verbessert und vermehret
herausgegeben mit einem doppelten Anhange andrer geistlicher Lieder und Gedichte«, Jena 1729. Koch (IV, 533) skriver,
at dette oplag er uændret, men har overset
det nye anhang. Til s. 173 er denne ud
gave nøjagtigt som det foregaaende, men
derefter kommer det nye tillæg med 22
salmer, deriblandt »Es kostet mehr«
(Blatter fur Hymnologie 1883, s. 135).
221b, Provst Povl Otzen har i Kristeligt Dag
blad 10. dec. 1963 skrevet en kronik om
»Det livets ord, vi bygger på«, hvori han
siger: »Det er beklageligt, at Malling i det
nævnte standardværk ikke har lagt første
trykket til grund, men giver sine læsere det
forringede, videnskabeligt uanvendelige
optryk i »Poetiske Skrifter«.
Jeg deler denne beklagelse. Det har
altid været mit ønske at lægge førstetrykket
til grund for derefter at oplyse de senere
ændringer. Men i den tro, at videnskabs
manden Svend Grundtvigs udgave af fa
derens poetiske skrifter gengav original
teksten, bortset fra uvæsentlige ortografiske
forskelle, har jeg her benyttet den tekst,
jeg havde ved haanden.
Otzens særlige anliggende er at pege
paa, at fire linjer i digtet, 10,1-4, er et
bibelcitat, nemlig det berømte sted i Jobs
bog 19,25-26. Dette bibelord har Grundt
vigs moder tidligt indprentet ham, og
Otzen fastslaar, at hun har brugt Resens
gamle bibeloversættelse. Grundtvig har i
sit manuskript, hvoraf et brudstykke er
bevaret paa det kgl. Bibi., understreget
disse linjer, og førstetrykket i »Nyeste
Skilderie af Kjøbenhavn« har derfor sat
dem med spærrede typer (spatieret).
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»Poetiske Skrifter« har i stedet sat dem i
anførselstegn, hvorved, mener Otzen, man
faar det indtryk, at disse linjer »gengiver
en spontan og original udtalelse af dig
terens mor«. Her er jeg uenig med ham.
Anførselstegnet giver indtryk af, at mode
ren citerer noget kendt, og digterens til
føjelse »det ord du prented ind« gør det
endnu tydeligere. Det er aldrig faldet mig
ind, at stedet kunde forstaas anderledes
end et citat af Job 19,25-26. Men jeg
burde have henvist til dette bibelord.
Imidlertid har Otzen ret i, at Svend
Grundtvig har behandlet sin faders tekst
»egenmægtigt«. Ikke blot har han ind
ført sin egen stavemaade og tegnsætning,
men har slettet flere andre spatieringer og
enkelte steder (7,2 og 16,4) rettet selve
teksten. Jeg skal derfor anføre det første
tryk blot med tilføjede verstal:
Min Moder.
1. Saa er nu brudt Din Vandrings-Stav,
Dit Time-Glas udrundet!
Saa har Du i den mørke Grav
Din sidste Boelig fundet!
Saa har jeg da, o Hjerte-Stød!
En Moder kun i Jordens Skiød!
2. Saa holdt nu Hjertet op at slaae,
Hvorunder jeg har hvilet!
Ei meer i Moder-Øine blaae
Jeg skuer Taare-Smilet!
I dybe Suk fra klemte Bryst
Hendøde, kvalt, min Moders Røst!
3. Nu, hun er lagt i Orme-Gaard,
Nu er den Læbe tavnet,
Som kiærlig i de spæde Aar
Mig lærde Fader-Navnet,
Mig lærde, paa den mørke Jord,
At finde Lys i Herrens Ord!
4. Mens Bølgen under Hrone-Klint
Sin Havfru-Sang istemmer,
Snart, med Din Kistes sidste Splint,
Hensmuldre Dine Lemmer,
Ja, dele nu alt bange Kaar
Med Præstoe-Pyntens Kirke-Gaard!
5. Og, Moder kiær! ak, fra Din Grav
Det Ord med sælsom Vælde
Udfarer over Bugt og Hav,
Vil Manges Moder giælde;
22
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Vil tone som en Klage-Sang
Ved Dronning-Liig i Dane-Vang!
6. Ja, gamle Dagmar Danebod!
Du ogsaa var en Præste-Kvinde,
Med Taare-Smiil og Adels-Blod,
Med Skjoldmø-Hegn om bly
Kiærminde;
Du mangt et Hierte-Stød forvandt,
Og seent Dit Time-Glas udrandt!
7. Men, ak, tilsidst det dog udrandt,
Og knukket er nu Vandrings-Staven.
Dit sidste Herberg Du og fandt
I Orme-Gaarden, Dødning-Haven;
I dybe Suk, fra klemte Bryst,
Hendøde, kvalt, Din gamle Røst!
8. Mens Bølgen under høie Klinter
Besynger Dine Fienders Død,
Hensmuldrer Du i Høst og Vinter
I Saga-Gravens dunkle Skiød,
Og deler der fuldbange Kaar
Med Præstøe-Pyntens Kirke-Gaard!
9. Dog, Øie! Tak, end i Din Grav,
For hvad Du har udstraalet!
Tak, Læber, som dog, før I tav.
Mig lærde Moders-Maalet!
Tak, Du, som fødte mig til Daab,
Indpræntede mig Livets Haab!
10. Min Frelser lever, og jeg veed.
Han vil til Støv nedtræde,
Hvor dybt end Orme- Tand mig beed.
Skal jeg Ham see med Glæde!
O! dybt det Ord Du prænted ind,
Paa Moders-Maal, i Barne-Sind!
11. Det Livets Ord jeg bygger paa.
Trods Orme, Vind og Vove:
Af Muld skal Dødninger opstaae
Og Frelseren høilove,
Naar Luren drøner saa i Skye,
At Stjerner falde, Bjerge flye!
12. Naar Herren under Hoved-Guld
Fra Himlen aabenbares,
For i sit hele Helgen-Kuld
Paa Jorden at forklares,
Alt hvad med Ham var Eet i Aand
Opstaaer i Lysets Klædebon!
13. Det er et Haab, o Moder fiin!
Som Hjertet kan husvale;
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Et Varsel er det Jorde-Lin,
Du lagdes med i Dvale,
For Straale-Kjortlen let og prud,
Du bære skal som Christi Brud!

Som kom fra Graven, os til Gavn,
Med Lys og Liv tilbage,
Som med sit Ord, før vi det veed,
Opvækker Støv til Herlighed!

14. Dit Taare-Smil ei sank i Grav,
Din Afkom det skal arve;
Min spæde Søn Du mild det gav
Med Hjertets Regnbue-Farve;
Det følge ham, og Ætten hans,
Til det opgaaer i Sole-Glands!

22. Omsvævet af min Moders Aand
Jeg føler det med Glæde,
At hvad der er i Herrens Haand,
Er altid nær tilstæde,
Med Livets Haab, med Lys og Trøst
Hvor Hjertet slaaer i Christen Bryst.

15. Saa er Din Røst ei heller død,
Hvor Hjerte raader Tunge,
Din Æt med den, i Lyst og Nød,
Skal tale, bede, sjunge;
Dit Hjerte-Suk med Psalme-Klang
Kun endes skal i Jubel-Sang!

23. O Moder-Støv og Moder-Aand!
Mit Hjertes Tak Du have.
Som lærde mig, i Lede-Baand,
Paa Herrens Ord at stave.
At stave, grunde, bygge paa
Det Ord, som aldrig skal forgaae!!
N. F. S. Grundtvig.
Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn.
Nittende Aargang. No. 77.
Tirsdagen den 24. September 1822.

16. O, Moder! løst fra Sotte-Seng,
Igien hos Fader hjemme,
Du aander paa min Harpe-Stræng,
Det kan jeg grandt benemme;
Den toner over Bugt og Hav
Ved alle Danskes Moder-Grav!
17. Ja, Olde-Moder faur og fiin!
I Dødens Skygge-Dale,
Du lagdes, med Dit Jorde-Lin,
Kun og i Vinter-Dvale;
Til Venne-Fryd og Fiende-Skam
Du stiger snart i Svane-Ham!
18. Naar Lynet knittrer, Luren gaaer,
Forkynder Herrens Komme,
Af Graven Du med Fryd opstaaer,
At høre Herrens Domme,
Som Eet med Ham i Sandheds Aand
At bære Lysets Klædebon!
19. Vel faldt Dit Maal paa Sotte-Seng,
Men sank dog ei i Graven,
Det gienlød i Din Psalter-Stræng,
Laae skjult i Rime-Staven,
Der fandtes det af ham. Du blid
Gav Taare-Smil i Nødens Tid!
20. Det klinger nu paa Kirke-Gaard
Fra Sønne-Sønnens Tunge,
Som gladelig, naar Du opstaaer,
Skal Svane-Psalmen sjunge,
Paa gammelt Dansk, til over Skye
Han nemmer i Guds Huus det Nye!
21. Saa priis, min Sjæl, den Herres Navn,
Som endte Dødens Dage,

Grundtvigs moder døde 17. sept. 1822.
Det er forbavsende, at dette store digt er
blevet skrevet, rettet og trykt i løbet af en
uge i et blad, der kun udkom to gange
ugentlig. Men det bevarede brudstykke
af hans manuskript viser, at hvert ord er
overvejet. Manuskriptet har ifølge Otzen
følgende tekst i det bevarede brudstykke:
I v. 8 er der ingen understregninger.
9,3: som end før
6: Og decide med mig
10,2: Han skal paa Støvet træde
5: »sig præged« er overstreget og æn
dret til »Du prænted«
Manuskriptet, som kun er en kladde, hvor
tegnsætningen endnu ikke er i orden, er
altsaa ændret og renskrevet inden tryk
ningen.
225a, noten, tilføjes: Uffe Hansen 11,133-34.
H. Vilstrup i Dansk Kirkesangs årsskrift

>955, s- 3i226a, 23. Blom Svendsen skriver i et brev af
29. okt. 1961, at »Cantica« udkom 1901
og fortsætter: »Det var da vi reiste til
studentermøtet på Lecko i Sverige 1901,
at »Cantica« utkom. Vi norske studenter
fikk de første eksemplarer med oss. [Mon
det ikke har været et slags fortryk?] Vi
hadde også Gustav Jensen iblandt oss. Han
var en stille og noe tilbaketrukken personlighet, og gjorde oss ikke oppmerksom på
sin salme; men pastor Eckhoff, som var
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vår leder, fikk oss til å synge den. Jeg kan
ikke erindre at Gustav Jensen sang med.
Jeg tror nokk han bare sad stille og hørte
på; men sikkert har studentenes begeistring
for salmen gledet ham . .. Om Gustav
Jensens salme har jeg skrevet at denne
»Det skal ei ske« er den besste av hans
salmer, og det fastholder jeg fremdeles.
Her har den forsiktige mann sluppet seg
løs og synger av full hals. Det gieder meg
nu å tenke på, at han selv var med, da vi
studenter sang den med begeistring på
dampskipsturen opp gjennom Vennern i
1901. Det er ikke så rart [underligt], at
han etter en slik opplevelse måtte tenke
om seg selv at han var en virkelig salmedikter, som kunde ta på seg det arbeide å
gjøre Landstad ny«.
228a, 5 fn, 8,37, læs: 8,27.
229a, 18, D 693 ændrede 2,6: din vilje med os
ske.
233a, Grundtvig har bearbejdet og forkortet
salmen, se Sangv. III, 179. Jvf. Uffe Han
sen 11,46.
235a, 9 fn, 15,6, læs: 14,6.
248b, noten, tilføjes: Ronald Fangen i Kristeligt
Dagblad 16. dec. 1941. Eivind Berggrav i
Kirke og Kultur 1947, 417 f.
250a, 6, Gregernsen, læs: Gregersen.
251a, noten, tilføjes: H. Vilstrup i Dansk Kirke
sangs Aarsskrift 1948-9, s. 12-17.
255a, 17 fn, dass bose, læs: das bose.
272b, noten, tilføjes: Uffe Hansen 11,85-89;
123-24. J. Elbeki Grundtvig-Studier 1959,
s. 28 f.
277b, noten, tilføjes: Grundtvig og Ingemann.
Brevvexling 1821-1859. Udg. af Svend
Grundtvig 1882, s. 184, 187.
279a, noten, tilføjes: Poulsen V, 156-61. H.
Dahn: »En salme om arbejdet« i Roskilde
Stiftsblad, sept. 1954.
288a, 21, tilføjes: Jvf. BH 1,120. I Dansk Tide
bog 1961, s. 133 har H. Vilstrup givet en
ny oversættelse: »Du, Kristus, er den klare
Dag«.
293b, 13, håber, læs: haaber.
296b, 4, Uffe Hansen 134-36, læs: Uffe Hansen
1,134-36.
299b, 10, teskt, læs: tekst.
302b, noten, tilføjes: L. J. Koch 111,73-75.
303a, 8, tilføjes: Omdigtet af Aastrup i Salmer
III, nr. 28.
303b, Historien om opdagelsen og optagelsen af
Kaj Munks salme kan nu føres længere
22*
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tilbage, takket være en interessant artikel
af fru Ellen Lissner i Kristeligt Dagblad
28. jan. 1965. Det hedder heri:
»I Rynkeby på Fyn boede sidst i 30erne
en præst [Viggo Lissner, nu præst ved
Rigshospitalet], der var meget interesseret
i Kaj Munks produktion; og han holdt
meget af at læse op af den især ved ung
domsmøderne i præstegården. Han købte
da også filmmanuskriptet, så snart det ud
kom, og averterede til et af de følgende
ungdomsmøder med: Kaj Munk: Filmen
om Christiern den 2den. Den aften var
præstegården ved at sprænges på grund af
tilstrømning, og præsten sagde da også i
sin indledning, at han kunne forstå, at
halvdelen vel var kommet, fordi de troede,
at Kaj Munk selv kom, - og den anden
halvdel vel var kommet for at se film, og så var der ingen af delene, men kun
præsten, der læste op, så eventuelle skuffede
kunne trække sig tilbage, inden det be
gyndte.
Det var der nu ingen, der gjorde, og
oplæsningen begyndte. De to små vers
havde på forhånd fanget præstens og hans
kones opmærksomhed, og de fandt ud af,
at hvis der bare i tredie linie stod »og« i
stedet for »også«, kunne de synges på en
kendt melodi. Og så strøg de egenmægtigt
det lille »så«, skrev versene op med kridt
på en sort tavle og stillede den ovenpå
kaminen. Og da scenen med den lille
prinsesse kom, sang hele forsamlingen med
hende de to små vers. Og aftenen sluttede
med, at de blev sunget en gang til. Det er
så vidt vides første gang den salme blev
sunget. Og det blev ikke sidste gang, for
i præstegården var der tre sangglade børn,
som hurtigt lærte dem og i lange tider
brugte dem som »Godnat-vers«.
Og derfra vandrede de over i konfir
mandstuen, hvor de efterhånden blev så
elskede, at de blev fast led i morgen
andagten, - og mange hold konfirmander
lærte dem.
Til den fynske præstegård kom der en
dag en præst fra Lolland; han holdt fore
drag om aftenen og overnattede selvfølge
lig i præstegården. Næste morgen blev han
inviteret til at overvære en konfirmand
time, - og der lærte han versene at kende.
Og så rejste han hjem til Lolland og traf
sin biskop, som netop arbejdede med
prøvesalmebogen og savnede noget af Kaj
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Munk i den, - og så fik han versene og
skrev om dem i sin betænkning«.
304a, noten, tilføjes: Poulsen V, 162-5.
306b, 31, læs: La rev 775, oversat af Landstad
med 5 vers.
309a, 23, tilføjes: Til svensk er den ogsaa oversat
af Topelius i det finsk-svenske salmebogs
forslag af 1868.
314a, 20. Lars Aanestad oplyser, at oversættelsen
er foretaget af A. Hauge i »100 MissjonsPsalmer«, 1852.
315b, noten, tilføjes: Poulsen IV, 123-26.
318a, En ny oversættelse af H. Vilstrup, »Eet er
nødigt«, er optaget i »Folke- og Skole
musik«, bind VI, hft. 2, sept. 1942.
320a, noten, tilføjes: Poulsen IV, 126-28.
328b, 10 fn, Grundtvig har allerede i 1811 (?)
bearbejdet salmen, se Sangv. 111,24.
337-38. Man har nu fundet en ældre kilde til
teksten, »Es ist ein roess endsprungen«.
Det er en bønnebog, som er skrevet i
aarene 1582-88 af frater Conradus, der
var prokurator i karteuserklostret i Mainz
(Anno Domini 1582 Incepi ego Frater
Conradus procurator Moguntiae hunc
pium libellum scribere et finivi anno 1588
primo Martii). Den bekræfter, at »ros« er
den oprindelige tekst og »reis« en senere
konstruktion. Den synes ogsaa at bekræfte
sangens navn, »Das alt Catholisch Trierisch Christliedlein«, idet bogen hørte
hjemme i karteuserklostret St. Alban i
Trier. I en artikel herom gør Konrad
Ameln opmærksom paa, at Prætorius i
Musae Sioniae mangler den sidste linje
(2,7). Han har maaske ikke villet gentage
slutningslinjen fra v. 1, som da heller ikke
passer særlig godt, men har søgt en pas
sende tekst, idet han var ved at afstrejfe
sangens katolske præg. Men i et eksemplar
af det originale tryk staar her tilføjet paa
den tomme plads: »welches uns selig
macht«. Det er en klar og god slutning
paa sangen, naar den skal ændres i luthersk
retning. (Konrad Ameln: »Es ist ein Ros
entsprungen« i Jahrbuch, i960, s. 146154)-

344a, noten, tilføjes: Niels Møller SS II,2of.
Jahrbuch 1964, 133-43.
351a, 3 fn, uns, læs: und
354b, 12, »dødens magt«, læs: »døden selv«.
359a, 15. Omkvædet er faldet ud.
361a, noten, tilføjes: Niels Møller SS, II, 18.
Stevns 106-10.

369a, noten, tilføjes: Niels Møller SS, II, 11.
379a, 22, De øvrige norske osv., læs i stedet:
La rev 230 har optaget de samme vers som
Wexels, dog ændret af Gustav Jensen:
»Skynd dig frem«. Samme versudvalg er
oversat af Støylen i Nynorsk 181: »Skunda
deg«.
385a, noten, tilføjes: Ludwigs: Thomas Kingo
40 f. Ejnar Thomsen 174 ff.
386b, 8, Jesus, lass: Jesu.
388-89. Salmebogskommissionen var desværre
ikke opmærksom paa, at Bodil Koch alle
rede i 1933 havde oversat hele Soderbloms
tekst i hans andagtsbog »Et Aar«, s. 330
(Allehelgensdag). Den lyder:
1. For hver en Helgen, som har kæmpet tro,
Besejret Verden og naaet Himlens Ro,
Til dig, o Jesus, lyder Lovsang fro.
Halleluja.
2. Du var i Verden deres faste Hus,
Din Røst dem ledte frem i Stridens Brus,
Dit Lys de tændte trods de vilde Stormes
Sus.
Halleluja.
3. Vi kæmpe maa med trofast, tappert
Mod,
Som før i Tiden Helgenskaren god,
Til den med Sang i Sejrens Bolig stod.
Halleluja.
4. O høje Samfund, Helgener for sandt!
Mørk er vor Vej, for jer en Dag oprandt.
Men alle Livet ved hans Gerning vandt.
Halleluja.
5. Bli’r Dagen tung og Sjælens Møje lang,
Tys! Hør! Langt borte lyder Sejrssang,
Og Sind og Tanke styrkes end engang.
Halleluja.
389b, noten, tilføjes: Poulsen 111,107-12.
396a, noten, tilføjes: Jahrbuch 1963, 153-58.
397a, 10, tilføjes: H. Vilstrup har 1936 foretaget
en ny oversættelse af »Durch Adams Fail«
i »Syngende Himmellyst« nr. 13, ogsaa
optaget i Nordisk Koralbog s. 124: »Ved
Adams fald fordærvet blev«.
400b, 7 fn, Om dette udvalgs osv., læs i stedet:
Derefter blev salmen optaget i D 754 osv.
403b, 14, tilføjes: I Norge har La rev 884 op
taget 6 firlinjede vers som originalen, med
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begyndelsen »Si mig det gamle budskap«,
men væsentlig efter Brandts tekst.

406a, 17-18, I E blev salmen ikke optaget, og
den kom ikke mere ind i de kongerigske
salmebøger, læs i stedet: I E 88 blev salmen
optaget i følgende bearbejdelse, som vist
skyldes Rahbek:
1. Fra Gud vil jeg ei vige,
Han viger ei fra mig.
Hans Løfter aldrig svige,
Jeg troer ham stadelig.
Hver Dag, hvert Øieblik
Jeg af hans hulde Naade,
Til Siels og Legems Baade,
Saa mange Prøver fik.
2. Som Vind og Strøm sig vender,
Forandrer Verden sig.
Min Gud! i dine Hænder
Jeg overgiver mig;
Thi du forandres ei.
Du altid er vor Fader.
Du aldrig os forlader
Paa Livets trange Vei.
3. Paa dig jeg stadig Uder,
Din Hielp jeg bygger paa;
Og kommer Nødens Tider,
Min Hu til dig skal staae.
Hvad til mit Bedste er,
Du ene veed og kiender:
Du Sorg til Fryd omvender,
Naar Fryd du tienlig seer.
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6. Gud Fader priset være!
Han kierlig til os saae.
Ved Jesum Christ, vor Herre,
Vi Faldne Naade faae.
Sin Aand han sender ud,
Os svage at veilede
Til Himmeriges Glæde;
Høilovet være Gud!
E 88, Rahbek.
Paa grundlag af denne tekst gik den videre
til R 46, forkortet til 5 vers og ændret saaledes:
1,1-4: uændret.
5-8: Han rækker mig sin Haand
Fra Aften indtil Morgen,
Han frier mig fra Sorgen
Og styrker selv min Aand.
2:
uændret.
3:
som E 5, dog
3: Den Fred
4:
Om jeg da end skal lide
Sorg og Gjenvordighed,
Vil Verden mod mig stride,
Og synker mat jeg ned:
Den Fryd dog trøster mig,
Som hvert Guds Barn tør vente,
Naar Herren ham vil hente
Hjem til sit Himmerig.
5:
som E 6, dog
6: Os trofast at

4. Er end min Lod ei Glæde
Den Stund, jeg vandrer her;
Maa jeg end tidt begræde
Selvvoldte Lidelser;
Hvad er al Lidelse,
Mod hine høie Glæder,
Som Jesus mig bereder
Hos sig i Himlene?

412a og b, De to salmer RT 2,863 og 864 findes
allerede i KHF 1885, nr. 84 og 85.
414a, noten, tilføjes: Poulsen 111,68-71.
414b, 2 fn, Tidsskrift for Christelig, læs: Tidskrift
for christelig.
420b, 33-37 ændres saaledes: Prøvesalmebogen
369 optog teksten fra KH med to æn
dringer: 1,7: paa ham vi fast maa bygge.
5,3: vor ondskabs overflødighed (som K).
Men paa forslag af »Kredsen« slettede
kirkeminister Hermansen den sidste æn
dring. Med undtagelse af 1,7 har D 351
altsaa samme tekst som KH.

5. Lad Jorden og dens Riger,
Og Herlighed forgaae!
Det Held, mig Gud tilsiger,
Dog evig skal bestaae.
Mit Legem smulre hen
I Gravens skumle Giemme;
Min Gud mig ei skal glemme.
Han vækker mig igien.

421b, 19 fn, Ps. 24 ... Ps. 25. Det betyder ikke,
at Knopken har skrevet fejl. Han følger
Psalme-numrene i Septuaginta og Vulgata,
mens vi plejer at følge tællingen i den
hebraiske bibel. Forskellen fremkommer
her ved, at Ps. 9 og 10 i den hebraiske
bibel er slaaet sammen til een (nr. 9) i
Septuaginta. Det samme er tilfældet med
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Ps. 114 og 115. Omvendt er Ps. 116 og
Ps. 147 delt i to i Septuaginta og Vulgata.
Dette forhold kommer i betragtning flere
andre steder end her.
425a, noten, tilføjes: Niels Møller SS II, 100.
439a, 19, Landstand, læs: Landstad.
442a, 4, Nødens, læs: Nøden.

448-49. Johannes Jørgensens oversættelse af sal
men er optaget i Dansk Tidebog s. 138-9.
Han har fulgt en forkortet og lidt ændret
tekst fra Breviarium Romanum. Sam
menlign Wackernagel I, 626 og 627 med
originalen i Wackernagel I, 78.

BIND II.
23a, noten, tilføjes: Niels Møller SS, II, 18-20.
Kr. Tårup i »Kirke og Folk« 1932, 297303. H. Vilstrup i Roskilde Stiftsblad
1951, s. 181 f.
33a, 5) 5C*1).1 = Naar, læs: 5(6),!: Naar i din
3: Vi kan
4: Takke for
I noten tilføjes: Poulsen V,97-99. Lud
wigs IV, 21 f.
37b, 16 fn, Herlufsholm, søn, læs: sønnesøn.
42a, 17, Fårup, læs: Farum.
48b, 19 fn, i de to sidste vers, læs: det andet
vers.
18 fn, i disse to vers, læs: i de to sidste
vers.
49b, 12, Josehp, læs: Joseph.
51b, 19, Sangv. III, 235 kunde ogsaa nævnes.
55a, 18-24. Det her nævnte foredrag har været
en forvansket gengivelse af det, som Klaus
Berntsen fortæller i »Danske Salmer og
Salmedigtere«, 1923, s. 29-31. Nogle af
Koids elever havde klaget over, at de
havde svært ved at holde tankerne samlede
under Fadervor og trosbekendelsen, og de
havde da spurgt Kold, om de hellere skulde
holde op med at bede og bekende troen.
Kold bragte spørgsmaalet videre til
Grundtvig. Den unge Berntsen, som havde
været til stede under samtalen, opdagede
bagefter salmen »Gud Helligaand, vor
trøstermand« og fandt, at Grundtvigs svar
til Kold allerede var formet i v. 6-7.
61b,
62a,
65b,
71b,

9 fn, Mindestrift, læs: Mindeskrift.
1, mit, læs: mir.
4-5. Skaar 1,174,
1,434-37.
noten, tilføjes: Uffe Hansen: »Af salme
sangens historie«, 1959, s. 48 f.
77a, noten, tilføjes: Poulsen IV, 136-41. H.
Dahn i Roskilde Stiftsblad, juli 1954.
86a, noten, tilføjes: Poulsen V,68-70.
102a, 6, tilføjes: Se Dansk Tidebog s. 247 og
Nordisk Koralbog s. 119.

103b, 28-29, salmens første linje skal opfattes
som vokativ eller imperativ, lass i stedet:
om »Gott« er vokativ eller nominativ og
»wohn« imperativ eller optativ.
106b, 11, tilføjes: Se Dansk Tidebog s. 247-48
og Nordisk Koralbog s. 120.
127b, 7, beviser, læs: bevises.
!37a, 30. Helge Dahn, som var sekretær i salme
bogskommissionen, udtaler, at der i v. 3,4
skulde staa »kærlighed« i stedet for »her
lighed«; der er sket en fejl med manu
skriptet eller under trykningen af Prøve
salmebogen, og fejlen er ikke i tide be
mærket. »Kærlighed« vilde ikke blot rime
bedre, men ogsaa stemme bedre med ori
ginalen.
139a, 17 fn, KHT, læs: KHF.
156a, 8 fn, La rev atter har udeladt v. 4, læs:
La rev 741 atter har udeladt v. 6.
157b, 11 fn, Davis, læs: Davids.
160a, noten, tilføjes: Knud Koch: »Johan Olof
Wallin«, 145 ff, 237.
173b, 10 fn, tilføjes: I Norge har La rev 665
optaget samme vers og omtrent samme
tekst som KH 348.
175a, 2. En tredie sønderjysk oversættelse an
føres hos Hejselbjerg Paulsen s. 122, note
136.
175b, 12 fn. En tredie bearbejdelse af Grundtvig
findes i Sangv. IV, 195.
182b, 7 fn, Luk. 7,1, læs: Luk. 7,16.
183a, 23. Kaj Thaning sagde i et foredrag i Sorø
d. 10. nov. 1964, at salmen var et opgør
med den gamle lutherdoms pilgrimssyn.
186a, 17, Jens Kruse, læs: Kruuse. I noten til
føjes: L. J. Koch i Kristeligt Dagblad
16. maj 1943.
190b, noten, tilføjes: Carl Koch: Hans Adolf
Brorson, 82 f.
196b, 11, Johs. 1,19, læs: 1,29.
203a, noten, tilføjes: Ludwigs 1,17. A. Arnholtz
i Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1943, sær
tryk s. 20 f.
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203b, 9 fn, ikke blevet optaget i D, læs i stedet:
blev ikke optaget i Prøvesalmebogen, men
ved revisionen af denne genoptaget i D 105.
208b, noten, s. 43, læs: s. 43, 77, 103 f.
212b, noten, tilføjes: Uffe Hansen 11,340 f.
217b, 3. Til dansk er den først oversat af Ægidius,
Æ 223, »Bort mit hierte med de tanker«,
og Hejselbjerg Paulsen mener (s. 173), at
Brorson er paavirket heraf.
223a, nederst tilføjes: Vers 1, 5, 6, 7 er optaget i
Dansk Tidebog, 112.
224a, 29, Johs. 3,1-14, læs: 3,1-15.
232b, 9. En ny oversættelse af H. Vilstrup, »Hvad
min Gud vil det ske altid«, er optaget i
Nordisk Koralbog s. 123.
254a, noten, tilføjes: Niels Møller SS, II, 121.
256b, 9, Hertefreden, læs: Hjertefreden.
260b, noten, tilføjes: Poulsen IV,98 f.
262b, 29, Sangv.IV,n.
264b, 5 fn. Til de uheldige bearbejdelser hører
Grundtvigs i Sangv. IV,218. I Norge har
La rev 383 forkortet salmen til eet vers,
og samme er oversat til Nynorsk 300 af
Støylen: »Kor den vert glad som lender«.
268a, 10 fn, »Hvi« findes allerede i KH 24.
269b, 23-24, aldeles som originalen, læs: som
originalen, dog 4,6: Sovekammer.
273a, noten, Thuner 181, læs: Thuner 245. Sal
men er ogsaa oversat af C. J. Boye i hans
3. samling, 1835, s. 135: »Som Gud mig
fører, vil jeg gaae«.
279a, 13. Prøvesalmebogen havde delt salmen i
to, 352 og 353.
280b, 14 fn. Maaske har Enewald Ewald tid
ligere oversat salmen, se Hejselbjerg Paul
sen s. 240 f.
292b, 14 fn. Prøvesalmebogen 128 optog ogsaa
v. 3, men salmerne maatte ikke være for
lange.
310b, 1, syvtallet staar paa hovedet.
311a, 9, Jvf. Sangv. 111,66.
318: I RT2,883 og KH 193 er der indført et
forvirrende komma midt i linjen 4(7),!.
Kingo taler ikke til sit svage hjerte og op
fordrer det til at synge, men han beder
Jesus om at stemme hans hjerte op, at det
kan synge, ligesaa hans tunge, sjæl og
aand.
320a, noten, tilføjes: V. Strange-Hansen: »Væk
kelsens hyrdesalme« i Roskilde Stiftsblad,
maj 1954.
332a, noten, tilføjes: Ludwigs IV,30 f.
337a, noten, Uffe Hansen 125-6, læs: 11,125-6.
342a, 18, faldgrupper, læs: faldgruber.

343
359a, noten, tilføjes: J. Elbek: Grundtvig og de
granske salmer, s. 120.
360a, 11 fn, Cavel, læs: Cavell.
361a, 25-26, men det fik ikke nogen betydning
hos os, læs i stedet: gik videre til RF 1850,
379, mens RF 1852, 381 ved forlængelse af
nogle linjer kunde dele strofen i tre firlinjede vers; de ændrede linjer er:
6: Een Aand i alle Vidners Røst,
8: Een Tro med Evighedens Trøst!
10: Een Kamp for Livets Palme hist,
12: Eet Liv i Herren Jesu Christ!
Saaledes blev den lille prastevielsessalme
optaget i R 393, og det maa Ingemann
selv have godkendt. Den blev endnu op
taget i KHF1885, 557, men udeladt i
KHF 1888, saa den har næppe haft megen
betydning hos os. I Norge blev de tre vers
bearbejdet noget anderledes i Christianiatillæget 603 og af Wexels optaget i 3 udg.
af hans Christelige Psalmer osv.
365b, 7. Der er andre oversættelser end Brorsons,
se Hejselbjerg Paulsen s. 224 og 314.
23. Men den havde været optaget i sang
bøgerne, den gamle Hjemlandstoner 482
og IMS 563.
390a, noten, tilføjes: Niels Møller i »Kirke og
Folk«, 1929, s. 249 f.
397a, 23, Pastor Lund, læs: Pastor J. P. Lundø.
405a, 17, Ludvigs, læs: Ludwigs.
411b, 5 fn. Stud. theol. Erik Norman Svendsen
har ved professor Niels Knud Andersens
øvelser over »Ortodoksiens og pietismens
salmedigtning« i efteraaret 1964 skrevet en
afhandling om Søren Jonæsøn og har un
der dette arbejde gjort et lykkeligt fund,
nemlig et hidtil overset manuskript af
Søren Jonæsøn: »Den forbedrede Psalmebog/ eller/ De gamle og brugeligste/
Psalmer/ efter Rimekonsten/ forandrede/
Dem til tjeneste/ som lyst dertil have«.
(Thott 463,4°). Søren Jonæsøn har aabenbart ment, at hans »Udkast til en Kirkepsalmebog« ikke skulde være ganske nytte
løst. Han har da tænkt sig at bruge sit stof
til en salmebog til privat opbyggelse. Deri
optager han ikke blot sine oversættelser af
nye salmer og bearbejdelser af gamle sal
mer, men foretager ogsaa bearbejdelser af
de gamle kernesalmer, som ikke maatte
ændres i en kirkesalmebog. Her har han
friere hænder. Tillige forlader han den
ordning efter kirkeaaret (de tempore).
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som skulde følges i kirkesalmebogen, og
erstatter den med en saglig ordning. Erik
Norman Svendsen lægger denne privat
salmebog til grund for sin afhandling, og
ved salmen »Jeg arme Synder træde maa«
oplyser han, at Søren Jonæsøn her fast
holder den sidste tekst til v. 11, som altsaa
aabenbart skal træde i stedet for den første.
419a, noten, tilføjes: P. Poulsen i Kristeligt Dag
blad 28. april i960.
423b, 11 fn. Maaske først oversat af E. Ewald,
se Hejselbjerg Paulsen 221 og 373.
425b, 7 og 20 fn, Kulp s. 347), læs: (Kulp s. 347).
442a, Med henblik paa Prøveheftet forsøgte
Grundtvig en bearbejdelse, »Vi lægges i
Jorden, som Børn, i Svøb«, se Sangv.
IV, 101, men den blev nok ikke færdig.
446b, 9, Jvf. v. 5 og 6, læs: v. 5 og 9.
447a, 9. Oversat til svensk i »Forslag till reviderad Psalmbok« 1911: »Mot helga ber-

gets hoga topp«, men den kom ikke ind i
salmebogen.
453a, 7 fn, Wiwallius, læs: Wivallius.
465b, noten, tilføjes: J. Paludan i Kirkehist.
Saml. 4, III, 700 ff. H. Høirup: »Dan
marks Blomst« i Roskilde Dagblad 2. juni
1944-

476b, 8, 1874, læs: 1774.
477b, noten, tilføjes: Kai Friis Møller i Politiken
3.sept. 1951 og »Lyset fra Norden«, s. 84f.
479a, 11 fn. Lars Aanestad meddeler, at Althaus
opklarede sagen 1911, men offentlig
gjorde det først 1918 i festskriftet til Bonwetsch.
486a, 15 fn. Prøvesalmebogen 60 indføjede origi
nalens v. 8, men salmerne maatte ikke
gerne være saa lange.
487b, fn. Welhaven har i »Antydninger til et for
bedret Psalmeverk« 1840 bearbejdet sal
men: »Nu vil jeg Herren prise«.

BIND III.
6a, noten, tilføjes: Poulsen VI,51-57.
17b, 13, udtømmende, læs: udtømmede.
33a, 26. Skaar mener, at det er Rostgaards
oversættelse, der er blevet optaget i E 171,
»Jesus, den Korsfæstede«, stærkt bearbej
det af Abrahamson. Der er netop saa
megen lighed mellem de to tekster, at det
kan være sandt.
33b, 7, udeladt v. 5, 6, 7, læs: v. 5, 6, 9.
39a, 25, Meseburg, læs: Meseberg.
42a, noten, Brix, læs: Brix 27-28.
45b, 10. Dr. L. J. Koch undersøger i BSS III,
s. 385, om Brorson i sine oversættelser har
foretaget ændringer af dogmatiske grunde
og sammenligner v. 20,3-4 hos Schrader,
Brorson og Pontoppidan.
46b, 10 fn, falder, læs: falde.
71b, noten, Nutzhorn 207, 265, læs: Nutzhorn
1,265-66, 11,95-98.
87a, noten, Ribe Bispesæde ... s. 421, læs: 241.
100b, 18, foralt i Tårup, læs: fortalt af Tårup.
103b, 12 fn, Grundtvig havde dog i et brev
12. jan. 1840 takket Ingemann for hans
»liflige Julevise! den har glædet os alle,
og i Gaar lærte Børnene den levende i
Dronningens Asyl«. (»Grundtvig og Inge
mann. Brevvexling«, s. 235).
mb, 13 fn, tilføjes: 4(5),7: at Dagen.
113a, 23, diktingen, læs: diktningen.

116a, 1, nu, læs: senere.
118a, 5 fn, korset, læs: korsets.
118b, 5 fn, slettes: 2. Mos. 20,24.
4 fn, Rom. 10,18, læs: 10,8.
125a, noten, Uffe Hansen 1,132, læs: 1,36 f, 132.
126b, 21 fn, »Guds Naade« i 5(5),3, læs: 4(5),3.
127b, 3, 129, læs: 128.
128b, v. 7,2: Dass, læs: Das.
138b, noten, Widding 11,129, læs: 11,128-9.
139a, 6 flg. De nyere hymnologer, engelske og
tyske, synes nu at være enige om, at
Stephen Langton, ærkebiskop af Canter
bury, f 1228, er forfatter til »den gyldne
sekvens«.
142a, nederst, før noten: I Norge har La rev 432
en god oversættelse af Skaar: »Kom, o
Helligånd du milde«.
147a, 11, kommaetslettes.
156b, noten, tilføjes: Ejnar Thomsen 166.
180a. En af Grundtvigs konfirmander har med
delt, at han allerede i Præstø havde dannet
en kort, fast bøn af Kingos pinsesalme v. 1,
3 og 4. (H. Høirup i Vartovbogen 1961,
54)-

184a. Bønnen »Anima Christi sanctifica me«
spillede en stor rolle for Ignatius Loyola;
han anførte den forrest i sine »Exercitier«.
185a, 18 ff. Teksten hos Pontoppidan blev flittigt
brugt. Urban Schrøder henviser til »Fre-
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dens Budskab eller Vidnesbyrdet om Guds
Naadepagt i Christo Jesu. Udvalgte Styk
ker af Forstmanns Prædikener. .. oversatte
af J. Begtrup«, II, Haderslev 1856, s. 5i6f.
Her citeres de fem vers fra P 71, hvert
med overskriften »Sjælen«, og ind mellem
dem er føjet fem andre vers med over
skriften »Jesus«. Den derved fremkomne
samtale afsluttes med et lovprisningsvers.
I denne udvidede skikkelse er salmen et
laan. Den findes allerede hos Chr. Lange
mach Leth i hans »Kort Anviisning til at
kunde Døe Salig og Frimodig«, Køb. 1759,
s. 143 f., hvor der staar anført ovenover:
»Stimmen aus Zion 1750. Pag. 39. Pontoppid. Psalmeb. No. 71. Mel. JEsu søde
Hukommelse«. Maaske stammer derfor
denne udvidede form fra »Stimmen aus
Zion«. Det afsluttende takke- og lovpris
ningsvers er hos Leth lagt i munden paa
»Det gandske Chor«.
188a, 8, in lei’n, læs: ir lei’n [I lægfolk],
192a, noten, tilføjes: Walther Lipphardt i Jahrbuch V, i960, s. 96-114.
211a, noten, tilføjes: Ludwigs IV,24 f (noten).
Sig. Schjørring i Roskilde Stiftsblad 1955,
123 f.
213b, 3 fn. idenditet, læs: identitet.
224b, noten, tilføjes: Plum 27.
225b. En noget mere originaltro oversættelse af
J. O. Thomsen, »Lad mig ile«, fremkom
allerede 1870 i »Hymner for den katholskapostoliske Kirke«, hvorfra den gik videre
til »Kirkelig Sangbog« 1932, nr. 104.
227a, noten, tilføjes: Ejnar Thomsen 165.
229b, noten, tilføjes: Søren Holm: »Mythe og
Kult i Grundtvigs Salmedigtning«, i68f.
Harald Vilstrup har 1958 til Dansk
Tidebog givet en ny oversættelse af
»Vexilla regis prodeunt«:
1. Nu rykker Kongens Faner frem.
Alt Korsets Gaade staar i Glans:
Den, ved hvem Kødet dannedes,
paa Pælen blev hans Kød ophængt.
2. Tæt fæstnedes med Naglers Staal
til Træet Haand og Fødders Saal.
Den hele Verdens Syndemaal
tilmaaltes ham i Dødens Skaal.
3. Han stunget blev af Lansens Od
- med Skarphed laant af Dødens Brod
Til Soning for, hvad vi forbrød,
en Strøm af Vand og Blod udflød.

4. Opfyldt er Davids Varselsang.
Fremskuende fjerntfra i Tro
han kvad: »Fra Træet hersker Gud.
Nationer bier paa hans Bud!«
5. Vi hylder. Træ, din Majestæt,
i Kongekaabens Purpur klædt,
udvalgt at bære den, som bar
al Verdens Straf og Brøde svar.
6. Paa dine Arme er henstrakt
al Verdens dyre Løsesum,
som har de fangne Frihed bragt
og Frelse fra Hel-Fyrsten grum.
7. Hil Kors, vort Haab alene du!
i denne vaandefulde Tid
forøg de fromme Naadens Lyst
og vær de angerfuldes Trøst!
8. Al Frelses Væld, Treenighed!
dig love skal i Kor hver Aand,
som Frelse fandt ved Livets Træ.
Led dem til evig Glæde frem! Amen!
Harald Vilstrup i Dansk Tidebog 1961,
s. 141.
250a, 5 paraleller, læs: paralleller.
251a. Salmen er igen oversat af J. Aarsbo 1908,
»Lovsyng din Herre« i »Kirkelig Sang
bog«, hvor den derved er optaget to gange,
nr. 11 og 316.
263a, 6, En ny oversættelse, »Højlovet vær, o
Jesus Krist«, er foretaget 1962 af Vilstrup
og offentliggjort i »J. S. Bach: Kor-Koraler
ved Harald Vilstrup«, Køb. 1963, nr. 8.
278b, 17. Forfatterangivelsen ændres saaledes:
B. S. Ingemann.
„Dansk Folkekalender” 1841, s. 161.
Her efter „Høimesse-Psalmer" tillæg til 2. udg.,
1843.
Thuner 399 angiver »Morgen- og Aften
sange«, 1839, som salmens første finde
sted, og herefter har D 723 noteret samme
aarstal under salmen. Men det er ikke rig
tigt. Betegnelsen »Morgen- og Aftensange«
er ogsaa misvisende, som om der var tale
om en samlet udgivelse af de to samlinger.
De udkom hver for sig 1839 i ensartet
tryk, og ikke i noget af dem findes »Lyk
salig«. Den blev først trykt i »Dansk Folke
kalender for Aaret 1841«. Der foreligger
ikke den mulighed, at kalenderen har
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»klippet« teksten andetsteds fra. Den blev
udgivet af »Selskabet for Trykkefrihedens
rette Brug« og indeholder oplysende artik
ler fra ansete, navngivne folk og digteriske
bidrag fra Hertz, Blicher, Hauch og Inge
mann. Sidstnævnte har bidraget med
digtet om Christian Barnekow samt denne
salme, der har overskriften »Guds Fred«.
Melodiangivelsen og gentagelsestegnene er
tilføjet i tillæget til »Høimesse-Psalmer«.
I selve teksten er der kun følgende for
skelle :
3, i: Smaablomsten
2: den
280a. Anførselstegn sluttes efter sidste linje.
286b, noten, 1945, læs: 1943.
308b, 11-14. Teksten i MB 628, »Lad Sorgen og
Smerten lindres nu«, er af J. S. Welhaven,
uændret taget fra hans »Antydninger til
et forbedret Psalmeverk« 1840. Men da
Welhavens tekst ikke passer til den angivne
melodi, »Med Sorgen og Klagen hold
Maade«, har man i senere udgaver af MB
omdigtet den og taget lidt hensyn til tek
sten hos Wexels, der et aar senere blev
optaget i ET og gik videre til R.
317b, nederst. Docent, dr. phil. Henrik Glahn
har peget paa, at Claus Mortensens tekst
afviger fra Luthers i lin. 8-9 ved at tilføje
»forbarm teg offuer oss«. Formentlig har
oversætteren, enten det nu er Claus Mor
tensen eller en sønderjyde, som forlæg be
nyttet den ældste evangeliske gudstjeneste
ordning for Hamburg, hvori det hedder:
»de jungen: Hillige Here godt,
de gemeyne: vorbarme dy unsser,
de jungen: Hillige sterker godt,
de gemeyne: vorbarme dy unsser,
de jungen: Hillige barmhertiger.......... ,
de gemeyne: lat uns nicht............ «
Salmens Hellig-afsnit har altsaa her været
en vekselsang mellem kordrengene og me
nigheden. Se nærmere i Henrik Glahn:
»Melodistudier« 1954, 1,148-9.
319b, noten, tilføjes: W. Lipphardt i Jahrbuch
VIII, 1963, s. 99-118.
337b, noten. Henvisningerne til Ludwigs og
Stevns slettes.
339b, 13. KulpBF 273 oplyser, at »Angst und
Danckliedlein« falskelig er tillagt Paul
Eber.

342a. Holms oversættelse er i Norge optaget
uændret i Hauge 285. Til engelsk er
Zinzendorfs salme oversat af John Wes
ley, og hans tekst er oversat til dansk
af P. Helweg Larsen i »22 engelske Sal
mer«, 1920, »Jesus, Dit Blods, Din Ret
færds Magt«, hvorfra den gik videre til
Annekset 68 med ændret begyndelse: »O
Krist, dit Blods ...«.
347b, 20. KH 35 har efter KHF 1885,446 ændret
6(io),5-8 saaledes:
Ja, glad jeg følger Dødens Bud,
Thi det mig did skal bringe,
Hvor Herligheden bredes ud,
Mens Himlens Klokker ringe.
350a, 6 fn, paa nyog, læs: paany og.
362b, nederst. Lars Aanestad meddeler, at »Meyn
Heyland ursprung reiner lust« først er
trykt i »Betrachtung und Thrånen und
Seuftzer JESU Christi«, to prædikener af
Rambach, som er trykt i Halle 1725-26.
Fortalen er dateret 3. sept. 1725. Efter de
to prædikener følger salmen s. 62-64 med
overskriften: »Anhang eines Liedes ixber
die Seuftzer Christi«. Derfra maa den have
fundet vej til salmebøgerne, f.eks. Bay
reuth 1730 og Tønder 1731.
377b, 5 fn. I en prædiken juledag 1839 kalder
Grundtvig dette vers (E 141) det bedste i
salmebogen, men mat og koldt i sammen
ligning med »Et lidet barn saa lysteligt«,
i hvis sted det er kommet (Vartovprædike
ner s. 26).
400b, 17 fn, ynderfuldt, lass: yndefuldt.
401b, 8, Laub, læs: Carl Nielsen.
Noten, Uffe Hansen 1,47, bes: 1,328.
406a, 8 fn. Salmen er vel ogsaa inspireret af
Martin Behms »O Herre Jesus, mit levneds
lys«, se IV, 132 ff.
406b, 16. I Norge er den optaget i La rev 574:
»Mitt lys i mørke, Jesus Krist« med udeladelse af v. 5.
427b. Harald Vilstrup oversatte salmen paany
1931, »Nu beder vi den hellige Aand«,
optaget i »Syngende Himmellyst« nr. 12
og Nordisk Koralbog s. 117.
431b, noten, tilføjes: Poulsen 11,137-40.
438a, 7. I »Liederbuch der Anna von Kdln«,
o. 1500, findes en sang, som Luther synes
at have kendt og benyttet som formelt ud
gangspunkt; den lyder:
1. Ervreuwe dich, lieffind krysten gemeyn,
ind (und) laist ons froelich syngen;
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ich en han geyn troist dan Got alleyn,
ind laist ons froelich syngen.
Du bys myn, ind ich byn dyn,
ind wa du bys, da sal ich syn;
der duwel en mach ons neit scheyden.
2. Der duwel, der mych omlegen hait (hat),
dar om byn ich gevallen.
Myn sonden de quelen mych nacht ind
dach,
dar in byn ich geboren.
Du bys myn, ind ich byn dyn,
ind da du bys, da sal ich syn;
der duwel en mach ons neit scheyden.
3. Der duwel, der mych om vangen hait,
der om byn ich geboren.
Myn sonden quelen mych nacht ind
dach,
dar om byn ich geboren.
Du bys des waren levenafftigen son.
Du sytzt zo dem alre hoichsten troyn
zo vois (Fuss) schemel des heren
voissen.
Her efter KulpBF s. 584-85.

445a, 18, udglatning i 2,6, læs: 2,6-7.
Noten, tilføjes: H. Vilstrup i »Kirken og
Tiden«, 1936, s. 261 f.
446b, 3. En anden sønderjysk oversættelse an
føres af Hejselbjerg Paulsen s. 122, sidste
halvdel af note 136.
452b, 22 fn, Virgil, læs: Vergil.
454b, 4 fn. Boye har i sin tredie samling 1835,
nr. 119, foretaget en fri oversættelse med
ændret versemaal: »Nu hvile Mark og By
og Skove«.
460b, 6. Salmen er desuden oversat af P. Hjort i
»Gamle og Nye Psalmer« 1840, nr. 200,
Kaj Thorbjørnsen i »Befal du dine Veje«
1951, s. 57 ff. og Ejvind Olesen i Kristeligt
Dagblad 29. dec. 1943.
462a, 14, i Sol, læs: en Sol.
469b, noten, tilføjes: Poulsen IV,55-59.
475b, 2 ff. Denne prædiken har ikke blot betyd
ning, fordi den citerer fire vers, maaske
den oprindelige begyndelse, men ogsaa
fordi den bringer Grundtvigs egen fortolk
ning til salmen.
481b, noten, tilføjes: Poulsen IV,38-4i.
486a, noten, tilføjes: Poulsen IV, 109-11. H. Vil
strup i Roskilde Stiftsblad, januar 1954.
496a, noten, tilføjes: Poulsen IV,8i-87.

BIND IV.
5a, 12. Konrad Ameln fastslaar i Jahrbuch
1964, s. 156-59, at salmen er digtet
1566. Hos bogtrykker Johann Schwertel
fremkom 1567 et femstemmigt nodetryk
med titlen »Das Gebet Josaphat: II.
Paral. XX«, indeholdende denne salme.
Nederst paa siden staar: »Paulus Eberus
fac: Anno 1566. quo gens Turcica in
Vngaria, & pestilentiæ lues in his regionibus grassabatur. lohan. Baptista Serranus
comp: VVitebergæ lohan. Schuuertel imprimebat 1567«. Det betyder: Paulus Eber
gjorde denne salme anno 1566, da tyr
kerne grasserede i Ungarn og pesten her i
disse egne. I. B. Serranus har komponeret
melodien og I. Schwertel har trykt den i
Wittenberg 1567.
Som det er sket ogsaa i et andet tilfælde
(»Herr Jesu Christ, war Mensch und
Gott«, se V,i72b), har Paul Eber ogsaa
her givet oplysning om aaret, da salmen
blev digtet, og anledningen dertil. Vi kan

altsaa i Danmark fastslaa, at Hans Thomissøns datering er rigtig.
7b, noten, tilføjes: Niels Møller SS, II,ioi f.
19a, noten, tilføjes: H. Vilstrup i Dansk Kirke
sangs Aarsskrift 1944, s. 18.
24a, noten, tilføjes: Niels Møller SS, II,168.
28b, noten, tilføjes: Niels Møller SS, 11,167.
30a. Salmen, som er anført efter Wackernagel
V, 1527, er digtet af jesuitten Friedrich v.
Spee (1591-1635), der var professor i filo
sofi i Paderborn, senere i Wiirzburg og
Kdln. Han døde i Trier. Salmebogsudgi
veren David Gregor Corner (1587-1648)
var abbed i benediktinerklostret Gottweig
i Østrig (KulpBF, s. 584).
30b, 13-29. Erik Norman Svendsen (se noten
til 11,411) oplyser, at Søren Jonæsøn endnu
i sin planlagte privatsalmebog er tvivlraadig med hensyn til teksten i »O drø
velse«. Det første vers er anført saaledes:
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O drøfvelse!
O hierte vee!
Er det ey at beklage,
At
Vil til døden plage.
Han har altsaa endnu ikke bestemt, om
han i Lin. 4 vil skrive »at et kreatur sin
Gud« eller »at mand Jesum Gud og
mand«. Skriveren, som har udført manu
skriptet, har foreløbig maattet lade linjen
staa ufuldendt. Ligeledes i v. 2:
O store nød,
Gud
er død.
Paa kaarset lod hand livet,
Og ved pinen, som hand leed,
Har os himlen givet.
Skriveren har ikke faaet besked, om der
skulde staa »Gud self er død« eller »Guds
søn er død«. At lakunerne i de to vers ikke
senere er udfyldt, tyder paa, at manu
skriptet ikke er gjort helt færdigt til tryk
ken. Maaske har Søren Jonæsøn opgivet
det, da 8 af hans salmer blev optaget i K.
Men det kan jo ogsaa være, at udgivelsen
af K har vanskeliggjort udgivelsen af hans
privatsalmebog.
41b, 20 fn, indsunge, lass: indsungne.
60. En ny oversættelse af H. Vilstrup fra 1957,
»Vor Fader udi Himmerig« fremkom 1961
i Nordisk Koralbog, s. 125.
72 b, noten, I, 342-5, læs: 324-6.
74. H. Vilstrup har 1958 oversat Melanchtons
englehymne i det samme metrum, som
Paul Eber har anvendt. Den blev offentlig
gjort i Dansk Tidebog 1961, s. 214, hvor
den lyder:
1. O store Gud, dit Folk paa Jord
dig priser højt i Lovsangskor,
fordi du har med Guddomsmagt
skabt Englene, din Trones Vagt.
2. Højt funklende i Lysglans klar
de se din Guddom aabenbar,
hver Stund de lytte til din Røst,
din Visdom fylder dem med Lyst.
3. De kender ej til Søvn og Slum,
al deres Higen i en Sum
er, Gud, din Æres Herlighed
og Kirkens Værn og Sikkerhed.
4. Det er den gamle Drages Agt,
udrustet med al Dybets Magt,
at styrte ned og kaste om
al Ret og hver sand Helligdom.

5. Som fordum han har bragt i Nød
al Verden, trues nu med Død
din Sandhed og dit rene Ord,
hvorved hos os din Guddom bor.
6. Han kender ingen Ro og Rast,
han stormer frem mod os i Hast,
som Løven glubende og vild,
som Slangen snigende og snild.
7. Kald dine Engle frem! Beskærm
dit Folk mod vilde Fjenders Sværm,
mod Satans Magt og Argelist
bevar os, kære Herre Krist!
8. Send Fyrste-Englen Michael
dit Ord, dit Folk at vogte vel!
Hvo-er-som-Gud? benævnt ved Navn,
han river os af Dødens Favn!
9 Saa værnes vi den Dag i Dag
mod Ondskabs Snare og Bedrag,
naar dine kære Engle smaa
som Vogtere omkring os staa.
10. Pris, Lov, Kraft, Magt og Herlighed
Gud Fader! Dig, som for os led
i Korsets Nød, Guds egen Søn!
Dig Helligaand, vor Krone skøn.
Harald Vilstrup 1958.
78a, 5 fn. Salmen blev først oversat af Søren
Jonæsøn, se Kirkehist. Saml. 7, 111,453.
92b, 8 fn, Clairveaux, læs: Clairvaux.
104b, 13 ff. Ifølge noterne i SangvVI, s. 330-31
er bearbejdelsen i Sangv. IV,236 næppe af
Grundtvig. Denne tekst fremkom først i
RF 1850,56, hvorfra P. Rørdam har hentet
den til sine Mern-festsalmer. Da han
plejede at hente sit nye stof fra Grundtvig,
har J. Kr. Madsen, den første udgiver af
Sangværket, troet, at det ogsaa var til
fældet her.
mb, noten, tilføjes: Poulsen IV,42-45.
113b, 8 fn, gi. udg. V,i5i, tilføjes: ny udg.
111,262.
116b, 26, lys os stierne, læs: lys oc stierne.
120b, noten, BSS, s. 92, læs: BSS III, s. 92.
123b, 17-15 fn. Læs i stedet: Saaledes blev den
ogsaa optaget i D 266.
136b, 5, Sacntus, læs: Sanctus.
136b, 12 fn. Skaar har dog i »Rettelser og Til
læg« I, s. 787 noteret, at salmen er oversat
af Ægidius.
139a, 14 fn, note tilføjes: Poulsen V,139-42.
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159a,
161b,
171b,
I73a>

noten, tilføjes: Niels Møller SS, 11,119.
noten, Nutzhorn 220-223, læs: 1,220-223.
noten, Skaar 11,470, læs: 11,226 ff.
9 fr1, tilføjes: Kingos salme er oversat til
engelsk af Arthur James Mason og optaget
i H. A. & M. 558, »O Jesu, Blessed Lord,
to Thee«.
I noten tilføjes: Grundtvigs Breve 11,363,
jvf. Sangv. IV,43.
175b, 1 fn, lass: Anstødsstene.
183b, noten, tilføjes: Niels Møller SS, 11,147 f.
191a, noten, J. Kj. Carlsen ... s. 1-30, læs:
5-30. Tilføjes: Peter Skautrup i Grundtvig-Studier 1956, s. 21-39.
194b, 25. En ny oversættelse af Vilstrup, »Ak
milde Jesus, for hvad Skyld og Brøde«
(4 vers) er fremkommet i »J. S. Bach: KorKoraler. Ved Harald Vilstrup«, Køb. 1963,
nr. 71.
198. Grundtvig har bearbejdet salmen, se
Sangv. 111,272.
222a, noten, tilføjes: F. Rønning DS, 62,73.
228b, noten, Thanning, læs: Thaning.
246a, noten, tilføjes: K. K. Bothner: »Hva sal
mene lærte meg«, Oslo 1963, s. 28ff.
248b, 12. Pastor Halfdan Jensen, Glostrup, med
deler følgende i et brev af 24. maj 1965:
»... da jeg var i Jakob Knudsens gamle
embede i Mellerup, besøgte jeg et par af
hans gamle konfirmander (begge døde
mens jeg var der), og da jeg bad dem give
et billede af J. K., som de helst ville huske
ham, da sang disse aldrende herrer netop
denne psalme (dog i Boyes oversættelse),
hvorpå den ældste sagde: »Påskemorgen i
kirken med J. K. vandrende op og ned ad
gangen, mens han med sin lyse stemme
sang »Halleluja, han er opstanden« - det
er mit livs skønneste oplevelse, for da strå
lede J. K. om kap med solen - for det var
jo så sjældent, han var rigtig glad«. Det er
jo kun et kuriosum - men alligevel synes
jeg, det bør huskes, og jeg kan dog tilføje,
at med dette in mente er der mange dunkle
steder hos J. K., der får et helt andet
skær«.
258a, 17, mig Slag, læs: mit Slag.
260b, 24, den latinske Psalter, læs: det.
261b, 2, Herinrich, læs: Heinrich.
297b, noten, tilføjes: Ludwigs 111,198 f.
302b, noten, tilføjes: Poulsen V,5i-53. Tårup
111,93-97. J. P. Vad i Roskilde Stiftsblad
I957.5I-543I7b, 4, 8(15),5-6, læs: 8(15),5-8.
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319b, 12 f. Ændringen i KHT 838 stammer fra
Grundtvig, Sangv. 1,344, v. 4,5-7.
332a, 3-2 fn. Læs: Sangv. IV, 150 og 151, »See
nu, hvor Jesus træder« og »Du kommer,
Zions Konning«, anden gang i det osv.
349a, 12 fn, Wildingen, læs: Wildungen.
351b, 11 fn. Ogsaa oversat af J. Aarsbo 1908 i
Kirkelig Sangbog 272: »Vaagnerop, staar
op derinde!« og af Vilstrup 1958 i Nordisk
Koralbog s. 127: »Vågner op! hør stem
men klinge«.
352b, 11. Nyere undersøgelser har klarlagt, at
Hans Vogel stammer fra egnen omkring
Schleiz, blev kantor i Rudolstadt 1549,
rektor ved latinskolen 1553, ordineret 1558
i Arnstadt, hvorefter han blev 2. diakon i
Rudolstadt. 1565 blev han sognepræst i
Konigsee i Thiiringen, hvor han døde 1567
(Jahrbuch 1963, s. 137 f).
354b, noten, tilføjes: Blom Svendsen 111,137-38.
362a, 13 fn, das nicht Lust, læs: dass.
374b. Der findes desuden oversættelser af Louise
Ochsner i »Fra Bethesda« 25. marts 1894
og J. Aarsbo i Kirkelig Sangbog 358.
380a, 21 fn, og begynder altsaa: , læs kun: og
begynder:
383a, noten, Elbek . . ., tilføjes: s. 106-07.
384a, 17 fn. Et utrykt brev fra Grundtvig (7.
april 1846) til overhofmarskal J. G. Levetzau oplyser, at denne har haft korrekturen
af kantaten til gennemsyn; man tør vel
deraf slutte, at den er et af kongehuset
bestilt arbejde (StJ 11,294).
385a, noten, Grundtvigspsalmer, læs: Grundtvigpsalmer. Tilføjes: Tårup 111,191-206.
390b, noten, Ludwigs 11,145, læs: 143. Tilføjes:
Ejnar Thomsen 137 f. H. Dahn i Roskilde
Stiftsblad, marts 1954.
393b, 9, Andr. Lobwasser, læs: Ambr. Lobwasser.
397b, noten, tilføjes: Ludwigs: Thomas Kingo,
42-46.
401a, 30, skæbnessvangre, læs: skæbnesvangre.
411b, noten, tilføjes: Poulsen V,9i-94.
419b, 24. »Stiftet Guds Søn« er oversat til svensk
af A. Takolander og optaget i tillæget af
1928 til den finsk-svenske salmebog, hvor
fra den gik videre til den nye salmebog
1943, »Jesus har grundat ett rike kring
jorden, den vida«.
425a, 8. Harald Vilstrup har oversat den saaledes
i Dansk Tidebog 1961, s. 87:
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i. Du Stjerners Skaber, Kristus god,
et evigt Lys for hver, som tror,
Genløser for den faldne Jord,
med Bøn vi falder dig til Fod.

5. Vi beder dig, du hellige,
til Verdens Dom genkommende,
bevar os nu i denne Tid
for Fjendens svigefulde Pil.

2. Du medynksfuldt til Verden saa
betrængt af Undergang og Død
og for den haarde Sygdoms Nød
iskænked Lægedrikken sød.

6. Pris, Ære, Dyd og Herlighed
tilkommer Faderen vor Gud
med Sønnen og den Helligaand
I Evigheders Evighed. Amen.
Harald Vilstrup.

3. Da Verdens Aften gik paa Hæld,
som Brudgommen af Brudetjæld
du af det helligste gik frem,
af Jomfrumoderlivets Gem.

430b, 4. Den katolske salmebog har siden erstat
tet Karups oversættelse med H. Kejsers.
433a, 12 fn, svagheder, men osv. Læs i stedet:
svagheder. Støylen har oversat de tre første
vers til Nynorsk 462.
435a, 8 fn, Rosendale, læs: Rosensale.
447a, noten, Nutzhorn II,210, læs: 110.

4. Nu for din Vældes store Magt
der bøjes Knæ ydmygelig
i Jorderig, i Himmerig,
og paa dit Vink der gives Agt.

BIND V.
30a, 2 fn, Pfals, læs: Pfalz.
32a, 7 fn. D 446 ændrede ogsaa 2,3: gør fra
den mig.
32b, noten, tilføjes: Niels Møller SS, II,119 f.
39a, 3. En oversættelse af Johannes Jørgensen,
»Paaskelammet vi vor Lov frembære«,
fremkom i »Digte« 1898, og en oversæt
telse af H. Vilstrup saa lyset i Dansk Tide
bog 1961, s. 156.
47b, 15. Anførselstegn sluttes efter kærlighed.
Til lin. 17-19 bemærker Dahn, at »GudsOrdet« (v. 4,3) aldrig for Grundtvig er et
skriftsted. I saa fald maa der vel hentydes
til slutningen af trosbekendelsen.
54a. Lars Aanestad har gjort opmærksom paa
salmen »Du dreimal grosser Gott«, som
tydeligt nok er den samme. Om den op
lyser Fischer, at den fremkom i Halberstadt-salmebogen 1699 og blev optaget
bl. a. hos Freylinghausen 1714. Ret ofte
nævner man Ludwig Andreas Gotter som
dens forfatter, men den optræder ogsaa
anonymt, og Brederek siger, at forfatteren
er Joh. Mich. Lange, hvilket maaske er en
rettelse. Videre siger Brederek, at den
findes i Altona-salmebogen (Sass) 1717 og
Slesvig-salmebogen (Mercatus) 1719, men
han nævner ikke Schrader og Vollst. Gsb.
1752 (das tausendliedrige), hvor den har
en anden begyndelse. Salmen findes ikke
mere i de tyske salmebøger, men den er

optaget i den store »Geistlicher Liederschatz«, Berlin 1832, som plejer at være
ret originaltro. Her kender man ikke for
fatteren, men noterer blot: »Nach Freylinghausen’s und andern alten Gesangbiichern«. I forhold til den anførte tekst
hos Schrader er der følgende forskelle:
1,1:
6:
2,6:
4,6:
5,5:
6:
6,4-8:

Du dreimal grosser Gott,
und Helfer
und wohlthatvolle Sonn’,
erhåltst uns Gut und Blut;
das Hosianna singt
ein jeder wahre Christ,
indem du viel gelitten;
ach, dies dein Blut und Tod
erwirbt die Seligkeit,
das ew’ge Himmels-Heil,
die unermess’ne Freud’.
7,8:
dass nicht der Glaub’ gebricht.
8,3-8: Erleuchter, Heiliger,
Aufrichter und Bekehrer!
du theilest Gaben aus,
das Wollen wird vollbracht,
sind wir mit dir vereint,
durchdringt uns deine Macht.
9,4:
die wir stets benedeien:
10,1-4: Lass, dreimal grosser Gott!
den Thau der Gnad’ uns feuchten,
ach! segne, segne uns,
lass uns dein Antlitz leuchten,
7: drum singt das Gloria:
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76a, noten, tilføjes: H. P. Christensen: »Blicher
som salmedigter« i Præsteforeningens Blad,
2. maj 1952, s. 253-56.
77a, noten, tilføjes: J. Borup: Grundtvig 116-19
81-82: I et brev af 3. nov. 1965 oplyser lærer
Tage Pedersen, Lindelse, at han ejer et
hæfte med 9 sange eller salmer, som den
grundtvigske lægprædikant, den blinde
Jens Sørensen Dyrholm har ladet trykke i
juni 1848. Heri findes Agerbeks salme
»Uforsagt, Vær paa Vagt«. Dermed er det
sikkert klarlagt, at det er Jens Dyrholm,
som uden Agerbeks vidende først har ladet
den trykke. Det er tillige fastslaaet, at sal
men maa være blevet digtet senest 6. febr.
1848. Spørgsmaalet er blot, om denne først
trykte tekst helt er Agerbeks egen, eller om
Dyrholm, som selv var salmedigter, har
ændret paa den. Den lyder i forhold til den
s. 80 anførte tekst saaledes:
1,3: Han haver vundet
5: Himmelens
3,3: Har du kuns Olie i dit Kar,
4: Brænder kuns Fakkelen lys og klar,
5,3:
4:
5:
6,2:
3:
4:

Dig trøster
Nær han er Dig, skjøndt Du ei kan see,
Han din troeste Ven.
Evigheden snart forestaaer;
Lad os kun bruge
vor Herre

Det mest overraskende er her lin. 3,4.
Ordet »Fakkel« falder udenfor lignelsen
om brudejomfruerne, som der er hentydet
til i den foregaaende linje. Man har ikke
olie i karret eller kanden til fakler, men til
lamper. Har Dyrholm ændret til »fakkel«,
fordi han fandt en saadan mere poetisk,
eller har man senere (f. eks. Rørdam) æn
dret til »lampe«, fordi dette var mere logisk
i sammenhængen?
Pastor H. Dahn har meddelt, at »Uge
blad for lutherske Christne« 1870, s. 151
bringer »den oprindehge Form efter For
fatterens egenhændige Optegnelse«, men
der er teksten i 3,4 som Rørdams. Artiklen
er anonym, maaske af udgiveren N. B.
Kousgaard. Men enten det nu er en fakkel
eller en lampe, strider linjen i begge disse
tilfælde mod Agerbeks anke over, at den er
ændret saaledes, at den borttager trøsten
for den anfægtede sjæl, hvis lampe netop
ikke brænder klart. Det gjorde heller ikke
brudejomfruernes. Agerbek var meget bi
belfast.
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87b, 11, Lovsangs-Toner i 5,7, lass: 4,7.
91a, 11. Paa titelbladet kalder han sig Fredrik,
senere skriver han kun Fr., men man plejer
at kalde ham Frederik Hammerich.
94b, 7, adjtuorium, læs: adjutorium.
104b, noten, tilføjes: Ejnar Thomsen i64f.
105b, 3. I 2. udg. af Søndagsbogen i860 er æn
dret 8,6: Advents-Sorgen.
113a, 5 fn, glemme, læs: glemmes.
113b, noten, tilføjes: Raid 83.
114a, 2 fn, 3,2, læs: 2,3.
114b, 6, møkt, læs: mørkt.
120a, 15. Ogsaa oversat til engelsk, »The children
of the world have many friends«, i G. Tail:
Hymns of Denmark, 162.
127b, 1, Landstad, læs: Landstad 420.
137b, noten, tilføjes: Ejnar Thomsen 217. Uffe
Hansen: Af salmesangens historie, 45 f.
147b, 10, dog lin. 6, læs: lin. 7.
158a, 20 fn, Tsackert, læs: Tschackert.
169b, 8, Zwilgemeier, læs: Zwilgmeier.
180a, noten, tilføjes: Uffe Hansen 11,119-23.
J. Elbek i Grundtvig-Studier 1959,28, 57.
181a, 2 fn, Ankona, læs: Loreto i Ancona.
202a, noten, tilføjes: Poulsen V,37-40.
204b, 3 fn. I Norge er den med 6 vers optaget i
La rev 570, »Vekter, skal da mørkets rike«.
Hejselbjerg Paulsen 252 nævner en anden
oversættelse, maaske af Enewald Ewald,
»Vægter! skal da ingen sinde Natten
svinde«.
209b, 11. Til den lange række af oversættelser
føjer Dahn endnu følgende: »En over
sættelse citeres af Johs. Johnson (Husandagtsbok 154): »Bliv hos mig, mester,
dagen synker brat«, en anden er trykt
Natt. 10.5.1953 (Zenitha Nordquist: »Vær
du mig nær; snart natten falder på«), en
tredie Natt. 17.3.1946 (J. Wiberg: »O bliv
hos mig! Snart falder natten på«), en
fjerde i Kr. Johnsen: »Nogle salmers og
åndelige sanges tilblivelse«, s. 21 f. (S.
Vestergaard: »Vær du mig nær; det lider
brat mod kvæld«). En svensk oversættelse
ved Anna Olander i den svensk-finske
Psalmbok 562 (»Bliv du hos mig, ty afton
kommen år«).
210b, noten, tilføjes: Poulsen IV,i47-52.
213b, 5 fn. C. J. Boye har oversat salmen i
»Aandelige Digte og Sange, Anden Sam
ling«, 1834, nr.75, »Vær din Frelser tro i
Livet«.
225a, 21. Dr. theol. Werner Gornandt har i an
ledning af sin 70 aars fødselsdag 21. aug.
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1963 glædet ikke blot sin menighed, men
mange andre ved at fremlægge en moden
frugt af det møde med Grundtvig og hans
salmer, som har været en naturlig følge af
hans mangeaarige virksomhed som præst
ved St. Petri kirke i København: »Grundt
vig als Kirchenliederdichter in lutherischer
und dkumenischer Sicht«, København
1963. Anden del af denne smukke lille bog
bestaar af tyske oversættelser af 15 salmer,
hvoraf den mønstergyldige »Sei willkommen, Jahr des Herrn« staar i spidsen.
231a, noten, tilføjes: K. Kampmann Bothner:
»Hva salmene lærte meg«, 72-74.
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236a, 7. Boye bearbejdede den 1834 i »Aandelige Digte og Sange« II, nr. 77.
239a> 33> l*8 * stedet: D 515 omfatter nu de sam
me vers, dog med den undtagelse, at sidste
vers er sammensat af 8a og 3b. I noten
kan tilføjes: Bror Olsson og Algol Werin:
»Den nya psalmboken«, Lund 1945,
s. 34 f.
242a, 12 fn, højdi, læs: høgdi.
292b, efter v. 3, lin.2, Gedaneken, læs: Gedancken.
311b, 3 fn, Nicolaus, læs: Johann.
317b, 8 fn. Der skal begyndes en parentes før
v. 6.
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A
Abel. V, 83
Abigail. II, 23
Abraham. I, 185, 245, 383, 390
II, 270, 382 f
III,215,250, 338, 341
IV, 7 f, 93, 129, 190, 240 f, 311, 387, 458
V, 21 f, 114, 118
Abrahamson, Werner. I, 18, 158, 202
II, 42,251,327,368,421,433,444
III,451,231,251,346,375
IV, 6, 123, 225, 283, 366, 413, 418, 441, 462
V, 166, 236, 344
Achtliederbuch. I, 2, 4, 24
II, 93
III, 73, 438
Acker, Carl. V, 29
Adalhard. II, 194 f
Adam. I, 190, 245, 273, 274, 307
II, 6,25, 197 f, 213, 216 f, 229, 252, 271, 289,
299 f, 316, 317, 4°i, 434, 445 f, 453, 464
III, 9, 49 f, 57, 99, 116, 195 ff, 248 f, 266, 276,
292 ff, 338, 340, 388, 423, 433, 439, 444, 497
IV, 8, 25 f, 71 f, 124, 164, 169, 176, 195, 213,
228, 245, 282, 289 f, 324 f, 335, 343 f, 355,
359 f, 381 f, 385 f, 4°4 f, 425, 427, 444
V, 17 ff, 83, 228 f, 320
Adam, »den gamle«. II, 246
III, 206, 432
IV, 38,49, 355,425
V, 154
Adam, den anden (om Kristus). 1,245
II, 2011,253,469
IV, 425
V, 320
Adam af St. Victor. II, 17
III, 212 ff, 229
V, 121 ff
Adams, Sarah, f. Flower. IV, 1 f
Adler,J. G. C. III, 217
23

Adlerbeth, G. G. IV, 160
Agatha, set. 111,235
Agerbek, Hans. II, 13
III, 126
V, 80 ff 351
Agerbek, Marie, f. Frisenberg. II, 13
V, 80 ff,
Agnes, set. 111,235
Agricola, Johann. 11,141,254
III, 491
Ahasverus. II, 23, 423
Ahnfelt, Clara, f. Stromberg. II, 330
IV, 120
Ahnfelt, Oscar. I, 450 f
II, 417 f,
III, 5
V, 237f
Aiblinger, Kaspar. II, 12
Aischylos. V, 76
Aitken, Hay. V, 100 f
Akab. 1,377
Alanus de Rape. I, 188 f
IV, 76, 155 f, 444
Alber, Erasmus. I, 288
II, 105
III,47i

IV, 352
Albert, Heinrich. 11,210,248
III, 22
Albert Anton af Schwarzburg-Rudolstadt. I, 32
III, 59
IV, 464
Albert Friedrich til Barby og Miihlingen. III, 58
Albertsen, Hans. II, 464 f
IV, 49
Albinus, Johann Georg. 1,52
II, 214
Albrecht den yngre. 11,231
Albrecht, markgreve af Brandenburg. II, 94, 230,
451

IH, 373 f
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Albrecht, O. I, 89
Alcuin. III, 135
Alexander den Store. V, 76, 161
Alexandrine, dronning. 111,456
Alin, S. V, 150
Alkjærsig, Niels J. IV, 368
Allen, C. F. I, 361
III,496
Allen, James. IV, 200 f
Allenby, E. H. H. V, 208
Allendorf, Joh. Ludw. Conrad. III, 7, 16 ff, 225
Altenburg, Michael. I, 393
Althaus, P. (den ældre). 11,479
V, 344
Alvilde (hos Hauch). IV, 422
Amarentes, se: Herdegen, Joh.
Ambrosius. III, 134, 142 ff, 234, 471
IV, 42, 259 ff, 423 f
V, 259, 329 ff
Ameln, Konrad. I, 50
III, 263
IV, 35, 133
V, 340,347
Ammerbach, H. III, 58 f
Ammundsen, Valdemar. I, 44
II, 242,437
III, 449
IV, 428
V, 161, 195
Amram. I, 389
Amsdorf, Nikolaus von. V, 157
Anastasia, set. III, 235
Andersdater, Elle. I, 322 ff
Anders Daatter, Elline. I, 322
Andersen, Carl. III, 1
Andersen, F. V. II, 476
Andersen, Gudrun. II, 166
Andersen, H. C. I, 186
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V, 266
Dreves, Guido Maria. I, 129
III, 135, 139,
287,414
IV, 423
Dumbestein, Marie. V, 262
Duncan (canon). 11,77
IV, 3
V, 210,218
Duncan, John. V, 215
Durandus. IV, 33

Diiben, J. von. 11,4
Dykes, J. B. II, 136
V, 326
Dyveke. I, 303
Dbring, Carl August. Ill, 253
E
Ebbe(Ebo). 11,194!
Ebbesen, Johanne Cathrine. 111,463
Ebeling, Johann Georg. 1,273,351
II, 24,44,217,448
IV, 438
Eber, Helena. II, 62
Eber, Paul. II, 61 ff
HI, 339, 406, 497
IV, 4, 74 f

V, 172!!, 346, 347, 348
Eck, Johann. 111,373
Eckhoff (norsk præst). V, 338
Eckstadt, Johann. 1,4
Edqvist (svensk præst). V, 276
Efraim. V, 116
Egede, Hans. II, 483
Egge.H. V, 67
Eggertz, Else. IV, 20
Egil Skallagrimson. 111,461
Ehrenborg-Posse, Betty. 11,417
v, 324
Ehrencron-Miiller. I, 300
II, 482
Eichhorn, Johann. II, 62
IH,379
IV, 75, 352
V, 172
Ekkard, Johann. II, 111
Eklund, J. A. I, 186, 278, 309
II, 77, t37,
4°7
HI, 105, 113, 120
IV, 384

V, I 2, 109, 247, 268ff, 2 74, 2 75, 281
Elbek, Jørgen. 1,117!,
II, 177!!, 207, 208, 323
III, 142, 213, 22711,303!, 419
IV, 295, 318, 340, 382, 426, 458, 463
V, 21,123,339,351
Elias. 1,377
II, 445 f
HI, 312, 378 ff

IV, 16, 21 f, 25 f, 205 f, 211 f
V, 292
Eliezer. Ill, 225
Elisa. IV, 21, 74, 205 f
Ellekilde, Hans. Ill, 102, 220, 387, 457
IV, 52
V, 118,224,225!
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Elling, Catharinus. II, 157
Ellis, R. S. V, 200
Elmenhoff, J. M. V, 75
Empeytaz, Henri Louis. I, 59 f
IV, 431
Ende, von. II, 301
Engberg, Gunner. IV, 361
Engelbreth, W. F. 11,475!
III, 210
Engelbretsdatter, Dorothe. 1,133!
IV, 393
Engelke, Fredrik. II, 399 !
Engeil, N. E. I, 6, 110
Erasmus a! Rotterdam. 1,103
IV, 74
Erdmann, Paul (hos Math. Claudius). V, 133 ff
Erfurt-enchiridier. I, 2, 4, 24
II, 102, 145
HI. 73. 135. 275
V, 94
Erichsen, Poul. I, 68
IV, 232
V, 159
Erik XIV. II, 414!
HI, 299
Eriksen, A. E. I, 245
IV, 203 ff
Ernst den Fromme. II, 233
Ernst Ludwig a! Pommern. II, 254
Ernst Ludwig a!Hessen-Darmstadt. Ill, 39
Ernst, J. D. 111,487
Esaias. I, 97, 118
III, 220 ff, 306
Esau (Edom). II, 23
V, 65
Eschen, Johann von den. 111,438
IV, 261
Eskesen, Morten. Ill, 286
IV, 232
Esmann, Vilhelm. I, 376
Esther. 0,23,423
III, 268
Estlander, C. G. V, 286
Eva. 0,6,25,288,464
III, 10511,303, 484
IV, 192,271,382
V, 83
Ewald, Enewald. II, 69, 455 f
HI, 19, 174, 206
IV, 218, 242, 387
V, 132,203,294,343,344,351
Ewald, Johannes. II, 117, 274 ff
111,415 ff
V, 77 ff, 291
Evans, Jonathan. V, 214
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Evers, Edv. I, 177
II, 361
III, 120
V, 247
Evertsen,Engelbret. V, 296
Exeterbogen. Ill, 168
IV, 228
Ezekias. V, 161
Ezekiel. Ill, 218 ff

F
Faber, Gaspar. Ill, 395 f
Faber, Peter. Ill, 104
Fabian, set. Ill, 234
Fabricius, Fr. I, 251
Fabricius, Jacobus. I, 392 f
III,374
Fabricius, L. P. V, 169
Falkenstjerne. F. V, 60
Falk Hansen, Aa. V, 42, 127
Falk Rønne, Bone. 11,154
Falk Rønne, Jørgen Christian. II, 363
V, 15
Falkner, Justus. IV, 230 ff
V, 159
Fangen, Ronald. II, 361, 454
V, 339
Farao. I, 277, 390
111,378
IV, 387
Faulfisch, Peter (Dresdensis). I, 340 f, 356
III, 106
Fausbøll, V. V, igSff
Favrholdt, E. M. V, 318
Feilberg, H. F. II, 202, 430
Fenelon, Fr. de la Mothe-. I, 234
Fenger, Johanne Amalie. 111,85,103
Fenger, Johannes Ferdinand. I, 74, 140, 307, 346
II, 32,340,363,387!
HI, 103 f, 244, 410, 426, 436, 470
IV, 239, 312, 391, 407 ff, 460
V, i3,4°f
Fenger, Helene Sophie Nicoline. Ill, 103
Fenger, Louise Augusta, født Manthey. I, 204
Fenger, Marie Magdalene, født Boesen. Ill, 103
Fenger, Peter Andreas. I, 6, 7, 66, 74, 119, 176,
203 ff, 221 f, 225, 228, 391, 430, 438
II, 22, 48, 67, 91, 116, 126, 180, 185, 208, 228,
27>, 279, 310, 359, 394, 412, 460 f
III, 20, 29, 96, 103, 162, 180, 214, 229, 242, 256,
267, 271, 284, 289, 327, 383, 407, 426, 470
IV, 32, 51, 76, 117, 212, 234 f, 266, 310, 334,
356, 362, 383, 391, 407 ff, 419, 455, 459 f,
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V, 15, 23, 72, 86, 95, 117, 154, 190, 241
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Fenger, Peter. II, 340
Fenger, Rasmus. IV, 390 f
Fenger, Rasmus Theodor. I, 74, 346
II, 21,387
III,366
IV, 391
V, 13
Ferdinand I. I, 90
Ferdinand II. II, 367
Feustking, Johann Heinrich. 11,44
Fibiger, Andreas. I, 80, 104, 109, 111
V, 101
Fibiger, Johannes. 11,115
Fich, A. N. B. II, 203
Figulus, Wolfgang. II, 62
Filip (apostlen). III, 234
Finx (Francisci), Erasmus. Ill, 331!
IV, 46
Fischer, Albert F. W. I, 17, 181, 198, 211, 216,
251.397

II, 187, 210, 266, 287, 333, 372, 378, 382, 473
III, 12, 48, 80 f, 176, 184, 205, 315, 362, 379,
445. 452
IV, 12,39,62,66, 75, 77,85.97,140, 170,1741,
»79, 192, 208, 246, 260, 420, 438, 448
V, 54,131,192,203,298,350
Fischer (Vischer), Christoph. V, 139
Fjelberg, Arne. 11,454
Flaux, A. de. V, 200
Fleming, Paul. II, 325 ff
Flitner, Johann. 111,250
Flo, Rasmus. V, 284
Flower, Eliza. IV, 1
Foersom, Peter Thun. III, 463
Fog, C. D. II, 475
Fog, Gustav. I, 389
Fogdonius, J. M. I, 394
Fogelqvist, T. II, 77
IV, 401
Fogtmann, Nikolaj. III, 18
Folengo, Teofilo. I, 341
III, 106
Forsell, Karl-Erik. V, 284, 287
Forsius, Sigfrid Aronus. I, 449
IV, 268
Forstmann (tysk opbyggelsesforfatter). V, 345
Fortunatus, Venantius. I, 448 ff
III, 227 ff, 259
V, 335
Fox, W. J. IV, 1
Franck, Casper. IV, 25.
Franck,Johann. II, 163
III, 22 ff, 80
Franck, Melchior. III, 391
V, 42,293

Franck, Salomon. I, 309
Francke, August Hermann. I, 62, 198, 305, 316,
377
II, »53,272
III, 164, 447

IV, 230, 307, 373, 386
V, 182
Francke, Gotthilf August. IV, 246, 307
Frandsen, Ernst. I, 37, 38, 154, 157, 285, 371 f,
433
II, 151,241,259,341,485
III, 156, 299,400,484
IV, 162
Frans af Assisi. 1,185,356,417
IH, 235
IV, 339
Frants I. I, 90
II, 450
Franz, Ignaz. I, 60
IV, 429 ff
Franzén, Frans Michael. 11,431
IV, 268
V, 32 ff
Freder, Johann. 111,240
Frederik I. 11,231
Frederik II. 111,374,4031!
Frederik III. I, 230
Frederik III af Gottorp. II, 325
Frederik IV. I, 305
V, 199,220
Frederik V. 11,302
Frederik VI. I, 165
III, 168, 181, 268
IV, 125
V, 62 f
Frederik, arveprins. IV, 412
Frederik den Vise, I, 2, 4
V, »43
Frederiksen, Emil. II, 389 f
Frederiksen, Johan. 11,3671!
Frederiksen, Johannes. III, 140, 228
Freja. IV, 188
V, 93
Freundlich (missionær i Brødremenigheden).
111,259
Freylinghausen, Johann Anastasius. I, 174,211,
377
II, 30, »52!, 364, 372, 456
III, 163 f, 176, 205, 207, 352, 446
IV, 230, 241 f, 246 f, 386 ff, 448, 452
V, 21,70,132,266
Freylinghausen, Johanna Anastasia. Ill, 164
Freystein, Johann Burchard. II, 106 f
Friedlander, A. E. I, 79
III, 1 »3
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Friedrich (tysk-rom. kejser). II, 436
Friedrich I (Preussen). III, 205
Friderich II (markgreve). III, 188
Friedrich II (Pflalz). 11,94
Friedrich II, den Store, af Preussen. III, 452, 479
IV, 78
Friedrich III (Gotha). V, 307
Friedrich August (Polen). I, 219
Friedrich Wilhelm, »den store kurfyrste«. I, 83 f
111,30
Friedrich Wilhelm I af Preussen. II, 248
IV, 363
V, 314
Friedrich Wilhelm IV. 111,32
Friis, Christoffer L. III, 489
Friis, Lucas Mathias. 111,489
Friis Møller, Kai. V, 344
Frimann, Claus. I, 41
II, 124 f, 384 f, 397 f
IV, 4.7f
Frisch, Hartvig. III, 268
Fritsch, Ahasverus. I, 32, 56
HI, 59
Frode, konge. V, 62
Frostenson, Anders. V, 281 Jf
Froude, Hurrell. V, 325
Fugl, Claus. 11,476
Fugl, Laurits. 111,366
Fulda, F. C. 1,83
Funcke, Friedrich. 1,251
Funcke, Ottojulius. V, 311
Fortsch, Basilius. I, 8, 404, 434
II, 463
III, 394

G
Gabriel (englen). III, 218 ff, 234, 456
Gabriel, Paul. V, 12, 294, 306
Gad (Jakobs søn). II, 135
Gad, Pram C. V,8i
Gade, Niels W. 11,407
III, 242
Gajhede, Lars. III, 156
Garborg, Arne. V, 216 f
Gardthausen, Hans. I, 428
Garland, H. J. V, 209
Garve, Carl Bernhard. I, 249
Gebhard, Carl Martin Franz. II, 393
Gedicke, Lampertus. II, 272
Geertzen, Chr. II, 441
V, 232
Geffcken, J. 1,394
Geismar, Eduard. II, 242
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Geismar, Oscar. I, 70, 193
II, 6r, 124, 183, 330 f
III, 142, 170
IV, 4, 222, 339, 384, 411, 419
V, 57, 60 f, 76, 240
Gellert, C. F. I, 7
II, 395
III, 32
v, 299-304,307
Gennrich, Paul. I, 50
II, 233
HI,377
Gensch, se: Breitenau
Georg V. V, 208
Georg Friedrich af Brandenburg-Ansbach. I, 404
Georgii, David Samson. V, 54
Gerhard, Johann. II, 5 f, 258, 402
IV, 277, 402 f
Gerhardsen (norsk lensmand). I, 243
Gerhardt, C. I, 50
Gerhardt, Paul. I, 74, 83 f, 251, 273, 350 ff
II, 1 ff, 23 f, 42 ff, 72, 141 ff, 195 ff, 216 ff 220ff,
280 ff, 448
III, 30, 56 f, 344 ff, 387, 439, 452 ff, 459 fif, 479
IV, 85, 143 ff, 218 f, 224 ff, 274, 287, 342 f,
363 ff, 369 ff, 375, 438 ff
V, 70 ff, 231 f, 334
Gersdorf, Henriette Katharina. IV, 107
Gersdorf, Nicolaus von. IV, 107
Gersdorf, von (oberst). IV, 5
Gerson, Julius Christian. V, 324
Gervasius, set. III, 234
Gesenius, Justus. 1,422
II,378
IH, 12, 335,487
IV, 12 f, 115, 174, 208
Gesius, Bartholomæus. I, 17
V, 42
Gestritius, Laurentius Jonæ. III, 428
Gether, A. IV, 32
Gideon. I, 392 ff
Gjellerup, Karl. II, 115
Gjerding, Claus. I, 144
Gjørup, Knud. V, 209
Gladstone, W. E. V, 324
Glahn, Hans Egede. I, 234 f
Glahn, Henrik. II, 488
III, 202 f, 295, 373
IV, 213
v, 346

Glahn, Poul Egede. II, 87
III, 255
Glahn, Thorkil. V, 164
Glarman, Rudolph. III, 431
Gieditsch, Jens. V, 256
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Gleerup, Chr. W. K. I, 139
Glob, Marie. 11,367
Godt, Bertel Petersen. Ill, 480
IV, 263
Goethe. J.W. 11,276,280
ni, 259,331.379
V, 296,300
Goliat. V, 116
Gotfred af Ghemen. IV, 263
Gothus, Petrusjohannes. II, 344
Gothus, Laurentius Paulinus. II, 344
Gothus, Laurentius Petri. II, 343, 415
V, 32
Gotlænder, Søren Poulsen, se: Judichær
Gotter, Ludwig Andreas. I, 120
IV, 282
V, 192,350
Goudimel, Claude. II, 56, 450 f
Grahov, ? II, 170
Graff, Simon. III, 335
Gramann, Graumann, se: Poliander
Graversen, H. II, 4, 294, 307, 338
Gray (biskop i Capetown). II, 75
Greff, Joachim. I, i6f
Gregersen, Vilhelm. 1,250,3191
II, 174
IV, 40
Gregor, Christian. III, 340
IV, 230, 373
V, 22
Gregor den Store. III, 135, 234, 258, 414
IV, 52
Greiner (Schulliederschatz). 1,351
Grennes, O. V, 217
Grieg, Edv. H. I, 176, 178
Griffenfeldt, P. I, 382
II, 402
III, 329
Grimberg, C. I, 396
Grimelund, A. II, 97
Grimm, Johann Gottfried. III. 7
Grischow, Joh. Heinr. 1,258
IV, 121,307
V, 220
Grotius, Hugo. I, 62
V, 173
Gruber, Franz. II, 12
Grundtvig, Asta, f. Krag-Juel-Vind-Frijs. V, 92
Grundtvig, Johan (faderen). (I, 138)

iv, 151.(173)
Grundtvig, Johan (sønnen). V, 107
Grundtvig, Meta. I, 65, 79
II, 126,225!
III, 115, 289
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Grundtvig, N. F. S. (kun egne salmer, oversættel
ser og væsentlige bearbejdelser)
I, i, 12, 16, 37, 43, 51, 53 f, 61, 64 f, 67, 69 f,
73. 74. 76 ff, 81, 97 ff, 102, 117, 137 f, 142,
143. 144. >49. 151. 152 f, >59 f> >61, 163 ff,
190 f, 192 f, 195, 203 ff, 205 f, 207, 208 ff,
219, 220 ff, 224 f, 227 f, 233, 250 f, 269 ff,
277, 286, 291, 294 ff, 298 f, 308, 310, 335,
339. 342, 346, 349 f. 354 f, 358 ff, 368, 385 f,
389 ff, 411 f, 414 ff, 419 f, 426 f, 429 f, 447 f,
452, 454 f
II, 7 f, 10 f, 20 f, 25 f, 26, 29 f, 31 f, 48, 49 f, 51,
52 f, 53 f, 57 f, 60 f, 64 f, 65 ff, 80 ff, 84 ff, 86 ff,
96ff, 98, 115f, ii7f, i23f, 125ff, laSff,
>3° ff, >39 f, >4° f, >55 f, >6o ff, 177 ff, 180 f,
182 ff, 188 ff, 191 f, 192, 194, 199 f, 204 ff,
207, 208, 212, 225 ff, 236 f, 251, 262 f, 271,
273 f, 279, 284 f, 297, 304, 307, 309 ff, 311,
3>2, 314, 315 f, 317 f, 320 ff, 328 ff, 336 f,
341 f, 347, 352 ff, 358 f, 368 f, 386 ff, 393 f,
398, 404, 412 f, 427, 428, 458, 462, 463 f,
469 f
III, 10, 14 f, 20, 25 f, 28 f, 37, 53, 55, 64, 72, 75,
96, 100, 104, 106 ff, 112 f, 113 ff, 118 ff,
121 f, 123 f, 127, 133 f, 137 f, 140 ff, 152 f,
161 f, 168 f, 171, 179 f, 182 f, 187, 190 ff,
197 f, 200 f, 209 f, 212 ff, 217 f, 221 f, 224,
228 f, 232 f, 246 f, 255 f, 261 ff, 265, 267 f,
270 ff, 277 f, 280,283,285,288,2931; 295 f,
298 f, 301 ff, 304 ff, 311 ff, 313 f, 326 f,
333f, 366 f, 371 f, 377 f, 381,383,385,401,
406,408,417 f, 424 ff, 435 ff, 442 ff, 457 f,
465,468 f, 475 ff
IV, 3 f, 6 f, to, 17 f, 32, 36, 50 f, 58 ff, 71 f, 76,
81, 104!, 106, 113 f, 117,141, 147, 150 ff,
i6r, 165, 167 f, 173, 182 f, 184 ff, 200, 201 f,
212 f, 220 f, 226 ff, 231 f, 237 ff, 244, 248,
258, 266 f, 270 f, 277, 285, 287, 294, 295 ff,
300 ff, 303 f, 305, 310 ff, 314, 318 f, 332,
340 ff, 345, 379 f, 380 f, 382 f, 384, 385, 391 f
393 f> 406 ff, 413 f, 419, 424, 426, 427, 447,
450 f, 451, 458 f, 459 f, 463
V, 13 f, 17 ff, 23 ff, 25 f, 43 f, 47 ff, 57 ff,
62 f, 66 ff, 76 f, 78, 85 f, 86 f, 88 ff, 92 f, 95 f,
97 f, 105 ff, 112 f, 114, 115, 116 ff, 118 f,
120 f, 122 f, 125 ff, 147 f, 152 f, 154, 171 f,
176 f, 178 ff, >8i, 183, 189 f, 195, 224, 225 ff,
239f, 241, 242, 243, 268, 290, 320, 333 f,
335 f, 336 ff, 342, 344, 346, 348, 35«
Grundtvig, Svend. 11,135
III, 1 >5
V, 107, 223 ff, 225, 336 f
Gruner, Wilhelm. 1,319
Gryderup, Anders Rasmussen. I, 12, 444
IV, 49 f
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Griiner Nielsen, H. I, 371 f
II, 83

Gruenwald, Georg. IV, 179 f
Grossier, H. V, 158, 160
Graae, H. J. V, 79
Guåmundur Kamban. V, 289
GuSmundur Thorlaksson. I, 288
Guåriåur Simonardåttir. 111,461
Guldbrand (hos Grundtvig). V, 93
Gulbransen, Birger. II, 459
Guldberg, F. H. II, 276
Guldberg, Ove Hoegh. 11,342
III, 74, 216, 457
IV, 417
V, 24, 35

Gustav II Adolf. I, 392 ff
II, 432,479
III, 374, 492

IV, 262
V, 163,268
Gustav VI Adolf. I, 388
Gustav Vasa. IV, 54, 159
Gutknecht, Friderich. II, 230
IV, 75 404

Gutknecht, Jobst. 1,2,4
II, 93
Guyon, md. de la Motte-. I, 234
Gyldenløve, Ulrik Frederik. III, 454
Gyldenstierne, Anne. I, 12,301
II, 253
III, 402
IV, 149 f, 291, 393
Gyldenstierne, Preben. II, 253
IV, 149, 291
Gyllembourg, Thomasine. 1,419
Gobel, Joh. II, 174
Goede, Jørgen. 111,488
Gornandt, Werner. V, 351 f
Gdtze, G. H. II, 142

H
Habakuk. I, 118
III, 378 ff
Madding. IV, 189
Haeussler, Armin. V, 318
Hagar. III, 215
Hagelin, Gosta. II, 400
V, 10

Hagen, Ernst Ludwig. IV, 12
Hagen, L. C. I, 165, 359, 362, 395, 447 f
II, 48,297,317,342,416

III, 96, 123 f, 179 f, 247, 255, 309, 327, 469
IV, 186, 277 f, 379 f, 455
V, 18, 88 f, 125

NAVNE REGISTER

Hagen, Laurentius. I, 11
Hagen, S. A. E. III, 211
Hagerup, Eiler. I, 234
Hagerup, O. II, 12
Hahn, Johann Michael. IV, 386
Hailmann, Ludwig. III, 255
V, 11o ff
Hald, P.T. 11,340
Hall, Rakel. I, 147, 403
V, 101
Hallberg, O. R. I, 328
Hallgrimur Pétursson. II, 358
III,84ff,46i f
IV, 325 ff
V, 292
Halvorsen, J. B. V, 250, 261
Haman, Johann Georg. IV, 387
Hammer, J. V, 81
Hammerich, Frederik. I, 136, 194, 285 f, 321 ff,
355. 395
II, 56, 61, 114 f, 203, 264, 298, 444 f, 486
III, 58, 148 f, 150, 169, 252, 347, 350, 381 f, 388,
397 f. 426. 455. 458, 49°
IV, 17, 20, 134, 158, 383, 397, 405 f, 407, 436,
441
V, 91,99,204,351
Hammerich, L. L. V, 162
Hammerich, Martin. I, 381
II, 298
Hammerschmid, Andreas. IV, 321
Hammerskold, L. II, 344
Hankey, Arabella Catherine. 1,401
Hanna. I, 118
Hansen, Andr. Thyssen. III, 372
Hansen, C. B. III, 485
Hansen, Christian Ulrik. V, 61
Hansen, Hans (sognepræst i Stege). II, 4
III,431
Hansen, Hans (borger i Maribo). I, 322
Hansen, Hans Kr. (præst i Nykirke). I, 186
Hansen, H. M. (organist). V, 64
Hansen, Hans Nic. III, 101
Hansen, Jacob (borger i Maribo). I, 323
Hansen, John. I, 177, 186,3051
II, 74, 150, 270
III, 156,469
IV, 232, 39°
Hansen, Olaf. V, 289
Hansen, Thomas. I, 31
Hansen, Uffe. I, 54, 65, 117, 162, 186, 222, 289,
296, 338 f, 35«, 39L 4°o, 43°
II, 54, 81 f, 85, 101 f, 124, 126 f, 131, 181, 226,
263, 279, 389
III, 2, 28, 60, 66, 109, 121, 127, 140 f, 145,214,
265, 271, 280, 289, 301, 406, 468
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IV, 36, 173, 187, 304, 385, 392, 408 ff, 426
V, 13 f, 24, 47, 62, 68, 76 f, 86 f, 89 f, 105, 115,
I l6, I l8, 152,221,336, 342

Hansen-Lavind, H. P. IV, 383
V, 118
Hantzsch, Georg. IV, 25
Harald Klak. I, 165
V, 62
Harboe.Jens. II, 155
Harboe, Ludvig. II, 342
III, 449
V, 35
Harboøresangbogen. I, 192, 196,297
Harck, Hans. 11,213
Hardenberg, Erasmus von. II, 196
Hardenberg, Mette. II, 253
IV, 150, 291
Hardenberg, Friedrich von (Novalis). II, 196
Harlem, Anna von. I, 434
Harless, Gottlieb C. A. I, 211
Harms, Claus. III, 453
Harsdorffer, Philipp. 111,331
Hart, Joseph. 11,49
Hartmann, J. P. E. I, 228
III, 1, 211
IV, 226
V, 171
Hartmann (præst i Rothenburg). I, 21
Hass, Ludvig. II, 55
IV, 72, 138
Hassel, J. H. I, 317
II, 107
IH, 39. 352
IV, 230
Hassenfeldt, C. F. 11,461
HatchardJ. 111,333
Hatting, Carsten E. II, 360
Hauber (Huber), E. D. 1,4
v, 307
Hauch, Carsten. I, 84
II, 1131,183,474!
III, 346!
IV, 343 f, 422
V, 346
Hauge, Andreas. I, 7, 88, 269, 414, 419, 439
n, 59.71.97.
176,289,310,328,370,384,
468,488
III,4, 145, 156, 167, 172, 199,204,231,242,
284. 3«5. 337. 384. 382, 387. 420, 445. 456,
461,494
IV, 11, 35, 37, 41, 43, 79 f, 123, 135, 154, 159,
171, 203, 223, 234, 240, 268, 281, 332, 354,
388, 421
V, 9. 34. 96, HL Hg, 169, 188, 197, 340
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Hauge, Hans Nielsen. I, 175, 215, 217
II, 7*. 297, 365
III, 20, 433
IV, 388
Hauréau, B. I, 262
II, 204
IV, 142
Hauschkonius, Tobias. IV, 136
Hausmann, Julie. V, loff
Hausrath, Adolf. V, 158
Havfru (hos Grundtvig). IV, 302
Haydn, Michael. I, 243
II, 12
Heber, Reginald. 11,136!
Heck, Johannes. Ill, 250
Hedborn, S. J. I, 446
Hee Andersen, Knud. I, 276, 303, 354, 429
II, 35, I4°, tS1, 201, 268, 273, 384, 416, 426,
461
III, 153, 200, 249, 291 f, 491
IV, 3, 23, 38, 100, 253, 376, 392, 421
V, (25), 51, 75, 85, 117, 180, 194, 209, 221,
236, 334
Heede, Elevine. V, 101
Heermann, Johann. I, 439 f
II, 27, 35 f, 409 f
III, 10 ff, 164, 334 f, 360
IV, 77, 96 f, 192 f
V, 4f, 30, 232, 311
Hegelund, Morten. I, 206
Hegelund, Peder. I, 355
III, 307 f
IV, 74
Heiberg, Johan Ludvig. V, 201
Heiberg, Johanne Luise. 1,419
V, 201
Heiberg, Knud. V, 209
Heiberg, T. S. V,79f
Heilmann, Johan Ernst. IV, 173
Heilmann, Johan Ernst Augustsen. V, 301
Heimbeck, Johannes. 1,327
Heine, Heinrich. IV, 399
Heinrich af Braunschweig-Wolfenbiittel. III, 492
IV, 279
Heinrich af Loufenberg. I, 356
Heise, Peter A. I, 67
Heise, Ville, født Hage. I, 97
II, 361
Hejlesen, J. Chr. II, 58
Hejselbjerg Paulsen, Hans. II, 242, 371, 456
III, 18 f, 40, 48 ff, 50, 62, 132, 159, 174, 206 f,
25L 358, 363, 495
IV, 63, 94, 122, 235, 242, 364, 387, 453
V, 4, 55, 132, 140, 203, 213, 294, 336, 342, 343,
347, 351
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Helander, Dick. III, 431
IV, 55
V, 274,278
Helbich, Pancratius. I, 404
Helbich, Regine. I, 404
Held, Heinrich. III, 89 f, 172 f
V, 21 f
Heldvad, Niels. 1,301
II, 482
III,234
V, 200
Helgesen, Poul. II, 146
III,492
Helgi Hålfdanarson. III, 15, 120
V, 290
Hellesen, T. II, 10
Helmbold, Ludwig. I, 403 f, 434
Heloise. V, 93
Helweg Larsen, Poul. I, 388
II. 76, 137
V, 209, 318, 319, 322, 324, 326, 327, 346
Heman (1. Kron. 25,4-7). 1.3
Hemmingsen, Niels. 11,252!
IV, 9
Henckel, Erdmann Heinrich. IV, 62
Hendriksen, F. III, 101
Henning, Stephan. II, 248
Henriette af Orleans. 111,455!
Henrik III. V, 36
Hensel, Luise. 11,425
Henssberg, Paul von. I, 52
Herberger, Valerius. I, 341
III. 335
IV, 25, 144
Herbert (Hubertus), Petrus. V, 170
Herdegen, Joh. (Amarantes). 11,248
Herder, Johann Gottfried. IV, 301, 342
V, 170
Herman, Nicolaus. 1,218,449
II, 103, 120
III,471,4961!
IV, 21 ff, 127, 289, 404
V, 4,316
Hermannus Contractus. II, 50
IH, 139
Hermansen, Carl. I, 68, 97, 99, 276, 287, 297,
303, 354, 420, 429
II, 22, 35, 110, 119, 129, 151, 155, 186, 212,
268, 335, 426, 461
III, 72, 153, 200, 249, 262, 286, 291, 328, 477
IV, 3, 24, 38, 76, 106, 135, 253, 334, (357, 362,
392, 421), 435, (449)
V, 25, 51, 75, 85, (117), 178, t8o, 194, 221,
236, 334, 341
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Herodes. I, 365
III, 195, 287!
IV, 172
V, 39, >7° f
Hernnschmidt, Johann Daniel. V, 182
Hersleb, Svend Borchmann. II, 347
Hertel, Ludvig. IV, 297
Hertz, Henrik. V, 346
Hesshusius, Tilemann. III, 439
Heuch, Johan Christian. V, 256
Heunisch, Caspar. IV, 46
Heurlin, Aja. I, 388 f
Heyden, Sebald. I, 329 f
Hieronymus (bøhmisk reformator). II, 18
Hieronymus (kirkefader). 111,234
Hilarius Lustig von Freudenthal. I, 11
Hilarius af Poitiers. 1,45
IV, 33, 260
Hillebrand (præst i Liibeck). I, 25
Hildebrand, H. V, 162
Hillebrandt, N. P. III, 211
Hiller, Philipp Friedrich. IV, 322 f
Hillerup, F. C. I, 204
Himmelstrup, G. III, 186
Himmerich, Hans. V, 201
Hinckelmann, Abraham. IV, 420 f
Hinkmar af Rheims. IV, 42
Hirsch, Franz. II, 436
Hiårne, Gustav Adolph. I, 235
Hjelm, Magnus. I, 145
Hjort, J. M. L. I, 132
II, 4
HI,4I9
Hjort, Niels. V, 82
Hjort, Peder. I, 6, 93, 228, 242, 446
II, 51, 86, 113 f, 298, 416, 435, 441, 465, 474 f
III, 1 tg, 148 f, 309, 347, 468
IV, 6, 322 f, 343, 422
V, 23,98,167,347
Hjort, Viktor Kristian. I, 374 f
II, OS
IV, 73
Hjårne, Erland. III, 295
Hochheim, von (hos Math. Claudius). V, 133 ff
Hodnefjeld, Anna. I, 326 f
Hoffmann, Chr. III, 211
Hoffmann, dr. (Berlin 1870). II, 326
Hoffmann von Fallersleben, A. H. I, 140
IV, 279
Hognestad, Peter Hansen. I, 339
III, 242
IV, 344
V, 12,210,255,326
Hojer, Andreas. III, 19, 40, 48 ff, 358
IV, 39, 453
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Holberg, Ludvig. III, 493, 495 f
V, 201,255
Holdt, Jens. 1,334
II, 2901,319!
III, 248
Holger Danske. I, 358
n, 29,311
IV, 379

Holm, Axel. V, 61
Holm, Jens Albert Leonhard. 11,155
IV, 138
Holm, Niels Johannes. I, 84, 314, 334
II, in f, 172, 290!, 319!
III, 181, 247!, 342, 366!
IV» 374. 459
V, 22,47,346
Holm, Søren. III, 286
IV, 228
V, 345
Holm, P. A. V, 82
Holst, Jørgen. 1,321
II, 368
IV, 150
Holstein, F. W. III, 496
Holstein, F. A. II, 155
Holstein, Ludvig. II, 437
Holstein Rathlou, V. J. von. III, 469
V, 200
Holsvik, Ivar. I, 328
V, 251,254,256,261
Holta, Knut. IV, 37
Holte, Kristine. IV, 37
Holten, Anna Pouline. I, 204
Homburg, Ernst Christoph. Ill, 34
IV, 251
Homer. V, 309
Homme, T. I, 95
Hope, Ludvig. V, 261
Hoppenstedt, A. L. V, 135, 137
Horats. IV, 192

v, 300.309

Horn, Johann. 1,103,342
II, 121
Hornbech, Carl. V, 209
Hornemann, Claus Frees. V, 67
Horstmann, G. III, 484
Horstmann, Johs. 111,256
Hostrup, J. Chr. III, 101 f, 112
Hostrup, Helge. III, 101 f
Hotzen, Maria. IV, 249
How, William Walsham. I, 387 f
Hovden, Anders. I, 44, 88, 95, 139, 166, 183, 196,
307. 354. 455
II, 8, 74, 115, 120, 129, 158, 160, 165, 193, 207,
225. 345. 354. 361, 371. 472, 483
24
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III, 60, 120, 210, 218, 257, 299, 356, 430, 449,
471

IV, 207, 217, 226, 268, 328, 381, 435 f, 462
V, 21, 32, 64, 79, 119, 180, 188, 247, S52
256 f, 259, 262
Hovesch, Nic. I, 46
Hubert, Conrad. V, 28 ff
Hugin. V, 91,93
Huitfeldt, Birgitte, se: Kaas, Birgitte.
Huitfeldt, Henrik Jørgen. III, 64
IV, 464
Humbert, C., se: Hubert, Conrad
Hulda, fru (hos Luther). V, 94
Hunte, William Le. V, 207
Hurter, Johann Georg. 111,360
Huss, Johann. I, 92
II, 18
III, 68 ff, 275
Huusmann,J. V, 198
Hvidsten-gruppen. V, 61
Hiibner, Johann Nathanael. 11,455
Hygom, Peder Jacobsen. III, 17 ff
Hulsemann, dr. I, 394
Handel, Georg Friedr. V, 30, 246
Havecker, Toh. Heinrich. III, 352
Hock, J. H. II, 187
Høffding, Harald. I, 142
Hogmarck, L. I, 170
Høgsbro, Halfdan. I, 303
Hoier, Cunrad. IV, 93
Høirup, Henning. I, 49
II, 98,349.461
III, 280, 286, 313, 477
IV, 191, 287, 391

f,

v, 87,344

Højmark, Asger. I, 253
V, 93
Høyer, L. II, 417 f
V, 238
Høyer-Christensen, P. II, 419
Haabefuld (hos J. Bunyan). II, 134
Haakon VII. I, 141
V, 217

/
Imanuel (Emanuel). II, 370
III, 16 f, 47, 49, 218 ff, 364 f, 433 f
IV, 35, 60, 62, 96 f, 140, 250, 290 ff, 335, 404 f,
434, 450
V, 53f, 138 ff, 215, 319 f
Ingemann, Bernhard Severin. I, 79, 96 f, 128,
I34f, isgff, 173, 178, 193, 407, 42 7 f, 430,
452 f
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II, 11 ff, 16, 32, 56, 91, 200, 293, 359 ff, 361 f,
362, 385 f, 405, 406 f, 457 f, 47O
III, 42, 102, 103 ff, 109, I IO, 141, 209, 257, 265,
278 f, 28l, 286, 35O, 364, 408, 435, 47O,
482 f, 499
IV, 23, 135, 158, 221, 401, 422, 459
V, 40 ff, 49 f, 50 f, 60, 67, 74, 78, 80, 106, 209,
268, 288, 300, 343, 344, 345 f
Ingerslev, P. L. B. IV, 407
Ingolfur Arnarson. V, 288
Ingrid, dronning. I, 388 f
Innocens III. II, 50
HI, I39.414
Irenæus. II, q8
IV, 189
V, 19
Isabella (hos Kaj Munk). 1,303
Isai. II, 358
III, 292 ff
IV,454f
V, 214 ff
Isak. I, 390
II, 270,382!
IV, 346
V, 22,114
Isaksen, Birger. III, 211
Ismael. Ill, 215!
Israel, Esther. II, 68
Iversen, Kr. I, 322

J
Jablonsky, D. E. 111,422
Jacobi, J. C. II, 143
Jacobi, Leonhard. II, 479
Jacopone da Todi. III, 4131!
Jacobsdatter, Elsebet. I, 444
Jacobsen, Hjalmar E. V, 318
Jacobsen, J. P. III, 101
Jacobsen, Matz. I, 444
Jairus. II, 387
Jakob (patriarken). I, 209 f, 390
II, 23.338,3821,398
III,270, 29211,456
IV, 1, 25, 82, 204, 241, 246!, 414
V, 2lf, (99), IOI, 114, 124, 2I2f
Jakob (apostlen). III, 234
Jakob Alfæussøn. III, 234
Jansen, C. A. E. V, 148
Japes, Karen. III, 158
Jeduthun (1. Krøn. 25,1-7). 1,3
Jefta. V, 13, 15
Jehle, Fr. 1,317
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Jensen, Anker. 111,431
V, 209
Jensen, F. Elle. III, 103 ff, 470
Jensen, Gustav. I, 104, 225 f, 327
II, 77,137,157,445
IV, 173, 207
V, 13, 64, 210, 217, 253, 255, 256 f, 285, 286,
338 f, 34°
Jensen, Halfdan. V, 349
Jensen, HansJ. III, 291
Jensen, Mikkel. I, 253
Jensen, Niels Anton. 111,367,431
IV, 218
Jensen, N. Otto. IV, 361
V, 216
Jesabel. I, 377
Jespersen, Harald. 111,314
Jespersen, Aage. I, 427
II, 263
J esperssøn, Niels. 1,236,367,400
II, 51, 101
III, 73, 14°, >44, M8, i96, 201 f, 240, 424
IV, 9, 34, 52, 264 f.
V, 37, 165
Jespersøn, Peder. II, 157
Jessen, Christian. 1,88,213,328
II, 290 f
IV, 120, 381
Jessen, Jens. II, 202
III,286
Jessen, Jes Jørgen (?). II, 370 f
III, 19, 132, 207, 251
IV, 63
Jessen, Olav. 1,88,213
II, 291
III, 127
IV, 120, 381
Jetro (2. Mos. 18,1). II, 23
Joab. V, 211, 265
Joachim II af Brandenburg. 1,90
Joachim af Dessau. V, 173
Job. I, 433 f
II, 391
IV, 153
Jochmus, Philipp. IV, 249
Johan III af Sverige. 11,344
Johann Casimir. V, 293
Johannes (apostlen). 1,170
II, 4,7, 320,349
III, 234, 288
IV, 189, (359)
V, 46
Johannes fra Damaskus. I, 117 ff
II, 320 ff
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IV, 340
Johannes Døber. 11,167,385
m, 133,194 ff, 234,326 ff, 497
IV, 33, 207f, 404^ 427
V, 39, 189
Johannes fra Salzburg. I, 288, 449
III, 54, 135,414
IV, 347
Johannes XXII. 111,287
Johann Friedrich af Sachsen. I, 90, 92
IV, 262
Johann Georg I af Sachsen. II, 214
Johann Georg II af Sachsen. 11,248
IV, 136
Johann Georg III af Sachsen. II, 103
Johann Georg (i Eisenach). 11,301
Johann Philipp af Bamberg. V, 173
Johannsen, Alexandra. III, 99
Johannsen, Gustav. IV, 85
Johannsen, Friedrich. I, 255
III,43
IV, 85
Johansen, Jensenius. V, 15
Johansen, Steen. IV, 305, 408
Johnsen, Jens. 11,223
IV, 209
Johnsen, Kr. V, 351
Johnson, Dagny. II, 340
Johnson, Johannes. I, 327
II, 340,472
V, 351
Johnson, Jon. 1,327
J6n Arason. V, 288
J6n Arnason. II, 358
Jonas, Justus. I, 89, gi f
v, 941,163
Jonas (profeten). I, 118
II, 72
III, 380 f
Jonatan. V, 178
Jonathan (hos Grundtvig). V, 115
Jon Helgason. IV, 325, 354
Jonæsøn, Søren. II, 47, 169, 198, 232, 346 f, 380!,
410 f, 427
III, 23 ff, 151 1,261,356,432
IV, 30, 50, 97 ff, 112 f, 115 f, 140 f, 150, 192,
258, 308
V, 30, 343 f, 347 f
Josafat. IV, 4 f
V, 347
JosefQesu far). I, 408
II, 19,63,386
IV, 172,404
V, 117, 171, 180, 218
24*
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Josef (Jakobs søn). I, 435 f
II, 23
III, 378 ff
IV, 21, 235 f, 246 f,
V, 83
Josef af Arimathæa. I, 449
III, 80, 288, 367
V, 224
Joseph II. V, 163
Josva (om Kristus). II, 134 f
V, 266
Juda. IV, 246
Judas Iskariot. I, 189, 244, 430 f
II, 84, 124, 39° f, 404, 488
III, 4iof
IV, 278 ff, 286, 395, 397, 402, 455 ff
V, 155,211
Judichaer, Søren Poulsen Gotlænder. III, 144
Judkin, Thomasjames. II, 298
Julian, John. I, 145
II, 49, 75 f, 192, 298
V, 208,319,324
Juliane, set. IV, 347
Julstrensis, Johs.Jacobellus. IV, 9
Juul, Ebbe. 111,313
Juul, Jens Pedersen. 1,122,349
Jåhnigen, C. F. III, 211
Jørgensen, A. D. I, 56, 177, 185, 255
II, 201,229,294,384
III, 263
IV, 170, 221, 388 f
V, 149
Jørgensen, Carl. II, 65
III,ii7
Jørgensen, H. G. A. V, 14
Jørgensen, Jens. 111,372
J ørgensen, J ohannes. 111,419
v, 342,350

Jørgensen, Jørgen. V, 65
Jørgensen, Niels. I, 68
Jørmeland, Anna. IV, 37

K
Kåde, Otto. I, 89
IV, 56
Kaftan, Theodor. I, 94
III, 256
V, 65
Kahler, Wigand. IV, 174
Kain. IV, 395
Kajfas. IV, 328
Kalhauge, V. III, 498
Kalkar, H. C. IV, 335 f

NAVNEREGISTER

372

Kampmann, Henrik. I, 84, 202, 286

n» 42,433
in, 436,4801

IV, 419
Karl V. 1,90
IV, 262
V, 158, 165
Karl XII. IV, 461
Karl den Store. 111,1341,171
IV, 261
Karl af Wiirtemberg. IV, 369
Karlsen, Matz. II, 40 f
Karstensen, Kristen. III, 186
Karup, W.J. IV, 429
V, 350
Kassia. III, 301 ff
Kastrup, N. A. B. V, 327
Katharina von Bora. IV, 249

v, 1571,314
Katholm, Rasmus. II, 62 f
III, 406

v, 173
Kaurin, J. M. P. 11,472
Kawerau, Gustav. III, 195

V, 159
Kayser, Leonhard. Ill, 146

V, 157
Kegel, Philipp. I, 323
Kehlet, Japhet. 11,476
Kehrein, Joseph. IV, 423
Kejser, H. V, 350
Kellner, dr. II, 233
Kelly,J. H,2I7
Ken, Thomas. V, 324
Keple, John. V, 325
Kestner, »Alfred«. III, 259
K.F.U.M. V, 83 ff
Kierkegaard, P. Chr. I, 104, 106, 110, 376, 415
43°
III, 103
IV, 124 f
V, 148
Kierkegaard, Søren. II, 119
IV, 387, 399, 435
Kiesby, Claus. 11,218,259
HI, 17, 495
Kingo, Thomas (væsentlig kun egne salmer og
bearbejdelser).
I, 15, 34, 4°, 43, 55, 66, 100, 105, 107, 108,
110, 112, 127 f, 147 f, 162, 222, 223 f, 229 f,
233, 237 f, 275, 295, 328, 379, 380 ff, 420,
425 f, 431 f, 436 f, 447 f
II, 4 ff, 8 f, 19,38, 137, 167 f, 227 f, 244!, 257 f,
261 ff, 278, 283 f, 291 f, 296 f, 317 f, 368,

374 ff, 377, 381, 387, 393, 4®i f> 4°3, 422,
427, 435, 446, 467
III,96, 104, 123 ff, 144, 156, 166 f, 179 f, 215 f,
227, 245 ff, 255, 261, 265, 266, 271, 272,
277, 284, 293, 326 ff, 329 f, 355 f, 383 f,
384 f, 386 f, 400, 407, 411 f, 419 f, 432 f,
457 f, 464 f, 467 ff, 474, 484, 498
IV, 6, 16, 71,83, 113, 126, 148, 150, 153, 154 f,
164 ff, 167 f, 172 f, 177, 188 ff, 195, 196 ff,
199 f, 210, 213, 229, 233, 234 f, 258 f, 270 f,
277 f, 285, 288, 313 f, 316 f, 329 f, 331 f, 334,
338, 360 ff, 362, 377 ff, 393, 396 f, 398 ff,
402 f, 415, 427 f, 451, 452 ff, 454 f, 456 f,
459
V, 6, 8 f, 18 f, 26 f, 35, 39 f, 45, 61, 89, 104, 119,
129 f, 154, 156, 199 ff, 205 f, 222, 233 f,
235f

Kirchner, Joh. Georg. IV, 307
V, 220
Kisby, Konrad Fr. 11,461
Kitchener, Horatio Herbert. V, 208
Kitzig, Berthold. I, 392 ff
Kiær, Ove. III, 453
Kiøge, Peder Nielsen. I, 136
Kjær (Paludan), Søren. IV, 309 ff
Klaj, Johann. 111,331
Klearby (hos Grundtvig). V, 93
Klee, se: Thymus.
Klein, Tim. V, 297, 298 f
Klemming, G. E. I, 164, 168
Kleofas. III, 269
Klepper, Jochen. V, 314 JJ
Klopstock, F. G. I, 268
III, 73
IV, 413
V, 227 f, 2991,305/1 307
Klosemann, Gaspar. 11,410
Klotz, Stephan. IV, 30
Klug, Joseph. I, 89 f, 342, 399, 408, 416
III, 195
IV, 42, 261
V, 143,157,161,247
Knak, Gustav. III, 224 f
V, 10
Knapp, Albert. I, 11, 198, 313, 319
II, 120,474
IV, 75,347, 349
Knaust, Henrich. III, 391
Knoll, Christoph. Ill, 321
Knudsen, Jakob. I, 223, 409
IV, 302,312, 339
V, 60 f, 117, 136 f, 159, 349
Knudsen, Thomas. I, 148!
II, 41
III, 349 f, 374 f
1
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IV, 5
V, 152f
Knutzen, Knud Olaus. III, 21
Knytling (hos Grundtvig). V, 93
Knopken, Andreas. I, 420 ff
II, 235
v, 341
Knos, Thekla. I, 339
Knaake (Lutherforsker). V, 157
Koch, Bodil. III, 244
V, 34°
Koch, Carl. I, 162, 186, 215, 318
II 281,331,341
III, i77f
IV, 181,232,381,436
V, 57f,342
Koch, Christian Gottlieb. I, 57
Koch, Eduard Emil. I, 11,84, 181,216,251,313,
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II, 62, 142, 153, 210, 231, 248, 266, 287, 325,
326, 333, 350, 353, 372, 382, 423, 473
III, 7, 11 f, 16, 23, 43, 59, 8i,97 f, 176, 193,3*5,
379, 4*4, 445, 449, 47*, 479, 487, 49=
IV, 22, 25, 34, 45, 78, 85, 133, 136, 144, 170,
208, 246, 260, 262 f, 289, 342 f, 363, 369,
438, 448
V, 30, 42, 54, 158, 161, 163, 182, 293 f, 296,
336

Koch, Gabriel. IV, 207, 218
Koch, Hal. 111,128,477
IV, 4
Koch, Knud. 11,791,432
V, 265, 275, 276 f, 279, 281, 282, 283, 342
Koch, Laurids Jobs. I, 73, 181, 188, 212, 443
II, **9, *5°, *99, 201 f, 229, 260, 281, 287, 294,
307, 338, 340, 342, 383, 429
III, 45, *56, *77, 247, 333, 337, 45«, 484
IV, 105, 120, 233, 246, 255, 256, 298, 357, 434
V, 195,342,344
Kold, Christen. II, 55
IV, 4*1
v, 342

Kolde, Th. 1,89,91
Kolderup-Rosenvinge, J. L. A. I, 412 f
Kolderup-Rosenvinge, Barbara Abigael. III, 1
Kolmodin, Israel. III, 428 ff
Kolrose, Johann. 1,397
Kolumbus. IV, 261
Konrad II. V, 36
Konstantin den Store. III, 98, 229
Konstantin-Hansen, S. III, 244
Konzenius. III, 439
Korsholm, P. J. III, 86
Kosmas fra Jerusalem. 111,303
IV, 340

373

Kottwitz, Georg von. 11,27
Kotzebue, A. F. F. von. II, 206
Kousgaard, N. B. V, 351
Krabbe, Erik. I, 156
Krabbe, Peder. V, 200
Krag, Frederikke. V, 27
Krag, Christian Peter Seidelin. II, 291
Kragballe, Chr. M. II, 3 f, 330
IV, 380
V, *14
Kragh, Peter. III, 18
Kramer, Mauritius. II, 138
Krebs, Carl. II, 206
III, ni f
V, i4f
Kristen (hos J. Bunyan). II, 134
Kristensen, Evald. II, 166
Kristensen, Marius. I, 169
II, 58
III, 116, 212, 229
V, 122
Kristiansen, Aksel. I, 307
Kristina (hosj. Bunyan). II, 134
Krog, Peter. II, 157
Krogholm, Rasmus Hansen. V, 14
Kruse, Henrich. I, 444
Kruuse,Jens. II, 110, 186
V, 178
Kriiger, Hans. III, 286
Kugelmann, Johannes (Hans). III, 373, 376
Kugelmann, Melchior. III, 373
Kuhlau, Frederik (Friedrich). III, 278
Kuhn, Christian. IV, 208
Kuhn, Justina. IV, 208
Kuligren, O. M. V. II, 330
Kulp, Johannes. I, 211,252, 305, 3*7, 393
II, 12, 100, 103, 142, 153, 163, 196, 210, 221,
230, 325, 349

IH, *2, 22, 48, 97, 193, 259, 373, 376, 478 f, 487
IV, 4 f, 39, 45, 57, 62, 93, 136, 192, 208, 251,
260,279, 321,3861,448
V, 30, *37, *39, *62, 203, 296, 305
Kunzen, Fr. L. A. II, 360
Kuffnerin, Helena. II, 62
Kynewulf. III, 168
Kædmon. 11,117,311
III, 168
IV, 450
Kæstel, degn. 1,315
Kohler, R. II, 437
Koster, Kristian. I, 67
IV, 407 f
Kaalund, H. V. III, 101 f
Kaas, Hans, til Hastrup. 111,64
IV, 464
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Kaas, Birgitte Christine, gift Huitfeldt. I, 440 f
H,234
III, 19, 24ff, 63!
IV, 78 f, 81, 108 f, 464 f
L
Laguna, Martyni. 111,478
Lambert-Jensen, Aage, II, 435
Lambertsen, M. I, 79
Lammers, Gustav Adolph. II, 29, 159
V, 242
Landstad, Hakon. II, 471
Landstad, Magnus Brostrup. I, 7, 14, 20, 23, 27,
88, 94, 123, 200, 226 f, 238, 269, 276, 309 f,
326, 331, 333, 343 f, 360, 372, 373, 4i4> 4i9>
436, 438 f
II, 15 f, 42, 46, 58 f, 65, 74, 97, 102, 106, 112,
122, 143, 149, 157, 159 f, 160, 162, 165,
i66f, 170, 176, 186, 200, 207, 224, 228, 263,
289, 308, 310, 314, 318, 328, 337, 345, 354,
361,37° f, 384, 395, 421, 435, 438, 443, 445,
468, 471 f, 483, 487
ni, 3 f, 9, 15, 52,55, 60, 62,71,74,113, 122,
125,132,134,145,149,150,156,160,167,
171 f, 178,192,198 f, 200 f, 204,208,218,
242,245,252,253 f, 256,263,284,295,299,
301,310,314,318 f, 325,327 f, 330,350,
359, 367, 377, 397, 407, 419, 420, 426 f,
429 ff, 445,446,451, 456, 458,474,490 f,
493 f
IV, 7, 14, 31, 35, 43, 60, 69 f, 78, 88, 117, 128,
135, 146, 154, 159, 166, 171, 176, 178, 183,
202, 206, 209, 210, 216, 234, 235, 240, 255,
261, 268, 271, 281, 284, 288, 290, 304, 312,
321 f, 332, 334, 347 f, 35° f> 354, 357, 362,
416, 419, 436, 449, 454, 466
V, 2 f, 26, 27, 32, 33 f, 36, 52 f, 79, 96, 127, 128,
149, 150 f, 169, 170, 176, 178, 183, 188, 197,
201, 230, 242, 245 ff, 249 ff, 259, 340
Landstad, Marie Sophie. II, 471
Langbecker, E. C. G. I, 351
Lange, Johan Christian. III, 352, 368 ff
Lange, Joh. Michael. V, 350
Lange, J. P. I, 198, 332, 341
n, 31,187,3721,426
in, 106,453

IV, 45, 241
V, 296
Lange, Samuel. IV, 5
Langton, Stephen. V, 344
Langmack, Anna E. IV, 284
Larsen, Emil. V, 78, 209, 320 f, 322, 326
Larsen, Henry. 111,170,427
V, 148

Larsen, Jens. I, 122
II, 4i7f
Larsen, Jens Peter. 111,240
Larsen, Johannes. IV, 335 ff
Lassen, Julius. IV, too
Laub, Thomas. I, 338, 363
II, 312

III, 1 f, 60, 221, 242, 376
IV, 303, 4l6

v, 75,149,346
Laurenti, Laurentius. I, 28, 332
II, 2451,372
Laurentius, set. 111,234
Laurentius Jonæ. 1,170,449
Laurin, Emilia Ahnfelt. I, 451
II, 418
V, 237f
Lauritsen, Ægidius. II, 476
I.aursen, Karen Marie. I, 144
Laursen, Morten. I, 144
Laursen, N. Johan. III, 127
Laurssen, Peder. I, 176
Lautrup, Johan Christian. V, 306
Laverentsen, Johannes. I, 136
Lazarus (i Bethania). 111,295
IV, 22, 25, 383
Lazarus (den fattige). I, 383
Leade,Jane. III, 16
Leander (hos Holberg). III, 83
Lear, konge (hos Shakespeare). IV, 343
V, 60
Lehmann, Edvard. 11,203,331
IV, 190,381
V, 123
Lehmann (superintendent i Leipzig). I, 394
Lehr, Leopold Franz Friedrich. III, 6 f
Leisentritt, Johann. 1,25
IV, 236
V,
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IV, 340.382
Lejel, Fr. IV, 405
Lekvam, Jakob. IV, 37
Lembcke, Edv. III, 199 f
Lentz, Margrethe. II, 25
Leon,Johannes. II, 120
III,336

IV, 66
Leonora (hos Holberg). 111,83
Leopold, hertug af Østrig. III, 315
Lerfeldt, Sv. II, 349
IH,75

Lessing, G. E. V, 305
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II, 82, 238, 486
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III, 126, 225 f
V, 81 f, 169
Leth, Chr. Langemach. III, 185
v» 345
Leth, H. J. 11,475
Leth, M. I, 355
II, 61,298
III, 142
Levetzau, J. G. V, 349
Leviathan. I, 277, 451
Levinsen, Johannes. III, 320
Ley, Hanne. V, 107
Ley, Siegfred. I, 360
Lidman, Sven. V, 278
Liebenberg, F. L. II, 276
III,4i6
V, 78
Liebenberg, Michael Frederik. III, 52
Liedgren, Emil. I, 147, 250, 325, 367, 389, 403,
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II, 137,344,415,488
III, 50, 105, 189, 244, 292, 428
IV, 55, 190
V, 150, 210, 218, 266 f, 270, 272, 274/, 279,
282
Liliencron, Detlef von. V, 159
Lille, Bengt Olof. V, 283
Lina (hos Foersom). III, 462 f
Lind, Peter Engel. IV, 125
Lind, Jenny. V, 237
Lindberg, Jac. Chr. 1,359
II, 10, 68, 88, 181,309, 358 f
III, 119 f, 180, 182,267, 334
IV, 72, 124,319, 381,391
Lindblad, Johan Michael. I, 186
Lindeman, L. M. I, 248, 380
III, 120
V, 230,248,253
Lindemann, dr. (i Rostock). 11,350
Linderholm, E. I, 177
Lindhardt, P. G. III, 256
V, 64
Linke, J. V, 157
Lipphardt, Walter. V, 345, 346
Lissner, Ellen. II, 13
V, 339
Lissner, Viggo. V, 339
Lithoxius, Huldericus (Sthen). II, 239 f
Liunge, A. P. I, 428
Lobwasser, Ambrosius, II, 56, 326, 450 ff
III,30, 471
IV, 150, 393
V, 203
Lodenstein, Jodocus von. III, 47 ff
Loersfeld (bogtrykker i Erfurt). I, 2

375

Loft, Johannes. 1,57
Lofthus, Njål. IV, 37
Lehman, C. J. IV, 347
Lomborg, Maren. III, 366
Longfellow, H. W. I, 194
Longfellow, Sam. IV, 1
Lorck, Josias. 1,57
Lorentzen, H. C. III, 229
IV, 297
Lorentzen, Johannes. IV, 173
Lorenzen, H. P. A. IV, 312
Lorentzen, Lorenz, se: Laurenti, Laurentius
Lossius, Lukas. V, 172
Lot og hans hustru. II, 129
III, 205
IV, 74, 387
Loufenberg, Heinrich von. III, 106
Loyola, Ignatius. V, 344
Lucas Pragensis. II, 120
HI, 307
Lucia, set. III, 235
Lucidarius. IV, 263
Lucke, W. I, 4, 25, 89 f, 409, 417
II, 51, 100, 103, 146, 348 f
III, 69, 73, 135, H?, 259, 296, 315 ff, 422
IV, 56 f
V, 157 ff
Lucoppidan, Peder. III, 25, 81, 94, 446
IV, 13,78
Ludwig II af Bohmen og Ungarn. 11,93
V, 160
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III, 58
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141, 169, 176, i77f, 226, 235, 250, 272, 284,
299, 359, 380, 448
II, 7, »3, 5°, 54, 6°, II7, 132, 134, 136 f, 139,
150, 201, 342, 405, 416, 419, 422, 424, 432
III, 6, 72, 101, 104, 109, 114 ff, 243 f, 279 f, 286,
319, 386, 451, 467, 470, 482, 499
IV, 120, 185, 188,228,232,3101,411,416,451,
V, 24,51,98, 106 ff, 117, 162,216,340,346
Ludåmilie Elisabeth af Schwarzburg-Rudolstadt.
I, 72, 252, 341
III, 58 f, 63
IV, 464 ff
Lufft, Hans. V, 161
Luise Henriette af Brandenburg. II, 44
III, 29 ff
Lukas. III, 234
IV, 52
v, 219

Lumholtz, Bolette. 11,154
Lund, Biørn Christian. III, 365 f
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V, 35 f
Lund, R. IV, 406
Lund, Troels. III, 285
Lundberg, H. F. III, 286
Lundø, J.P. 11,397
V, 343
Lunn, Tage. 1,303
Luppius, Andreas. 11,107,214
III, 173. 352
V, 131,211
Luther, Hans. I, 408 f
V, 158
Luther, Lene. I, 408 f

IV, 144
Luther, Martin. I, 2 ff, 24 ff, 46, 89 ff, 108, 208 ff,
341, 396 f, 398 f, 407 ff, 416 ff
II, 51, 62, 86 f, 92 ff, 99 ff, 102 ff, 121, 144 ff,
150, 157, I96>214,280,311,317,343, 348 ff,
436,445, 451,473
III, 68 ff, 73 f, 134 ff, 143 ff, 146 ff, 150, 170 ff,
188 ff, 194 ff, 236 ff, 254, 258 ff, 274, 275 ff,
288, 296 ff, 314, 316 ff, 379, 421 ff, 438 ff,
447, 4781,485,491 ff, 498
IV, 4, 33, 42 f, 52, 55 ff, >44, 160, 179, 213, 249,
261 ff, 279 f, 321, 335, 379, 382, 387, 431
V, 21, 29 f, 36, 78, 94 ff, 98, 109 f, 142 ff, 156 ff,
174, 275> 3°6
Lybecker, Georg. I, 239 f
III, 5°, 357 f
IV, 452
Lykkegaard Nielsen, F. V, 318
Lysius, Johann. III, 205
Lyte, Henry Francis. V, 207 ff
Liitken, O. D. I, 84, 94
Liitken, Vilh. V, 16
Lænkholm, Kai. II, 13
III, 105
Loben, Kurt Hildebrand von. II, 272
Løgstrup, T. I, 244, 306
Lonegren, Ernst Frithiof. II, 77 f
Lowenstern, Matthæus Apelles von. III, 408 f
IV, 42
Lovgren, Oscar. I, 278
V, 12, 65, 100, 237, 271,273, 275, 276, 277,
280, 281, 282, 284, 287, 322, 324
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III, 106
Mac Kinley. IV, 1
Madan, M. V, 320
Madsen, Harald P. V, 278
Madsen, Jacob (»København«). II, 478 ff
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Madsen, J. Kristian. 1,222,430
II, 32,52,601,131,184
HI, 142
IV, 385, 463
V, 121,181,348
Madsen, Peder (Hinge). I, 111
Madsen, Th.J. 111,483
Magdalena Sibylla af Sachsen. II, 248
Magdeburg, Joachim. II, 254 f
Mageisen, W. V, 217
Malachias. 1,179,262
Malan, C. II, 473
Malene Jensdatter. IV, 71, 150!
Maler (bogtrykker i Erfurt). I, 2
Malkus. 111,411
Malling, Anders. I, 244, 302
II, 16,190,219,361,453
III,54,279,496
IV, 138,222,351
V, 12,138,336
Malling, Ove. II, 28 f, 376
III, 13, 64, 257, 266, 334 f, 375, 424 ff, 432
IV, 79,81,219, 248, 265
V, 3i,35f,i75
Malmestrom, Elis. V, 269
Malmstrøm, Jobs. IV, 332
Manasse. II, 169 f
Mannstrøm, C. O. I, 328
II, 13
V, 210
Manthey, J. G. F. I, 204
Manthey-Wagner, C. I, 205
Marenjordmor (hos Kaj Munk). III, 306
Margareta af Storbritannien. 1,388
Marheinecke, Ph. K. IV, 30
Maria, jomfru. I, 206, 337, 358, 408
II, 4, 6, 7, 18 f, 21, 23, 35, 63, 98 ff, 102 ff, 135,
291, 296, 331, 386 f, 438, 440, 483 ff
III, 105 ff, 218 ff, 234, 258, 260, 262, 280, 292 ff
296, 301 ff, 413 ff, 456 ff
IV, 4, 21, 30, 36, 52, 155 ff, 192, (359, 402, 427),
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V, 43, 1 i6f, 138!, 142 ff, 171, 180, 218
Maria i Bethania. 1,316,317
II, 152
V, 33 f
Maria Magdalene. I, 260, 264, 344
II, 308,349
III, 6, 8, 235
V, 17 ff, 36 ff
Mariboe, Carl. V, 76
Markus. II, 103
IH,234
Marot, Clément. II, 56, 450 f
Marstrand, Even. V, 209 f
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Marsvin, Ellen. I, 322 f
Marsvin, Jørgen. 1,322
Martens, C. Fr. III, 159
Martensen, H. I, 77, 186
ni, 53

IV, 253, 399
Martha i Bethania. V, 33 f
Martial. Ill, 276
Martin (miss. i Brødremenigheden). III, 259
Martinius, Math. II, 423
Martinus i Bibrach. II, 436
Martinus, set. III, 234
Marx, Karl. V, 279
Mason, Arthur James. V, 349
Mason, John. II, 39
Mason, Lowell. IV, 1
Matthesius, Johann. 11,103,479
III, 274, 497
IV, 25 ff, 404
Matthias (apostlen). III, 234
Matthias Tochumsson. V, 255, 287 ff, 292
Matthiesen, H. I. F. C. I, 80
II, 174

V, 238
Matthæus. III, 234
Mau, E. I, 9
II, 4
IV, 40
V, 64,82
Mauracher, Karl. II, 12
Maxentius. III, 229
Maximilian II. V, 170
Maxwell-Lyte, Walter. V, 207
Mayer, Johann Friedrich. IV, 80
Meder, Michael. III, 151, 157
Medier, Nicolaus. I, 89 f
IV, 56
Mehl, Caspar. I, 394
Mehrn, Peder Nielsøn. 1,184
Melanchthon, Philipp. I, 16, 17, 92, 218
II, 62,231,264
III, 123, 317
IV, 4, 74 f, 144, 192
V, 159,163,348
Mengering, Arnold. I, 392 f
Mentzer, Johann. IV, 107 ff
Mercatus, Paul. V, 350
Merlau, Johanne Eleonore von. I, 62
III, 16
Meyer, C. W. III, 376
IV, 135, 249 f
V, 168
Meyer, Erhard. II, 378
Meyfart, Johann Matthaus. III, 392
V,
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Michael (englen). 111,234
IV, 25 f, 170, 265,
V, 348

Michael, zar. II, 325
Michael (Mikkel, præst i Odense).
I, 188 ff, 383
II, 146, 438 ff
III, 106
IV, 76, 155 ff, 444 ff
Midbøe, Hans. IV, 207
Mikkelsen, Anton. III, 117
Miltitz von Scharfenberg. I, 434
Mintzeln, J ohann Albrecht. 11,410
Mirjam. V, 87
Misset, E. V, 123
Mlatanowicz, Peter. I, 340
Moberg, Carl-Allan. III, 373
Moe, Olaf. V, 333
Moe, O. T. II, 471
Mohnike, Gottlieb. I, 394
Mohr, Joseph. II, 12
Molbech, Christian. I, 191
n, 443

ni, 115,170
IV, issff, 422, 444
Moller, Margaretha (Meta). V, 305
Moller, Martin. I, 17, 20, 263, II, 409!
III, 11, 139
IV, 5, 92 f, 96 f, 192
V, 4.294

Mollerup, H. P. II, 174
V, 216,238
Mokke, Joachim. 11,441
III, 323,402,489
IV, 9, 66 f, 134, 140, 291
V, 42
Mone, F.J. III, 1341,414
Monica. IV, 260
Monk, W. H. V, 208
Monrad, D. G. 1,44,217,231,269
II, 200
HI, 109, 119, 207 f, 337, 364, 387, 433, 490
IV, 221, 345, 434
V, 72,78
Monrad, J.H. 111,72,115
Montgomery, James. I, 297 f, 453 f
II, 132 f '
III. 333

Moody, Dwight Lyman. I, 145 f
V, 100,208
Mortensen, Andreas. V, 324
Mortensen, Claus. I, 5, 26, 236, 366
II, 14 f, 100 f, 104, 146 f, 350 ff
III, 69, 147 f, 170, 202, 219 ff, 259 f, 297, 317 f,
350, 422 ff, 439 ff, 492 f
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Mortensen, Karl. II, 270
IV, 256
Moser, Joh. Jak. V, 30
Moser, Ludewig. 111,135
Mose och Lambsens Wisor. I, 240
HI, 41,49 f> 357
IV, 452
Moses. I, 118, 389 f
II, 23, I35, >44, 148, i96> 287, 323, 351, 355,
QtiQ,
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III, 6, 8,215,312, 366
IV, 21, 195, 211 f, 241 f, 287, 382, 387
V, 87,323
Mozart, W. A. V, 310
Mumme, F. C. V, 335
Munch, Edvard. V, 169
Munch, Johan Storm. V, 169
Munch-Madsen, Erik. V, 209
Munin. V, 93
Munk, Kaj. I, 99, 160, 179, 303 f, 309
II, 273,335,477
III, 306, 437
IV, 3, 222, 233, 312, 344
V, 25,75,164,241,339
Munk, Kirstine. I, 322
II, 367
Munthe, Wilhelm. I, 385
Murray, F. H. II, 134
Mus, Albert. I, 370
Muus (norsk farvehandler). V, 250
Miilertz, Elias. II, 415 f
Muller, Christian. I, 92
Muller, C. F. II, 382 f
Muller, David. 11,36,410
Muller, Heinrich. I, 62, 382
II, 455
IV, 85, 369
Muller, Heinrich (Ziitphen). IV, 12
Muller, J. Th. 1,32,182,211,214
II, 266
III, 352
V, 22
Muller, Ludv. Chr. I, 359
IV, 45 >
V, 82
Muller, Ludwig Ernst Sigmund. V, 52
Mynster, F. L. I, 6
II, 148 f
III,70, 149, 150,318,4431
IV, 43
V, 96, 148, 169
Mynster, J. P. I, 42, 77, 121, 355, 359,446

II, 16, 48, 89, 112, 156, 260, 341 f, 347, 360,
362, 405, 435, 458, 460 f
III, 19, 116, 155 f, 182, 209, 210, 241, 246, 257,
264, 285, 309 f, 361, 383, 385, 464
IV, 9, 88, 95, 135, 198, 229, 331 f, 378 f, 407,
459 f
V, 5°, 59, >67 f, 183, i87 f, 194, 334
Munter, Balthasar. II, 360,
y, 3°7ff

Munter, Friederich Chr. C. H. I, 165
II, 380
v, 307

Miinzer, Thomas. I, 3, 24
III, 135, 143, >46, 317
IV, 305, 423
Miitzell, J. 111,337
Møller, Arne. I, 432
II, 6,317,359,402!
III, 86, 97, 167,412,461 f
IV, 278, 314, 325 f, 330, 403, 457
V, 40, 130, 205, 288, 290, 292
Møller, Herman. I, 95, 99, 144, 391, 430
II, 193,244
IV, 100 f
V, 65, 120
Møller, Jens. II, 264
Møller, Niels. I, 76, 96, 103, 147, 184, 187, 193,
196, 348 f, 430, 433
II, i5,70,73f,79f,8i, 100,206,212,256,263,
285, 292, 330, 340, 351 f, 382, 388, 437
III, 46, 53, 87, 148, 170, 191 f, 229, 271, 276,
300 f, 314, 330, 3 74 f> 404 f, 441,449 f> 492 f,
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IV, 184,228,233,361
V, 41,49, 127, 144, 169, 239, 262 f, 343
Møller, Niels Hansen. I, 84
Møller, Otto. II, 184
III, 72, 115 f
IV, 407
Møller, Peder. I, 382
II, 24,248!
III, 366, 453
V, 200, 232
Møller, Poul Martin. I, 428
Møllerstedt, Ester. V, 69
Monnichhaven, oberst. 11,452
Mørck, Thomas Nielszøn. I, 323
Månsson, Fabian. III, 243
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Nanini (komponist). 111,413
Napoleon. IV, 237, 262
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Naur, Elias Eskildsen. I, 183 f
II, 5. »S«. S1?, 338
III, 400, 484
IV, 15 f, 321
Neale, John Mason. IV, 297, 318
Neander, C. F. III, 34
Neander, Joachim. 11,423!
III, 173, 250 ff, 254
IV, 432
V, 296
Nedergaard, Paul. II, 477
III, 127, 320
Neiiendam, Michael. II, 124, 336
V, 309
Nelle, Wilhelm. II, 395
IV, 342, 349
V, 294,296,306
Nelson, Horatio. I, 387
Neophyta (hos Grundtvig). V, 93
Nero. II, 130
Nesen, Wilhelm. 111,317
Neumann, Caspar. Ill, 348, 454
V, 232
Neumark, Georg. II, 121, 247 f, 272
IV, 136
Neumeister, Erdmann. II, 473
IH. 43. 34°. 487
Ncunherz, Johann. V, 52 f
Newber, Valentin. III, 379
Newman, John Henry. V, 325/
Newton, John. II, 320
Niceta af Remesiana. IV, 260
Niclas, Nicolaus, set. II, 103
111,234
Nicolai, Philipp. I, 10, 322, 341
III, 392
IV,348 ff
V, 227,264,294
Niedling, Johann. 111,89,172!
IV, 136
V, 21 f
Niege, Georg. II, 478 ff
Niehausen, Anna. II, 325
Niehausen, Elsabe. II, 325
Niehausen, Heinrich. II, 325
Nielsen, Anders. III, 5 f
V, 103!
Nielsen, Carl. III, 401
V, 75,346
Nielsen, Fredrik. II, 33, 180
III, 72, 381
IV, 376
Nielsen, Lauritz. III, 405
Nielsen, L. III, 211
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IV, 17
Nielsen, Niels. III, 402
IV, 149,291
Nielsen, Peder. IV, 8 f
Nielsen, Svend Aage. III, 267
IV, 262
Niemeyer, Aug. Herm. II, 473
Niemeyer, G. A. IV, 342
Nigidius, Peter. II, 479
Nikodemus. II, 223
Nilsson, Paul. IV, 55
Nissen, J. V, 14!
Nissen, Nicolai Christian. V, 310 f, 312, 313
Nitsch, Georg. III, 151, 157
Nitschmann, David. III, 422
Noa. 11,201,366
Noack, Carl Wulff. I, 244
II, 277
III, 420
IV, 248
V, 162,169,294!
Noel, Gerard Thomas. III, 333
Nogle Stemmer af Zion, se: Hojer, Andreas
Nold, Christian. III, 454
Nordberg (svensk hofpræst). 1,394
Nordentoft, Johs. I, 20
Norderval, Monrad. V, 253
Nordquist, Zenitha. V, 351
Noreen-Lundell. II, 485
Norenius, Ericus Laurentii. III, 15
Norman Svendsen, Erik. V, 343 f, 347 f
Nornegæst. I, 358
II, 29,311,317
IV, 379
Norrild, Svend. I, 276, 354
II, 35, 140, 151, 268, 273, 384, 416, 426
III, 153, 249
IV, 38, V, 180
Norstrdm, K. E. I, 307
Notker Balbulus. III, 139, 212, 258, 315 ff
IV, 228
Novalis, se: Hardenberg
Nutzhorn, H. I, 5, 27, 101, 288, 367
II, 89,351,465
III, 127, 148, 186, 192, 193, 199, 219, 292, 375,
404 f, 463
IV, 5, 25,27, 52, 179
V, 32,38,146,168,201
Nyegaard, Cora Petronella, gift Petersen.
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Nyegaard, Peder Nicolai. 1,165
V, 4°
Nyerup, Rasmus. I, 136
III, 247

IV, 9
V, 200f, 223, 336
Nygård, L. IV, 138
Nygård, Fr. IV, 406
V, 107
Nyholm, Asger. 111,337
Nyrop, Kr. 11,436!
Nystaden, Christian Adolph. IV, 279
V, 29
Nystrom, Bengt E. V, 279/
Nystrom, Johan Erik. 1,75
V, 12
Nyvang, Anker. I, 99
Næss, Leonhard. I, 79
Nørgaard, Er. V, 77
Nørvig, Johs. V, 76
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Ochsner, Louise. V, 349
Odaxius af Padua. Ill, 106
Odilo af Cluny. IV, 261
Odin. V, 92 f
Oehlenschlåger, Adam. I, 77, 78, 186
II, 3°2
III, 115, 2851,421
IV, 51, 185, 301, 391
V, 335
Oemler, Georg Æmilius. Ill, 379
Oetinger, Friedrich Christoph. IV, 438 f
Ofvid, Peder Matthissøn. I, 200, 237, 345 f
IV, 101, 133,236

V, 139f
Ohrt, F. I, 321 ff
Olafur Jonsson. IV, 354
Olaus Petri, se: Petri
Olav V. Ill, 211
Olav den Hellige. V, 259, 269
Olavius, Johannes. IV, 16
Oldenburg, Paul. I, 307, 370
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III, 244, 410, 484
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II, 363,435
HI, 103, 244,410
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Olearius, Adam (Arnstadt). I, 404, 434
Olearius, Adam (Gottorp). 11,325
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Olearius, J. C. Ill, 144
Olearius, Johann. II, 395 f
Olesen, Ejvind. V, 347
Olesen, Oluf K. P. V. II, 35
Olivetsky, Paul. II, 120
Ollon, Gustaf. I, 449 f
II, 252
Olrik, H. G. III, 257
Olsen, Christen. I, 165
II, 87,368
IH,255
Olsen, Jens. III, 125 f
Olsen, Lars. III, 210
Olsson, Bror. V, 352
Oluffson, Harald. 1,371
Opitz, Martin. II, 248
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Ostermann, H. I, 326
Otthense, Jens Jenssøn (Poscolan). I, 266
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Ottosen, Jørgen. 11,459!
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Palestrina. 111,413
Palladius, Peder. I, 48, 143 f, 156 f, 164, 170
II, 135
III, 219, 240, 274, 276 ff, 297 ff, 422
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Palmer, Mary S. B., se: Shindler
Paludan, H. A. IV, 312
Paludan, J. V, 344
Paludan-Miiller, Bernhard. I, 60
IV, 431
Paludan-Miiller, Frits. IV, 187!
Paludan-Miiller, Flemming. II, 332, 406
IV, 222
Parry, K. L. V, 208
Pascal, Blaise. I, 44
Pasig, Jul. Leop. 1,373
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Patkul, Johann Reinhold. I, 11
Paul III, pave. 1,92
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Paulli, Jakob Peter Mynster. 11,434
III, 1 f
IV, 253
Paulli, Daniel. II, 25, 441, 482
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V, 232
Paulli, Richard August Simon. III, 1
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III, 97, 121,215,234,314,316
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Pedersdatter, Lisbeth. III, 126
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Pedersen, A. M. I, 376
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Perronet, Damaris. V, 215
Perronet, Edward. V, 214 ff
Perronet, Vincent. V, 215
Person, Erik. IV, 55, 161
Peter (apostlen). 1,195,200
II, 85, 102, 129, 135, 161, 331, 390, 393 f,
400 ff, 403, 445
III, 6, 8, 117, 121,234,270,311 f
IV, 149, 152, 210 ff, 286, 402
V, 46, 99, 128, 205 f, 257, 282 f, 334
Peter den Store. III, 23
Petersen, Carl S. I, 429
II, 240
Petersen, Carsten. IV, 263
V, 65
Petersen, Fredrik. V, 254
Petersen, Hans Frederik. 1,139,213
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II, 124,213
III,2i8
IV, 411
V, 65, 127
Petersen, Johann Wilhelm. 11,287
III, 16, 352, 368
Petersen, Josef. V, 282
Petersen, Niels. II, 59, 110
Petersen, Peter Nielsen. II, 201
Petersen, Richard. I, 385
V, 137
Petersen, Svend Peter. IV, 284
Petersen, Thade. I, 94, 364
IV, 313
V, 169
Petri, Laurentius. I, 288
III,377
IV, 160
Petri, Olaus. I, 26, 288, 367
II, 97, 147
III, 136, 170, 318
IV, 35, 53 ff, 159, 268
Petri, Theodoricus. III, 428
Petrus Dresdensis, se: Faulfisch.
Petrich, H. I, 140, 341
IV, 342,431
Pétur Pétursson. V, 288
Pfannenstill, M. III, 243
Pfefferkorn, Georg Michael. II, 233, 301 f
Pforr, Johann Wernher von. III, 188
Philipp af Hessen. I, 92
III, 146
V, 158
Pilatus. II, 257 f, 393
IH,95f,287,3io

IV, 313, 337 f, 34°, 358
V, 39, 144
Pindar. V, 300
Plath, Johannes. 111,263,498
Platon. V, 231
Plum, Frederik. III, 65
Plum, Niels Munk. I, 382
II, 9,245,385,465
III, 104,232,272,421
IV, 51, 101
V, 241
Pliitschau, Heinrich. I, 305
Poliander (Graman, Graumann), Johann.
III, 372 ff
Pontoppidan, Dines. IV, 411
Pontoppidan. Erik. II, 70, 175, 187, 242, 342,
370 f
III, 19, 33, 61 f, 82
IV, 90, 94, 145, 235, 316, 364, 371,453
V, 4 f, 54 f, 77, 140 f, 335, 344
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Pontoppidan, Henrik. IV, 385, 41 r
Pontoppidan, Morten. I, 361
HI, 483
V, 60,68^276
Pontoppidan Thyssen, Erik. 11,199
Pordage, John. III, 16
Porst, Johann. 11,30,272
Poscolan, se: Otthense, J. J.
Pothier, Dom. IV, 260
Poulsen, Poul. I, 122, 433
II, 240,4171,434,445
III, 6, 54, 86, 304, 482
IV, 339
V, 61, 104, 162, 216, 324, 344
Poulsen, Alfred Sveistrup. I, 3
Poulsen, Simon Hansen. V, 265
Poulsen Søren, se: Judichær.
Prahl, Hans Schlaikier. I, 14, 19, 50, 93, 99, 310,
311 f
II, 21, 106
III, 71, 74, 113, 216
IV, 40 f, 374

V, 24,96
Preiswerk, Samuel. I, 244
Preuss (tysk professor). III, 31
Preusz, Hans. V, 162
Proclus (græsk biskop). 111,315
Proft, Christian Gottlob. V, 78
Protasius, set. III, 234
Prudentius, Aurelius. I, 355
II, 120
III, 304 ff, 307 ff
Pråtorius, Benjamin. V, 211
Prætorius, Lorenz. III, 159
Prætorius, Michael. I, 337 f
II. 479
v, 139,340

Prøckl, Kasper. II, 202
Psalme-Blade til Kirke-Bod. IV, 460
Puchta, Heinrich. II, 120
Pusey, E. B. V, 325
Paaske (Paschasius), Niels. IV, 349 f

d
Queinfurt, Conrad von. III, 188
Querhammer, Caspar. II, 99, 102

Jt
Rabanus Maurus. 111,54, 134 f, 170 f
Racine, Jean. V, 309
Radegunda, dronning. III, 227
Rafael (englen). 111,234
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Rafael (maleren). 111,457
Rafn, Peder. I, 300
Rahbek, Kamma. III, 115
Rahbek, Knud Lyne. I, 78, 100, 138, 185, 204,
384
II, 261,352
III, 190, 385, 468
IV, 219, 237,372,378,413,417
V, 26 f, 146, 166, 335 f, 341
Raid, Silvester. Ill, 373
Rakel. 1,208,210
II, 23,158,338
Raid, N. J. I, 359 f
II, 5, 14, 206, 328, 340, 429 f
III, 104 f, 141,267, 470,
IV, 1841,223,377,383
V, 9, 591,98,272 f
Rambach, August Jakob. II, 17, 138, 204!, 234,
266, 479
III, 59, 130, 135, lTS> 184,213, 303, 352,404,
478
IV,260 f
V, 54
Rambach, Johann Jakob. I, 216, 372 f
III, 43, 229 ff, 362 f
v, 336,346

Ramus, Jacob. 111,323
V, 138
Ranisch, Salomo. III, 379
Rantzau, Franz. II, 367
Rasmussen, Chr. V, i4f
Rasmussen, Hans. V, 96, 148!, 169
Rasmussen, Marie. V, i4f
Rasmussen, P. E. V, 223
Rasmussen, Peter. V, 14
Rauffn, Hans, se: Ravn.
Raunkiær, C. IV, 220
Rauscher, Andreas. I, 399
IV, 261
V, 157
Ravn, Hans Hansen. I, 8, 321, 404 f, 434 f
II, 463
III, 394 f
IV, 150,264
V, 200
Ravn, Hans Mikkelsen. IV, 264
Ravn, Rasmus Pedersøn. V, 333
Rechenberg (professor). I, 394
Reerslev, Sv. Aa. I, 428
Regnar (hos Hauch). IV, 422
Rehbuhn, Poul. III, 472
Rehling, Svend. V, 209, 319, 324, 326
Reichelt, Karl Ludvig. I, 243 f
Reiersen, C. II, 85
Reimarus, Samuel. III, 495
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Reitan, Anders. I, 196
Reiter, PaulJ. III, 127
Rembrandt. Ill, 467
Rerav, Rasmus Hansen. II, 35, 320
III, 2741,277 f, 40311,472
IV, 406
Resen, Hans Poulsen. 1,201,323
HI, 395 ff
IV, 140
V, 336
Reutlinger, Simon. I, 25
Reventlow, Chr. B. IV, 249 f
Rhau, Georg. 111,391
V, 157
Riber, Hans Wilhelm. I, 154, 202, 438
II, 7,42,151,433
III,417,489
IV, 14
Ricard, Olfert. III, 200, 283
V, , 1 f, 84 f
Richardt, Christian. I, 67, 296 f, 302, 363
III, 1
V, 268
Richolff, Jdrgen. 1,93
III, 195
Richter, Christian Friedrich. I, 174, 211, 213 f
IV, 386 ff
V, 185 ff, 202 ff
Richter, Christian Sigismund. V, 185,203
Richter, Gottfried Leberecht. III, 452
Riederer, J. B. IV, 56
Riegels, N. D. V, 335 f
Riese, Chr. IV, 17
Riese, Johanna Christina. II, 339, 342
IV, 21
Riis (norsk missionær). 1,392
Riising, Anne. I, 302
II, 47,254,380
III, 184, 403
IV, 294
Rimbert. II, 194
Rinckart, Martin. III, 478 ff
IV, 5, 224
V, 159
Ring, Oluf. I, 326, 389
II, 1 tg
III,i27
IV, 435
V, 273
Ringel, Ludewig. I, 345
Ringwald, Bartholomæus. I, 17, 21, 130, 200
II, 47, 169 f
IV, 65 ff, 112 f, 179, 192, 352
Rinman,Joh. 11,400
Rippon,John. V, 214 ff
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Rist, Johann. I, 291 f
III, 77, 92 f, 487 ff
IV, 29 ff, 44 ff
Ritzsch, Gregor. IV, 321
Robert II af Frankrig. II, 50
III, 139
Rodholm, S. D. II, 330
IV, 190
V, 82
Roede, Christen. IV, 422
Rolf Krake. V, 62
Rolfsen, Nordahl. V, 284
Roosevelt, Franklin D. V, 327
Rosenberg, P. A. II, 54
Rosendal, Axel. I, 160, 170, 388
II, 76 f, 127
III, 116
V, (85), io6f, 225, 227
Rosendal, H. III, 229, 286, 481
Rosenius, C. O. I, 450
II, 417
V, 64 f, 237 ff
Rosenkrantz, Holger. I, 18
III, 308
Rosenkranz, von (svensk minister). II, 248
Rosenmiiller, Johannes. 1,52
II, 214
Rosensparre, Berette (Birgitte). II, 253
Rosenthai, Johannes. 1,56
Roskilde, Peder Jensen. I, 300 f
HI, 183 f
IV, 354
V, 316
Rostgaard, Frederik. I, 212 f, 280 f, 283 f, 352,
440 f
II. 175. 232, 233 f. 247 f> 3°2 f, 448 f
III. 19, 23, 25, 30 ff, 34 f, 47 ff, 57, 80 ff, 131,
344 ff. 446
IV, 12 ff, 107 ff, 144 ff, 363 ff, 369 ff
V, 344
Roth, Stephan. V, 142
Rothe, Johann Andreas. 111, 447 f
Rothe, Tyge. I, 158, 423 f
II, 25 f
IV, 412 ff
Rothe, Vilh. III, 242
Ruben (Jakobs søn). 11,135
Rubens, Johann Christoph. V, 140
Rubin, Hans. I, 4
Rudbeckius, Petrus. V, 150
Rudelbach, Andreas Gottlob. I, 434, 445
II, 198,248,461
III, 18, 42, 135, 350, 387
IV, 8, 30, 350
V, 66
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Rudin, C. M. I, 403
II, 137
IV, 3
V, 218
Rudolph (Brødremen.miss. i Grønland), II, 302
Runeberg, Johan Ludvig. F, 283 jf, 286
Rung, Gertrud. I, 79
V, 334
Rung, Henrik. III, 221
Rung, Otto. V, 334
Runge, Christoff. I, 352
II, 44, 163, 280
III, 30 f, 80
IV, 363
Runstedt, A. Fr. I, 325
Rupff, Konrad. V, 157
Russell (engelsk general). 1,401
Rutgers, Abraham. III, 48
Rygh, G. T. V, 16
Rynning, P. E. I, 225, 327
IV, 9, 207
V, 251,262
Rysstad, Gunnar. I, 141
Ræv, Povl. II, 439
Rodinger, Christian. I, 89 f
Røn, Poul. V, 144
Rønne, Christian Frederik. V, 15
Rønning, F. I, 166, 428
II, 88
IV, 3011,376,411
V, 78
Rørdam, H. C. IV, 138
Rørdam, Hans Kristian. 111,291
Rørdam, H. F. I, 285, 323
II, 55,'84, 430, 476
HI, 275» 35°
IV, 215, 222
V, 200
Rørdam, Jutta. 11,8
Rørdam, Peter. I, 49, 78, 139, 161 f, 205 f, 346,
355, 360 f
II, 8, 21, 32, 48, 82, 139, 262, 290, 337, 387 f
III,20, 100, 109, 112, 115, 209, 214, 256, 262,
277, 381 f, 426, 435 ff, 482 f
IV, 18, 32, 72, 173, 227, 231 f, 312, 345, 381,
4°7 ff, 413, 419, 46°
V, 141,811,108,154,243,348,351
Rørdam, Thomas Skat. I, 178
II, 5>, i84
III, 72
Rører, Georg. II, 349
Raabergh, Herman. I, 307
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Sabinus, Georg. 11,231
Sabroe, Peter. III, 463
Sabroe, Sven. III, 463
Sacer, Gottfried Wilhelm. III, 151, 157 f
Sachs, Hans. 1,311
HI, 379
IV, 352
V, 143
Sadolin, Jørgen Jensen. 1,328,422
111,276
IV, 131, 264
Sadolin, J. Th. IV, 254
Saga (hos Grundtvig), IV, 300
Salomon. II, 265, 267
IV, 205, 228
V, 23,68,199
Samset, Knut I. I, 307
Samson. II, 85
Samsøe, Ole Johan. V, 336
Samuel. I, 118
II, 123
Sandberg, Sophie. V, 223
Sandbæk, Harald. I, 20
II, H
IH, 105
Sandell, Jonas. 11,399
Sandell, Lina. II, 398 ff
Sandhagen, C. H. 1,251
Sandvik, O. M. V, 217
Sankerib. V, 161
Sankey, Ira D. I, 75, 145 f, 347, 401 f
II, 416 f, 420
V, 100 f, 208
Sara (Tobias bog 6,12). 11,23
Sartorius, Salomon. V, 42
Sass, Daniel. V, 350
Saul. Ill, 34
Saxe, Peter. V, 1581
Saxo. II, 87
IV, 189
Scaliger, JosefJustus. V, 300
Schack, Hans, greve. I, 50, 234, 343, 358, 361
II, 21, 41, IOI
III, 221, 226, 294, 387
IV, 40 f, 102
V, 11,38
Schade, Johann Caspar. 1,62
IV, 420
V, 131,211!
Schalling, Martin. I, 7
Schamelius, Johann Martin. 1,17,52
II, 214,233,
IH, 259, 379
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IV, 363
v, 294

Schandorph, S. Ill, 101
Scharling, Carl Immanuel. II, 156
IV, 311,458
Scharling, Peter. I, 111
Schefferus, Johannes. II, 414
Scheffler, Johann. I, 56, 113, 160, 234, 252
II, 248
III,6i f, 184
IV, 30, 107!
V, 131.296
Schenck, Hartmann. II, 171
111.23.4451.487
Schenckendorf, Max von. 111,225
IV, 263
Schiller, J. C. Friedrich. 111,452
Schindler, Peter. III, 419
Schirmer, Georg. IV, 321
Schirmer, Michael. IV, 114!, 235
Schiøler, Gudmund. I, 101
Schiøler, Thomas Larsen. I, 101
Schiørring, Niels. III, 416
Schjørring, Jens Nicolai Ludvig. II, «93
III, 210 f
Schjørring, Marie. II, 193
III, 210 f
Schjørring, Sig. V, 345
Schleiermacher, F. III, 453
IV, 387
Schleupner, Christoph. IV, 22
Schlosser, L. H. III, 43
Schmedtgen, Joachim. IV, 20, 264
Schmidt (lærer, Brødremenigheden). I, 58
II, 171
Schmidt, August F. I, 253
III, 200, 272
Schmidt, Frederik. I, 165
III, 182
Schmidt, Johann Eusebius. 1,377
Schmidt, Thomas. I, 91
Schmidth, Michael Nielsen. I, 203
IV, 459
V, >55,230
Schmolck, Benjamin. II, 17111,437
III, 97 f, 348, 445 f
IV, 320 f, 347, 460 ff
Schmucker, Caspar. I, 433 f
Schneider, K. F. Th. III, 31
V, >57
Schnesing, Johannes. V, 29
Schop,Joh. II, 119
111.92.487
IV, 29, 45, 434
25
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Schousboe, Julius. 11, 43 7
III, 227
IV, 317, 399
Schrader, Johann Hermann. 1,32, 216, 251, 254 ff
II, 44, 138, >53, i87, 214, 242, 266, 287, 333,
364, 379, 382, 396
III, 7, 39, 43 ff, 59, 77, 98, 164, 176, 207, 331,
336, 362 f, 495
IV, 85 ff, 121, 169 f, 174 f, 218 f, 241 f, 246 f,
282, 289, 387 ff, 420, 448
V, 54, 70, 131 f, 182, 185, 192 ff, 203, 212, 344
Schreiner, F. E. I, 307
Schroder, Johann Heinrich. I, 316 ff
HI, 38 f
Schrøder, J. W. V, 213
Schrøder, Ludvig. II, 193
IV, 337
Schroder, Nis. III, 286
Schroder, Rudolf Alexander, V, 3og ff
Schrøder, Urban. II, 477
III, 185
V, 333,344
Schultz, Jørgen. 1,429
II, 16,23
III,295
IV, 85, 88 f
Schultz, Otto. 1,351
Schulz, J. A. P. V, 136!
Schulz, Walter. V, 12
Schumacher, C. V, 82
Schumacher, E. F. III, 483
Schumann, Vallen. 1,46,421
IV, 56, 179
Schwab, Sigismund. II, 437
Schwartzkopf, E. O. III, 131 f
Schwedler, Johann Christoph. Ill, 447
Schweinitz, Christoph von. Ill, 447
Schweinitz, David von. IV, 352
Schwerin, Otto von. III, 30 f
Schwertel, Johann. V, 347
Schiitte, Gudmund. III, 117
Schiitz, Johann Jacob. 1,62
Schiitze, Johann Jacob. IV, 230, 282
Schøller, Rasmus. IV, 20
Schonberg, Heinrich von. III, 497
Schønheyder, Johan Christian. 1,48
IV, 266
Scott, E. P. V, 217
Scott, Walter. 11,136
Scotus, Duns. V, 109 f
Scriver, Christian. I, 47
II, 103 f
III, 97 f, 320
IV, 45
Scultetus, Abraham. IV, 57
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Sebastian, set. III, 234
Seckendorf, Veit Ludwig von. II, 301 f
Sedulius, Caelius. III, 144
Seebach, Christoph. IV, 247
Seedorf, M. P. V, 265
Sefi, shah. II, 325
Seidel, P. V, 159 f
Segebaden, Lorentz. II, 346
Sehested, Jens St. V, 200
Seiffart, Daniel. I, 21
IV, 363
Seirup (Seerup), Niels. 0,477
Seklucyan (præst i Konigsberg). III, 379
V, 172
Sekvens. V, 122
Seland, Hans. I, 205
V, 64
Selnecker, Nicolaus. I, 35, 48, 92, 218, 352, 421
II, 414,479
III, 492
IV, 352
V, 139, 158
Sergius, pave. IV, 33
Serranus, Jobs. B. V, 347
Seth (1. Mos. 4,25). V, 83
Seupel, F. A. 1,394
Severinsen, P. I, 5, 45, 48, 60, 132, 141, 146, 169,
184, 227, 236, 300, 309, 322, 367
II, 104,150,2011,239,260,351!
III, 132, 144 f, 148, 172, 292 ff, 313, 319, 366,
4°1> 441> 454
IV, 35, 52, 160, 268, 351, 389, 431
V, 149, 232, 294, 327
Sexe, S. A. III, 20, 245
Shackleton, Ernest Henry. V, 208
Shakespeare, W. I, 382
111,467
V, 76, 288, 309
Sheppard, W. J. Limmer. V, 101
Shindler, Mary Stanley Bunce, f. Palmer, først
gift Dana. 11,416
Shindler, Robert D. 11,416
Shrubsole, William. V, 214
Sibbernsen, A. E. I, 385
Sieber, Justus. 1,280
Sieffert (præst i Colberg). III, 31
Siemonsen, Lorenz. I, 138
II, 437
Sigbrit (hos Kaj Munk). 1,303
Sigmund, ærkehertug. III, 188
Sigurdur Jdnsson. II, 358
Silcher, Fr. V, 10
Silén, Elin, f. Nordin. V, 65
Silvester 1. 111,201,234
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Simeon (den gamle). I, 362
II, 63, 430 f
III, 296 ff, 336
V, 2i8f
Simon af Gyrene. I, 363 f
II, 39L393
III, 166 f
Simon Peter, se: Peter
Simon, Onias’ søn. IV, 224
Simon Zelotes. III, 234
Simonsen, S. E. III, 211
Simrock, K. I, 449
Sinding, Marie. V, 216 f
Sinklar (Sinclair), oberst. I, 196
II, 45'
Sittig, Valentin. II, 248
Sivle, Per. V, 253
SixtUS III. 11,221
Sixtus IV. IV, 155
Skard, Matias Olsen. I, 70, 79, 143, 229, 430
II, 31,207,310
III, 172, 266,313, 496
IV, 190, 304, 384
V,
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Skat Petersen, Otto. I, 307
Skau (Bukshave), Peter. I, 363
Skautrup, Peter. V, 349
Skavlan, Sigvald. II, 160
Skjold, kong. V, 62
Skjoldebrand, E. 11,431
Skovgaard, Niels. II, 140
Skovrup, Ejnar. II, 190
V, 75
Skrefsrud, Lars Olsen. III, 211, 367
Skræppenborg, Peter Larsen. 11,193
IV, 284, 335 ff
V, '5
Skaar, Johannes Nilsson. I, 7,8, 10, 17, 129, 136,
216, 233, 248, 262, 266, 285, 292, 294, 300,
433, 445
II, 35, 47, 59, 62, 84, 97, 139, 165, 170, 266,
287, 297, 338, 340, 345, 350, 370, 376, 410,
429, 445, 455, 467, 47', 481,484
III, 11, 18, 106, 132, 158, 160, 186, 192, 240,
254, 273, 330, 366, 373, 375, 385, 404 f, 433,
454 ff, 488
IV, 5, 9, 12, 23, 80, 90, 97 f, 114, 128, 136, 140,
'49, '66, 170, 176, 179, 181,203,217,235!,
251, 265, 284, 292 ff, 349 f, 354, 369, 372,
378, 394, 4'7
V, 4, 13 f, 52, 94, 169, 170, 175, 195, 201, 222,
344, 348
Sleidanus, Johannes. V, 158
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Sluter, Joachim. I, 399
III,af
IV, 33
V, 157

Smemo, Johannes. V, 217, 270, 273, 275, 280,
310, 312, 315, 316 f, 322, 328, 329
Smith, C. F. V, 136
Snorre. II, 87
Sohren, Peter. II, 326
Soliman II. I, 16
V, 160f
Sommer, A. G. V, 118
Sommer, Laurids. 1,130!
Sommer, Magnus. II, 435
Sommerfelt, Vilh. II, 155, 207, 330
III, 118
IV, 304, 394
Sondermann (præst i Coprieben). III, 225
Sophia af Mecklenburg. 111,404
Sophia af Pommern. 111,373
Sophie Christiane af Brandenburg-Kulmbach.
II, 232
III, 64
IV, 464
Sophie Ursula til Oldenburg og Delmenhorst.
III, 58
Spalatin, Georg. I, 2, 3, 24, 92
II. 445
III, 135,275, 491

V, 94, 143, 159 f
Spandemager, Hans Olufsen. II, 15
III, 3, 274, 276!

Spangenberg, August Gottlieb. IV, 144, 373
Spangenberg, Johann. I, 17
111,296
V, 163
Spee, Friedrich von. V, 347
Spegel, Haquin. II, 142
Spener, Philipp Jacob. I, 7, 25, 52, 62
II, 70, 107, 378, 395
HI, 447

IV, 107, 262
V, 30
Spengler, Lazarus. I, 396 f
Spenlein, Georg. III, 438
Speratus, Paul. II, 92 ff
III, 2,491
V, 143
Speratusbogen. III, 2
Spitta, Carl Johann Philipp. IV, 249 f
Spitta, Friedrich. I, 3, 24, 46, 91, 341, 414, 417
II, 991,103,146,231,348
III,69,73,
h6> •gs, 296,315,317,4381
IV, 56, 249, 289
V, 29,94, 143, 158 ff
26*
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Sporon, B. G. III, 416 ff
Sprengel, dr. (i Magdeburg). 1,25
Stampe, Christine, baronesse. II, 32
III, 435
Starcke, Daniel. III, 173
Starken (Liibecks kirkehistorie). I, 25
Steenberg, Erling. I, 88
Steenberg, Per. III, 211
Stefån Thorarensen. I, 326, 447
Stefanus. II, 86, 203, 362
IH, 234
IV, 454
Steffensen, Herman Richard. I, 191 f
II, 400
Stegmann, Johann Caspar. Ill, 175 ff
Stegmann, Josua. I, 22
III, 176
V, 333
Steidl, P. D. I, 191
IV, 159

Stein, H. IV, 253
Steincke, K. K. III, 257
Steinn Jonsson. II, 252
Steinun. 111,461 f
IV, 325

Stenbåck, Lars. V, 283 f, 285, 286
Stene, John. 1,373
V, 247,250,257,262
Stenersen, Stener Joh. I, 85 ff
II, 97
V, 169,334
Stensgård, Erling. I, 68
III,286
Stensrud, Hans Thorsen. II, 82
Stern, Joh. 1,251
Stevns, Magnus. I, 49, 78, 204, 384
II, 132, 330 f, 387, 389
III, 121, 124, 280, 304
IV, 4, 190,2271,385
V, 19,90,106,123,152,346
Sthen, Hans Christensen. I, 12, 35 ff, 110, 136,
153 ff, 156 f, 169, 283 ff, 323, 370 ff, 444
II, 34, 82 ff, 239ff, 459,466ff, 481 f
III, 23, 84, 183 f, 392 ff, 402 f, 467, 497 f
IV, 101 f, 149, 162 f, 352 ff, 405 f
V, 199,316
Stiefel, Mikael. V, 157
Stier, R. I, 305, 332
II, 3«
Stigelius, Johannes. I, 17
Stobæus, Johann. II, 111
Stockmann, Ernst. II, 72
Stockmann, Paul. II, 392 ff
Stolberg, Anna von. III, 335 f
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Stolberg, Henrik von. III, 335
Stone, Samuel John. II, 74 ff
Storm, Edvard. 1,69,71
II, 3°4> 3°6, 428
III, 424
IV, 98 f, 109 ff, 1971,292
V, 302
Stosch (hofpræst i Berlin). III, 31
Strange-Hansen, V. V, 343
Strasser (Amalie, Karoline, Joseph og Andreas).
II, 12
Straume, Jakob. V, 261 f
Strindberg, August. III, 228
Struensee, J. Fr. IV, 413
v, 307

Strunge, Mogens. I, 204
Strøby (Strobius), Jakob Madsen. III, 203
Strdmborg, J. E. V, 286
Stub, Ambrosius. I, 323
V, 79 f
Stub, Christian. V, 79
Stubkjær, Anders. I, 14, 155, 290
II, 419

IV, 37
V, 27, 195
Sturm, Christoph Christian. II, 473
Stdckel, Matthes. II, 230
Stocken, Chr. von. II, 187
IH,379
Støylen, Bernt. I, 20, 57, 64, 181, 208, 248, 252,
360, 396,419,446
II, 4, 15, 82, 84, 160, 285, 297, 453, 468, 488
III, 9, 36, 52, 55, 62, 71, 75, 99, 145, 163,
233, 252, 254, 310, 319, 367, 409, 428,
481
IV, 7, H, 37, 7°, 137, 213, 216, 224, 236,
354, 357,418, 433
V, 44, 96, 150, 176, 197, 221, 222, 242,
252, 255, 256 ff, 267, 269, 286, 324,
34°, 343, 35«

Staafast (hos J. Bunyan). II, 134
Sulamit. II, 201
III,314, 366
IV, 205
Sundeil, Carl Reinhold. I, 278
Sundt, C. U. III, 308 f
IV, 459
Susanne. IV, 21
Suso, Heinrich. I, 114, 340 f
III, 106
Suter, Christlieb. I, 58
II, 171

IV, 350
Swedberg, Jesper. I, 11
II, 112, isSff, 343

204,
456,
334,
247,
336,

III, 428
IV, 354

V, 150
Sveinbjørn Sveinbjørnsson. V, 288
Sveistrup, H. II, 61
III, 210
Svendsen, se: Blom Svendsen
Svendsen, Diderik Peter. 111,62
Svendsen, Nicolai. III, 372
Sverdrup, Georg (Jørgen). 111,247
Sverdrup, Johan. V, 249
Sverdrup, Regine. III, 247
Sybilla af Sachsen. 1,92
Symmachus, pave. I, 45
Sylvius Nimrod af Miinsterberg-Oels. III, 61
Syv, Peder. III, 118
Sbderblom, Nathan. I, 388
III, 243
V, 276,340
Sødring, Julie. V, 201
Sørensen, Peter. I, 122
Sørensen, P. (Børkop). 1,57
Sørensen, Søren. 111,201,204,419
IV, 35
Søraas, Lars, senior. V, 247
Søtoft, Nikolaj. II, 264 f
T

Tait, G. V, 351
Takolander, A. V, 349
Tang, J. V, 82
Tast, Herman. IV, 233
V,

159

Tauber, Erich Giørup. 111,257
Tauler, Johann. 11,187,409
IH,447
IV, 92, 95 ff

V, 296
Tausen, Hans. I, 288, 397, 409 f, 423
II, 17 ff, 352
III, 54, 203, 276, 318, 349, 423 ff
IV, 57 f, 131, 264,423
V, 38, 144f

tausendliedrige, Das. III, 98
IV, 420
Tegnér, Esaias. V, 288
Teilmann, Andreas P.J. 1,253
Tell, Wilhelm. 11,461
Temple (ærkebiskop). 11,75
Temple, Arthur. II, 77, 137
V, 207
Tennyson, Alfred. II, 136
Terboven. I, 297
Teresa de Jesus. 1,214
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III, 177
IV, 107

Terkelsen, Søren. II, 19
III, 261, 293, 467
Termansen, Niels Jokum. II, 61
III, 142
IV, 336
Tersteegen, Gerhard. II, 2, 196
III,6l, 128ff

IV, 62
V,

s95ff

Tesdorph, Edward. 111,125
Thadæus. III, 234
Thaibitzer, Anna. V, 127
Thaning, Kaj. IV, 189, 228
V, 19, 90, 342
Theobald, Zach. I, 340
Theodosius, kejser. 111,315
Thestrup, P. M. O. G. III, 262
Thielemann, O. T. I, 187
Thilo (Thiel), Valentin (den ældre). IV, 208
Thilo, Valentin (den yngre). IV, 208
Thilo, W. I, 398
IH, 59
Thodberg, Chr. II, 323
IV, 382 f
Thomas (apostlen). I, 118
II, 437
III, 234
Thomas af Celano. 1,129,200
Thomas a Kempis. V, 256, 329
Thomas Aquinas. I, 452
IV, 261, 346 ff
Thomas, Wilhelm. III, 263
Thomesen, Christen. I, 18
Thomissøn, Hans. I, 101 f, 103, 149, 150, 156,
168 f, 262 f, 330, 342, 397, 411,418, 423
II, ‘7 ff, 4>, 51, >47, 230 f, 235 f, 440, 443 ff,
465, 484 f
III, 53, 54 f> 66, 106, 136, 139, 144, 183, 186,
189 f, 192, 196, 276, 292 ff, 349 f, 374, 379ff,
4041,424,441 f, 471 f, 493
IV, 9, 22 f, 26 f, 52, 127 f, 157 f, 179 ff, 280, 310,
444 ff
V, soff, 165, 347
Thompson, H. S. III, 210
Thomsen, Cæcilie. III, 218
Thomsen, Ejnar. I, 382
II, 37,63,282,328,331,398
III, 52, 109, 123, 177 f, 232, 286, 330, 387, 426,
436 f, 465
IV, 233, 302, 384,418
V, 19, 59, 108, 205, 226 f
Thomsen, H. Lausten. III, 372
Thomsen, J. O. V, 345

Thomæus, Hans. IV, 354
Thor. V, 97
Thorbjørnsen, Kaj. V, 347
Thordur Tomasson. III, 285 f, 462
IV, 327!
V, 292
Thorkelin, B. F.J. III, 114
Thorpe, Benjamin. III, 169
Thorsell, J. G. 1,278
IV, 401
V, 281
Thorup, Emilie. I, 80
Thuner, O. E. I, 5, 135, 144, 162, 309
II, 112, 213, 266, 287, 348, 371, 373, 416, 473
III, 54, 139, 158, 225, 335, 348, 402, 463
IV, 16, 17, 62, 80, 134, 170, 364, 429
V, 78,81,121,220,241,345
Thura, Laurids Lauridsen. IV, ig ff
Thymus (Thymæus), Georg. I, 16, 17, 20, 101
Tholén (svensk præst). V, 276
Thaarup, E. L. I, 206
Thaarup, Thomas. II, 360
V, 137
Tidholm, G. V, 272
Tietgen, C. F. I, 79
Tietze (Titius), Christoph. IV, 448
Tilly, Johann T. I, 92 f, 393
V, 163
Timm, Herman Andreas. I, 95, 282
II, 68, 165 f, 172 f
III, 111, 310
IV, 95,459
V, 28, 591, 83, 119 I*, 120 f, 208
Tiresias. IV, 343
Tobias. II, 23
V, 149
Toft, Marie, f. Carlsen. II, 61, 124, 330
III, 20, 108 f, 313
IV, 409
Toldberg, Helge. 1,300,455
II, 359
IV, 385

V, 118
Topelius, Zachris. III, 252
V, 284, 286 f, 288, 340
Toplady, A. M. II, 49, 143 f
V, 322,325/
Tordenskjold. IV, 233
Torstenson, Lennart. I, 394
IV, 5
Tottie, H. W. III, 243
Trier, Ernst. II, 33
III, 104,233,473
IV, 297

NAVNEREGISTER

390

Triller, Valentin. 1,409
II, 463
Tro, haab og kærlighed. V, 47 f
Trolle, Herluf. IV, 264
Trutebul, Ludewig. I. 2
II, 99
Truvé, Theodor. I, 75
Tryde, E. C. II, 87 f
IH, 255
IV, 407
Tschackert, Paul. V, 158
Tunold, Solveig. I, 302, 382
Tuxen, Laurits Regnar. III, 337
Tiimpel, W. I, 32
II, 210,378,393
III, 59, 445, 459, 4?8
iv, 12,97,136,1741,438,448

Tårup, Kr. 1,415
II, 54, 117, 199, 328 ff
III, 100 f, 112, 139, 141 f, 212, 229,271,424!
V, 98,116,122,342

u
Ullmann, V. III, 201
Undereyk, Theodor. II, 372, 423
Urban IV. IV, 347
Urban VIII. IV, 423
Urbimontanus (Bybjerg), Niels Andersen.
III, 400
V, 232,247
Urias. V, 265
Ussing, Henrik. I, 428
Ussing, Henry Braém. I, 9
II, 8, 244, 400
III, 53 f, 178
IV, 2 f, 268

Wadskiær, C. F. II, 175
III,i9

Vagle, Peder. V, 255
Wagner, Marc. V, 29
Waldau, G. E. V, 157
Valdemar Sejr. V, 248
Valdimar Briem. V, sgi f
Waldis, Burkhard. 1,397,421
II, 235
Waldkirch, Henrich. II, 481
IV, 181
Valentiner, C. A. I, 6, 22, 319, 369
Walker, Annie Louisa, se: Coghill
Walker, Martha, se: Cook
Valkner, Kr. IV, 70
Wall, F. J. V, 208
Wallace, Harley. IV, 1
Wallenstein, A. E. W. I, 393
Wallin, J. O. I, 155, 170, 281 f
325, 373, 3941,446, 450
II, 97,112,142,15811,344,429,43011
III,87, 136, 181,309, 377,429, 432
IV, 160,354
V, 32, 33, >50, 228 f, 263ff, 274, 308
Walter, Johann. 1,2,24,92
II, 100, 102, 348
III, 68, 73, 135, 143, 146, 258, 275, 296, 391 ff,
421
IV, 56
V, 94,1421,157,161
Walther, Hans. 1,91
III, 195
Vandal (Wendt, Slavus), Johann. III, 349
Wangenheim, Magdalena S. E. F. V, 307
Varming, E. I, 299
Warneck, Gustav. I, 305
Warring, B. G. I, 204
Watts, Isaac. I, 194

II, 117, 132 ff
IV, 450

VIV

V, 214 f, 5/a/

Wacker, Emil. II, 151
Wackernagel, Philipp. I, 90, 93, 129, 199, 337,
409
II, 50, 62, 230, 254, 463, 466, 479
III, 2, 68, 73, 80, 134 f, 192 f, 218, 258, 287,
315 f, 321 372,379, 472
IV, 5, 25, 42, 52, 56, 75, 93, >32 f 179, 236, 261,
423

V, 28 f, 42, 110, 142 f, 158, 172
Wachter, Georg. V, 29
Vad, J. P. V, 349
Wade, Nugent. I, 298, 454
II, 133
III, 333

Weber, Jeremias. 1,393
Vedel, Anders Sørensen. II, 476 f
Vedel, Else Severins-Daatter. II, 477
Vedel, Mette Severins-Daatter. II, 477
Vedel, Søren Andersen. II, 477
Vedel Jensen, J. P. III, 211
Wegleiter, Christoph. Ill, 7
Vehe, Michael. II, 99, 102
Vehr (tysk provst). 1,352
Weida, Michael. III, 22
Weinmann, K. II, 14
Weiss, Johann. IV, 57
Weisse, Michael. I, 4, 5
II, 120 f
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III, 287 ff, 307
IV, 56, 352
Weissel, Georg. II, uof
Weisz, Hans. V, 157, 161
Vejrup, Peter. III, 406 f
Welding, Chr. I, 376
II, 384
Welhaven, Johan Sebastian. I, 18, 19
III, 323 ff
IV, 209, 226, 459
V, 344.346
Welle, Ivar. V, 326
Wellejus, H. III, 127!
Weller, Hieronymus. V, 158, 163
Weltzer, Carl. IV, 124
Wennerberg, Gunnar. III, 54
Wentz, Helga. V, 278
Wentz, Hilmer. I, 139,391
III, 113, 121
IV, 190, 385
Wergeland, Håkon. V, 251
Werin, Algol. V, 352
Vergil. 111,453
V, 347
Werlauff, E. C. I, 185
V, 335
Werner, Georg. II, 346, 380 f
IV, 140
Werner, Leonhard. II, 94
Werner, Zacharias. V, 159
Wesley, Charles. II, 132 ff
IV, 201
y,

320ff

Wesley, John. II, 133
IV, 201
V, 322,323,346
Wesley, S. S. II, 136
Wessel, Johan Herman. 1,368
Westen, Hans (hos M. Claudius). V, 133 ff
Vestergaard, J. V, 351
Westergaard-Jacobsen, Anton. I, 104, 320
IV, 414
Westhoven, Willich von. II, 367
Vettern (hos Grundtvig). V, 93
Wetzel, Johann Kaspar. 1,17
II, 214
III, 448
IV, 282, 307, 352
Wetzstein, O. 11,426
Wexels, Hedevig Elisabeth, f. Lund. V, 64
Wexels, Wilhelm Andreas. I, 7, 9, 14, 27, 50, 64,
71. 73. 85 ff, 95, 155, >7°, >76, 188, 228 f,
276, 282, 326, 331, 379 f, 391 f, 396, 414,
4,9> 436, 438
II, 46, 51, 74, 82, 86, 91, 112, 143, 162, 170,
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176, 200, 207, 228, 232, 244, 263, 273, 283,
285, 289, 292, 295, 297, 300, 307, 308, 310,
314, 318, 335, 337, 342, 347, 354, 359, 36i,
37«, 37«, 377, 395, 4«4, 42«, 429, 438, 443,
447, 457, 468, 472
III, 15, 36, 41, 58, 78 f, 87 f, 97, 98 f, 109, in,
120, 123 ff, 138, 145, 162, 178, 192, 199,
208, 223 f, 231, 242, 247, 252, 256, 263, 264,
301, 308 f, 314, 325, 328, 330, 337, 347, 359,
37«, 378, 382, 385, 387, 397, 400 f, 405, 410,
419, 427, 429 ff, 445, 446, 449, 454 ff, 457,
465, 4701,481,486,491
IV, 7, 11, 18, 27, 32, 55, 60, 64, 75, 88, 95, 105,
in, 117, «35, «37, 146, «48, «54, «68, 198f,
199 f, 202, 223, 229, 234, 240, 243, 255, 268,
271, 278, 284, 294, 304, 312, 332, 350 f, 354,
357, 362, 379, 394, 40«, 4«6, 428, 433, 454,
455, 465 f
V, 13, 28, 32, 63 ff, 83, 127, 130, 133, 149, 156,
175 f, «83, «88, 197, 201, 213, 221, 222,
228 f, 232 f, 234, 236, 242, 248, 266 f, 288,
334, 340, 343, 346
Wexelsen, V. A. III, 201
Weyse, C. E. F. I, 96, 203 f
II, 360,407
III, 241, 470, 482
Whitefield, G. V, 320
Vibe, Johan. 1,367!
IV, 417f
Wiberg, J. V, 351
Wichfeld, Monica. V, 208
Victoria af Sverige. V, 12
Victoria af Storbritannien. 1,388
Widding, S. I, 101, 103, 236f, 262, 272, 343, sySf
II, 76, 101, 105
III, 3 f, 66, 99, 106, 136, 148, 186, 192 f, 202,
222, 262, 301,319, 405, 493
IV, 2, 27,41, 181, 260, 262, 264,374!, 431,453 f
V, 12, 38, 149, 162 f, 165, 229
Wieselgren, P. I, 282
II, 43«
Vig, Ole. V, 64
Vig, P. S. V, 14
Viktor, set. I, 262
Wilhelm II af Sachsen-Weimar. II, 121
IV, 136 f
Wilhelm Ernst til Waldeck. I, 10
IV, 348f
Wilhelmine Eleonore af Sachsen-Weimar.
II, 121
Wilhjelm, A. II, 8.
Wilhjelm, F. II, 477
Villemand. II, 80 f
Wilster, Chr. III, 111
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Vilstrup, Harald. I, 9, 50, 53. 211, 214, 235, 338,
400

II, 24, 47, 90, 102, 106, 198, 211, 281 f, 383,
483. 485
III, 26 f, 71, 138, 141, 145, 149, 172, 296, 299,
4I4> 493
IV, 24, 38,41,91,213,235, 298, 388!
V, 39, 96, 123, 149, 153, 169, 294!, 297, 298!,
33° f, 333, 336, 338, 339, 34°, 342, 343, 345,
346, 347, 348, 349, 350
Wimmer, G. IV, 369
Vincentius, set. III, 234
Winckler, Johann Joseph. III, 205!
Vingaard, Hans. II, 235
V, 223
Winkworth, Catherine. 11,143,217
Vinsnes, A. H. III, 75, 264
V, 242
Vinstrup, P.J. 1,300
Winterfeld, Carl von. I, 11
n, 479
IV, 57, 352
Winther, Christian (digteren). II, 282
III, 400
Winther, Christian (provst). IV, 368
V, 14
Wipo afBurgund. 11,348
V, 36
With, Enrique. Ill, 200
Witzel, Georg. Ill, 139
Witzstadt von Wertheim, Hans. IV, 179
Wivallius, Lars. II, 453
Vogel, Hans. IV, 352
V, 349
Wolder, David. IV, 404
Wolf, Gabriel. II, 107
Wolf, Tranquilla Sophia. I, 3i6f,
HI, 39
Wolff, Jakob Gabriel. 1,171
Wolfgang af Anhalt. V, 163
Wolfram, Georg. V, i6of
Wolimhaus, Simon. I, 394
Volsing, Valborg. V, 320
Voltaire, F. M. A. de. V, 97
Woltersdorf, Ernst Gottlieb. Ill, 7
Worm, Jakob. 1,381
HI, 33°
Worm, Jens. 1,444,
II, 463

IV, 69
V, 335f
Worm, Peder Jakobsen. Ill, 329
Wormordsen, Frands. 111,201,492
Vos (Voes), Heinrich. 111,438
IV, 261

Voss, Johann Heinrich. IV, 342
Vulpius, Melchior. II, 392 f
IH,335
V, 253

Wiilffer, Daniel. IV, 45
Wylmschwerer, Georg. II, 120
Vogeli, Georg. IV, 289
Wøldike, Mogens. V, 297
Woldike, Peter. Ill, 18
Waage, Peter. V, 11 f
Wågman, Oskar. II, 472
IV, 401

£
Zacharias. IV, 404 f
Zachariassen, Svend. II, 8
IV, 243
Zachæus. I, 246
111,6,8

Zahle, Natalie. I, 67
HI, 463

Zahn, Th. IV, 260
Zaremba, Felician. I, 244
Zehner, Samuel. I, 393
Zerlang. IV, 328
V, 290,291,292
Zetlitz, Jens. 1,204
Zeamann, Georg. IV, 352
Ziegenbalg, Bartholomæus. I, 305
HI, 32

Ziegler, Johann Conrad. 111,360
Zinck, H. O. C. I, 305
II, 119
IV, 4341

Zinzendorf, Christian Renatus. I, 58
Zinzendorf, Erdmuth Dorothea. II, 266
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von. I, 58
II, 333
III, 12, 61, 259, 339 ff, 366, 422, 447 f
IV, 107, 133,3731
V, 255,346

Zipora (2. Mos. 2,21). 11,23
Zorn, Ursula Maria. Ill, 205
Zwick, Johannes. IV, 56, 289
Zwick, Konrad. IV, 289
Zwilgmeier, D. V, 169, 351
Zwingli, Huldreich. II, 99
IV, 289
Zuehlen, Eberhard Ph. V, 203

Æ
Ædle (hos Grundtvig). V, 93
Ægidius, B. C. I, 6, 19, 27, 49, 52 f, 63, 84, 93,
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332 f, 342, 346, 361, 368 f, 400, 413, 419,

435. 44°, 446
II, 64,97, 1 o 1, 106, 148, 163 f, 169 f, 174, 198,
222 f, 237, 242, 249 f, 255, 325 ff, 354, 413,
420 f, 482, 486
III, 15, 19, 23 ff, 71, 74, 81, 93 f, 145, 149, 158,
171, 184!, 190, 198, 262,278,318, 323, 344,
376, 382, 427, 444 f, 446, 454, 460 f, 480,

49°, 493. 495
IV, 7, 13, 23, 30 f, 34, 46 f, 78 f, 93, 118 f, 129,
130, 134 f, 136 f, 182, 192 f, 208 f, 240, 265,
280, 431,4391,448
V, 4, 96, 102 f, 140, 147, 168, 176, 232, 343,
348
Åmilie Antonie af Delmenhorst. III, 58 f
Åmiliejuliane af Schwarzburg-Rudolstadt. I, 32
II, 301 f

III,58,63
IV, 464
Æthelstan (angelsachsisk konge). I, 45
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Østrup, F. L. V, 276
Øygarden, R. R. V, 262

Aa, Å
Aaberg, J. C. II, 166, 207, 310, 435
III, 120, 233
IV, 381
Aagaard, Herluf. III, 306
IV, 3
V, 241
Åhlstrom, O. II, 431
Aakjaer, Jeppe. 1,287
Aalborg, Niels Mikkelsen. I, 323 f
V, 199
Ållon, se: Ollon.
Aanestad, Lars. I, 226
111,263
V, 217, 247, 250, 254, 257, 262, 287, 336, 340,

344, 346, 350

0

Aarestrup, Emil. IV, 399
Aarsbo,Jens. I, 132,348
III, 106, 138, 172, 419
IV, 268, 348, 349

Oberg, Hans Emanuel. V, 280 f
Odmann, S. II, 97
Olander, Anna. V, 351
Øllgaard, H. 11,461
Øllgaard, N. E. III, 463
Ørsted, brødrene H. C. og A. S. III, 115
Øster, Andreas. II, 129
IV, 381
Østergaard, Kristjan. II, 166

Aasen, Ivar. V, 248 f, 252
Aaskow, Jørgen Lauritsen. 11,477
Aastrup, K. L. I, 278 f, 290
II, 59 f> io9 f> >85 f, 260, 268, 307, 308, 335
III, 29, 102, J04f, 233, 244, 347, 367, 421
IV, 228, 233, 290, 411,418
V, 19, 41 f, 58, 85, 177 f, 264 f, 273, 278, 282,
284, 286 f, 313 f, 339

v, 324,345,349
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Registret er ikke ordnet strengt alfabetisk. Dette vilde medføre, at mange gamle salmer paa
grund af den forældede og ofte inkonsekvente stavemaade blev anbragt, hvor man ikke vilde tænke
paa at søge dem. Derfor er de danske titler ordnet, som om de havde normal stavemaade. Man finder
Ah og Ach under Ak, Then under Den, Wy under Vi, Kjære under Kære osv. Ved udenlandske tit
ler er denne normalisering ikke saa gennemført, men f. eks. tysk Kom og Kum findes dog under
Komm, Nu under Nun, Sey under Sei. Ligeledes af praktiske grunde er Christus, christelig osv.
ordnet under Kristus, kristelig, endogsaa ved salmer paa fremmede sprog, hvor denne stavemaade
ikke har hjemmel.

A
Abide with me, fast falls the eventide. V, 206jf
Ach bleib bey vns, Herr Jesu Christ. I, 218
Ach bleib mit deiner Gnade. /, 22
Ah du arger Heintze. IV, 279
Ach du unaussprechlich nahes Herze. I, 58
Ach got van hemel se daran. I, 25
Ach Gott von Himel schaw darein. I, 25
Ach Gott von hymel sihe dar eyn. I, 23 ff
II, 93
IV, 213
Ach Gott, was bistu mehr. IV, 90
Ach Gott, wem soli ich klagen. 11,414
Ach Gott wem sol ichs klagen. II, 415
Ach Gott, wie bin ich so unwerdt. /, 54ff
Ach Gott, wie manches hertzeleydt. IV, g2 ff
Ach Herr, lass dir befohlen sein. I, 92
Ach sagt mir nichts von gold und schåtzen.
I,

"Bf

II, 248
Ach! wenn ich mich doch kdnnt’. /, 32f
Ach, wird denn dein Erloster nie. V, 306ff
Ach wunder-grosser sieges-held. IV, 250 ff
Ack, jordens barn, vår tid år kort. I, 373
Ack, saliga dag, som i hoppet vi bida. III, 242f
Adams store wlydighed. II, 252 ff
IV, 9
Ade, du susse Welt. I, 382 f
Aff Adams Fald er plat forderflfd. 1,397

V, 340
Af diendes og spædes Mund. I, 1
Af dybiste nød lader oss til Gud. I, 5
Af dybeste Nød raaber jeg til dig. I, 5
Af dybest Nød, o Gud, til dig. I, 7
Aff dybhedszens nøedh roeber iegh tiil tigh. I, 5
Af Dybsens Nød jeg raabe maa. I, 7
Af Dybsens Nød mit Raab til dig. 1,6
Af Dybsens Nød, o Gud, paa dig. I, 6

Af dybsens nød, o Gud, til dig. I, 1 ff, 24
II, 45«
III, 135,275,491
V, 94, '43, '59
Af Dybsens Nød raaber jeg til dig. I, 6, 7
Af Engle Chor hid kommer ieg. I, 403
Af gantske Hiertens grunde. II, 482
Af Gud er Mennesket udkaaret. V, 188
Af hjertens grund har jeg dig kær. I, 7ff
Af Hjertet haver jeg dig kjær. I, 9
Af højheden oprunden er. I, gff, 322
IV, 149, 348 ff
Af innstu r6t mfn ond og sål sig giedur. I, 326
Afjesu Ord og Adferd kan. 1,233
Af Kjærlighedens rene Væld. 1,162
Af søde frydens lyst. I, 342
Aftenstjernen hisset lindrer. 7, 13
Aftensukket, nattegraaden. I, 13f, 253
Af Trældoms Huus min Siel gik ud. III, 74
Afvend din vrede, Herre Gud, af naade. 7, 16ff
Afvend din vrede, kiere Gud, i naade. I, 19
Afvend fra os, o Herre mild. I, 17, 20f
Af Østerhavets Vove, III, 186
Agnus Dei. I, 45, 236
III, 234, 242
IV, 32,33ff
Agt, Siæl, og lyd Johannis Vidne paa. IV, 427
Ak, bliv dog med din naade. 7, 22/
Ah bliff her med din Naade. V, 333
Ach! Du store Sjæle-Sørger. I, i23ff
111,29
Ak Fader! lad dit Ord og Aand. 7, 23
IV, 37
Ah Gud aff Himlen see nu her. 1,27
Ak, Gud, fra Himlen se herned. 7, 23ff
IV, 213
V, 161
Ach! Gud, hvor megen hierte quid. IV, 93
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Ak, Herre! jeg saa mødig er. II, 434/
Ach! Herre see min Hjerte-vee. I, 43
Ak, himmelsøde ord. I, 28ff
Ach! hvi kand jeg aldrig lukke. IV, 431 f
Ak, hvorledes skal jeg skue. 1,30/
Ak, Jesu Krist, modtag du mig. 1,333
Ak, kunde jeg mig ned. 1,32f
Ak, lader eder minde. /, 33/
Ak, levende Gud, jeg bekender for dig. 1,34 ff
Ah leffuende Gud ieg bekiender for dig. I, 36ff >
Ak, milde Jesus, for hvad Skyld og Brøde. V, 349
Ak, min rose visner bort. 1,38/
II, 129
III,268
Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig. /, 33/
Ak sandhed, ak, Gud hjælpe dig. 7, 33/
Ak, ser vi os i Verden om. 1,257
Ak, se til mig i naade ned. 7, 40 f
Ah, Thomas, hvor. IV, 164
Ach! veedste du, som gaaer i Syndsens Lenke.
/,

4*1

Ak, vidste du, som gaar i syndens lænke. I, 41 ff

V, 336
Al then gantske Christenhed. I, 43
777, 220
Al den ganske Christenhed. (Jul). I, 42, 43
777, 2i9ff
Al den ganske kristenhed (Lidelsen). I, 43
111,221

Al den ganske kristenhed (Troen). 7, 43
111,221

Aldri er eg utan vaade. I, 44
Aldrig er jeg uden vaade. 1, 43/
III, 128
Aldrig Jesus os forlader. III, 29
Aldrig kand jeg sige. V, 2
Alene Gud i Himmerig. I, 48 ff
Allene Gud y the høge wære ære. I, 47
Aleneste Gud i Himmerig. 7, 44 ff

IV, 33
Alleneste Gud y himmerig. 7, 47
Alenest Gud i Himmerig. I, 50
Alleenist’ Gud i himmerig. I, 49
Alleen Gud i det høj’ vær’ ær’. I, 49
Allene til dig Herre lesu Christ. V, 30f
Alfader, du, hvis navn i Nord. 7, 50f
All Ehr und Lob soli Gottes sein. I, 46
Allein Gott in der Hoh sey Ehr. I, 46
Aleyne Godt yn der hoege sy eere. 7, 46
Alleyn zu dir, Herr Jhesu Christ. V, 28ff
Alle I, som eder vende. IV, 362
Alle Lænkers Gennembryder. IV, 41
Alle mennesker i live. I, 51 ff
Alle mennesker paa jorden. 1,53
Alle Menschen miissen sterben. 7, 51 ff

Alle mine kilder skal være hos dig. 7, 53f
Allenthalben wo ich gehe. 7, 33ff
Allergroster Menschen-Freund. IV, 347
Alle stader, kvar eg vanker. I, 57
Alle ting er underfulde. 7, 34f
III, 400
Alle Ting er underlige. I, 55
Alle vegne, hvor jeg vanker. 7, 33 ff
Alle vi, som her tilsammen ere. 7, 57ff
All hail! the great Immanuel’s name. V, 215
All hail the power ofJesu’s name. V, 214ff
Allheims berg, som brast for meg. V, 324
Allmechtiger giitiger Gott. 7, 102 ff
Al Lov og Friis og Ære bør. I, 64
Allt eins og blomstrid eina. Ill, 85, 461 f
7F, 323ff
All Verdi ligg i Vesaldom. V, 252
Almagts Gud, velsignet vær. 7, 33 ff
IV, 268,431
Almindelig er Kristi kirke. I, 61
Allmectige oc gode Gud. 7, 103/
Al pris og lov og ære bør. 7, 62ff
Als Jesus Christus vnser Herr. 7, 328ff
Alssmechtigh gudh och Herre reen. III, 292
Alsmågtige Gud i himmelrik. IV, 354
Al Tak og Priis vi bringe bør. 1,64
Alterlyset i Herrens hus. 7, 64f
II, 225
V, 333f
Alt hvad fornuften overgaar. 7, 63J
HI, 457
Alt hvad som fuglevinger fik. 7, 66f
V, 85
Alt, hvad som lever, prise Gud. V, 302
Altid frejdig, naar du gaar. 7, 67 f
Altid, Frelser! du med Kummer. III, 412
Alting tiener dem til Bedste. I, 69
Alting tjener dem til gode. 7, 68f
Alt lov, all pris og æra ver. I, 64
Alt Skoven sig fordunkler. IV, 343 f
Alt stend i Guds Faderhånd. I, 70
Alt staar i Guds faderhaand. 7, 63 ff
II, 80,139,203
Alverden stod i Satans pagt. II, 151
Aid verdslig Pract. 11,367
Alvidende, dit øje mig ransager. 7, 70f
III,231
Amen! det samme skal være min Sang. 7, i2if,
349
Amen, Jesus! du skal raade. I, 73
Amen! Jesus hand skal raade. 7, 72f
Amen raabe hver en Tunge. I, 73
Amen, siger nu tilsammen. I, 71 ff
III, 6
An allen menschen gar verzagt. 1,421
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And dost Thou come, O blessed Lord. II, 39
And now we must bid one another farewell. V, 16
Angelika, die schone Schåfrin zart. V, 293
Anima Christi sanctifica me. Ill, 184
v» 344
An Wasserfliissen Babylon. I, 248
II, 196
Apostlene sad i Jerusalem. I, 73/
II, 53, 199
IV, 222
Arbejd, thi Natten kommer. I, 75
Arbejd til natten kommer. I, 75/
A solis ortus cardine. 1,356,417
III, 144 f, 259
At komme, Jesus, dig ihu. I, 271 f
V,

179

At sige Verden glad Farvel. I, 77
At sige verden ret farvel. /, 76ff
II, 206
III, 116, 124, 285 406
IV, 55, 185, 190, 381

v,

334

v,

305/

At Slyngler hæves til Ærens Top. I, 204
Att saga vårlden helt farvål. I, 79
At tro, det er at lægge. I, 7gf
At wi Freden nyde maa. 111,136
At vær’ en Christen er ey svært. I, 212
At vær’ en Christen koster fliid. 1,212,215
Auf, auf! mein Geist! ermuntre dich. IV, 80ff
Auf! auf! weil der tag erschienen. IV, 240 ff
Auf dich, mein lieber Gott, ich traue. II, 248
Vff disen tag so denckend wir. IV, 288ff
Auf diesen tag bedencken wir. IV, 289
Aufer immensam, deus, aufer iram. I, 16, 20
Auferstehn, ja auferstehn wirst du. III, 73
Aufgangen ist der Morgenstern. III, 471 f
Auf! ihr christen, Christi glieder. IV, 22gff
Auf, ihr Christen! iiberwindet. IV, 230
Auss hertzens grundt schrey ich zu dir. I, 4
Aus meines Hertzens grunde. II, 478ff
Aus siissen Freuden-Thon. I, 342
Aus tieffer not last vnns zu got. I, 4
Aus tieffer not schrey ich zu dir. I, 1 ff
II, 93
Av dypest nød jeg rope må. I, 7
Ave Maria. IV, 156
Ave Morgensterne erleucht uns mildelich. I, 11
A wonderful stream is the river of time. I, 146

B
Barnelivets favre dage. I, 81 f
Beati omnes qui timent dominum. Ill, 275
Beder, og I skulle faa. /, 82

Bed for mig, Herre kær. V, 283
Bed for mig, Herre kår. V, 282f
Befal du dine veje. I, 82ff
II, 2, 72, 326
IV, 287
V, 334

Befal Gud dine veje. I, 84
Befael Gud dine Veye. I, 84
Befal kun dine Veie. 1,84
Befiehl du deine wege. I, 82 ff
II, 326
IV, 287
Befæst os, Gud! i Daabens Pagt. II, 151
Behalt uns Herr bei deinem Wort. 1,91
Behold os, Herre! ved dit ord. /, 8gff, 400
Behold the glories of the Lamb. IV, 450
Beklage aff all myn synde. III, 2gg ff
Beklage af mit Sinde. III, 301
Beneath the Cross ofJesus. V, gg ff
Benaade oss o Herre Gud. I, 399
Bered dig, arme Kristenhed. II, logf
Bered med Flid dit Indre. IV, 209
Beschrenckt, ihr Weisen dieser Welt. III, 7
Bespis os, Fader, af din Haand. I, 101
Bevara, Gud, vårt fosterland. V, 283/
Bevar, o Gud, i nat. I, 34
Bevar, o Gud, vort Fædreland. V, 284
Bevar os Herre, ved dit Ord. I, 94
Bewyss dyne macht, Here Ihesu Christ. I, 90
Bist du, seele! noch betriibt. IV, 460ff
Bland dig, velsignet Glæde. 11,225
Blant alle Ting i Verden her. III, 328ff
Blauer Himmel ist so schon. 1,138
Bleib bei uns, liebster Jesu Christ. I, 95
Bliv dog troe i Korset stille. V, 213
Bliv du hos mig, ty afton kommen år. V, 351
Bliv hos mig! Brat er Aftenstunden nær. V, 209
Bliv hos mig Gud, snart falder Natten paa. V, 209
Bliv hos mig, Herre, Aftnen nærmer sig. V, 209
Bliv hos mig, Herre, Dagen hælder brat. V, 209
Bliv hos mig, Herre, Mørket falder paa. V, 210
Bliv hos mig, kære Herre Krist. /, 34f

v, 59.208

Bliv hos mig, mester, dagen synker brat. V, 351
Bliv hos mig, Mester, Natten er saa nær. V, 209
Bliv hos os, Mester, dagen hælder. I, ggf
II, 285
V, 208
Bliv hos os, naar dagen hælder. I, g6f, 128, 173
III, 470, 482
V, 51,288
Bliv kvar hos mig; se, dagens slut år når. V, 210
Blomst kan visne, før Sol nedgaaer. II, 387
Blomstre som en rosengaard. I, 37 ff
Bo hos os, o Gud, i naade. I, ggff
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II, 38
Bordbønner. I, 101-iis, 376
IV, 352 ff
V, 316
Bort, I falske Verdens-Lyster. IV, 277 f
Bort mit hierte med de tanker. V, 343
Bort, mitt hjårta, med de tankar. II, 219
Bortvend din Vrede, Gud, ved vore Sukke. I, 18 f
Bort, verden af mit sind og øje. I, 113/
Bort, Verdens Jule-Glæde. 1,23
II, 260,339
IH, 494ff
Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod. I, 11
II, 180, 208, 323
IV, 34°, 382
Brennt immerhin, Ihr angeziind’ten Flammen.
III, 16
Brich uns, Herr, das Brot. V,3ogff
Bryder frem, I Angerssukke. IV, 360
Bryder frem I hule Sukke. II, 5, 6
IV, 357ff
V, 19
Bryd for os dit Brød. V, 310/
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre. I, ugff
Brødre og søstre, vi skilles nu ad. I, isi f
III, 6
Brødre, vender eders blikke. /, 123
Built on a rock the church of God. Ill, 120
Built on the Rock the Church doth stand. Ill, 120
Bøj, o Helligaand, os alle. I, 123 ff
III, 29

c
Christe, se Kristus
Christi, se Kristi
Christum, se Kristus
Christus, se Kristus
Charitilla, schonstes Bild. IV, 448
Chrysillis du mit Verdens Guld. Ill, 329 f, 467
Coelos ascendit hodie. V, 42 ff
Cogita anima fidelis. 1,130
Come, Holy Spirit, come. II, 49f
Come let us all with one accord. IV, 318
Come, let us join our friends above. II, 133
Conditor alme siderum. I, 356
IV, 422ff
Credo in deum patrem omnipotentem. V, 142
Crux fidelis, inter omnes. I, 449
Cynthia, mein leben. Ill, 22
Czemu sie trossczyss. Ill, 379

D
Da døden slog Herodes ned. I, 127/
II. 387
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IV, 172
v, 334
Dage komme, Dage flygte. II, 160
Dage komme, Dage svinde. II, 159
Dagen gaar med raske fjed. I, 67, 128
Dagen kommer med Guds vrede. I, i2gff
Dagen nu sin afsked tager. I, 132
Dagen skrider. Tiden rinder. V, 27
Dagen viger og gaar bort. I, 133/
Dag med Ære, Dag med Ynde. III, 212
Dag til hvile, dag til glæde. I, 134
III, 470, 482
Dagur og Li6ss Jsu Drottinn ert. I, 288
Dancket dem Herren, denn er ist sehr freundtlich.
I, 103
Danket dem Herrn heut und allezeit. I, 218
Danmarckis Hoffuit oc Herre. V, 199
Danmark! paa din Vinterdag. I, 355
Da pacem domine. I, 338f
Das Gratias das singen wir. IV, 352
Das helff vns Christus vnser trost. II, 121
Das Jesulein kan keine herberg finden. V, 181 ff
Das Wahre Heil und aller Trost. II, 94
Da Verden blev mig vred. I, 382
De bøied Knæ med Ja mod Ja. I, 65, (142/),
II, 225
Deg, Herre, takk og æra. I, 229
Deg høgt me lovar, Herre Gud. IV, 268
De Hellige os Verden kalder. IV, iogf
De hellig tre Konger lystig og glad. I, 135/
De hellig tre konger saa hjertensglad. I, 135/
IV, 149
Deinem Heiland, deinem Lehrer. IV, 347
Dein Heil, o Christ, nicht zu verscherzen. V, 300
Dein Leib wollen wir nu begraben. II, 120
Dein Wort, o Herr, ist milder Thau. I, 248f
Dejlig er den himmel blaa. I, 136JJ
II, 387,
III, 101, 104
V, 62
Dejlig er jorden. I, isgff
II, 380, 458
IV, 227
V, 288
Dejligt er synet og lifligt, hvor Brødrene bygge.
7,
142
II. 337
De knælede med Ja mod Ja. I, 142/
II, 225
De kristne har indvortes Herlighedslivet. IV, 388
Den bitre død dig trængte. 7, i43ff
Den blida wår år inne. III, 429
Den Blomstertid nu kommer. 111,429
Then blomster tid nu kommer. 777, 428ff
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Den broderlige kærlighed. II, 295
Dend Dag er nu saa glædelig. II, 19
Dend dumme Aand og Dievel maa dog bort.
n, 377
V, 8
Den dybe Nat paa Jorden laa. II, 488
Den dyrebare Sundheds gave. III, 88
Den er slet ikke af Gud forladt. /, 144
Den fagraste rosa er funni. I, 186
V, 251
Then førstæ Steen seal waræ rød. I, 190
Den gjerd er Gud til vilje gjord. III, 154
Den grund, hvorpaa jeg bygger. 1,550 ff
Den Grundvold for Guds Kirke. 11,76
Den hellige Kirkes skiønne Navn. I, 151
Den Herre Jesus som tolde paa Korset Død.
I, 110

IV, 353
Den Herre Jesus sød, som taalte paa Korset den
haarde Død. I, 110
Den Herre Krist i Dødsens Baand. II, 354
Den høje himmelsk’Herre. V, 197
Den idræt Gud er tækkelig. III, 150 ff
De ni og halvfems saa rolig laa. /, i45ff
V, 100
Den klare dag oprunden er. 111,472
Den klare sol gaar ned, det kvælder mer og mer.
I, I47f
111,467
Den klare Soel nu skinner fri. III, 471 ff
Den Christelig Kirckis Alderdom. I, 148/
Den kristne kirkes alderdom. 1,148/
II, 41

III, 349. 374
V, 152
Den Christelig Kirckis skøne naffn. /, 150
Den kristne kirkes skønne navn. I, 150ff
Den Ijose dagen glader. III, 471
Den Ijose dagen liden er. I, 155
Den Ijusa dag framgången år. 1,155
Then lustige tijdh nu år. 111,428
Den lyse dag forgangen er, den blanke. I, 132f
Den lyse dag forgangen er, og natten. I, 153/1
Den lyse Dag forsvunden er. I, 154, 155
Den lyse Tid nu kommer. III, 423/
Den Mand er sæl, som frygter Gud. III, 278
Den mørke nat forgangen er. I, 153 ff, 170
Den mørke nat svandt rolig hen. I, 137ff
Den Nat, da Jesus blev forraadt. IV, 154
Den Nat: den sorte Nat svandt hen. I, 157ff
Den nat du. Frelser, blev forraadt. IV, 153/
Den naud og trengsla som eg lid. IV, 199
Denne er dagen, som Herren har gjort (Paaske).
II, 180
Denne er dagen, som Herren har gjort (Søndag).
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IV, 458
Denne Glædes Dag er stoor. 11,19
Den nærmer sig den time forudsat. I, 160/
Den naade, Gud har os beteed. I, 162
Dend Naade, som Gud hafver giort. /, 162
Den naade, som vor Gud har gjort. I, 162
Den onde leve-Maade. /, 28c)/
Den onde Aand og Djævel. V, 9
Den Pligt er ey saa tung og suur. I, 212
Den paaske er vel Ijos og blid. II, 269
Dend rette Dyders Moder. 11,227
Den runde Himlens Stjerne-Telt. I, 224
Dend salig er i Guds Frygt staar. III, 277
Den sande tro i striden. /, 179ff
Den sidste Dag af mine er. V, 308
Den signade dag som fagert renn. I, 166
Then signadhe dagh ther jak nw se. I, 166ff
Den signede Dag er voss beted. II, 18/
Den signede Dag er os nu ted. II, 23
Den signede dag med fryd vi ser. I, 162ff
II, 212,472
IV, 185
V, 62, 86 f, 107
Den signede dag O Skaber god. I, 156 f, 170
Den signede dag, som vi nu ser. I, 156, 164, i66ff
II, 472
III, 106
Den siste skilnad er vel saar. II, 359
Den sjæl, som Gud i sandhed kender. I, 171 ff
Den skonaste rosen år funnen. I, 186
Den skønne jordens sol gik ned. I, 173
Den smalle vey er noksom breed til livet. I, 175
Den snævre vej er bred nok til Guds rige. I, 173ff
Then som wil een Christen hede. II, 147
Then som wil en Christen heta. II, 147
IV, 160
Den »store Glæde« atter ny. I, 106
Den store Himlens Stjernehær. I, 224
Den store, hvide flok vi se. I, i75ff, 194
II. 454
IV, 197
V, 295
Den store, kvite flokk me sjaa. I, 176
Den store mester kommer. I, 178/
Den tiid gaaer an, som Jesus selv har sat. I, 161/
Then tiid han ood syn siistæ mad. I, 188/
Then tijd ieg war baadhæ karsck och kaad.
II. 439
Den trange Vei er bred nok til Guds Rige. I, 175
Den trengsla me maa lida. V, 197
Den Tro, som ham har funden. I, 181
Den tro, som Jesus favner. I, i7gff
Den tru som Jesus femner. I, 181
Den veg du gjekk i striden lang. I, 183
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Den Vei, der ind til Jesum gaar. 1,40
Den vej, du gik i kors og trang. /, 181 ff
Den yndigste rose er funden. I, iSjff
II. 150.259

III, 484
V, 114, 251,335/
Den ypperligste vej. 7, 187/
V, 47
Den ypperste høytid och store Aandelige glæde.
III,54
Den ædelsten saa rosenrød. 7, 188ff
II, 5
IV, 444
Den Aarsag, hvorfor Gud os skabte. I, 173
Deo patri sit gloria. 111,134,471
De profundis. I, 4
Der Abend kommt, die Sonne sich verdecket.
V, 297 ff
Der du bist drey in einigkeit. IV, 42
Der du die Zeit in Hånden hast. V, 314
Der døden slog Herodes ned. 1,128
Der er en Port, paa Klem den staar. I, 347
Der er en underfuld kilde. 7, igi f
Der er en vej. I, igsf
Der er et helligt værge 1,193
Der er et saligt glædens hjem. 7, 193/
Der er et yndigt land. IV, 51
Der ganger Sagn saavidt om Land. V, 218f
Der gik en Hyrde og vogted Faar. 7,389ff
Der Glaube bricht durch Stabl und Stein. IV, 449
Der glaub’ ist eine zuversicht. V, igiff
Der gaaer et Suk henoverjord. 7F, 137/
Der Heiland kam zu seiner Tauf. ¥,311/
Der Heiligen Leben. IV, 305
Der Herr, vnser Schepffer vnd Gott. V, 169
De Rige byd, at de sig ey. 7, 294
Der lesus Christus vor Herre. 7, 330
Der kan ikke blive Hvile. 1,315
Der dog ei kan blive Hvile. I, 315
Der kan dog ei blive Hvile. 1,315
Der letzte meiner Tage. V, 308
Der lyser kors i Nordens flagg. II, 160
Der mensch lebt nit allein im brodt. V, 29
Der Mond ist aufgegangen. 7F, 342 ff
Der sad en fisker saa tankefuld. 7, 195J
V, 99
Der sad en Svend i Blaamænds Land. I, 98
Der schmale weg ist breit genug zum leben.
I, ‘73
Der stander et hus i vort høje Nord. 7, 196J
Der stander et slot i Østerrig. II, 32, 466

III,436
Der staar et slot i vesterled. 11,406

III,28i
Der tag der ist so frewdenreich. 7,364ff

II, 18
IV, 289
Der Tag ist seiner Hobe nab. V, 314,5/5#
Der Todt hat zwar verschlungen. 77, 345ff
Der vajer Flag fra Borgetind. F, 83 ff
Der vandred en Yngling saa tankefuld. IV, 187
Der vokser ingen Roser med mere yndigt Lugt.
V, 84
Der Wåchter, der blies an den Tag. IV, 349
De, som er rige, skal sig ej. I, 294
Det billed, øvrigheden bær. 7, 197
Det dagis nu i Østen. I, 156, 170
Det er de hellige ti bud. II, 148
Det er den daglig trøst, hvormed. 7, 197 ff
Det er den største gieda. II, 297
Det er det rette tegn, hvorpaa. 77, 293 ff
Det er en liden tid, saa har jeg vunden. II, 120
IV, 435
Det er forvist paa tiden snart. I, 130, tggff
Det er fuldbragt! den faldne Jord. III, 193
Det er fuldbragt! til Himlen foer. III, 193
Deterfullenda! Falnejord. 111,193
Det er min Trøst, min Skat, min Ære. I, 202
Det er min trøst, mit haab, min ære. 7, 202
Det er so fagert i fylgje gaa. I, 205
Det er saa svært, det ene punkt. 7, 202f
Det er saa yndigt at følges ad for to. 7, 203ff
III, 1
Det er saa yndigt at følges ad, hvor banet.
4

205/

Det folk, som frægt vil vera. V, 252
Det gamle Aar har Ende. 777, 226f
Det hellige kors vor Herre selv bar. 7, 206f
Det hev ei rosa sprunge. I, 339
Det himmelsk klang i englekor. 7, 207f
Det hændte sig Jefta, den Gileads Mand.
V, 13, 15
Det intet kræncke skal mit Sind. 7F, 147 f
Det kimer nu til julefest. 7, 208ff, 411
Det koster ej for megen strid. 7, 2/0# 214
Det koster megen kamp og strid. I, 211, 213 ff
Det koster mer end man fra først betænker.
4

215 ff

V, 336
Det lakker nu ad aften brat. 7, 217ff
V, 81
Det lakker nu ad Midnat, kjære Børn. V, 116
Det liflig klang i Engle-Kor. I, 208
Det lifligt er for os at gaa. I, 233
II. 284,315
Det livets ord vi bygger paa. 7, 220 ff
V, 336ff
Det Livsens Ord vi bygge paa. I, 221
Det lufter mildt i Høst fra Velsignelsernes Hjem.
IH, 435
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Det lys hvor Herren troner. F, 315
Det mulmer mod den mørke nat. /, 222f
Det mørknes alt, sollyset sig tildækker. V, 2gg
De Toner ej klage saa saare. III, jog
Det runde himlens stjernetelt. /, 223_ff
Det skal ej ske ved kraft og magt. I, 225/
V, 338f
Det skal forkyndes Verden om. II, 109 f
Det største Under her paa Jord. V, 127
Dette er dagen som Herren har gjort. V, 334
Det Troens Ord, som vi bekiende. V, 147
Det var en Tvekamp underfuld. II, 349
Det var om Midnatstide. V, 197!
Det var ved Sankt Mortens Tide. III, 101
Det vi ved, at siden slangens. III, 102
Det volder sure miner. IV, 255
Det år en ros utsprungen. I, 339
De unge kristne knæler ned. I, 226f
Deus ignee fons animarum. III, 307
Deus misereatur nostri. 111,491
Dich bitten wir, deine Kinder. I, 101
Dich, Gott, loben wir. IV, 261
Thih Got lopemes. IV, 261
Dicimus grates tibi summe rerum. 7F, 73ff, 192
V, 348
Die Beschwerden dieser Erden. 7F, 322f
Die Fraw von Himel ruffich an. II, 103
Die heiligen funf Wunden dein. IV, 134
Die helle Sonn leucht jtzt herfiir. III, 471
Die Himmel riihmen des Ewigen Ehre. V, 301/
Die Nacht ist hin, der Tag bricht an. III, 471
Die Nacht ist vorgedrungen. V, 314
Die Sach’ ist Dein, Herr Jesu Christ. I, 243 f
Diese arme Lebens-Zeit. IV, 208
Die seele ist dazu gebohren. V, 184]}
Die Seele Christi heilge mich. 777, 184
Die sele christi heylige mich. III, 184
Dis sind die heylgen zehn gebott. 77, i44ff
III, 196

IV, 57
Dies est lætitiæ in ortu regali. I, 365 f
77, 16ff
Dies est lætitiæ in sesto regali. II, 17
Dies est lætitiæ nam processit hodie. II, 17
Dies iræ, dies illa. 7, I2gff, 199 f
III,4J3
Die thrånen des Immanuels. Ill, 364, 366
Die zeit geht an, die Jesus hat bestimmt. 7, 160 ff
Dig bede vi, børnene dine. 7, ioif
Dig bede vi, o Hellig Aand. Ill, 424
Dig, dig, min Herre, vil jeg prise. I, 305
Dig, evig Gud, skee Ære. 7, 228f
V, 198,201
Dig, Gud, ske Tak evindelig. I, 110
Dig, Gud! skee Tak for alt det Gode. V, 236
26

Dig, Guds Søn fra Ærens Trone. 111,36
Dig milde Jesu lille. V, 197 f
Dig, o Gud, lovsynger vi. IV, 262
Dig rummer ej himle. 7, 227f
Dig, store Gud og Zebaoth. 7, 22g ff
Dig, store Gud, ske ære. 7, 228f
Dig store Herre Sebaot. 7, 22gff
IV, 51
Dig takke vi, o Herre Christ. V, 140
Dig takke vi, o Jesus Krist. 7, 231 ff
Dig vandre vi saa gerne med. 7, 233
II, 284,315
Dig vare lov och pris, o Krist. 1,237
Dig vil jeg elske, du min styrke. 7, 233 ff
Dig være loff og priss o Herre Christ. IV, 34
Tig wære laaff och priss o herre christ. I, 236
Dig være lov, o Herre Krist. 7, 233ff
IV, 34
Dig være, mildeste Gud Fader. 7F, ro6ff
Dim eyes for ever closed. V, too
Din dyre ihukommelse. I, 269
Dine Øine, o Christendom. V, 106
Din kirke, gode Gud. Ill, 463
Din Kirke, Herre! lad bestaae. II, 261
Din kirke-mark, o Gud. 7, 237/
Din karlek, Jesu, grans ej vet. 77, 77ff
Din kærlighed, o Frelser, os forene. 7, 23gff
III,19
Din, o Jesus, din at være. 1,307
Din rigssag, Jesus, være skal. 7, 243/
Din Synd den gjør dig blind og lam. IV, 446
Dir, dir Jehovah will ich singen. I, 305
Di rettferd er min bunad. V, 234 f
Dir, Jesu, lieber Jesu, dir. IV, 173
Dit Blod og din Retfærdighed. III, 342
Disciplerne tillige. V, 102f
Dit Hoved du bukke. IV, 41 o
Dit minde skal, o Jesus, staa. 7, 244 ff
Dit ord, o Gud, som duggen kvæger. 7, 248/
Ditt minne, Jesus, er so søtt. I, 269
Ditt verk år stort, men jag år svag. 7, 243/
Dit unge Mandskab knæler ned. I, 227
Dit værk er stort, men jeg er svag. I, 249 f

IH, 243
Di tyngre kross, di betre bøner. III, 99
Djupa, klara. I, 307
Djupe, stille. I, 307
Do Ihesus an dem creixtze stiinnd. II, 5
Dommens Dag med Vredes Torden. 1,132
Don, Kristus moarsse, dal. I, 447
A6!;<z év t>v(rfcrroiG ©ed). 7, 44
Drag ind ad dine Porte. 77, 44/
Drag ind ad disse porte. 7, 230/
II, 46
Drag, Jesus, meg. 1,252
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Drag, Jesus, mig. /, 25//

IV, 37
Drag ud, hver kristensjæl paa jord. 1, 252f
Dreyein’ger, grosser Gott, dem erd’. V, 53ff
Dreyeinig grosser Gott voll Ehren. V, 54
Dreieinig hochster Gott. V, 54
Du bange sjæl, hør trøstens bud. /, 253/
Du hist zwar mein und bleibest mein. I, 352
Du, der Menschen Heil und Leben. III, 34
Du dievel, skal den glæde ey. IV, i?of
Du dreimal grosser Gott. V, 350
Du er alene, store Gud. I, 254 ff
Du est allene, store Gud. I, 255ff
Du er, opstandne sejers-helt. I, 257ff
Du est. Opstandne Seyers Helt. I, 258ff
Du er vor skat, o Jesus sød. I, 260ff

V, 179
Du est vor Vægter tryg oc god (tro). I, 153

V, 199
Du Faderherlighedens Glans. V, 330
Du Folk, som Gud til evigt Gavn. I, 274
Du folk, som kristne kaldes vil. /, 272ff
Dv fons de ma pensée. II, 450ff
Du, Frelser, fandt din hjord udi. I, 274 ff
Duftende Enge og kornrige Vange. III, 267
Du gamle af dage. I, 276ff
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord. I, 277 ff
111,388

V, 339
Du gav mig, o Herre, en teg av din jord. /, 277 ff
Du gav os dagligt Brød i Dag. I, 102
Du gode hyrde, lad mig faa. I, 273ff
Du Guddoms-Sol, fuldstærk og blid. IV, 76
Du Guds Lamb uskyldig. IV, 35
Du går, i lefvernets omsorg sånkt. II, 344
Du hellige Guds Kirke her. III, 4
Du, Herre! afskilt har min lott. I, 281 ff
Du, Herre, gav mig mine kaar. I, 281 ff
Du, Herre, har bestemt mit Kaar. I, 282
Du Herre Krist. I, 187, 283ff
111,84
Du, Herre, som er sterk og stor. V, 284
Du hovudsmann, aa, du var sæl. IV, 21 o
Du Hyrde glemmer Faaret ej. I, 334
Du, Jesus, er min Himmelvej. 111,355
Du Jesu Christ, Mein Hoffnung hist. I, 285
Du kender jo den Herre bold. IV, 125
Du kjender nu den Herre bold. IV, 124
Du kommer, Zions Konning. V, 349
Du konge med din fagerdom. V, 262
Du, Kriste, est den lyse dag. I, 153 f, 287ff
Du, Kristus! er den klare Dag. I, 289

V, 339
Du kære sjæl, som vanker. I, 283ff
Du Konig und Gott der Wahrheit. III, 471
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Du Lebensbrod, Herr Jesu Christ. I, 231 ff
Du ledte frem, algode Gud. 1,291
Du ledte frem, Algodheds (al Godheds) Gud.
I, 65, 290 f
II, 225
Du ledte frem ved Almagts Bud. I, 142, 230f
Du lenze guot, des jares tiurste quarte. III, 188
Du lieber Herr S. Niclas won vns bey. II, 103
Du lilje i mit havebed. V, 314
Du lille, du kjære. I, 65
II, 226
Du livsens brød, Immanuel. I, 231 ff
Du loge av Guds kjærleiks-eld. III, 187
Du lofvet vær’ o Jesu Christ. Ill, 261
Du milde Lys, mens Nat omklamrer mig. V, 326
Du, min Gud, som alting kender. I, 442
Du månniska på jorden. V, 269
Du mætter smaae og store Munde. I, 109
Du, o Gud, år livets kålla. V, 282
Durch Adams Fall ist ganz verderbt. I, 397
V, 340
Du river ned hver mellemvæg. V, 48
Du seer, o Gud! min Længsel. 111,323
Du skal i denne verden ej. I, 234
Du, som bryder alle lencker. IV, 39
Du, som den store pinsedag. I, 234 ff
III, 179,465
V, 48
Du, som freden mig (os) forkynder. I, 236f
Du, som fromma hjertan wårder. II, 138ff
Du, som gaar ud fra den levende Gud. I, 237 ff
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Du, som Jord og Himmel baade. II, 211
Du som kristne hjarto varder. II, 160
Du, som kyssende fremtraaede. II, 124/
Du, som os af naade stor. 1, 300 ff
Du, som Sorg kann svala. IV, 322
Du, som vejen er og livet. I, 302f
Du Stjerners Skaber, Kristus god. V, 350
Du teufel solst die freude nicht. IV, 168ff
Du Trøster bedst i al vor Nød. 111,426
Du unser auserwåhltes Haupt. IV, 133
Du ved det nok, mit hjerte. /, 303/
V, 7b, 339f
Du Veien er til Salighed. I, 276
Du Verdens Folck, far vel. I, 382 f
Du Verdens Lys, nu Mulmet vælder frem. V, 326
Du vere lova, Jesus Krist. 111,263
Du volck, das du getauffet bist. 1, 272 ff
Du være lovet, Jesu Christ. Ill, 263
Du aand fra kirkens første tider. 1,304 ff
Dybe, stille. /, 306f
II, 363
III, 244
Dybt fornedres skal enhver. I, 307f
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Dybt hælder aaret i sin (dets) gang. 1,308/
III, 436
V, 34°
Dy, Gade, lane wy jnnychlick. IV, 261
Dyre bord, som Jesus dækker. /, 303f
Dødbider! hvor er din Brodd. III, 112
Døden dig trengde. 1,144
Døden er den sidste fjende. I, 310
V, 85
Døm mig, 0 Gud, og før min sag. 7,3ioff
E
Een alene har vort hjerte. 7, 3i3jf
Een for Alle har vort Hjerte. 1,314
Een Gud og alles Fader. 77, 360f
V, 343
Een Ting kun jeg ønsker frem for andre. I, 319
Et er nødigt, dette ene. 1,317f
Eet fornødent er, det ene. 7,315]}
II, 183
v, 340
Eet jeg ønsker frem for alt hernede. 7,318jf
Efter korte Hvile skal opstaae. V, 306
Eg fann min Gud i ungdoms aar. V, 261
Eg gjeng i faare kvar eg gjeng. II, 429
Eg hev ei tenaste stor for Gud. V, 262f
Eg lyfter upp til Gud min song. V, 247
Eg ropar høgt or djupet. 11,453
Eg synger jolekvad. I, 344
Eg veit i himmerik ei borg. 11,468
Eg veil meg ein svevn i Jesu namn. II, 472
Eg vil vaar Herre prisa. 11,488
Ehre sei dir, Christe, der du lidest not. IV, 279
Ehrsey dem Vater und dem Sun. 1,4
Eer sey dem Vatter und dem sun. I, 24
Ehr sey Gott vatter allezeit. I, 24
Eia recolamus. 111,258
Ein ander stelle sein Vertrauen. III, 30
Ein dalande dag, ei stokkut stund. I, 327
Einer ist’s, an dem wir hangen. 7, 313ff
Eines wiinsch’ ich mir vor allem Andern.
A 3i8ff
Ein feste burg ist vnser Gott. 1,417
II, 86, 103
III, 484
V, i56ff
Ein Gud, ein folkefader. II, 361
Ein hertz das Gott erkennen lernet. 7, 171 ff
Ein Jahr geht nach dem andern hin. 7,372f
Ein kind geborn zu Bethlehem. I, 357
Ein kindelein so lobelich. 7, 365 ff
Eyn kindelin so lauelick. I, 366
Ein kind ist gborn ze bethleem. I, 356
Ein låmmlein geht und tragt die schuld.
II, *95 ff
26*
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III,439
Ein neues Lied wir heben an. 111,438
IV, 261
Eins ist noht! ach Herr! diess Eine. 7, 315 ff
III, 39
Eit barn er født i Betlehem. I, 360
Eit aar me ser no atter renna. I, 373
Eya hvor vel Du veed min tarv og trang. II, 9
Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. 7, 320ff
II, 119
IV. 435
Eja, mit Hjerte inderlig Jubilerer. I, 326
Eya mit Hierte ret inderlig jubilerer. 7, 320 ff
Eya mit Hierte ret inderlig Met Lengsel. I, 322
Eja, mit hjårta, hur innerlig år frojden. I, 325
Eya, mitt Hierta rått innerligh Jubilerar. 7, 324
Ej vil jeg bytte. 11,310
Eldgamla Isafold. V, 289
Elendig her jeg vanker. I, 290
En dalande dag, en flyktig stund. I, 328
En dalende dag, en stakket stund. 7,326ff
II, 472
En dunkel ortagård jag vet. V, 275/
En Dør sig aabner i vor Daab. 11,67
Ene i den vide Verden. 7, 15/
En Fader oss forenar. 11,361
En fattig Giæst du seer, 0 Gud. 7, 280f
Engelen bar os Trøst. III, 108
Engle-Herolder, hør du dem. V, 320
Englen indgangen til jomfru Marie. I, 328
En hellig Morgensol opstaaer. III, 257
Enhver, der gaaer til Herrens Bord. I, 331
Enhver som Christen kaldes vil. IV, 331
Enhver, som tror og bliver døbt. 7,328
II, 137
Enhver, som æder dette brød. 7, 328 ff
En hyrde glemmer faaret ej. 7, 331 ff
En højtid er udi Guds stad. 7, 334
Een lomffru fødde eth barn y dag. I, 367
En Klippefæstning er vor Gud. V, 169
En Kristen bærer Sværdet. I, 181
En Krop, opfyldt med Gruus og Steen. IV, 206
En liden stund. 7,334/
En mitten in des lebens zeyt. III, 316
En Morgenstjerne underbar. 1,14
En Rose er oprunden. I, 338
En Rose er udsprunget. I, 338
En rose saa jeg skyde. I,335ff
v, 340
En sædemand gik ud at saa. 7, 333
V, 48
En sød og liflig klang. 7, 340 ff
En sød og salig Klang. I, 343
En søndagmorgen kvinder tre. 7,344 ff
IV, 236, 239
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En Tidssol har jeg set i Nedgang giode. III, 102
En vej eller anden. I, 347ff, 402
En Ædel-Steen er rosenrød. I, 190f
Er denne Tid ej glædelig. I, 369
Er der da saa stor en glæde. /, 349
Er du da en fange blevet. III, 412
Er du mismodig, kjære venn. I, 350
Er (Est) du modfalden, kære ven. /, 349
Ere the world, with light invested. II, 140j
Ervreuwe dich, lieffind krysten gemeyn. V, 346 f
Er Gud for meg, lat treda. I, 354
Er Gud for mig, saa træde. I, 350ff
111,387
Er Gud med mig, jeg haaber. 1,352
Er Gud med mig, saa pukke. I, 352
Erhalt uns Herr bey deinem Wort. I, 89 ff
Erhaldt vns, Pabst, bei deinem wort. I, 92
Erhebe dich, betriibtes Herz. I, 352
Erjeg end saa slem en Synder. V, 206
Er Kirkerne øde. I, 228
Er livet alt lifligt herneden. /, 354 ff
HI, 3°5»310
Er min vinter nær. V, 313 f
Ermuntert euch, ihr frommen. II, 371 ff
Erquicke mich, du Heyl der sunder. I, 1 igff
Er Skibet nu Og Folk i Fare sted. II, 227
Erstanden ist der heylig Christ. I, 344 ff
IV, 236
Er Troen ofte svag, i sær. V, 195
Erweckt euch, ihr glieder des hauptes, im himmel.
II, 381 ff
Es gingen drei Fråulein also friih. III, 193
Es glåntzet der Christen inwendiges Leben.
IV, 385ff
Es ist auf Erden kein schwerer leiden. I, 285
Es ist das hayl vns kummen her. II, 91 ff
Es ist ein Reis entsprungen. /, 335ff
Es ist ein roess endsprungen. V, 340
Es ist ein Ros entsprungen. /, 335 ff
Es ist gewisslich an der zeit. I, 130, iggff
Es ist nicht schwer ein christ zu seyn.
I, 21 o ff, 214
V, 203
Es kam ein Engel hell vnd klar. I, 409
Es kostet mehr, als man im anfang dencket.
I, 2I5ff
v, 336
Es kostet viel ein christ zu seyn. I, 211, 213J)
V, 203
Es liegt ein Schloss in Oesterreich. II, 466
Es spricht der vnweysen mundt wol. II, 93
Est du modfalden, kiære Ven. I, 349
Es wollt uns Gott genedig seyn. I, 4

III, 49'ff
Es wåhrt nur eine kurze Frist. II, 129
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Et Barn blev født i Bethlehem, Guds Himmel.
I, 360
Et Barn er født i Bethlehem. I, 356 ff, 415, 417,
419

III, 106, 263
V, 108
Et Barn er født i Bethlehem . . . Det er. I, 360
It barn er fød i Bethlehem. 1,357
Ith Barn er fød i Bethlehem. I, 357
Et barn er os ved Herrens store naade. I, 361
Et helligt liv, en salig død. I, 361 ff
Et Jomfru-barn er fød i dag. I, 368 f
Et kors det var det haarde, trange leje. I, 363/

II, 329
Et lam gaar hen, og bær dend skyld. II, 198
Et Lam gaar hen, og Skylden bær. II, 198
Et lidet barn saa lysteligt. /, 364 ff
II, 18,21,212
IV, 417

V, 346
Et lidet Barn saa yndeligt. I, 367
Eett lidet barn saa ærefuldt. I, 366
Et saligt Huus, som Dig har til sig taget. IV, 249 f
Et suk igennem verden gaar. /, 369/
Ett trofast hierthe aff all myn acht. I, 370 f
Et trofast hjerte, Herre min. 1,370 ff
II, 83
Et trofast Hierte, O Herre min. I, 370
Et aar vi atter se at sænke. 1,372f
Evige Fader! som alviis regjerer. 1,373ff
Evige Fader, som kærlig regerer. I, 373 ff
Evige Fader! som vældig regierer. I, 375
Evige Guds ord. V, 276f
Evigheds Klippe, spaltet for mig. V, 324
Evig sand er Herrens tale. II, 130ff
Evigt Liv i Himmerig. II, 162
Exultet iam angelica turba coelorum. I, 417
F
Fader, du vårs hjårta gommer. V, 277
Fader milde, lad din rige naade. I, 376
Fader og Søn og Helligaand. V, 147
Fader! ogsaa denne Gang. V, 34
Fader, tag dit Barn i Favn. II, 173
Fader, tak for dagligt brød. I, 106, 109
Fader, tak for liv og aande. 1,376
Fader vor vdi Hiemmerig. I, 102
IV, 57/
V, 334
Fager er den himmel blaa. 1,139
Fager er jordi. 1,141
Fagert er landet du oss gav. V, 252 ff
Fahrefort. I,376ff
Fair beyond telling. 11,310
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Falder paa dig modgangs hede. II, 395 ff, 424
Fald kun, fald ned, O du spedalske Mand.
IV, 210, 288
Fald ned, fald paa dit Ansigt ned. IV, 167
Far dog fort. I, 376ff

V, 340
Far, hvor flyver Svanerne hen. 11,437
Far vel da, Verden, du skalt faa. II, 446
Farvel, du hvilesøde nat. 1,379
Far vel du natt med hvile søt. 1,379
Farvel, farvel, udlændigheds land. I, 379/
Farvel med dine Gange. 1,290
Far, verden, far vel. I,38off
II, 402,422
IV, 186, 188 ff, 399 f

V,

119

Fedrane kyrkja i Noregs land. V, 269
Festum nunc celebre magnaque gaudia. III, 54. f
Flora, meine Freude. 111,22
Folkefrelsar, til oss kom. 111,145

V, 259
Foragter ej de ringe dage. 1,383/
V, 268
For al den Deel, som Gud har gjort. IV, 220
For alle Guds gaavor me takkar han. IV, 213
For alle helgen, som i Kristi tro. I, 386ff

V, 340
For all Thy Saints, who from their labours rest.
I,

386ff

Forbliv hos mig, snart falder Aftnen paa. V, 209
For deg, min Gud, eg no stig fram. V, 247
For deg, vaar Herre, aartusund er. I, 391
For den din store Miskundhed. 7, 40f
For den soleklare Gud. IV, 38 iff
For dig, o Herre, som dage kun. /, 389ff
For dig, vor Herre Jesus Krist. I, 244
For dig, vor Herre, som Dage kun. I, 391
For Dine Hellige, hvis Strid er endt. I, 388
For dine vidner, som budskab skal bære. I, 391 f
Fordum Alt var tomt og øde. II, 140f
Forfængeligt er alt, hvad Verden giver. I, 242
Forfæng’ligt er alt, hvad som verden giver.
I, 240 ff

III,19
Forfærdes ej, du lille hob. I, 392ff, II, 432
Forfærdes ei, du ringe Hob. I, 395
Forgange skal baade Himmel oc Jord. IV, 31 o
Forgeffuis er alt arbeyde och kaast. 7, 397f
Forgæves er vor kraft og kunst. 7, 396ff
For Herrens Aasyn gaaer min Vei. III, 347
For hvem skal jeg klage mit sorgfulde Mod.
II, 241
For hver en Helgen, som for Troen stred. I, 389
For hver en Helgen, som har kæmpet tro. V, 340
For Jesu fot falt Peter ned. V, 128

4°5
Forlad nw thyn swend, o Herre. III, 297
Forlen os freden, Herre, nu. I, 91,398ff
Forleen os Freden naadelig. I, 400
Forlen os Gud i Naade Fred. 1,400
Forleen os med fred naadelig. I, 400
Forlæ oss met fred nadelige. 1,399
For mig, Fader! ville du. IV, 465
For mine Børn og sæd. 111,468
v» 45
For Syndens Skyld i Dødens Baand. II, 354
Forsøger Ederselv. IV, 306/
Forsøm dog ey din Salighed. V, 300
For the Apostles’ glorious company. I, 387
Fortæl det gamle budskab. I, 401 ff

V, 34°f
Forunderligt at sige. III, 401
Fra dette Støv, som jeg beboer. V, 308
Fra Djævlen først ham havde fristet. II, 59
Fra Døde opstod den Herre Christ. IV, 236f
Fra Fjord og Fjære. V, 245/
Fra fordums Tid, vor Frelser-Mand. II, 309
Fra Gud vil jeg ej vige. 7, 403ff

V, 341
Fra Hal og Hytter smaa. II, 227
Fra Herrens egen Mund og Ord. IV, 153/
Fra Himlen Herrens Aand nedfor. 7, 407
Fra himlen højt jeg kommen er. 1,413
Fra Himlen høit jeg kommer her. 7, 413/
Fra Himlen højt kom budskab her. I, 209, 407ff
Fra Himlen høit kom Engles Hær. 1,413
Fra Himlen højt kom jeg nu her. 7, 411/
Fra Himlen høit, med Julebud. 1,411
Fra Himlen høit vi komme her. 1,414
Fra Himlen kom den Helligaand. I, 414ff
Fra Himlen kom en engel klar. I, 357, 359, 416ff
Fra himlen kom en Engle-skar’. I, 419
Fra Himlen kom Guds Engle-Skar’. I, 419
Fra Himlen kommer Engle-Hær. 1,419
Fra Himmelen hid til os ned. I, 419/

v, 341
Fra Himmelen høyt komme wi nu her.
7, 4/0/, V, 117
Fra Hiemmelen kom den Engele skar. 7, 417f
Fra Himmelen kom den Engle skar. I, 418
Fra Lysets Fader til os ned. 1,420
Fraa mennisken haffuer ieg wendt myn hw.
I>

422/

Fra Mennesket, fra Støvet her. 7, 423/
Fram skrider året i sin gång. I, 309
Fra Slettens lave Land. V, 292
Fra Solens Vugge til Solens Grav. III, 144
Fra verden har jeg vendt min hu. 7, 420 ff
Fra Verden haver jeg vendt mit Sind. I, 424
Fra verdens morgenstund udgaar. 7, 42sff
Fred er Jorderiges Savn. 7, 429/
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Fred hviler over land og by. I, 67, 427ff
Fred i Jesu død vi skulde. I, 429
Fred og frihet Norge eier. III, 256
Fred til bod for bittert savn. I, 429f
Fred til bot for saknad saar. I, 430
Frelseren er mig en hyrde god. I, 490
III, 103
Fremad, frem, Zion. I, 378
Fremad, Kristi Kongsmænd. V, 327
Fremad, Kristi Kæmper. V, 327
Frem i hellig leding. F, 927
Fremmed er vi alle dage. /, 490
Frevvt euch, jhr Christen alle. Il, 980f
Frisch auflf, mein Seel, verzage nit. /, 499J)
Frisk op, du Christen-Menighed. III, 442 ff
Frisk op! endnu engang. I, 492f
II, 150
Frisk op, min siæl, dog ej forsag. I, 435
Frisk op, min sjæl, forsag dog ej. Gud vil. I, 499 ff
Frisk op, min sjæl, forsag dog ej, Om end. I, 496ff
Frisch op min Siæl forsage ey. I, 494S
Frisk op, min Sjæl, og giv dig ej. I, 436
Frit mod, I Herrens venner. I, 498f
From Greenland’s icy mountains. II, 136
Fromme Gud, for dig jeg klage. I, 499ff
Fryd dig! du Jesu brud. I, 442f
Fryd dig, du Kristi brud. I, 433, 443, 444ff
Fryd dig i Guds behag. I, 447f
Fryd dig ved Guds Behag. I, 448
Frydetonen gaar mod tronen. 7, 448ff
Frygt ei, min Siel! frygt aldrig meer. IV, 197
Frygt, min Siel, den sande Gud. I, 301 f
Frygt, mit Barn, den sande Gud. 1,301
II, 126, 137
Frogda tig, tu Christi brud. I, 446
Frojd i hojden, Så att frdjden. I, 490f
Frolich sol mein hertze springen. I, 409

II, 2l9ff
Frolich wollenwyr Alleluia singen. Il, i4ff
III,491
Fraa høge himmel kj em eg her. 1,414
Fraa himlen kjem ein engleher. 1,419
Fuglen har rede og ræven har grav. I, 492
IV, 345
Fuld af under, fuld af kunst. 11,24
Fuldendt er naadens store værk. I, 492f
Fylgje med til urtegården. I, 455
Fådernas kyrka i Sveriges land. F, 267ff
Fæderneland ved den bølgende Strand. II, 404
Følger med til urtegaarden. /, 499ff
Følg, Jesu, med, Jeg er din Vandringsmand.
II, 284
For alla helgon, som i kamp for tron. I, 388
For Dig, o Gud, åro tusen år. I, 391
Forfaras ej, du lilla hop. I, 394f
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Forlån oss, Gud, din helga frid. I, 401
Forskræks ej hår du ringa Hæær. I, 394
Fortwifla ei tu klena tropp. I, 394
Fåfangligt år allt hwad som werlden skånker.
*39.11

I.

G
Gakk no av og grav mi grav. II, 115
Gak Siæl og tag dit Regne-Bræt. III, 156
Gak Sorg og Klag’. I, 82
Gak ud, mit Hjerte, søg Glæden blid. II, 4
Gak ud, min sjæl, betragt med flid. II, 1 ff
Gak under Jesu kors at staa. II, 9ff
IV, 360
Gak, Zions Brud. IV, 234
V, 104
Galilæer jo til Hobe. V, 98
Gammal år kyrkan, Herrens hus. III, 120
Gedult ist euch von nohten. V, 69 ff
Geduld ist noth, wenn’s iibel geht. III, 164
Gegriisset seyst du, Gott, mein Heyl. IV, 143
Gegriisset seyst du, meine krohn. IV, 143
Geh aus, mein hertz, und suche freud. II, / ff
Geht nun hin und grabt mein Grab. II, 112 ff
Geliebten Freund, was thut jhr so verzagen.
IV, 191 f
Gelobet seystu Ihesu Christ. 1,417
III, 143 f, 297ff
Gelobt sey Gott von Ewigkeit. IV, 347
Gen Himmel aufgefahren ist. V, 42
Gid jeg, o Jesus, følger dig. II, 8ff
Gid Jesu Glæde i os boe. 11,279
Giv Du os dagligt Brød idag. I, 102
Giv du vor Konge og al vor Øvrighed. I, 400
Giv jeg, o Herre, følger dig. 11,9
Giv mig, Gud, en salmetunge. II, 10 f, 309
IV, .
Giv Ørenlyd, I Folk. IV, 203
Gjer døri høg, gjer porten vid. II, j 12
Glade jul, dejlige jul. II, 11 ff
III, 126
V, 80
Gladelig vil me halleluja kveda. II, 15
Glaedeligh wylle wy alleluya syunghe. II, 14/
Gladelig vil vi halleluja kvæde. II, i4ff,

III,49i
Glanz der Ewigkeit, Gott und Herr der Zeit.
IV, 373
Gled deg, du Kristi brud. I, 446
Gloria et honor deo. IV, 295
Gloria in excelsis Deo. I, 45
Gloria Ere och priiss wære gudh y thz høegesthe.
I, 47
Glad dig, du Kristi brud. I, 447
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Glæd dig, Sion, glæd dig, jord. II, 16
Glæden hun er født i dag. I, 365
II, 16ff
III, 293
Glæderig og underfuld. II, 2, 23 ff
Gode Gud, din engleskare. II, 25f
IV, 4-3
Gode Gud, du os bevare. II, 125
Gode Gud! Jeg maa dig klage. 1,440
Gode Hyrde, Livsens-Brødet. IV, 348
God’s little child, what troubles thee. Ill, 233
God’s word is our great heritage. II, 89
Godt Haab, I gode Kristne. I, 438f
Godt og ondt i lys og mørke. II, 26f, 315
Godt og Ondt og Lys og Mørke. II, 27
Gåthar onnaia. III, 211
Go to dark Gethsemane. /, 453 ff
Gott, deine Giite reicht so weit. V, 2ggff
Gott der Reichthumb deiner Giite. III, 30
Gott der vater won uns bey. II, 102 ff
Gott der wirds wohl machen. II, y iff
Gott des Himmels vnd der Erden. II, 208ff
Gott eylet mit den seinen. 11,37
Gottes Kinder die Erlosten. 11,193
Gott gieb einen milden regen. II, 138f
Gott, heilger Geist, hilff vns, mit grund. II, 47ff
Got, heylger schopffer aller stern. IV, 423
Gott ist gegenwårtig. 111,132

V,

295ff

Gott ist mein Heil, gliick, hiilff vnd trost. III, 404
Gott lob, die Stund ist kommen. II, 35ff
Got loben wir in aller wirdikeit. I, 46
Gott Lob, nun ist es wieder Abend. Ill, 348
Gott lob, nun ist es wieder Morgen. III, 348
Gott! mein Hertze Danck Dir sendet. III, 62 ff
Gott sey Danck durch alle Welt. V, 21 f
Gott sey gelobet und gebenedeyet. II, g8f
Gott sei gelobt! heimwårts es geht. IV, tot
Gott Vater aller Giitigkeit. IV, 54
Gott Vater, der du deine Sonn. IV, 126ff
Gott Vater in dem Himmelreich. III, 240
Gott wohnt in einem Lichte. ¥,314/
Grand Dieu! nous te bénissons. I, ggff
IV, 268, 431
Grates nunc omnes reddamus. III, 238f
Grosser Gott! der mich erschaffen. III, 330ff
Grosser Gott, wir loben dich. I, 60
IV, 428ff
Grosser Prophete! mein hertze begehret.
IV, 432f
Gvd aff sine barmhertigheet. 11,97
Gud aldrig dem forlader. II, 27ff
Guddomsstraale, himmellue. II, 30f
Guddomsstraale, naadens Ånde. II, 31
Gud, du al Godheds Kildevæld. II, 412

Gud, du fra dine de herlige højeloftssale. II, 31 ff
III, 112,435
Gud, du som lyset og dagen oplod. II, 33
Gud, einast Gud i himmelhøgd. I, 50
Gud, efter dig jeg længes. II, 34/
Gud ene tiden deler. II,35ff
Gud er Gud, før jorden skabtes. I, ggff,

II, 38
Gud er her tilstede. V, 2gy, 298
Gvd fader bliff tw nw med oss. II, 104
Gud-Fader god i Himmerig. I, 102,
IV, 59 f
Gvd fader oc Søn oc then Helliaand. III, 440
Gud Fader og Søn og Helligaand. I, 166ff
Gud-Fader og Søn og Hellig-Aand. III, 442
Gud Fader os bevare. V, 197
Gud Fader Søn oc den hellig Aand. I, 5
Gvd Fader Søn och Helligaand. III, 441
Gud Fader Søn oc hellig Aand. I, 423
Gud Fader Søn og Hellig Aand. III, 216ff
Gud Faders Søn gik hjem til sit. II, sgf
Gud Fader udi evighed. II, 40f
Gvd Fader vdi Himmerig, Guds Søn met
III, 240
Gud fader wdy himmerigh, sin villie. I, 400,

II, i46ff
III,2i6
Gud, faste Grund for alt, som er. V,33i
Gud frede um vaart fedreland. V, 284
Gud, før os ved din egen haand. IV, 88
Gud gav i skaparorda. V, 270
Gud gav i skaparorden. V, 26gff
Gud giffue vor Konning oc all Øffrighed.
I. 399 f
Gud, giv Kirken Mænd og Fædre. III, 264
Gud, giv os dagligt brød i dag. I, 102
IV, 60
Gud, haldt oss fast i trui sann. V, 260
Gud, haldt oss uppe ved dit ord. I, 94
Gud har av sin barmhårtighet. II, 97
Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre.

II, 41 f
IV, 418f
Gud hegnet sig en vingård inn. 1,427
Gud, Heilag Ånde, rett oss lær. II, 48
Gud Helligaand, du fører. II, 46
Gud Helligaand, du giver. I, 251
II,

42ff

Gud-Helligaand! Du Skat saa skjøn. IV, 113
Gud Helligaand! hvor du gaar ud. III, 124
Gud Helligaand, i tro os lær. II, 47ff
Gud Helligaand, o kom. II, 43f
Gud Helligaand, opfyld med lyst. II, 50ff
III, 146, 149, 150
Gud Helligaand, vor igenføder. II, 31 ff
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Gud Helligaand, vor Trøstermand, Du Sandheds.
II, 55
Gud Helligaand, vor trøstermand! Med rette.
II, 53 ff
III, 153
V, 342
Gud Herren er min hyrde god, min vogter.
II, 55J
Gud Herren er min Hyrde god, Og mig. II, 56
Gud Herren er vor faste Borg. V, 169
Gud Herren saa til jorden ned. 11,57
Gud, hos dig år livets kalia. V, 278
Gud! hvo er jeg, hvad er min Kraft. III, 385
Gud, jeg troer og det bekiender. III, 122
Gud, lad dit ord i naade lykkes. II, 58/
Gud lade rolighed og fred. I, szg ff
Gud, lad os prøve. III, 435
Gud lat din Ånde og ditt ord. I, 23
Gvdt lodt røst aff skyen lyde. 11,148
Gud loed sin røst aff Skyen lyde. II, 148
Gud, med din Aand vor Fører vær. II, 47
Gud, min Gud, som wille an. V, 32 ff
Gud, mit hjerte tak dig sender. III, 62 ff
Guds egen kære Søn. II, 53
Guds englar song i stjernetal. I, 208
V, 336
Guds engle i flok! synger liflig i kor. II, 60, 80
Guds Engle sang i Stjerne-Tal. I, 207f
V, 336
Guds-fingrene grande. IV, 411
Guds Fred det er den største Skat. II, 61
Guds fred er mer end englevagt. II, 60f, 130
III, 142
Guds fred, hvor I bygge. II, 311
Gvds Godhed ville wi prise. II, 62f
Guds godhed vil vi prise. II, 61 ff
Guds-husets dør er i vor daab. II, 65 ff
Guds igenfødte, ny-levende sjæle. II, 68ff
Gud signe vaart dyre Fedraland. V, 248ff, 254
Gud signe vaart folk der dei sigier og ror.
V, 257f
Gud, sjaa fraa himmelen her til. I, 27
Gud skal all ting lage. II, 74
Gud skal alting mage. II, 71 ff
Gud! skal din Kiøbte med dit Blod. V, 308
Gud skee Lof! det fuldbragt er. III, 446
Gud ske Lov for al hans Naade. II, 396
Gud skee lof, fuldkommen er. 111,446
Gud ske tak og lov. 11,406
V, 288
Guds Kirke er saa fast en Borg. II, 86
V, 167
Guds Kirke er vor Klippe-Borg. II, 88
Guds Kirkes Dør er i vor Daab. 11,67
Guds Kirkes Dør det er vor Daab. II, 67
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Guds kirkes grund alene. II, 74ff
Guds kirkes grunnvoll ene. II, 77
Guds Kirkes stærke Grundvold. II, 76
Guds kyrkas grund år vorden. II, 77
Guds kyrkas hårlighet och åra når. V, 269
Guds kyrka år ett gammalt hus. III, 120
Guds kyrkjefolk, syng for vaar skapar med von.
II, 82
Guds kærlighed ej grænse ved. II, 77 ff
Guds Menighed i Syd og Nord. II, 67 f
Guds Menighed, luk op din Mund. II, 279
Guds Menigheds det skjønne Navn. I, 151
Guds menighed, syng for vor skaber i løn.
II, 80 ff
Guds Naade altid jeg prise vil. I, 370
II, 82ff
Guds naade høgt eg prisa vil. II, 84
Guds naade højt jeg prise vil. II, 82ff
Guds Naade jeg altid prise vil. 11,84
Guds Naade jeg nu prise vil. 11,84
Guds Naade og Aarvaagenhed. I, 425
Guds Naade-Soels Aarvaagenhed. I, 426
Guds Naades Aand, til evigt Gavn. III, 180
Guds ord blev aldrig bundet. II, 84 ff
Guds ord det er vort arvegods. II, 86ff

,

III 255

IV, 459
V, 161 f, 167
Guds ord det er vaar fedrearv. II, 89
Guds-Ordet er vort Arvegods. II, 89
Guds Ord og Bud os følge bør. IV, 27
Guds rige lignes ved et frø. II, 65ff
Guds riges evangelium. II, 8gff
Guds Riges Fred skal ene. V, 9
Guøsson, Kristur kær. V, 288
Guds Søn annammer Syndre, kom. I, 334
Guds søn er kommen aff himmelen nid. II, 34 ff
Guds Søn er kommet fra Himmerig. II, 97
Guds Søn er kommen til os nid. II, 97
Guds Søn hand sagde selff disse ord. 11, 319 f
Guds Søn jeg ser i purpurklæder. II, gi
Guds Søn kom ned fra Himmerig. II, gi ff
Guds Søn kom selv til Jordans Flod. III, 198
Guds Velbehag, grundløse Kierlighed. III, 74
Guds Venner! vil til evig Tid. III, 385
Guds Vilje j eg véd. 11,257
Guds Ære brede Himle ud. V, 302
Guds Aand er kraftbeviset. II,i25ff
Gud, ved din Aand os saa bered. I, 420
Gud! ved din Aand, ved Ordets Røst. IV, 123
Gud, vi er i gode hænder. II, 37f
Gud vil vi love og af hjertet prise. II, g8ff
Gud, vor Fader, staa os bi. II, 102 ff
Gud, vor Frelsers, Christi Fred. IV, 354
Gud vor Skaber vi tacke dig O Herre. IV, 75
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Gud wære laaffuet altidt oc benedidz. II, 100
Gud være lovet altid og benedidet. II, 100
IV, 34, 172
Gud være lovet evig nu og priset. II, 102
Gud være lovet og af hiertet priset. II, 101
Gud være lovet og evig priset. II, 101
Gud være lovet, som her os vil give. II, 101 f
Gud være os miskundelig. III, 493
Gull, røkelse og myrra fin. I, 225
Gustav Adolph der Edle Held. I, 392
Gør dig dog, min aand, bered. Il, 106ff
Gør dig nu rede, kristenhed. II, togf
V, 222
Gør døren høj, gør porten vid. II, uoff
Gør, Jesus, som al Magt og Styrke ejer. I, 243
Gor porten hog, gor dorren bred. II, 112
Gå hjem velsignet av din Gud. V, 170
Gaa nu hen og grav min grav. II, 1 isff
Gaar det. Herre, som jeg vil. II, 115/
Gaar nu, gaar frem, I viise Herrer gaar. I, 223
Gaa ud min Sjæl! betragt med Flid. II, 3J
Gå under Jesu kors at stå. 11,8

H
Hail Thee, Savior and Atoner. II, 207
Alleluia thet bør oss altyd siunge. II, 15
Halleluja, eg nu Hev Jesus funne. II, 120
Halleluja for lysets drot. II, 117f,
IV, 450
Halleluja, jeg har min Jesus fundet. II, ii8ff
IV, 37. 434 f
Han deler ud det hvide Brød. V, 155
Handi hans far min var sliti og hard. V, 253
Han kom til os fra Himmerige. II, 268
Han på korset, han allena. V, 284/
Han paa korset, han alene. V, 285
Hans legem vi begrave nu. II, 120 ff
Han, som har hjulpet hidindtil. 1,187
II, 123/
III,67
Han, som med et kys fremtraadte. II, 124/
Han, som paa jorden bejler. II,i25ff
111,289
Han, som var et Barn paa Jord. I, 139
Han stod med straalekransen. III, 313
Han staaer paa Randen af sin Grav. V, 154/
Har haand du lagt paa Herrens plov.
II, 128ff, 383
Hark, how all the welkin rings. V, 319ff
Hark, the herald angels sing. V, 3igff, 324
Har vi toppet, maae vi dale. II, 130ff
Hast du denn, Liebster, dein Angesicht also
verborgen. Ill, 250
Haf Tak, O Gud, for denne Dag. IV, 362
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Hav Tak, o Gud, vor Skabermand.
I, top/, 111,112
Hedenskabets Frelser-Mand. Ill, 145
Hedningers Genløser, kom. 111,145
Heilage Ånde, kom ned ifraa høgdi. V, 242
Heilagur, heilagur, heilagur. V, 291 f
Heiland, du bist mir ein Hirte gut. I, 430
Heil deg, Frelsar og forsonar. II, 207
Heylge Jesu, hemelsch vorbeeld. III, 48
Heil’ge Jezus. mij ten leven. III, 48
Heil’ger Geist, Herre Gott. 111,139
Heil’ger Tisch, den Jesus decket. I, 309f
Helliger Geist, du Trbster mein. III, 139
Heyligs kreucz, ein paum gar aine. I, 449
Heiligster Jesu, Heil’gungs Qwelle. III, 46ff
Hela werdhen klaghar sigh. II, 344
Hele Verden ej opvejer. III, 122
Helfft mir Gotts giite preisen. II, 62 ff
Helge ånde, hjårtats noje. 11,142
Helge And, mins hjertans noje. II, 142
Helgen her og helgen hisset. II, 132ff, 143
V, 127
Helig, helig, helig, Herre Gud allsmåktig. II, 137
Hellig er Gud fader. IV, 34
Hyllich ys Godt de Vader. IV, 34
Hellige, hellige, hellige. V, 291
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig.
II, 135 ff

v, 342
Helligste Frelser Jesu Hide. III, 48
Helligste Jesu, helligheds kilde. III, 48ff
Helligste Jesu reenheds kilde. III, 48
Helligste Treenighed. II, 137
Helligste Trefoldighed. I, 328

II, 137
Helligaand, kom mildelig. III, 140
Helligaand, de frommes glæde. Il, 138f
Helligaanden trindt paa jord. II, 139f
Hellig-Aand, du største Gave. 11,143
Helligaand, hør hvad vi bede. II, 140/, 144
Helligaand, vor sorg du slukke. II, 141 ff
Helsans gåfwa, dyra gåfwa. III, 87f
Helveds Klarhed Daarer dyrke. IV, 188
Her ei ties, her indvies. II, 199
Her er de hellige ti Guds bud. I, 417
77, 144I
Her er forvist nær Tiden ved. I, 200
Her er Guds Huus og Himlens Dør. II, 65ff
Her er Guds Hus og Himlens Port. II, 66 f
Her er nyt fra Dødens Porte. IV, 416
Her gaar et Lam oc Skylden bær. II, 198
Her kjem me, dine arme smaa. 11,151
Her kommer dine Arme Smaa. I, 185
77, J49ff
Her kommer, Jesus, dine smaa. II, i4gff, 259
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Herleg er huggen. II, 310
Her ligger jeg nu kold og stiv. II, 443
Herlighedens Gud. II, issff
V, 266
Herligste Jesus, alle Herrers Herre. I, 140
Her mødes alle veje. II, 155/
IV, 459
Herra Jesii! min hlifd ert }ju. III, 84 ff
Herr, auff dein Wort solis seyn gewagt.
III, 150ff, 158
Herr deinen Zorn wend ab von uns mit Gnaden.
I, i?
Herr du bist wiirdig preiss und ruhm. I, 354ff
Herre, bryt ditt brød. V, 310
Herre, du, som fyldte Huset. IV, 252 ff
Herre, du velsigne, raade. II, 160
Herre Gud, dit dyre navn og ære. I, 248

II,

156ff

Herre Gud, du er og bliver. II, 158ff
Herre, Gud, du Guds Lam, Faderens Søn. IV, 33.
Herre, Gud Fader, du vaar høgste trøyst. III, 204
Herre, Gud Fader, du vor høi’ste Trøst. III, 204
Herre Gud Fader i Himmelen. III, 241
Herre Gud Fader stat oss by. II, 104
Herr Gud, vi love dig. IV, 265
Herre Gud, vi var i nød. II, 160
Herre, hvor skal vi gaa hen. II, 160 ff,
Herre, jag vill bida. V, 380f
Herre ieg er nu gammel oc graa. I, 148
III, 349f, 374
Herre, jeg har handlet ilde. II, iSgff
IV, 459
Herre, jeg hjertelig ønsker at fremme din Ære.
IV, 235
Herre, jeg kommer for dig at tilbede. II, 165/
Herre, jeg vil bie. V, 281
Herre, jeg vil gerne tjene. II, 166
Herre, jeg vil stille. V, 381
Herre Jesus, du som troner. II, 166f.
Herre Jesus, eg hev synda. 11,165
Herre Jesus, giedens kilde. IV, 454
Herr Jesu! Gud og menniske. V, 176
Herre Jesus, kom at røre. II, i6yf
Herre Jesu Christ, al verdsens trøst. IV, 67
Herre Jesu Christ, dig til os vend. IV, 135ff
Herr Jesu Christ, dig til os vend. IV, 136 f
Herre Jesus Krist, from, mild og god. II, 168ff
Herr Jesu Christ, from, mild og god. II, 170
Herre Jesu Christ, Min Frelser du est. I, 383 ff
Herre Jesu Christ, min Frelser god. II, 170
Herre Jesu Christ, mit Leffneds Lius. IV, 133/
Herre Jesu Christ, mit Levnets Lys. IV, 134
Herr Jesu Christ mit Lifvis Lyst. IV, 133
Herre Jesu Christ sand Gvd oc Mand. V, 174 ff

Herre Jesu Christ sand Mennisk og Gud.

V, 173f
Herre Jesus, som du bød. II, 171 ff
Herre Jesus, stærk og mild. II, 173/
Herre Jesus, vi er her. II, 174 ff
Herre Kristus, dig til ære. II, 176
Herre Kriste, du din kyrka. V, 269
Herre, kvar skal me vel av. II, 162
Herre, lad nu din Tienere fare i Fred. III, 297
Herre! med dit Skaberværk. II, 60
Herren af søvne opvaagned, opsprang. I, 118

II, mff
IV, 415
Herren god, som uden grænser. II, 180f
Herren hand er min Hyrde god. II, 55ff
Herren han har besøgt sit folk. II, i8sff, 186
Herren han sagde til Herre min. II, 309
Herren opstaar, og Hans Fiender adspredes.

II. 177
Herren sig hæver. IV, 302
Herrens kirke er paa jord. II, 185f
V, 178
Herrens Røst er over Vandet. II, igo ff
Herrens røst, som aldrig brister. I, 253
II, i86ff
III, 116
Herrens røst var over vandet. II, igo ff
Herrens Raad ei Støv udgrunder. III, 256
Herren strækker ud sin arm. II, igs
Herrens trugne vener møtast. 11,193
Herrens venner ingensinde. II, igsf
Herren taler: Øer, hører! II, iggff
Herren vor Gud og Skabermand. V, 170
Herren, vår Gud, år en konung i makt och i åra.

III, 252
Herre, signe du og raade. II, 158ff
Herre, signe tu och råde. II, 158
Herre, vor Gud med det ømmeste Hjærte.

I,

391f

Herr Got, deyne gewalt, ist vber jung vnd alt.
V, 28 f
Herr Gott, dich loben alle wir. IV, 74/
Herr Gott, dich loben wir. IV, 361 ff, 431
Herr, ich håbe missgehandelt. II, i63ff
Herr Ihesu, hilff, dein Kirch erhalt. 7, 317
Herr Jhesu, kom, denn es ist zeit. V, 139
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend. IV, i35ff
Herr Jhesu Christ, du hochstes gut, du. II, i68ff
Herr Jesu Christ, du hochstes Gut, Von dem.
II, 169
Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht. IV, 133
Herr Jesu Christ, mein trost du bist. I, 285
Herr Jesu Christ, war Mensch vnd Gott. III, 406
V, *72ff, 347
Her Jesu Christ, war minsch vnd Gott. V, 172
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Herr Jesu, meines Lebens Licht. IV, 133
Herr und Gott! wir loben dich. IV, 429
Her samles to Hjerter. III, 1
Her ser jeg da et lam at gaa. 1,74
II, 2. i95ff
IH> 439
Her ser jeg jo et lam at gaa. II, 198
Her staar vi nu i flok og rad. II, 151
Herzen, die den Herrn gefunden. II, 193
Hertzlich lieb hab ich dich, o Herr. 7, 7
Hertzlich thut mich erfrewen. III, 388ff
Hertzlich thut mich verlangen. III, 320ff
Hertzliebster Jesu, was hastu verbrochen.
IV, igiff
Her vil ties, her vil bies. II, rggff, 424
III,177
IV, 36, 232, 303
V, 184
Heut’ ist der tag des heyls. II, 332
Hev hand du lagt paa Herrens plog. II, 129
Hier liegt vor Deiner Majeståt. I, 244
Hil dig, barn i krybben lagt. 11,203
Hil dig, Frelser og forsoner. II, 203ff, 271
IH, 56
Hil dig, kjære Drenge-Moder. 11,29
Hil dig, vor Fane. III, 229
Hilff, Gott, dass mirs gelinge. IV, 12
HilfFgot, wie ist der menschen not. II, 93
Hilff grosser Konig, Herr Jesu Christ. I, 219
Hiil, Jesu, dig, Estu her midt iblandt. III, 284
Hiljesus, lov hans Navn og Magt. V, 216
Hillich ys Godt de Vader. IV, 34
Hilsæl, du store Fødselsdag. III, 271
Himlane, Herre, fortelja di æra. II, 207
Himlene, Herre, fortælle din ære. II, 207, 208
V, 301
Himlene, Talsmand, fortælle din ære. I, 118
II, 207ff
Himlens Gud og Drot paa jorden. II, 208ff, 350
Himlens Gud oc Jordens Herre. II, 210f
Himlens morgenrøde. II, 21 if
III, 53, 183
Himlen aabnes, mørketsvinder. II, 212/
V, 24
Himlen aabnes, Taagen spredes. II, 213
Himmel-Farten saae i Løn. IV, 228
Himmel! luk nu op din Favn. III, 162
Himmel-søde Gud og Fader. IV, 167
Himmerigis Rige lignis maa. I, 370
II, 83
Hjelp meg, Herre Krist, aa strida. V, 254
Hiem fra aid min sørge-quide. IV, 15 f
Hierte Fader, Godheds Rood. 7, 104/, 107
Hjerte Fader, straf mig ej. 77, 2i3ff
Hjerte Jesus, kære Broder. III, 412
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Hjerte, lad dig ej indbilde. 77, 216ff
IV, 218 f
V, 343
Hiertelig jeg nu længis. 777,322ff
Hiertelig kier haffuer jeg dig Herr. I, 8
Hiertlig Kier haffuer ieg dig O Herr. I, 8
Hjertelig mig nu længes. III, 323
Hiertelig monne mig glæde. 777,332ff
Hjerte, løft din glædes vinger. II, 2, 2ig ff
Hielper mig oc Gud priser. II, 64.
Hjælp, Gud, at jeg nu kunde. IV, 12
Hielp, Herre! mig, at jeg med Flid. I, 159
Hielp, Jesu! at i Livets Gang. I, 182
Hjælp, Jesus, hjælp, at jeg din naade finder.
77, 222/
Hjælp os, o Jesu kjære. V, 197
Hjaa Gud er alltid gieda. II, 225
Hold op med at sørge og klage. 777,304 ff
Holt op nu, du sørgelig Klage. III, 305, 308
Hold oppe, Gud, hos os dit Ord. I, 94
Holy Ghost! dispel our sadness. II, 143 f
Holy, holy, holy! Lord God Almighty. 77, i3sff
Hosanna! milde Davids Søn. IV, 299
Hosanna to the Prince of Light. 77, 117f
Hos dig, o Jesus, sent om nat. 77, 223/
Hos Gud er idel glæde. 77, 224f
Hos Gud før Verdens Grund blev lagt. I, 453
Hos Herren paa det Høie. 777, 31 iff
Hoss korssens tree. Ill, 414/
Hostis Herodes impie. III, 195
Hulde Gud! for dig jeg klager. 1,440
Hun er ej død, hun sover kun. III, 313
Hur hårligt vittna land och sjo. V, 286f
Huset, som Gud har bygt. I, 65
77, 22sff
III, 2
Hvad bryder verden mig, og alle verdens glæder.
II, 234
Hvad er det for en snække. I, 439
77, 227f
Hvad er det godt at lande. 77, 263ff, 454
Hvad er det got i Jesu Arme. 77, 266ff
Hvad er dog Paaske sød og bliid. 77, 268ff
Hvad ere de christne dog glimrende smukke.
IV, 275,557/
Hvad fattes mig ? hvi er jeg dog. 77, 228ff
Hvad Gud han vil, det altid ske. 77, 230ff
Hvad Gud hand vil skee allentid. II, 232
Hvad gaar mig verden an. 11,2331,301
Hvad har du giort, at mand, o Jesu lille. IV, 192
Hvad Herren vil, det altid skee. II, 233
Hvad hører jeg i Paradiis. 77, 2ggf
Hvad Kald jeg end i Livet fik. V, 119
Hvad kan der times os for Nød. 11,237
Hvad kan os komme til for nød. 77, 233 ff
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Hvad kan veie op den giede. II, 263
Huad min Gud vil det skee alle tid. II, 231 f
Hvad min Gud vil, det ske altid. V, 343
Hvad min Gud vil, maa gange frem. II, 232
Hvad maa mit Hjerte sige. III, 401
Hvad Nød og Trængsel mig har mødt. IV, 198
Hvad seer min Sulamith. II, 201
Hvad solskin er for det sorte muld. III, 126
Hvad Trøst kan det mig give. 111,433
Hvad vindes ved Verdens vidtløftige Hav. V, 79
Hvem der havde dog forlaaret. II, i88f
Hvem er den Drot med Ære. V, 219
Hvem kan så højt sig svinge. V, 314
Hvem kunde vel forglemme. V, 312
Hvem seer jeg hist som Lammet gaae. II, 199
Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod. II, 238jf
Hvem tror dogjesu egne Ord. II, 295
Hvem tror paa Jesu egne Ord. II, 295
Hvem vil med til Himmerige. 11,307
Hver mand skal tage vel i agt. II, 242f
Hvert et lys i livets nat. II, 243/
Hvert Kristenhjerte glæde sig. V, 141
Hvert menneske berede. IV, 209
Hver Vaar, naar Taagerne flygte hen. III, 285 f
Hvi er dine Klæder saa røde. 11,271
Hvi græmmer, Hjerte, du dig saa. III, 381
Hvilestunden er i vente. II, 244/
Hvi mon de Hyrder flokkes saa. V, 116
Hvis Herren god ej tager. V, 197
Hvi skulde du dig klage. II, 28f
Hvi vilt du saa dig klage. II, 27ff, 30
Hvo ene lader Herren raade. II, 252
Hvo er det, som mig kjærlig favner. IV, 110
Hvo hjertet vil omskære. II, 243 ff
Hvo ikkun lader Herren raade.
II,121,247/, 272
Hvo kan betale syndens sold. II, 252ff
IV, 9
Hvo maa ej dø og daane hen. II, 258
Hvo paa Gud tror, han sikker bor. II, 254ff
Hvor blev Guds jord et dejligt sted. II, 256f
Hvordan end Pilatus hinked’. II, 257/
Hvordan takker vi vor Herre. II, 238ff
Hvor dejlig skal Guds kirke staa. II, 260ff
Hvor der er tro paa Gud. II, 263
Hvor ei sit Huus Gud bygge vil. II, 273/
Hvor er det godt at lande. II, 263ff
V, 343
Hvor er det godt, i Jesu arme. II, 265 ff
Hvor er det godt ved Herrens hjerte. II, 268
Hvor er dog din Naade. /, 276f
Hvor er dog påske lys og blid. II, 269
Hvor er dog paaske sød og blid. II, 268ff
Hvor ere de kristne dog glimrende smukke.
IV, 388
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Hvor er lammet, offerlammet. II, 270f
Hvor er nu Edens Have. IV, 147
Hvor er nu Vorherres Grav. IV, 147
Hvor er saadan een. II, i53ff
Hvorfor, mit Hierte, klemmis du. II, 374ff
IV, 452
Hvorfor skal jeg mig beklage. IV, 363 ff
Hvorfor skal mig nu skrække. IV, 14
Hvorfor skulde jeg forsage. IV,362ff
Hvorfor skulde jeg mig græmme. IV, 366
Hvorfor vil jeg mig bedrøve. IV, 366
Hvor faar ieg hvilested. IV, 192
Hvor glindser de Christne indvortes i Live.
IV, 387
Hvor got er det at tiene Gud. II, 8ff
Hvor got er det i Jesu arme. 11,267
Hvor Gud mig fører, gaar jeg glad. II, 272f
V, 343
Hvor Gud sit hus ej bygge vil. II, 273/
Hvor gaar Du hen, O søde Himmel-Søn. II, 296
Hvorhen? Fortvivlede, hvorhen. II, 274ff
Hvorhen, forvildede, hvorhen. II, 274/
Hvor herlig vidner land og hav. V, 286
Hvor herligt kan, o Gud, vi se. V, 286f
Hvor Herren ikke Huset bygger. III, 182
Hvor hjertets lyst er liv og fred. V, 48
Hvor kan jeg noksom skønne paa. II, 277ff
Hvor kan vi Jesus kende. V, 58
Hvorledes skal jeg møde. II, 202, 273 ff
Hvor liflig, hvor rolig. II, 311
Hvor liflig og hvor yndig. II, 289
Hvor lifligt er det dog at gaa. I, 96, 233
II, 283ff
III, 245, 271
Hvor lystelig og yndig. 11,289
Hvor lystig, sød og yndig. II, 283ff
Hvor mørk end tordenskyen drev. V, 314
Hvor ofte har du hørt Guds Ord. II, 277
Hvor salig er den lille flok. II, 230f
V, 47
Hvor saligt var det ægtepar. II, 231 ff
IV, 285
Hvor ser det ud i verdens ørk. II, 233 ff
Hvor skal jeg vel lindring finde. /, 71 f
III. 59
Hvor skøn lyser i strålekrans. V, 333
Hvor stor er dog den glæde. II, 236f
V, 268
Hvor straaler de Kristne i Helligheds Smykke.
IV, 389
Hvor svært, naar man er syg og mat. II, 237/
Hvor tungt at ligge syg og mat. II, 238
Hvor sød er dog den Tale. I, 307
II, 363
III, 244
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Hvo sig fortrøster Paa den Højestes magt. IV, 67
Hvo sig med Gud forbinder. I, 354
Hvo som kun Gud vil lade raade. II, 249
Hwo som wil leffue Christelig. II, 147
Hvo som vil leve lykkelig. 11,149
Huo som vil salig vdi Verden leffue. III, 274, 277
Hvo staar for Paradiset der. II, 299/
Hvo ved, hvor nær mig er min ende. II, 300ff
Hvo ved, hvornaar mit liv har ende. II, 300 ff
Hvo vil med til Himmerige. II,305ff
Hvo vil mig anklage. II, 307f
Hyggelig, rolig. II, 309ff
IV, 1
V, 290
Hymnus angelicus. I, 44 ff
Hyrden er een, og saa hans hjord. II, 311
Hiiter! wird die nacht der siinden. V, 202ff
Hårlig år Guds himmel blå. I, 139
Hårlig år jorden. I, 141
Hått’ich jetzt hunderttausend Zungen. IV, 107 f
Højhedens Gud, som kom herned. II, 312
Højlovet vær, o Jesus Krist. V, 345
Høitids-Dagen, Høiheds-Gangen. Ill, 55
Højtidsdagen, Høitidsgangen. III, 55
Hører dog op at kvide og kære. III, 308
Hører I, som græde. II, 312ff
V, 19
Hører I, vor Herre kalder. II, 314 ff
Hører til, I høje Himle. II, 6, 316ff

,
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IV, 277
V, 343
Hører til j christrogne alle. III, 309
Hører Verdens Øer hører. II, 167f
Hør, ja hør heroldens røst. V, 320
Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme. II, 319S
Hør Nyt og Got Ved Herrens Engle-bud. III, 457
Hort auf mit Trauern und mit Klagen. II, 120
Hoert auff zu waynen vnnd dagen. II, 120
Hort ihr Herrn und lasst euch sagen. V, 200
Hør vor hellig-aftens bøn. I, 118
II, 32off
IV, 382
Høyr ordi djupt or kjærleiks grunn. II, 8
Haab paa Herren med freidigt Mod. III, 103

/
I alle mine sager. II, 324ff
I al sin glans nu straaler solen. I, 99, 187, 455
II, 2,190,328ff
III, 37, 121, 268
IV, 222, 340, 381
V, 63, 123, 218, 250 f
I arme syndere, å kom. I, 333
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I arme synder, kommer hid. I, 332f
I arme Syndre, op i Flok. I, 333
I Barne-Paradiset. II, 126
I bygge skal huset på ordets klippegrunn. III, 1
Ich armer Mensch, ich komm allhier. II, 410
Ich armer Mensch, mein Herr vnd Gott. IV, 66
Ich armer Sunder komm zu dir. II, 408ff
IV, 192
Ich bin getauft auf deinen namen. III, 229ff
Ich grusse dich, du fromster mann. IV, 143
Ich håbe nun den grund gefunden. III, 446ff
Ich hab in Gottes Hertz und Sinn. III, 343ff
Ich hab mich Gott ergeben. 111,336
Ich hab offt bey mir selbst gedacht. II, 447ff
Ich kumm aus frembden landen her. I, 409
Ich komm jetzt als ein armer Gast. I, 279
Ich lasse Jesum nicht, Der sich. II, 455
Ich lasse Jesum nicht. Mit Jesu. II, 454ff
Ich leb vnd waisz nit wie wie lang. II, 436
Ich leb und weis nicht, wie lange. II, 436
Ich lebe und weis, wie lange. 11,437
Ich und mein Haus wir sind bereit. IV, 249
Ich war an Kunst und Gut. 11,326
Ich weiss, an wen ich glaub: Auf Gottes. II, 473
Ich weiss, an wen ich glaube, an Jesum. II, 473
Ich weiss, an wen ich glaube, Ich weiss. II, 473 ff
Ich weiss, an wen ich glaube; mein Jesus. II, 473
Ich weiss, an wen ich glaube, Und mein. II, 473
Ich weiss, an wen ich glaube. Und wer. II, 473
Ich weiss an wen mein Glaub sich hålt. II, 473
Ich weis ein Bliimlein hiipsch vnd fein. II, 463
Ich weiss ein ewiges Himmelreich. II, 463ff
Ich weiss mir ein Bliimlein, ist hiibsch vnd fein.
II, 4fcff
Ich weiss und bins gewiss, dass ich. V, 308
Ich weiss, woran ich glaube. II, 473 ff
Ich wil dich lieben, meine Stårke. I, 233ff
Ich will von meiner Missethat. III, 30
I come, invited by thy word. 11,435
I dag er naadens tid. II, 332ff
I Dag opstod den Herre Christ. IV, 237f
I dag paa apostolisk vis. II, 336 f
V, 48
I dag skal alting sjunge. II, 337/
I Dalen denne Rose staar. I, 184
I denne fagre sumarstid. II, 4
I denne Ijuva sommartid. 11,4
I denne søde juletid. 1,359,419
II, 338ff
III, 102, 496
I denne søte joletid. 11,343
I denne verdens sorger sænkt. II, 343ff
I dit Tempel møde vi. II, 175
I djupet av mitt hjårta. IV, 120
I dybest Nød vil jeg til Gud. I, 5
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4'4
I Døden Jesus blunded. II, 345ff, 381
I Dødens Baand den Herre Christ. II, 354
I dødens baand vor Frelser laa. II, 347 ff
V, 36 f
I dødens stund tænk først og sidst. II, 355ff
If human kindness meets return. Ill, 333/
I Frost og snehvidt Vinterskrud. V, 287
Igennem nat og trængsel. -1, 141
II, 359ff
V, 343
I Gethsemane Lyst-Haven. IV, 278
I glans for Herrens trone staar. II, 361 f
I Graven laae den Herre Christ. IV, 238 f
I Gud-Faders Himmerige. II, 316
I Gud jag frogdas, min ånde och sjal Sig glader.
I.
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I Gud jeg vil mig glæde. II, 293,362
Igaar vi kom, imorgen alt. II, 336f
I Herrens hus er godt at bo. I, 307
II, 362/, 435
I Herrens namn far jag åstad. IV, 354
I Herrens udvalgte, som hellighed øve. II, 363ff
I hoppet sig min frålsta sjal Fornojer. I, 325
Ihr alle, die ihrjesumleibt. IV, 30
Ihr Anschleg, Herr, zu nichten mach. I, 92
Ihr armen sunder kommt zu hauff’. 1,331 ff
Ihr Christen seht, dass ihr ausfegt. II, 378/
Ihr kinder des Hdchsten! wie stehts um die Liebe.

II, 3^3ff
I Jesu namn All gjerd me gjera maa. II, 370
I Jesu Navn er Gud med os. IV, 51
I Jesu navn fra hjemmets havn. II, 363 ff
I Jesu navn gaar vi til bord. I, 102ff
I Jesu navn skal al vor gerning ske. II, 68, 367ff
III,2i6
IV, 285
I Jesu naffn saa haffue wi alle ædt. I, 103
I Jesus søger jeg min fred. II, 370f
III, 19
IV, 63
I Jesus søkjer eg min fred. 11, 371
I Jesu Saar Er aid min Salighed. 1,31
I jomfruer, I kloge. II, 371 ff
Ikke sørg for dem, som sover. IV, 463
I korsets skole blev jeg sat. II, 374ff
IV, 452
I kristne, I som kaldes vil. II, 376ff
V, 8
I kristne, rejser eder snart. II, 378f
I kristne, som bekende. Il, 380f
I Christo har jeg Livet. 111,336/
I kvæld blev der banket paa Helvedes port.
II, 117
III, 168
I lefwernets bekymmer sånkt. II, 344/

I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde.
II, 381 ff
IV, 390
I livsens strid og sorger søkkt. II, 345
I love to tell the Story. I, 401
I lovligt kald, i kristen tro. II, 384/
Im Anfang wars auf Erden. V, i33ff
I’m a pilgrim, and I’m a stranger. II, 416ff
Immer noch strahlst du, erleuchtende Liebe,
durch Nåchte.
III, 253/
I morgen skal mit bryllup staae. V, 2
I mørkest fængsel er vi fri. II, 385/
In allen meinen Thaten. 11,324/
I Nazaret der var saa smukt. II, 386ff
I Nazaret i trange kaar. II, 315, 386ff
In deinem grossen Zoren. II, 326
In die ferne mocht ich ziehen. III, 225
Ind i haven Jesus gik. II, 390/
111,289
Indtil vi klart Guds Aasyn see. V, 49
In dulci jubilo. /, 340/, 356
III, 106, 266

IV, 349
Ingen blive skal til skamme. II, 395/
Ingen er saa stor en synder. 11,397
Ingen er saa tryg i fare. II, 398ff
Ingen højhed, ingen ære. II, 400ff, 403
V, 205
Ingen paa sin styrke bygge. II, 403
In Got gelaub ich das er hat. 11,93

V, 143
In Jesus namen heben wir an. 11,93
In Christi Wunden schlaffich ein. III, 339

V, 346
Inluxit orbi iam dies. 111,195
Inndælan, bllåan. V, 290
Innsbruck, ich muss dich lassen. III, 452
In our common celebration. IV, 318
In some way or other. I, 347ff
Integer vitae scelerisque purus. IV, 192
Intende, qui regis Israel. Ill, 142ff
In tenebris nostrae. IV, 4
Intet saa stort, Han det jo kan. II, 403/
Intet saa stort, han det jo vil. II, 404
I Ordet kan jeg se dig ind. IV, 91
I sing my Saviour’s wondrous Death. IV, 450
I smukke Børn og fromme. II, 296
I Sojourn in a Vale of Tears. II, 39/
I Sol og Maane skal times Tegn. IV, 310
I som aff hiertet ynckes vil. Ill, 366
I som sørger såre. 11,314
I, som tunge stier træde. II, 221 f
Isor dular ma. III, 211
1st Gott fur mich, so trete. 1,350/
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I tidens dunkle strøm forsvandt. I, 165
I troen på Guds gode ord. I, 104
I underværkers land jeg bor. II, 404/
I verden er ej nød saa stor. II, 405/
I Verdens Morgen-Stund opgik. I, 427
I Verdens Vold er Sjæl og Sind. II, 262
I østen stiger solen op. II, 406f
I oster stiger solen opp. II, 407
I oster tråder solen fram. II, 407
I Aandens Samfund vandre. 11,361

4*5
Jeg har en tjeneste rig for Gud. V, 262f
Jeg haver i Guds hierte kier. 111,344
Jeg haver været rank og ung. II, 430 ff
Jeg hjertelig mig glæder. 111,397
Jeg hjertelig nu længes. III, 320ff
Jeg haabe vil, hvordan det gaar. II, 432f
Jeg i Troen grant kan se. IV, 397
Jeg kand besinde oc ræt befinde. IV, 161 f
Jeg kan eilee hvor Alle lee. 1,370
Jeg kaster mig ned og bejamrer. I, 183 f

n, 5
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Jag går mot doden, hwar jag går. II, 429
Jag hafwer en gång warit ung. II, 430 ff
Jag hafuer migh en herre trolofuadh. II, 485
Jaghkanbisinneochretthfornimme. IV, 162
Jag vet mig en somn i Jesu namn. 11,472
Jag wil dig prisa, Gud, min styrka. I, 235
Jag will dig ålska, Gud min styrka. I, 235
Jag år fråmling, jag år en pilgrim. II, 417f
Ja, Jesus nimmt die Svinder an. III, 7
Ja, Krist og intet andet. II, 76
Jam lucis orto sidere. 111,471 ff
Jam moesta quisce querela. I, 355
II, 120
III, 304 ff, 306ff
Jauchzet all mit Macht, ihr Frommen. I, 317
Jedes Licht im Erdendunkel. II, 244
Jeg arme synder kommer hid. 11,413
Jeg arme synder træde maa. II, 408ff
IV, 96, 192
V, 343f
Jeg beder ej om anden gunst. V, 314
Jeg er den Sol med Naadens Skin. IV, 159
Jeg er en fattig fange. II, 4i4ff
Jeg er frelst og dyrekiøbt. III, 230f
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim. II, 4i6ff
Jeg er i min Jesus glad. II, 4igff
Jeg er nu glad og meget fro. I, 14
Jeg er, o Gud, din vandringsmand. II, 421 f
Jeg er, o Jesus, som du ser. I, 128
Jeg er rede til at bede. II, 422ff
IV, 432
Jeg er saa underfuld en Magt. V, 123ff
Jeg er træt og gaar til ro. II, 425ff
III,463
Jeg er vdi Jesu glad. II, 413ff
Jeg fik en trøst, da byrden tungest laa. II, 460
Jeg glæder mig, o Jesus, ved min daab. II, 426f
Jeg gaar i fare, hvor jeg gaar. II, 427ff
IV, 37
Jeg gaaer til Døden, hvor jeg gaaer. II, 427 f
Jeg gaaer til fjerne Lande. II, 328

Jegkienderet Land. IV, i84ff
Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet. II, 433
Jeg knæler paa Guds Alterfod. IV, 168
Jeg kommer her, osøde Gud. 11,435
Jeg kommer, Herre, paa dit ord. II, 434/
Jeg kommer, Herre, til dit alter. II, 433/
Jeg lever - og ved hvor længe, fuldtrøst. II, 436f
III, 285
Jeg ligger her i vaande. II, 437f
Jeg love vil min Herre. II, 486
leg leggis i lorden i en blee. II, 440ff
IV, 444
Jeg lægges i jorden i hvide lin. II, 438ff
V, 344
Jeg løfter højt mit øje op. II, 443ff
leg løffter høyt op øyen mine. II, 443ff
Jeg løfter høit til Herrens Borg. II, 445
Jeg løfter op til Gud min Sang. V, 246f
Jeg løfter sjæl og øje op. II, 445ff
Jeg løfter Øiet op til Gud. 11,445
Jeg nu evig haver Livet. 111,65
Jeg ofte haver grundet paa. II, 447ff
Je grosser creutz, je håher himmel. III, 37ff
Jeg raaber af det Dybe. III, 400
Jeg raaber fast, o Herre. II, 450 ff
Jeg ser dig, du Guds Lam at staa. II, 453/
IV, 37
Jeg ser dig, o Guds Lam, å stå. II, 454
Jeg seer dig, søde Lam, at staae. II, 453/
Jeg slipper Jesus ej. II, 454ff
Jeg som et barn mig glæde vil. II, 457f
Jeg staar for Gud, som al Ting ved. V, 247
Jeg svøbes ind i hviden Liin. II, 443
Jeg synger Frydekvad. I, 343
Jeg synger Jule-Kvad. 1,344
Jeg saa ham i Barndommens tidligste Aar. II, 459
Jeg saa ham om Morgenen ude i Skoven. II, 459
Jeg saa ham som barn med det solrige øje.
II, 45Sff
Jeg tacker dig ret hiertelig. I, 324
Jeg tiente mig vdi Greffuens Gaard. I, 153 f
Jeg, trofaste Gud! maa klage. 1,440
Jeg tror det, min genløser. II, 461 f
Jeg ved en blomst saa favr og fin. II, 462ff
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Jeg veed en gammel Kirke - dens Taarne er tre.
V, 268
Jeg ved en urt baade dejlig og bold. II, 464/

IV, 49
leg ved en Vrt baade deilig oc fin. II, 463ff
Jeg ved en urt saa deilig og bold. II, 465
Jeg ved et Hus med stille Sale. III, 199/
Jeg ved et evigt Himmerig. II, 465ff
Jeg ved et lille Himmerig. II, 468ff
Jeg véd i Himmerig en Borg. 11,468
Jeg ved ikke Timen, naar Herrens Bud. I, 347
Jeg ved Jesum fryder mig. 11,420
Jeg ved mig en Morgen lys og skøn. II, 472
Jeg ved mig en søvn i Jesu navn. II, 471/
Jeg veed, og er forsikret om. V, 308
Jeg ved, paa hvem jeg bygger. II, 473ff
Jeg ved, paa hvem min Tro er sat. V, 194
Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom. II, 475ff
Jeg venter Dig, Herre Christ, til Dom. II, 475 fif
Jeg vil dig elske, du min Styrke. I, 235
Jeg vil dig elske, Gud min Styrke. I, 234
Jeg vil din pris udsjunge. II, 478ff
leg vil mig en lomfru loffue. II, 483 ff
Jeg vil mig Herren love. II, 483ff
Jeg vil nu gaa til Herrens bord. II, 488
IV, 65
Jert hus skal I bygge paa ordets klippegrund.
HI, if
Hierusalem, des louen stat. III, 2f
Jerusalem! din Aske jeg beskuer. III, 4/
Jerusalem, du blide Himmelby. V, 295
Jerusalem, du gyldne Kongestad. V, 294/
Jerusalem, du hellige stad. III, 2f
Hierusalem, dw hellige stad. III, 3
Jerusalem, du hochgebaute Stadt. III, 392
V, 292ff
Jerusalem, du høyt opbygde Stad. V, 294
Jerusalem! i dag din konge græder. III, 4/
Jerusalem, mein Vaterland. III, 16
Jerusalem, o du Guds Stad. III, 4
Jesu dulcis memoria. I, 260 ff

IV, 93
v, 179
Jesu dyrebare Navn. III, 485
Jesv Leiden, Pein vnd Todt. II, 390 ff
Jesu Marter, hvo kan dig forglemme. I, 58
Jesu Medynksøie leder. V, 206
Jesu navn, mit hjertes lyst. III, 5/
Jesu Pine, Kors og Død. 11,394
Jesu (i tiltale), se under Jesus.
Jesu, aid min Lise. 111,25
Jesus! aldrig nogensinde. III, 418
Jesus annammer syndere. III, 6 ff
Jesus, at du blev min broder. III, gf
Jesu, blod og benjar {tinar. III, 15
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Jesu, deine heilge wunden. III, 12,335
Jesv, deine tieffe Wunden. III, 10 ff, 335
Jesu, dein Gedåchtniss macht. 1,263
Jesus, den Korsfæstede. V, 344
Jesu, der du meine Seele. III, 91 ff
Jesus, det er mer end meget. III, 60
Jesus, dig alene sigter. III, 60
Jesus, dine djupe vunder. 111,15
Jesus, dine dybe vunder. Ill, toff, 335
Jesu, din Ihukommelse. I, 269
Jesus, din søde forening at smage. II, 68, 202
III, 15ff
IV, 63
Jesus, Dit Blods, Din Retfærds Magt. V, 346
Jesu, dj upa såren dina. III, 15
Jesus, du er den Himmelveg. V, 252
Jesu, du mein liebstes leben. III,75ff
Jesu du min deel i Livet. III, 77f
Jesus, du min fred. II, 152ff
Jesus, du min glæde. III, 21 ff
Jesu! du min Hierte-Glæde. IV, i4ff
Jesu, du mit Liv i Livet. III, 78 f
Jesus, du mitt liv vil vera. III, 36
Jesus, du som elsker mig. V, 322
Jesus, dødens overvinder. 1,125
III, Vff
Jesus dør, ogjorden ryster. IV, 362
Jesus, eg hjarteleg lengtar aa smaka. III, 20
Jesus er mit haab, min trøst. III, 29ff
IV, 9, 36
v, 344
Jesus er mit liv i live. III, 33 ff
IV, 251
Jesus er navnet mageløst. III, 36f
Jesus! Frelser og befrier. III, 37f
V, 48
Jesus, Frelser, vi er her. II, 176
Jesus från Nasaret går hår fram. V, 282
Jesu! geh voran. IV, 373ff
Jesus, giv mig Graad og Sukke. V, 206
Jesus, giv Sejer, at Vilje og Længsel. III, 41
Jesus, giv sejer, livsfyrste og kilde. 1,317
III, 38ff
Jesus, giv Sejer! og lad os omsider. III, 41
Jesus græder, verden ler. III, 41
Jesus græd. Fald paa mit Hjerte. III, 5
Jesus! gør det for din Pine. I, 432
Jesus gaa foran. IV, 3 74 f
lesus hand er en sød hukommelse. I, 263
Jesus han er syndres ven. III, 42 ff
IV, 37
V, 344
Jesus har grundat ett rike kring jorden den vida.
V, 349
Jesus, hellighedens kilde. III, 46ff
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Jesus, Herre, du mit ene. 1,318
Jesus, Herre! paa dit ord. III, 52f
Jesus, Herre, som du bød. II, 173
Jesu hielp segra, tu Lifsforsta dyra. III, 41
Jesu! hilf siegen, du Furste des lebens. I, 317
m, 38ff
Jesus, himmelfaren. II, 212
III, 53, 183
Jesus, hvor du bange stred. III, 53/
Jesus! hvor er Du dog henne. III, 474ff
V, 85
Jesu, ich befehle. III, 23
Jesus i det høje troner. III, 54
Jesus in dem kripfelin. I, 356
Jesus, jeg dit kors vil holde. III, 56ff
Jesu Jehovah, ich such und verlange. III, 17
JesuJehova! mit hierte begierer. III, 17 f
Jesus, Jesus, han aaleine. III, 60
Jesus, Jesus, Jesus sigter. 1,72
III, 58ff, 63, 72
IV, 464
Jesus, Jesus, nichts alsjesus. I, 72
ni, 58ff

Jesus kalder ad de smaa. III, 162
Jesus, kom dog nær til mig. Ill, 60 ff
Jesu, kom dog selv til mig. III, 61 f
Jesus, kom daa sjølv til meg. 111,62
Jesu, komm doch selbst zu mir. III, 60ff
Jesus Krist, du gav mig livet. III, 62ff
Jesus Krist, du overvandt. III, 65
Jesu Christ, du trewer hort. 11,105
Jesu Christ! min glæde. III, 24 f
Jesu Christe, livsens port. 11,105
Jesus Krist til Himmels for. III, 65ff
Jesus Krist til Himmels farer. III, 66
Jesus Kristus, han allena. V, 285
Jesus Kristus er min klippe. III, 67
Jesus Christus er opfaren. III, 65/
Jesus Kristus er til stede. III, 67ff, 73
Jesus Christus er vor frelsermand. III, 70
Jesus Christus er vor Ven. III, 45!
Ihesus christus er wor salighz. II, 100
ni, e9f

iv, 34
Jesus Kristus er vaar frelsa. III, 71
Jesus Kristus, Frelsermanden. III, 60, 71 f
Jesus Kristus Frelser sand. III, 74
Jesus Kristus over Bordet. II, 181
Ihesus christus, nostra sålus. III, 67ff
Jesu Christe! see til os i Naade. II, 319/
Jesus Kristus synden bandt. III, 72
Ihesus Christus unser Heyland, der den tod.
III, 72 If
V, 306
Ihesus Christus unser Heyland, der von uns.
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III, 68ff, 73, 196

IV, 57
Jesus Christus vor Frelsermand. III, 74
Jesus Krist, vor Frelser fromme. III, 71
Jesus Christ, vor Frelser kjære. III, 71
lesus Christ wor frelsermand. III, 73
Jesus Krist, vor Hjælp, er kommen. III, 71
Jesus Christ, vor Saliggiører. III, 71
Jesus! lad mig dog ei fattes. I, 432
Jesus lebt, mit ihm auch ich. III, 32
Jesus lever, graven brast. III, 74/
Jesus liver, gravi brast. III, 75
Jesus, livets rige kilde. III, 75 ff, 93
Jesus, livets sol og glæde. III, 79 ff
Jesus, Lover of my soul. V,32if
Jesu, meinefreude. III, 21 ff
Jesu! meiner seelen licht. III, 88ff
Jesu meines lebens leben. III, 33ff, 57
Jesus, meine Zuversicht. III,29ff
IV, 461
Jesus, mit liv. III, 86f
Jesus, min drot. III, 84 ff, 87
Jesus nimmt die sunder an. III, 7, 42ff
Jesus, naadig dig forbarme. III, 87f
Jesus op paa korset stod. II, 5 f
Jesus os til trøst og gavn. III, 483 ff
Jesus, pro me perforatur. V, 324
Jesus paa kaarssit stod. II, 5
Jesus ser jeg fuld afJammer. 11,258
Jesus, se til os i naade. III, 27ff
Jesus, se, vi møde her. II, 171 ff
Jesus, sjadens lyse dag. III, 88ff
Jesu! som af Satans Strube. 111,94
Jesus, som iblandt os staar. III, 91
Jesus, som min sjæl saa trolig. III, 91 ff
Jesus, som skal verden dømme. III, 94 ff
Jesus-Sophia! ich such und verlange. III, 15 ff
Jesus, stem mit svake hjerte. 11,318
Jesu, store Seierherre. I, 314 f
Jesus, styr du mine tanker. V, 259
Jesus uden Skyld og Sag. II, 394 f
Jesus, ved dit Korses Fod. 111,54
Jesus ved Guds høgre tronar. III, 55
Jesus, we lift our souls to Thee. IV, 201
Jesu søde Hukommelse. I, 263ff
V, 178 ff
Jesu Vunder, hvo kan dem forglemme. I, 58
Jetzt komm ich als ein armer Gast. 1,280
Jo! Guds Domme ere svare. III, 5
Jordens Kreds er tom og øde. V, 115
Jordens Kreds var tom og øde. V, 114/
Joseph, liber neve myn. I, 408
Jo større kors, des bedre bønner. III, 97ff
Jo større Kors, des bedre Kristen. III, 99
Jo større Kors, des meer til Himlen. III, 98
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Jubler, o! jubler i salige Toner. II, 457 f
Judas’ død et spejl skal være. IV, 455ff
Judas’ Penge Raadet tager. I, 432
Juleaften, du er skøn. III, 99 ff, 103
Julebudet til dem, der bygge. III, 101f
Jule-Morgen vi har sect. II, 20
Julen har bragt velsignet bud. 1,187
n. 457
III, IOO, lozff
V, 344
Julen har englelyd. II, 21
III, io5ff
Julen ar hår med glådjens bud. III, 105

K
Kast mørkets taagedragt, min aand. III, 110
Kender du den livsens kilde. III, 110ff
V, 15.59
Kimer Himmelklokker! der er Fryd i Dag. I, 347
Kimer, I klokker, ja, kimer før dag i det dunkle.
III, 1 isf, 116
Kimer, I Klokker! nu sluktes en Sol over Mulde.
III, 112
Kind der Welt hat viele Freunde. V, 120
Kirkeklokke! ej til hovedstæder. III, 117
Kirkeklokke! mellem ædle malme. III, nsff
IV, 379, 407
Kirken den er et gammelt hus. II, 274
III, "7ff
V, 253,268
Kirken er som Himmerige. III, 121f
V, 268
Kirken er til Moder kaaret. III, 122
Kirkja vors Gu&s er gamalt hiis. III, 120
Kjære Guds barn, ver utan sorg. III, 233
Kjærleik, det er Ijosens kjelde. III, 210
Klag dig ikke for Trang paa Drikke. II, 424
Klar op, du Sky paa Øien-Bryn. III, 124
Klar op min Siel, giør dig bereed. III, 123
Klaer op mit Hierte, Siæl og Sind. Ill, 122ff
Klar op, vort hjerte, sjæl og sind. III, 122ff
Kling no, Klokka. V, 252
Klippa, du som brast for mig. V, 324
Klippe, du som brast for mig. V, 324
Klippe, du som for mig brast. V, 324
Klippe fra før Tidens Gry. V, 324
Klockor den dag ringen in, som Herren oss
skickar.
III, 113
Klokken slaar, Tiden gaar, ene Guds naade.
III, 127
Klokken slaar, tiden gaar, evigheden. III, 126
V, Soff

L

SALMEREGISTER

Klokken slaar, tiden gaar, troen. III, is^ff
Klynke og klage. III, 127f
Klåmten, I klockor, fast dagen ej hunnit
upprinna.
HI,ii3
Knel, du Kristi vidneskare. II, 167
Knæler, Kristi Vidneskare. II, i66f
Kom, al Verdens Frelsersand. III, 145
Kom, Ånde, med di skaparmakt. III, 172
Kom arme Sjæl, af Synd trykt ned. I, 347
Kom, Brødre, lad os haste. III, 132
Kom, brødre, lad os ile. Ill, isSff
Kom du Guds Ånd, som giver. 11,46
Kom du Guds Aand, som lader. II, 46
Kom, følg i aanden med. III, 133/
Kom, Gud Faders Aand fuldgod. III, i34ff,
171, 172
Kom, Gud Helligaand, kom brat. II, 6x,
III, 138ff
IV, 297
V, 344
Kom, Gud Helligaand! Opfyld. II, 30/
Kom Gud og Skaber, Helligaand. III, 172
Kom Gud skaber hellige Aand. III, 136 f, 170
Kom Gud skabere, o Helligaand. III, 170
Kom Gud skaber, o! hellig Aand. III, 171,216
Kom, Hedningers Frelser sand. Ill, 144
Kom, hedningstammers frelsermand. III, i42ff
Kom, heilag Ånde, Himmeltrøyst. III, 154
V, 252.
Kom, Heilag Ånde, Kristi Tolk. III, 149
Kom, Heilag Ånde, til oss ned. IV, 117
Kom helge ånde herre god. III, 136, 170
Kom hellige Aand, Herre Gud. 111,149
Kom Hellige Ånd, Herre mild. III, 149
Kom, Helligaand, Gud Herre from. II, 51
III, ‘45ff, 15°
Kom hellig Aand Herre Gud. III, 139/
Kom helligand herre Gud. 111,148
Kom Helliaand herre Gud. III, 147f
Kom Helligaand, kom Skaber stor. III, 138
Kom Helligaand med Skabermagt. III, 172
Kom, Helligaand, og besøg os nu. Ill, i49ff
Kom hellig Aand, o Herre Gud. III, 136f,
149, 170
Kom Helligaand, vor trøstermand. III, i^off, 198
Kom, Herre Jesus, vær vor gæst. I, 104
V, 316
Kom hid, og hør de ti Bud-Ord. II, 149
Kom hid til mig, enhver især. IV, 183
Kom hjarta, gjer din rekneskap. III, 156
Kom hjem! kom hjem! I, 347
Kom, hjerte, tag dit regnebræt. III, 134 ff, 484
Kom, Jesu, nu Herodes hand er død. I, 127
IV, 172/
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Kom, lad Christus os tilbede. III, 70
Kom, lad os drikke af Vældet paany. I, 119
Kom, lad os nu paa Børnevis. II, 193
Kom, lad os trøstig vandre. 111,132
Kom, lad os tømme et Bæger, det ny. I, 119
Kom, lad os tømme et Bæger paany. /, 114$
n, 323
Kom, lad os øse et Bæger paany. I, 119
Kom med til Jordans Flod. III, 326
Kom, menniske, beskue mig. III, 158
Kom, menniske, betragte mig. III, 138f
Kom, menneske, og se paa mig. III, 136ff
Kommer hid, afJesu lærer. III, 264
Kommer hid kun med de smaa. III, i6ojf
IV, 459
Kommer, hvo vil visdom lære. III, i6jff
Kommer, I Hyrder af vildene Enge. III, 400
Kommer I, som vil ledsage. III, 165ff
Kommer, sjæle, dyrekøbte. III, 167ff
V, 48
Kommer til mig sagde Guds Søn. IV, iygff
Kom Gott schepfer heyliger geyst. III, issff, 170
Komm, Gott Schopfer, heiliger Geist. III, 135 ff,
170
Kum, heiliger geyst, herre gott. II, 30f
III, 146
Komm, heiliger Geist, Herre Gott. II, 51, 103
III, 145ff, 422
Komm heiliger Geist mit Wonn. 111,139
Komm, heiliger Geist, wahrer Gott. III, 139
Komm, himmlischer Regen. III, 174ff
Kum hoch feierliche czeit. III, 54
Kom, milde Gud, o Helligaand. III, 152
Kom, o heiliger geist, her in. III, 139
Komm, o komm, du Geist des Lebens. Ill, 172ff
Komm o Mensch und betrachte mich. III, 158
Kum schepfær, heiliger geist. III, 135
Kum, senfter trost, heyliger geist. III, 135
Komm, sterblicher, betrachte mich. III, i^Sff
Chume vrloser der diete. III, 143
Kompt her jr liebste Schwesterlein. III, 497
Kombt her zu mir, sagt Gotes son. IV, 178ff
Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn.
IV, 179, 182
Kommt ihr Christen, kommt und horet. III, 164
Kommt, ihr menschen, lasst euch lehren.

IH, i63ff
Kommt, Kinder! lasst uns gehen. III, i28ff
Kommt lasst euch den Herren lehren. III, 164
Kumm zu vns, scopffer heylger geyst. III, 135
Kom nu alle Folkes Trøst. III, 144
Kom nu hit kun med de små. III, 162
Kom, o Gud Skaber, Helligaand. III, 136, 170ff
Kom, o Helligånd du milde. V, 344
Kom, o Hellig-Aand, kom brat. III, 140
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Kom O Herre hellig Aand. II, 51
Kom, o kom, du Aand, som giver. III, 172 ff
Kom o Lifsens Aand, snart komme. III, 174
Kom, regn af det høje. II, 202
III, I74ff
Kom, sandheds konge, Kristus, kom. III, 178/
Kom, sandheds Aand, og vidne giv. I, 295
Hl, 179f, 465

Kom, Skaber-Kraft, Gud-Helligaand. III, 137,
171

Kom, skab os nye, Gud-Helligaand. III, 137, 171
Kom, skab os om, Gud-Helligaand. III, 137, 171
Kom til Jesus med dei smaa. 111,163
Kom til os, Skaber, Helligånd. III, 138, 172
Kom, Verdens Konge! Christus, kom. III, 178/
IV, 345
Kong Christian stod ved højen mast. V, 78
Kongen bevar fra Vaade og Far’. V, 199
Kongen glæde sig i dig. III, 181 f
Kongernes konge og herrernes herre, dig hylder.
III, 182
Kor den vert glad som lender. V, 343
Kor fager skal Guds kyrkja staa. II, 263
Kor giedeleg det er aa gaa. II, 285
Kor herleg vitnar land og sjø. V, 286
Kor ilt det ser i verdi ut. 11,295
Kor kann oss møta nokor naud. II, 238
Korleis skal eg deg fagna. II, 283
Korsets Død min Jesus døde. 111,65
Korset, som den strenge Fader. III, 415f
Kraften fra det høje. II, 212
III, 53, 182f
Kraftig paa stenhaarde Hjerte du banke. III, 20
Christ den hellig Aand sende. III, 183, 186f
Christ, du bist liecht und der Tag. I, 288
Kristendom er Guds Naades Ord. IV, 3
Kristen, var for Herrens skull. Ill, 181
Christ fuhr gen himel. 111,192
Christ haffue loff. 111,192
Christe, Christo, Christum, se under Kristus.
Kriste, se under Kristus.
Kristi blod og retfærdighed. III, 337ff
V, 255,346
Christi blut und gerechtigkeit. III, 337ff
V, 346
Christi Heeres Creutzes-Fane. V, 159
Christi Kirkes Alderdom. I, 149

IH, 35°
Christi Kors kun nødig bar. II, 394 f
Kristi kyrkja Gud hev grunna. V, 259
Kristi kyrka har evig grund. III, 120
Kristi sjæl helliggøre mig. III, 184/

V, 344f
Christ ist erstanden. I, 345

II, 348 ff
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III,73, l87l, 193
IV, 236
Kristi Stridsmænd, ser I, Mærket. I, 347
Christ lag in Todes Banden. II,347ff
III, 73, 188
Christ laae i Dødens Baande. II, 352
Christ laa y dødzens bond. II, 350f
Christ laa y dødtzens wonde. II, 351
Kristne, hvilken Morgenrøde. IV, 463
Christne! lad os samle Kræfter. II, 306
Kristne, som har frelse funden. III, 183/
Kristne, vend nu eders blikke. 1,123
Krist os Aanden sende. III, 186f
Krist stod op af døde. II, 80, 82, 212
III, 53, 186, 187ff, 192
V, 37 f
Christ stod op aff døde. III, 186, 189
Krist stod upp av Daude. 111,192
Krist til Himmels farer. III, igzf
Christ til Himmels mon fare. III, 53, 186
Christ unser Herr zum Jordan kam. III, ig4ff
IV, 57
Christus der ist mein leben. III, 335 ff
Christus, der vns selig macht. III, 287ff
Christe, du Beystand deiner Creutz-Gemeine.
III, 408/
Christe, du bist der helle Tag. I, 288
Christe du est baade Liuss oc Dag. I, 288
Christe du est dag, Liuss oc salighed. I, 288
Christe, du est den klare dag. I, 288
Christe, du Guds Lam. IV, 35
Christe, du Lamm Gottes. IV, 32, 33
Kristus er for alle givet. IV, 348
Kristus er for mig korsfæstet. III, 133
Christo hat mein leben. III, 22
Christus i dødsens baande laa. II, 354
Christus ist heut gen Himmel g’fahren. V, 42
Christus ist vperstanden. II, 349
III, 188
Christus lesus for oss offrid. III, 189
V, 37
Kristus kom selv til Jordans flod. I, 328
II, «37
III, ig4ff
Christus kom tilbage. 111,187
Kriste, lad din ædle fred. III, 183f
IV, 354
Christus med synæ disciplæ vpstood. I, 189
Christus nos reuisit. III, 186
Christe, qui lux es et dies. I, 153, 287ff
Christe, som Liws och Daghen år. I, 288
Christum wy skulle loffue nw. III, 144
Kristus, vor genløser blid. 11,395
III, 288f
Christum wir sollen loben schon. III, 144

Christum iiber alles lieben. 111,447
Kundskabs fader, visdoms væld. III, rggf
Kvardagskristen vil eg vera. V, 261 f
Kvar den som et av Herrens braud. I, 331
Kvar skal eg vel av. V, 256
Kvart skal me vel gaa. V, 257
Kvat gagnar det ein gudlaus Mann. V, 252
Kved upp, Guds Folk. V, 252
Kven vil no meg klaga. II, 308
Kvindelil, din tro er stor. II, 315
III, 200f
Kvinde, se din Tro er stor. III, 200
Kvinna, sjaa di Tru er stor. III, 201
Kvitsundagen, Kyrkjehagen. V, 252
Kiindet, Lippen all, den herben Kampf. I, 449
Kyrie. III, 201 ff, 234 ff
Kyrie eleison. III, 201 ff, 234 ff, 242
Kyrie fons bonitatis. III, 202
Kyrieeleison, Gud Fader forbarme thig. III, 233f
Kyrye Gud fader aff himerig. III, 202 f
Kyrie Gud fader alsomhøjeste trøst. III, 202 ff
Kyrie Gud fader forbarme teg offuer oss. III, 202
Kyrie paschale. III, 201 ff
Kyrie rex splendens. III, 201
Kyrie summon. III, 202
Kyrkja er til moder kaara. III, 122
Kyrkja ho er eit gamalt hus. III, 120
Kæmp alvorlig, nu Guds naade. III, 204 ff
Kæmpe-Skridt som ingen anden. III, 169
IV, 228
Kjære Jesu, som Du bød. II, 172f
Kiere Jesu vi er her. 11,174
Kjærlighed det er, som thronei. III, 209
Kiærlighed er Hjerte-Grunden. III, 209
Kiærlighed er Livets Soel. 111,209
Kærlighed er lysets kilde. III, 208ff
Kærlighed fra Gud. III, 210f
Kærligheds og sandheds Aand. III, 211 f
Konigyn der hymmel. IV, 52

L
Lad andre hen i trældom gaa. II, 9
III, 215f
Lad denne dag, o Gud, vor Gud. III, 91, 216ff
Lad denne Dag, o Herre Gud. III, 218
Lad denne Dag, o milde Gud. III, 218
Lad det klinge sødt i sky. I, 43
III, 218ff
Lad din Naade paa os regne. II, 138f
Lad dit rige alle vegne. III, 222ff
IV, 104
V, 243,288
Lad Jubler fra den lave Jord. IV, 226
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Lad Landet deyligt staa. III, 467

V, 45
Lad mig ile. V, 345
Lad os bede Lysets Fader. 111,264
Lad os følges med de Kvinder. V, 313
Lad os ile. III, 224 ff

V, 345
Lad Pagtens Dag, o milde Gud. III, 217 f
Lad Solen korte af sin Vei. I, 309
Lad Sorgen og Smerten Undres nu. III, 308
V, 346
Lad tidens hjul omdrive. III, 226
Lad vaje højt vort kongeflag. III, 227 ff

V, 345
Lasset ruh’n die Trauerklage. II, 120
Lass nichts im weiten Erdenrund. II, 151
Lasst mich geh’n. III, 224ff
Last vns volgen S. Paulus ler. IV, 24ff
Lasst uns gehn und mit den Frauen. V, 312
Lat i dag oss alle syngja. IV, 418
Lat meg få fara burt i fred. 111,299
Lauda, Sion, salvatorem. IV, 346ff
Laus tibi, Christe, qui pateris. /, 143
IV, 279
Lavrbærkransen har jeg bejlet til. I, 138
Lead, Kindly Light, amid the encircling gloom.

V, ?>2\,325f
Led, milda Ljus, i dunkel, dimfyld wårld. V, 326
Led, milde lys, mig gennem tågeem. V, 326
Led os, Herre, ved din haand. III, 229ff
Led, rene Lys, min Fod paa Fredens Sti. V, 326
Leid, milde Ijos, igjenom skodde-eim. V, 326
Leslia, mein leben. III, 22
Let not such a thought e’er pain thee. 11,217
Let not the world lead us astray. II, 151
Let saints on earth in concert sing. II, 134
Let saints on earth their anthems raise. V, 214
Letvingede Haab! Gudbroder. V, 48
Lidt det kun baader, at mesteren huset opbygger.
HI, 231f
LiebsterJesu, wirsind hier, deinem. II, ijiff

111,446
Liebster Jesu, wir sind hier, Dich und.
II, 171,'74/

IH, 445
Like dew upon the meadow. IV, 381
Likt vårdagssol i morgonglod. IV, 384
Lilje guul, hvad vil du her. IV, 301 f
Lille Guds barn, hvad skader dig. III, 232f
Litaniet. III, 201 ff, 233ff
Livets Krone at erlange. III, 247f
Livsalige dag, som i haabet vi venter. III, 242 ff
Livsalig er den tale. III, 244
Livsalig paaskedag. III, 244ff
Livsens krone at erholde. III, 247f

l

Ljoset yver landet dagna. V, 259
Ljos yver Grav, som oss Livsvoni gav. V, 252
Lobe den Herren, den måchtigen Konig der
Ehren.
III, 250ff
Lobe, Syon, deinen Herren. IV, 347
Lobet den Herrn, ihr Heiden all. V, 253
Lobet vnd ehret Gott im hochsten Throne. IV, 75
Lob Got, du Christenheit. I, 342
Lob, o syon, deinen hailer. IV, 347
Lobt Gott, jr Christen allegleich. III, 496ff
IV, 289
Lobt Got, ir frummen christen. Ill, 255
V, r°9ff
Lord, I wish to be Thy servant. II, 166
Lova Herren! Han er nær. III, 257
Lova vaar Herre, den mektige kongen med æra.
HI, 252
Lova vaar Herre! hans frelsande kjærleik oss
sender.
111,254
Loven er et helligt bud. III, 248f
Lover alle og tilbeder. III, 79
Lover den Herre, den mægtige konge med ære.
II, 32
III, 112 250/, 435
IV, 63
V, 345
Lover den Herre, hvis reddende kærlighed sender.
HI, 253f
Loffuer Gud y fromme Christne. III, 255
V, uoff
Lover Gud, I kristne fromme. III, 2^4/
IV, 379
V, 112
Lover Herren! han er nær. III, 237
Louet sistu jhesu christ. III, 258
Lovet være du, Jesus Krist. I, 359, 419
II, 387
III, 144, 188, 257ff
IV, 52

v, 345
Loffuit wære tw lesu Christ. III, 239 ff
Lovet være Herren from. III, 446
Loff Gud, du Christenhed. I, 342
Lov Jesu namn og herredom. V, 216 f
Lov og pris og evig ære ske dig, o treenig Gud.
III, 263/
Lof og priis skee dend gode Gud. I, 63
Lov og takk og evig æra. III, 266
Lov og tak og evig pris. III, 264f
Lov og tak og evig ære ofre vi dig. III, 265
Lov og Tak og evig Ære Skee dig, Guds eenbaarne
Søn.
II, 68
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III, 266
Lov og Tak og ævig Ære Skee dig, o Guds hierte
Søn.
III, 264, 265/
Lov og Tak og evig Ære Skee dig, o tre-enig Gud.
III, 263
IV, 380
Lov, Friis og Tak og Ære. V, 34
Lovsyng din Herre! Den mægtige Konge med Ære.
V, 345
Lovsynger Herren, den evige Konge, med Ære.
III, 251 f
IV, 253
Lovsynger Herren, den Stærke, den Gode, den
Vise.
III, 251
Lovsynger Herren, min mund og mit indre.
III, 266ff
Lucis largitor splendide. 11,33
Luk op dit Borgeled. V, 106
Luk øjne op, al kristenhed. I, 96
II, 285
III, 268ff
Luk øjne op, o kristenhed. III, 272
Lux iucunda, lux insignis. III, 212
Lyksalig den, som ydmygt tror. III, 273
Lyksalig er forvist den mand. III, 273ff
Lyksalig, hvo som frygter Gud. III, 273ff
Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred.
III, 278/, 286
V, 288,545/
Lyksaligt det folk. III, 273/
Lysets engel gaar med glans. 11,406
III, 280f, V, 288
Lysets skaber, ejegod. II, 33
Lyslevende fra Himmerig. III, 281 ff
Lyslevende han vandred om. III, 283
Lyslevende trods Sten og Segl. III, 283
Lyssna, hor, du hoga himmel. 11,319
HI, 432
Lyt til englesangen skøn. V, 320f
Længe haver Satan spundet. IV, 277 328ff
Længe nok har jeg Bondepige været. III, 186
Lår mig, du skog, att vissna glad. III, 286
I,ær mig, Jesus, at erindre. III, 283/
Lær mig, o skov, at visne glad. I, 77 f
III, 254/, 421
IV, 391
Lær os, Frelser, livets væld. II, 395
III, 287ff
Løft dig, Sjæl, paa Lysets Vinger. V, 76
Løfft op dit Hoffuit all Christendom. IV, 303ff
Løft op dit Hoved, al Christenhed. IV, 310
Løgnens Fader er den lede. III, 289
Løgnens fader vi forsage, falsk er. II, 126

III, 283/
Løgnens Fader vi forsage. Lad kun. III, 289

M
Mach’ doch den engen lebens-weg. I, 181 ff
Mache dich, mein Geist, bereit. II, 106ff
Macht hoch die thiir, die thor macht weit.
II, uoff
Mag ich Ungliick nicht widerstan. V, 247
Manden af Muld, som er baaret og født af en
Kvinde.
III, 112
Man siger, livet har bange kaar. III, 231/
Man tænder Fakkel til Bryllupsfest. I, 204
Maria, ho er ei jomfru rein. 111,295
Maria hun er en lomfru reen. III, 232ff
Marie hun sad paa Hø og Straa. II, 21, 387
IV, 36
V, 116
Maria hun var en jomfru ren. III, 232ff
Maria hun var en Jomfru skiær. III, 293 f
Maria zart von edler art. 11,103
Marter Gottes! wer kan dein vergessen. I, 57/
Med Blusel, Graad og Klage. IV, 82
Med David maa jeg klage. III, 301
Med den enbaarnes herlighed. III, 235/
V, 93
Med dig, min Frelser, vil jeg lide. III, 359
Med Freden jeg bortfarer nu. 111,299
Med Fredens Ord til Sjæle. II, 360
Med fred og fryd jeg farer hen. III, 236ff, 422
Med Fred og Glæde far jeg hen. III, 299
Med glæde oc fred far ieg nw heen. III, 237
Medhan wij leffue j werlden til. II, 343ff
Med Graad vi hans Legem nedgrave. II, 122
Med hellig Andagts Lue. V, 335
Med ja i ja dei glade stod. I, 143
Med Guds Søn, med Livets Drot. II, 184/
Media vita in morte sumus. II, 343 f
III, 3*51
Med Jesus fram i de basta åren. V, 268
Med Jesus vil eg fara. V, 231 f
Med Konning David klage. III, 233ff
Med liflig Jubelklang. I, 343
Med os det har slet ingen Nød. II, 236f
Med sin alabaster-krukke. I, 118
III, 262,301 ff
V, 241
Med sorgen og klagen hold maade, du mindes.
I. 355
IH, 3°4ff
V, 241
Med sorgen og klagen hold maade, Guds ord.
I, 354/
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II, 122
ni, 305,306ff
Med Sorgen og Klagen hold Maade, Og husk.
HI, 305
Med Sorg hver Dag vi ser. I, 238
Med sorg vi hans legeme gjemmer. II, 122
Med spottens rør i fromme hænder. III, 310/
Med straalekrans om tinde. II, 315, 447
UI, 31 iff
Met sørgen oc klagen holt maade. III, 307f
Med Veemod og med Andagt træde. I, 78
V, 336
Meine Seel’ ist stille zu Gott, dessen wille.
IV, 420
Meine seel’ ist still’ zu Gott, zu dem Gott.
IV, 4i9ff
Meine seele wilt du ruhn. V, 130 ff
Mein Gott, ich weiss nicht, wann ich sterbe.
II, 437
Mein Gott! nun ist es wieder Morgen. III, 348/
Mein Heiland nimmt die Sunder an. III, 6ff
Mein Heyland, ursprung reiner lust. III, 361 ff
V, 346
Mein hertzens Jesu, meine lust. III, 331 ff
Mein herze, sey zufrieden. V, 220
Mein hertz’ sey zufrieden, betriibe dich nicht.
V, 2igff
Mein Herze wallt. 111,448
Mein Herz, gieb dich zufrieden. III, 164
Mein hoffnvng trost vnd zuuersicht. III, 403ff
Mein Jesu, siisse seelenlust. III, 367ff
Mein trost, damit ich nacht und tag. I, 137ff
Mellem Djævle og Udyr. II, 394
Mellem engle mænd nu tælles. V, 48
Men wy leffue paa iorden her. 111,317/
Men vi midt i livet er’. III, 318
Mensch wiltu leben seliglich. II, i45ff
III, 196
IV, 57
Me stolte mannsborn alle. IV, 344
Me trur paa Gud, vaar Fader god. V, 149
Me ynskjer vaar brudgom og hans brud. V, 150
Midt iblandt os er Guds rige. III, 313/
V, 48
Midt igennem nød og fare. 111,314/
V, 268
Midt i Livet ere vi. 111,318
Midt i livet er vi stedt. III, 315ff
V, 346
Midt i livet finnes vi. 111,319
Midt i livet møter me. 111,319
Midt i Livet vi af Døden. III, 318
Mig blegned alle roser. III, 313/
Mig hierteligen længis. III, 323
Mig hjertelig nu længes. Ill, 320ff
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Mig Hjertet gjøres bange. 111,403
Mig lyster nu at træde. III, 326ff
Mig længes nu at træde. 111,327
Mig rinder saa mange tanker i hu. II, 238ff
Mig tjene alle ting til gavn. III, 328ff
Milde Fader, Godheds Rod. I, 105
Milde Gud og folkefader. V, 253/
Milde Menneskenes Ven. IV, 347
Milde månniskornas van. IV, 347
Mildhed, kærlighed og glæde. III, 330ff
Mindes vi en fuldtro ven. III, 333/
Mind, o Jesus, tit mit hjerte. III, 13,334/
Min død er mig til gode. III, 335ff
Min’ elskelig’ Tilhører. IV, 203ff
Mine synder ere som sand i strand. III, 292 f
Min Frelser er min Hyrde god. II, 56 f
Min frelser mig af døden drog. III, 337 ff

v, 255,346
Min Gud befaler jeg min vej. III, 343ff
V, 346
Min Gud, det er nu atter morgen. III, 348/
Min Gud! din Friis jeg vil istemme. IV, 109
Min Gud, du i det Skiulte seer. I, 269
Min Gud er en drott som melder. V, 273
Min Gud er en Heltekonge. V, 275
Min Gud, jeg gammel er og graa. III, 343/ 374
Min Gud! jeg vist bør takke dig. IV, 72/
Min Gud, kor vis er all din veg. IV, 88
Min Gud og søde Frelsermand. III, 330
Min Gud år en våldig hjålte. V, 274/
Min Herre Jesus, rene lyst. III, 355
Min Herre Christe, Gud og Mand. V, 176
Min Herre Christ, sand Gud og Mand. V, 176
Min hjertens Jesus, søde lyst. III, 351 ff
Min hyrde, det er Herren god. II, 57
Min Høvdingfoer til Himlen hjem. III, 383
Min Jesus, du min sjæle-trøst. III, 355/
Min Jesus, du mi sjeletrøyst. III, 356
Min Jesus ene er min Glæde. 111,359
Min Jesus ene er mit nøje. III, 336ff
Min Jesus er for mig begyndelse og ende.
UI, 359ff
Min Jesus fauner syndere. III, 9
Min Jesus, grund til al vor lyst. III, 361 ff
Min Jesus han er mig Begyndelse og Ende.
III,36i
Min Jesus hand er min Begyndelse og Ende.
III, 360/
Min Jesus, lad mit hjerte faa. III, 364 ff
Min Jesus, lat mitt hjarta faa. III, 367
Min Jesus, sjælens søde lyst. III, 367ff
Min Jesus, som fra Himlen kom. III, 367
Min Jesu, som tin stdrsta prydna. III, 50
Min Jesu, søde Siele-Lyst. 111,363/
Min Jesus år mitt enda noje. III, 356ff
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Min mund og mit hjerte. III, 57/f
Minnes vi en fulltro ven. 111,334
Min Opkomst og Begyndelse. 111,347
Min sjæl, du Herren loven. III, 267,372ff
Min Sjæl! du love Herren. 111,376
Min sjæl er frelst fra synd og død. III, 377f

V, 346
Min sjæl, hvi vil du græmme dig. III, 378ff
Min Sjæl! hvorfor er du saa bange. IV, 393
Min Siel med hellig Bævelse. V, 308
Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren. III, 377
Min siæl nu lov din Herre. 111,376
Min Siel nu loffue Herren. III, 374f
Min sjal och sinne, låt Gud råda. II, 252
Min Siæl og Hierte jeg til Gud. III, 344/
Min sjæl og aand, opmuntre dig. III, 382ff
Min Sjæl og Aand! opsving du dig. III, 383
Min sjæl, om du vil nogen tid. III, 384/
Min Siel skal Herren prise. III, 375
Min siel skal loffua Herran. III, 377
Min Sjæl! vil du til Himmerig. IV, 227
Min Siæl vær lystig, Glad og Fro. I, 436ff
Min Sjel, vær trøstig nu og fro. I, 438
Min sol, min lyst, min glæde. I, 55
III, 103 f, 356-/
Min stand det er en bondes stand. III, 388
Min største hjertens glæde. III, 388ff
IV, 140
Mit Barn, fryet den sande Gud. I, 300ff
III,2i6
Mit Ernst, o Menschenkinder. IV, 207/
Myt frid und freud ich far do hin. III, 2g6ff
Mit hjerta, hvi gråmer tu tig. 111,381
Mitt hjarta, lova Herren. 111,377
Mit hjerte altid vanker. I, 55

n, 454
in, 104,395/
Mit hjerte gøres mig bange. III, 401
Mit hierte hui gremmer du dig. III, 37gff
Mit Hjærte ret sig fryder. III, 397 f
Mit haab, min trøst og al tillid. III, 403ff
Mit haab oc trøst oc all tillid. 1///, 404/
Mit Jesu fang’ ich an, mit Jesu will ich enden.
IH, 359ff
Mit lys i mørke, Jesus sød. III, 405ff
v, 119.346
Mit Sind og Hierte jeg til Gud. III, 346
Mitten in dem Tode hat. 111,317
Mitten wyr im leben sind. II, 343
III, 3l6ff, 422
Mitt liv rinner bort som var fattig dag. V, 279
Mitt lys i mørke, Jesus Krist. V, 346
Mit vielem Forschen durchzudringen. V, 296
Mit Øie seer, o Gud! til dig. I, 269
Mi von og trøyst og tillit stend. III, 405

Moders Navn er en himmelsk Lyd. III, 100
Modfalld och trott jag år. V, 282 f
Mod Herrens Aasyn gaaer min Vei. III, 346f
Morgen Hanen atter goel. V, 76
Morgenrøden sig udstrækker. III, 407
Morgenstiern opgangen er. .III, 472
Morgenstund har guld i mund, for natten.
III, 407f
Morgenstund har Guld i Mund:
Morgensol.
II, 406
III, 408
Morgon sæle! Englemæle. IV, 304
Mors et vita duello. II, 349
Mundi renovatio. V, 121 ff
Miide bin ich, geh zur Ruh. II, 424 ff
My Saviour is gone up to heaven. II, ggf
Mektige Kristus, konge i Guds rike. III, 409
Mægtigste Kriste, menighedens herre.
III, 19, 408/
Måstare, alla soka dig. V, 278
Mæt min sjæl, o Jesus sød. 7, 300 ff
Mørke overjorden ruger. I, 307
II, 363
in, 4°gf
Mørket overjorden ruger. III, 410
Mørket skjuler jorderige. III, 410 ff
IV, 277

N
Naglet blev til Korset fast. 11,395
Naglet til et kors paa jorden. III, 413 ff
Nat i Østen er ei saa lang. V, 115 ff
Nat, søvn og slum og seng far vel. III, 4igf
Nattens morke tåke gikk. IV, 317
Naturen holder pinsefest. III, 420f
Natus ante saecula. III, 258
Nearer, my God, to Thee. IV, iff
Nie wart gesungen siizer gesanc. I, 262
Njm von vns, Herr, du trewer Gott. 1,17, 20ff
No bed me Heilag-Anden god. III, 428
No hev eg funne ankergrunnen. III, 449
No kjem den vene vaaren. 111,430
No kjem det Bod fraa Englekor. III, 458
No koma Guds Englar med Helsning i Sky.
V, 252
No kviler skog og lundar. 111,456
No lid det nær til kvitsunnfest. III, 465
No livnar det i Lundar. V, 250f
No møte aalment, kristenfolk. III, 445
No nærmar dagen seg si høgd. V, 317
No sorgi og klaga lat stilna. III, 310
No takka alle Gud. 111,481
Not to the terrors of the Lord. 11,133
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Now bells are ringing far and wide. Ill, 470
Nu bede vi den Helligaand. Ill, 187, 297, 421 ff
V, 346
Nw bede wy then helligandh, alt om. Ill, 422f
Nw bede wy then Helligaand om then. Ill, 423
Nw bede wi den helligand vdi. 111,423
Nu bede vi Gud, den Helligaand. Ill, 427
Nu blomstertiden kommer. III, 428ff
Nu Bod vi fik for Synd og Død. III, 377 f
Nu bør ej synden mere. III, 431 ff
V, 154
Nu Dagen af det Høje. V, 199
Nu da til lykke. III, 433ff
Nu, Efraim! hvad har du set i Dag. V, 116
Nu er det da vel fuldbyyrdt. 111,446
Nw er fød oss Jesus Christ. Ill, 2igf
Nw er oss gudh mischundehgh. Ill, 432f
V, 94
Nu ertii leidd, min Ijiifa. III, 461 f
IV, 325
Nu falmer skoven trindt om land. I, 206
II, 32 f
ni, 435ff
V, 48
Nu fejres Sjælens Højtid sød. V, 3
Nu flyr jeg til din naade. 11,487
Nu fryd dig, christne Menighed. III, 443
Nw frygder eder alle Christne mend. Ill, 440f
Nu fryde sig hver kristen mand. I, 3, 74
II. 93
ni, 437ff
IV, 160
V, 160f
Nu glæd dig i Herren, mit Hjerte. V, 273
Nu glæd dig, Christi meenighed. III, 444
Nu glad dig, min ånde, i Herran. V, 271 ff
Nu, Gud skee lov, at stunden. II, 36f
Nu Gud være lovet, som. III, 445/
Nu har jeg fundet det, jeg grunder. III, 446ff
Nu har jeg funden det mig grunder. III, 448
Nu har jeg funden det sig grunder. III, 449
Nu har jeg vunden. III, 450f
Nu hjertelig jeg lenges. III, 326
Nu hvile Mark og By og Skove. V, 347
Nu hvile mark og steder. III, 454
Nu hviler jorden stille. IV, 344
Nu hviler mark og enge. III, 451 ff
IV, 375
V, 232
Nu! jeg har vunden. III, 450f
Nu kjære menige Kristenhed. III, 445
Nu kom der bud fra englekor. III, 436ff
Nu kom det rette Paaske-Lam. II, 353 f
Nu kom her Bud fra Engle-Koor. III, 456ff
Nu kommer Bud fra Englekor. 111,458
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Nu kommer Vaaer Og salig Velstand snart.
IV, 126
Nu lader os da grave ned. II, 122
Nu lader os fremtræde. III, 458ff
V, 347
Nv lader oss hans Legomme begraffue. II, 121/
III, 307
Nv lader oss takke af Hiertens grund. I, 189 f
II, 440
IV, 444
Nu lader vi hannem sove i Fred. II, I22f
Nu lad hans Legem graves ned. II, 122
Nu la oss takke Gud. III, 481
Nu ledet er min lille. III, 461f
IV, 325
Nu lukker sig mit øje. III, 462ff
Nu bitten wyr den heyligen geyst. III, 146, 421 ff
Nunc dimittis. III, 236ff, 336
Nvn dancket alle Gott. III, 477 ff
IV, 224
Nun danket alle Gott, dem Herren Zebaoth.
III, 479
Nv dancket all und bringet Ehr. III, 479
IV, 224ff
Nu frewt euch lieben Christen gmeyn. I, 3, 199,
409
II, 93^169,196
HI, 437ff
V, 160 f, 346 f
Nun Gottlob, es ist vollbracht. II, 171
HI, 445f
Nun jauchzet all, ihr Frommen. IV, 235
Nu kom der heyden Heyland. III, 143ff
Nv last vns den leib begraben. II, 120
III,307
Nvn lasst uns gehn und treten. III, 458ff
Nvn lob, mein seele, den Herren. III, 372ff
V, 28
Nvn ruhen alle Wålder. III, 451 ff
IV, 342
Nun ruhet in den Wåldern. 111,453
Nvschlaff, mein liebes Kindelein. IV, 404 ff
Nu nærmer sig vor pir. sefest. I, 295
III, >79 f, 464/
Nu oprandt Morgenstjernen skjær. III, 473
Nu rinder op vor Pindsefest. III, 179, 464
Nu rinder solen op. III, 465]^
IV, 434
V, 45
Nu ringer alle klokker mod sky. 1,135
II, 406
III, 103, 463/
Nu ringes Julen ind. 1,343
Nu rykker Kongens Faner frem. V, 345
Nu skal du, min sjæl, dig smykke. III, 73ff
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Nu skall ej synden mera. III, 432
Nu skrider dagen under. 1,97
in, 470f
V, 198, 200 f
Nu skrider Natten sorte. V, 198
Nu slukker jeg mit Lys og Lampe. IV, 334
Nu sol i øst oprinder mild. 11,33
III, 471 ff
Nu stævner frem vort Kongeflag. III, 228
Nu staar jeg op i Herrens navn. III, 473/
Nu staaer mit Hjertes Længsel. 111,325
Nu staar sjælen op af døde. III, 474ff
Nu Synden aldrig mere. 111,433
V, I53f
Nu sætter jeg paa Skammel. II, 462
Nu tacker Gud, allt folk. 111,481
Nu takker alle Gud. III, 477 ff
IV, 46, 224, 263
Nu tier alle Skove. III, 456
Nu titte til hinanden. II, 406
III, 481 ff
Nu tystne de klagande ljuden. III, 309
Nu veed jeg Vei til Himmerig. I, 276
Nu velan, et frejdigt mod. III, 483ff
IV, 51,418
Nu velan, vær frisk til mode. III, 486ff
Nu Verdens Rige. IV, 436
Nu vilde Gud miskundelig. III, 431 ff
V, 94
Nv wil iagh beskrifwa forsann. I, 449
Nu vil jeg af ganske Hierte. I, too
Nu vil jeg falde ydmyg ned. 1,223
Nu vil jeg Herren prise. V, 344
Nv vill’wi Herren prjse. IV, 214 f
Nw wille wy Christne siunge. V, 37
Nu ville vi os samle. II, 260, 339
III, 494ff
Nu ville vi synge og være glad. III, 498
Nv ville wi si unge oc vere glad. III, 497
Nu vil vi alle Takke vor Herre. III, 262
Nu vil vi sjunge og være glad. III, 496ff
Nu viser Dagen os sin Hæl. V, 201
Nu vore Sjæles Høitid staar. V, 2
Nu vær os, Gud, miskundelig. 111,493
Nu vaagne alle Guds fugle smaa. II, 406
III, 499
Nærmere, Gud, til dig. IV, 1 ff
Når Sveriges tankar tåtna till dåd. V, 268
Naaden hun er af kongeblod. IV, 3/
Nålangkama påringmangå. II, 238
Naar i den største nød vi staa. IV, 4ff
V, 347
Naar jeg betæncker den tijd oc stund. IV, 7ff
Naar jeg betænker ret den Stund. IV, 9 f
Naar jeg betænker tid og stund. I, 322
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IV, 7 ff
Naar jeg Gethsemane her faar. III, 364ff
Naar Korset mig i Minde gaar. V, 319
Naar meg mi synd vil krenkja. IV, 14
Naar me i største naud lyt staa. IV, 7
Naar mig min synd vil krænke. IV, 1 iff
Naar min synd vil mig krænke. IV, 13
Naar min tid oc stund er for haand. IV, 22ff
Naar min tunge ikke mere. IV, i4ff
Naar mit øje, træt af møje. IV, 16ff
Naar Mørket Jorden blinder. V, 199
Naar skal da min tid faa ende. IV, 19ff
Naar syndaren rett ser sin vaade. IV, 217
Naar Synden mig anklager. IV, 13 f
Naar Synderen ret ser sin Vaade. IV, 2i6f
Naar syn og hørelse forgaar. V, i72ff
Naar tegn ere skeed i Maane oc Soel. IV, 444
Naar Tid og Stund den er for Haand. IV, 23 f
Naar tid og time er for haand. IV, 21 ff
Naar undrende jeg ved Korset staar. V, 319
Naar vi i Nød og Fare staae. IV, 6
Naar wi i største nøden staa. IV, fjff
Naar vi i største Nød mon staae. IV, 6
Naar vi vort Øje lukke til. IV, 24ff
Naar vore øjne lukkes til. IV, 24 ff

0
O Ansigt! høyt forhaanet. II, 204
IH. 57
IV, i44ff
O! at jeg havde tusind’ munde. IV, 108f
O! at jeg havde tusind Tunger. IV, 108 f
O Auferstand’ner siegesfurst. I, 257ff
O bli hos mig! Nu er det aftentid. V, 210
O, bliv hos mig, nu falder Aften brat. V, 209
O, bliv hos mig! Nu Natten er mig nær. V, 209
O, bliv hos mig, snart tændes Stjerners Hær.
V, 209
O Christenheit, sei hocherfreut. V, 312
Och tu med friden når oss blijff. III, 136
Och wy armen siinders! vnse missedadt. IV, 278ff
O crux ave spes unica. III, 227 f
O! dass ich Tausend Zungen hatte. IV, 106ff
O, deilige Land. IV, 186 f
O! den alting kunde dræbe. II, 188
O! der alles hått’ verlohren. II, 186ff
O Dieu de vérité. V, 328
O drøvelse, o bittre ve. IV, 29ff
V, 347f
O Drøvelse, O! hiertens vee. IV, 30f
O Drøvelse! O hierte vee. IV, 30
V, 3471
O du allerlifligst’ Glæde. II, 143
O du allersiiss’ste freude. II, 141 ff
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O du armer Judas, was hastu gethon. IV, 279
O du gud den helliand. II, 51
O du Guds Lam med korsets skam. 111,242
/^» 3S> 34
O Du Guds Lam, som bar Verdens Synder.
III, 241
O du Guds Lam uskyldig. IV, ssjf
O Du mein Heyland Jesu Christ. IV, 140
O du min Immanuel. IV, 35ff
O durchbrecher aller bande. IV, 38ff
O du sielens største glæde. II, 142/
O du, som i Trefoldighed. IV, 43
O! du store Seyer-Herre. IV, 33/
O du store sejervinder. IV, 38ff
O du trefoldige enighed. IV, 41 ff
O evighed, du tordenrøst. IV, 43 ff
O! evighed, du tordens ord. IV, 46/
O Ewigheet! Ett dunder-ord. IV, 48
O Ewighet! tin långd mig fast forskråcker. IV, 48
O Ewigkeit, du Donner Wort. IV, 43ff
O Ewigkeit du Freudenwort, Das mich. IV, 46
O Ewigkeit du Freudenwort, O Freud. IV, 46
O Ewigkeit, O Ewigkeit, wie lang bistu. IV, 45
O Fader god af evighed. IV, 48ff
O Fader udi Himmelen. IV, 51 ff
O Fadervor, barmhjertig, god. IV, 53ff, 159
O Fader wor barmhiertig oc god. IV, 54/
O Fader vor i Himmerig. IV, 35ff
V, 334.348
O Fader, vær taalmodig mod. IV, 88
O Fadher våår barmhertigh och godh.
IV, 53ff, 159
O Frelser'god og Herre from. IV, 123 ff
O Frelser, lad dit Effata. III, 364
O Frelser, som er lys og livet. IV, 61 ff
O Frelser, til dit naadebord. IV, 64/
O fromme og trofaste Gud. IV, 65ff
O Frommer vnd getrewer Gott. IV, 63ff
O Fryd! jeg nu kan trøste mig. 1,437
O Fryd! o Held! han er, han er opstanden.
IV, 248
Oft klagt dein Herz, wie schwer es sey. V, 302ff
Og disse ere de ti Bud Ord. II, 149
O giver lyd, I folk. IV, 202f
O glæd dig, glæd dig, Hjerte. III 397
O, glædelig dag. IV, 68 ff
O Glæde over Glæde stor. IV, 271
Og nu en Skaal for det elskte Kjøn. I, 204
O gode Gud, din kærlighed. 7F, 70 ff, 258, 271
O gode Gud! hvor rigelig. I, 109
O gode Gud, jeg takker dig. IV, 72/
O gode Gud, vi takke dig. IV, 73ff, 192
V, 348
O God of earth and altar. V, 328
O God, our help in agest past. V, 317 f
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O Gott, du frommer Gott. IV, 76ff, 192
O Got, du hochster gnaden hort. V, 32
O Gottes Sohn Herr Jesu Christ. IV, 174 ff
O Gottessohn, o Licht, o Leben. IV, 62
O Gott wir loben dich. IV, 261
Ogsaa David gik med Smerte. IV, 277
O Gud aff Himlen see her til. 1,27
IV, 213
O Gud! af Himlen til os see. I, 27
O Gud aff himmelen see hertil. I, 26
O Gud, af Naade rig og stor. V, 32
O Gud bær Omhu for. III, 467
O Gud, dig love vi. IV, 264
O Gud, din Godhed gaaer saa vidt. V, 301
O, guddoms-sol, fuldstærk og blid. IV,75ff, 159
O Gud, du dig forbarme. V, 36
O Gud, du fromme Gud. IV, 76 ff, 192
O Gud, du gode Gud. IV, 79
O Gud, du selv forenet har. IV, 79/
O Gud, du ser mig, og du ved. III, 64
IV, 80ff
O Gud, du ved og kender. IV, 82f, 167
O Gud, Du vore Fædres Gud. V, 318
O Gud effter dig mig forlænger. II, 34f
III, 402
O Gud Fader din Soel saa skøn. IV, 127f
O Gud Fader i euighed. II, 40f
O Gud, fornuften fatter ej. IV, 83ff
V, 192
O Gud, Forstanden fatter ei. IV, 88
O Gud, hvad er dog al vor Daad. I, 427
O gud! hvad est du meer end skiøn. IV, 89ff
O Gvdh hwem skal iagh klagha. II, 414ff
O Gud! hwem skall jag klaga. 11,415
O Gud! hvem skal jeg klage. II, 415/
O Gud, hvor er du mer end skøn. IV, 89ff
O Gud hvor jammerlig. I, 237f
O Gud! hvorlænge skal jeg her. II, 376
O Gud, hvor megen sorg og strid. IV, 92ff
O Gud, hvor stoor og priselig. I, 107, 108
O Gud, hvor sørgelig. I, 238
O Gud, med syndig Ord oc daad. IV, 192
O Gud, min Gud, det bange hjerte. IV, 94/
O Gud! min Stemme ingenlunde. IV, 109
O Gud, min synd du sænke ned. IV, 95ff, 192
O Gud! paa dig jeg bygger. I, 84
O, Gud ske lov, det hjemad gaar. I, 356
IV, loof
O Gud ske Lov evindelig. I, 110
O, Gud ske Lov for Naadens Ord. II, 389
O Gud skee Lov! jeg skal ei døe. 1,13
O Gud ske lov til evig tid. IV, 101f
O Gud ske Tak evindelig. I, 104, 110
O Gudts Lam som baart tagher alle verdens
syndher.
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IV, 34
O Guds lam vskyldig. IV, 34
O Gud, som tiden vender. IF, 103 ff
V, 348
O Gud, vi falder dig til fode. IV, 105f
O Gud, vi lova dig. IV, 268
O Gud wi loffue dig, wi bekende. IV, 264
O Gud wi Loffue dig, Wi prijse. IV, 264
O Gud wy loffue teg. IV, 263f
O Gudh wij loffue tich. IV, 268
O Gud wi lofwe tig. IV, 268
O Gud, vor Fader, din Sol saa skøn. IV, 128
O Gud, vor Hjælp fra Slægt til Slægt. V, 318
O Gud, vor hjælp i fordums tid. V, 318
O Gud vors lands. V, 287ff
O Gud, vort lands og livets Gud. V, 289
O Haupt! voll Blut und wunden. 111,57

IV, 143I
O, havde jeg dog tusind tunger. IV, 106ff
O Heilger Geist, du hochstes gut. IV, 112ff
O Heilger Geist, kehr bey vns ein. IV, 1 i4ff
O Heiliger schepfer aller sterne. IV, 423
O Heiligs Creutz, daran Christus starb. I, 449
O heylges liecht, won vns bey. III, 147
O Hellige skaber oc Fader kær. IV, 424
O hellige Treenighed. IV, 43
O Helligaand, du skat saa skøn. IV, 112ff
O Helligaand, du søde Trøst. IV, 123
O Helligaand, du ædle Gjæst. IV, 123
O Helligaand, kom til os ned. IV, 114]?
O Helligaand, med evig Trøst. IV, 123
O Helligaand, med naadens haand. IV, 117ff
O Helligaand! mit hjerte. IV, 1 igf
V, 184
O Hellig-Aand, o før mit Sind. IV, 123
O Hellig Aand! o sande Gud. III, 123
O Helligaand, o søde trøst. IV, 121 ff
O Hellig-Aand! som Pinsedag. IV, 117
O Helt allerbedst. I, 286
O Herr, behend mein ellend wend. III, 373
O Herre forbarme dig offuer oss. III, 201
O Herre! forund mig Liise og Roe. V, 77
O Herre frels mig oc døm min sag. I, 311
O Herre god og Frelser from. IV, i23ff
O Herre gudh aff himmelrich. I, 26
IV, 160
O Herre Gud aff himmerig. 1,26
O Herre Gud, din lære. IV, 123/
O Herre Gud, din skjønne sol. IV, 128
O Herre Gud, din sol saa skøn. IV, i26ff
V, 316
O Herre Gud Fader met din krafft. III, 203
O Herre Gud, hvor gaar det til. IV, 93
O Herre Gud, jeg priser dig. IV, i2gf
O Herre Gud, min fader blid. IV, 130
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O Herre Gud, miskunde dig. IV, 130 ff
O Herre Gud miskunde teg. IV, 130 ff
O Herre, i min sidste Kvæld. I, 9
O Herre Jesus, giv os Kraften. 1,373
O Herre Jesus, mit levneds lys. IV, 132 ff
V, 346
O Herre, kommer sorgens stund hernede. IV, 133
O Herre Krist, dig til os vend. IV, 135ff
O Herre Krist, din stjerne staar. IV, 137f
O Herre Christ, du dyre Skat. II, 169
O Herre Krist, sann Gud og mann. V, 176
O Herre Christ! Vor Frelser du est. I, 286
O herr erloser alles volcks. 111,143
O Herre, som gik den svære Gang. I, 146
O Herre, udslet min synd saa svar. IV, 139
O Herr Jesu, Ehrenkonig. 1,314
O Herr, mein Gott, ich hab zwar dich. IV, 192
O Hertz des Kbnigs aller welt. IV, 143
O hilf, christe, gotes sohn. III, 288
O Himle, hvad for Vaade. 11,296
O hjertekære Jesus Krist. IV, isgff
O hierte kiere Jesu Christ. IV, 141 f
O hjertens Ve, Og Sorg at se. IV, 31
Oh! oh! hverr vill mig verja. IV, 325
O hoved, højt forhaanet. II, 204
ni, 57
IV, 142ff
O! Hoved, som forhaanet. IV, 145
O! hvem alting kunde dræbe. II, 187/
O, hvor er naade-stolen. IV, 146/
O, hør os, Herre, for Din Død. IV, 75ff, 159
O, hør os, Jesus milde. II, 297
O I Forældre, seer dog paa. II, 296
O Jesu, Blessed Lord, to Thee. V, 349
O Jesu, din Hukommelse. I, 266ff, 269
O Jesus, du al naadens væld. IV, 147f
O, Jesus, du som Hjerter kan. 11,292
O Jesus, du, som kom herned. II, 295
O Jesus, du som Troens Gnist. IV, 176
O Jesu for din Alter-food. I, 244ff
O Jesus, for din pine. 11,438
IV, 148ff
O Jesus, gid du vilde. 11,297
O Jesus, gør det ved din Aand. IV, 153/
O Jesus, gaar du da din vej. IV, 154 f
O Jesus, hør mig for din død. IV, 75 f, issff, 444
O, Jesus Krist. 1,286
O Jesu Christ, Der du mir bist. I, 252
O Jesu Christ, dig til os vend. IV, 137
O Jesu Krist, din Kærlighed. 11,79
O Jesu Christ, from, mild og god. II, 170
O Jesu Christ, Guds Salvede. V, 174 f
O Jesu Christ, meins lebens Liecht. IV, 132ff
O Jesu Christ! min Frelsermand. IV, 135
O Jesu Krist, min Tanke hæver. I, 305
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O Jesu Christ, sand Gud og Mand. V, 175
O Jesu Christ, som Manddom reen. IV, 161
O Jesus Krist, som manddom tog. IV, 159ff
O Jesu Christ som mandom togh. IV, 159/
O Jesu Christe, Herre kier. 11,170
O Jesu Christ, vær du vor Giæst. /, 104
O Jesus Krist vår Herre kjær. IV, 173
O Jesu kiere Frelsere. I, 266
O Jesus, lad det komme. II, 374
O Jesu lad mit Hjerte faae. 111,366
O Ihesus, liebes Herrlein mein. IV, 404
O Jesus, livsens Herre. III, 402
IV, i6iff
O Jesus, morgenstjerne. II, 483 ff
V, 199,201
O Jesu, naar jeg tænker paa. IV, 154
O Jesus, præst i evighed. 11,336
IV, i64ff
O Jesus, paa din alterfod. IV, 166ff
O Jesus, som er kommen at. IV, i68ff
O Jesus, som udi landflygtighed. IV, 172f
O Jesu siiss, wer dein gedenkt. 1,263
O Jesus, søde Jesus, dig. II, 68
IV, 172/
v. 349
O Jesus, tag mig med dig op. IV, 173
O Jesus, troens dyre skat. IV, 174 ff
O Jesus, ved dit Alters Fod. IV, 167
O Jesus, verdens frelsermand. IV, 176ff, 258
O joye infiniment douce. 11,142
O kom dog hver, som Synd har gjort. III, 9
O, kommer hid dog til Guds Søn. IV, i78ff
O Krist, dit Blods, din Retfærds Magt. V, 346
O kristelighed. I, 383 f
III, 28 f
IV, i84ff
V, 48,119,127,274,334
O Kristi Kors, min Lykke. V, 197
O! Christin Sål umhuxa fyrst. II, 335ff
O kjære Herre Jesus Krist. IV, 142
O kære Jesus, hvad har du bedrevet. IV, 191 ff
V, 349
O! Kiere Jesu, hvad har du bedrevet. IV, 193/
O! Kiere Jesu, hvad har du begaaet. IV, 193
O kære sjæl, fald ydmyg ned. IV, 194 ff
O kære sjæl, frygt aldrig mer. IV, 196ff
O kiere Siæl, luck op din Mund. II, 277 ff
O kjære Sjæl, oplad din Mund. II, 279
O kjære Sjæl, som vanker. I, 290
O kæreste sjæl, op at vaage. 111,245
IV, 199L 377
O, lad din Aand nu med os være. II, 192
IV, 200ff
O! lader os til Korset gaae. 11,6
O lad mig føle, Frelser min. I, 272
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O Lam Gades vnschiildich. IV, 32,33/
O land of our king. IV, 190
O Liecht, salge Dryualtigkhayt. IV, 42
O liv, som blev tant. IV, 190
V, 274
O! Lue fra Guds Kierlighed. III, 187
O Lux beata, trinitas. IV, 41
O, lytter til, I folk. IV, 202f
O ma joye la plus douce. II, 142
Om alle mine lemmer. I, 248
IV, 203ff
Om det synis udi piine. IV, 448
Om du vilt Tiden vide. V, 198
O mennesker, bereder. IV, 207ff
O Mensch gedennck was dir dein Got. IV, 179
O mer end stærke høvedsmand. IV, 209/, 288
Om Gud ey hafde været her. I, 230
Om Guds Himmel og Guds Trone. IV, 457
Om Himmerigs Rige saa ville wi tale.
IV, 49, 210ff
Om Himmerigs rige vi tales ved. I, 322
IV, 49, 210ff
O milde Gud, dit ord bevar. I, 26
IV, 213
O, milde lys i verdens øde ørk. V, 326
O min Gud, jeg bør ej dølge. IV, 314
O min Jesu, gid jeg kunde. II, 5
IV, 362
O min Jesus, o jeg finder. V, 130
O min Jesus, o jeg mindes. III, 412
O min Sjæl, du gaar og vanker. V, 79
O min Siel! vær glad tilmode. 111,489
O mit Hierte, vil du Roo. V, 132
Omnes una celebremus. IV, 318f
Om ogsaa mangt et Livshaab brast. V, 290
Om ret Guds Barn jeg være vil. 11,377
Om salighed og glæde. IV, 2i4ff
Om Salighed oc Sejer stor. IV, 215
Om strømmen mod dig bruser. V, 75
O mægtig Sejerherre. 11,347
O, maatte Jesus snart dog træde. IV, 216/
Onward, Christian Soldiers. II, 360
V, 326ff
O! nyktre Jesu, tu med ringa. III, 50
O, naar jeg ser det Kors, hvorpaa. V, 319
Op af Synden. V, 79
Op al den ting, som Gud har gjort. II, 218
IV, 91, 2i7ff
V, 251
Op, alle folk paa denne jord. IV,222ff
Op alle, som paa jorden bor. 111,479
IV, 224ff
V, 217
Opblomstrer nu, Guds Kirkevange. II, 328
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43°
Op dog, Sion, ser du ej. III, 169
IV, 226Jf
Op dog Zion! seer du ej Palme-prydet. IV, 226
Op, dovne Hierter, op og seer. III, 272
Opfaren er dend Herre Christ. V, 140
Op, glæd dig i Herren, mit Hjerte. V, 272f
Op, glædes alle, glædes nu. IV, 228/, 415, 427
Op Hierte, Hu, op Siæl og sind. III, 326
Op, Hierte, op med fyrig Troe. I, 184
III, 400
Ophold os, Herre ved dit Ord. I, 93
Op Hver, som Jordens Kreds beboer. IV, 225
Ophøyet Jesu, søde Lyst. 111,354
Op, I kristne, ruster eder. II, 32
IV, 229ff

V, 159
Op, min sjæl, thi sol er oppe. IV, 233/
Op og smyk dig, siel med glæde. III, 83
Op, op at tage. 111,435
Op, op dog, I Salvede, kommer tillige. II, 384
Op, op, min Sjæl, fra denne jord. IV, 91
Op, op min siæl! opmuntre dig. IV, 80ff
Op, op, mit arme Hjerte. I, 85
Opp kristenfolk, di giede tolk. V, 312
Opreis blandt os din Helligdom. IV, 138
Oprundet er vor Pindse-Fest. I, 234ff

III, 179
O prøv dig, Hjerte, prøv dig vel. V, 155
Op, Sion, at oplukke. IV, 234/
V, 104
Op, Sions hyrder, sov dog ei. IV, 236
Op, Sions vægtre! sover ej. IV, 233f
Op, sjæl, bryd søvnen af. Ill, 244 ff

IV, 377
Op Siæl, følg med, Paa Bierget Jesus er. II, 446
Op Siæl! op Hierte, skynd dig frem. II, 150
Opstandelse og evigt Liv. IV, 212
Opstanden er dend hellig Christ. I, 346
IV, 240
Opstanden er den Herre Krist. I, 346,415
IV, 236ff
Opstanden er Christus vor Herr’. 1,345/
IV, 236
Op, sødeste Sang. IV, 68ff
Op, thi dagen nu frembryder. IV, 240ff
Op til Guds hus vi gaa. IV, 243/
Op, vaag og bed. IV, 244ff
Ord av evighet. V, 276f
Ordet, det var fra evig Tid. II, 193
Ordets Lærdom, Bøn og Sang. 111,446
Or djupsens naud eg ropa maa. I, 7
Or høgdi ned i verdi skin. 1,14
O, salige Dag, som i Haabet vi venter. III, 243/
O salig fryd, vor Jesus er opstanden. IV, 246ff

V, 349

O Salig Tiid! Nu stood min Jesus op. III, 245
IV, 377
O saligt hus, hvor du har indgang fundet.
IV, 248ff
O sejerrige Frelsermand. IV, 230 ff
O seeliger Tag, des in Hoffnung wir barren.
HI, 243
O selig Haus, wo man dich aufgenommen.
IV, 248ff
O, send os ikke ud alene. IV, 232ff
Os fører korsets smerte. IV, 234 ff
O Siæle-Hyrde Gud og Mand. I, 274ff
O sjæl, hvor blev de gode ord. IV, 253ff
V, 2
O sommar tu kommer medh myckenn dygd.
I,
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O Spirit of the living God. /, 237ff
O Stierners skabere i Hiemmelske huss. 7F, 423/
O, Stjærnernes Skaber i himmelske Bo. IV, 425
O Stjerners Skaber paa Himlens Slot. IV, 424
O store Fange, du kan ei. 1,40
O store Gud, din kærlighed. IV, 177, 237ff, 270
O store Gud, dit Folk paa Jord. V, 348
O store Gud, vi love dig. I, 60
II, 87
III,480
IV, 259/, 429, 431
O store Konge, Davids Søn. V, 247
O, store Søndagssyn. 111,247
O store Ting Og Tegn som skulle skee. III, 272
O stærke Christe, Menighedens Herre. III, 409
O Syndere, betænker. II, 247
O susses gnaden-wort. I, 28ff
O søde Gud, din kærlighed. IV, 70, 258, 268ff
O søde Jesus, lad din Aand. 111,385
O søde naadestand. IV, 271 f
O Søn af Verdens Skaber god. 1,412
O Theurer Troster, heilger Geist. IV, 120 ff
O Thou sweetest Source of Gladness. II, 142 f
O Trawrigkeit, O Hertzeleid. IV, 2gff
Otte dage borte var. II, 223
O tu miser Juda, quid fecisti. IV, 279
O tænk, naar engang samles skal. IV, 416
Our God, our help in ages past. F, 3/7/
O Vater der Barmhertzigkeit. 11,410
O Vaterherz, o Licht, o Leben. 7F, 60 ff
O Vater unser in der Hohe. II, 248
Over alt lad Kærligheden. IV, 426
O verden, kom at skue. 7F, 273ff
O! Verden see din Skaber. IV, 275
Over Kedron Jesus træder. III, 412
7F, 276ff
O vi arme syndre. 7F, 278ff
O vaager op af Verdens Drømme. 7F, 282 ff
O! vaagner, førend Døden kalder. IV, 283
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O, vaagner op af verdens drømme. IV, 281 ff
O! wachet auf, ihr faulen Christen. IV, 282
O Welt, ich muss dich lassen. 11,326

III, 452
IV, 274
O Welt! sieh’ hier dein leben. IV, 273ff
O werthes Liecht der Christenheit. IV, 42
O wie selig sind die Seelen. IV, 386
O Egte-stand, Du høy-lyksalig est. IV, 284/
O ægtestand, du højlyksalig est. II, 292
IV, 284/

P
Pacemque dones protinus. 111,136
Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium.
I, 452
IV, 347
Pange, lingua, gloriosi proelium certaminis.
4
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På Jesu død og dyre sår. IV, 299
Paa sit Kors i Dødens Smerte. III, 417/
Paa sit Kors i Dødsens Smerte. III, 417
Paaskeblomst, en Draabe stærk. IV, 301
Paaskeblomst, hvad vil du her. IV, 2ggff
Paaske-Lammet fra Urte-Gaarden. V, 38
Paaskelammet vi vor Lov frembære. V, 350
Paaske-Morgen, Paaske-Morgen kom vor Borgen.
IV, 303
Paaskemorgen slukker sorgen. IV, 302ff, 416
Paaske vi holde. IV, 304 f
Paa Stævne samles Rigsdagsmænd. I, 51
II, 404
Paa Søen Simon Peter. V, 128
a
Quern terra, pontus, aethera. III, 259
Qui procedis ab utroque. III, 21 iff

irfff

V, 335,342
Panic Jezu tys czlowieki Bog. V, 172
Paradis-Gaard og Folke-Vang. II, 309
Patris sapientia, veritas divina. III, 287 ff
Peder han er skyldig bleven. V, 206
Pengene, som Judas slængte. I, 43off
Pilegrimme, alle Dage. I, 432
Pludselig, Herre, blandt dine du stod. I, 119
Postqvam resurrexit. III, 186, 132
Preyss, ehr vnd lob dem hbchsten Gott. V, 163
Pris det store Sakramente. I, 452
Priss oc ære oc dyd gantske megit. III, 105ff
Pryd dig, kiere siæl, til nøje. III, 81
Pryd dig nu, min Siæl! med Glæde. III, 81
Prøv, kristne, eder selv. IV, 309
Puer natus in Bethlehem. 1,3567?, 417
III, 106
Puer natus ist vns gar schon. I, 356
Paa alle dine veje. I, 88
IV, 286/
Paa Andagts Himmelstige. II, 360
Paa bjerget har nu Jesus endt. IV, 210, 287/
Paa denne dag vi ser Guds Søn. IV, 288ff
Paa denne Juledag. I, 448
Paa dig jeg tænker, Frelser nu. I, 263
Paa Gud alene. IV, 150, 290ff
Paa Guds Jerusalem det ny. IV, 297
Paa Guds naade. IV, 234
Paa Gud aaleine. IV, 294
Paa hans Kors Pilatus skriver. IV, 362
Paa Hedenskabets Grændser. III, 201
Paa hin Vredens Dag den svære. I, 132
Paa Jerusalem det ny. III, 118

IV,
Paa Jesu død og blodig saar. 7F, 237 ff

R
Ransager eder selv. IV, 306ff
Regina coeli, lætare. IV, 52
Rejs op dit hoved, al kristenhed. II, 40

fy,

303ff,
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V, 25
Rerum Deus tenax vigor. V, 330f
Resonet in laudibus. I, 43
III, 218ff
Resurrexit Christus. III, 186, 189
Ret inderlig jeg længes. 111,324
Ræt salig er foruist den mand. III, 273, 277, 404
Rettens spir det alt er brækket. II, 258
111,96
iy> 3‘3f
Rettens Spiir det er nu brækket. IV, 314
Rex Christe factor omnium. 1,143
Rex glorie Christus. IV, 51
Richt mich, Herr, vnd fur mir mein sach.
4 3l°fi
Rigens Raad og bevare. V, 199
Rind nu op i Jesu navn. 111,484
IV, 3'5ff
Ringen, I klockor, ja ringen i midnattens timma.
111,113
Ringe recht, wenn Gottes Gnade. III, 204ff
Rock of ages, cleft for me. V, 323/
Rock of Israel, cleft for me. V, 324
Rozfehnegmez se s tim telé. II, 120
Ruud Risti Koggodus. I, 446
5
Sacris solemniis iuncta sint gaudia. IV, 347
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Salig er den i Guds fryet staar. III, 274, 276
Salig er then mand ther Gudt frychter.
III,274,276
Salige ere alle y Guds fryet staa. III, 276
Saligheden er os nær. 111,486
Salighed skal boe paa Jorden. 1,294
Salve, caput eruentatum. II, 204
IV, 142
Salue Jesu Christe wor Frelsermand. III, 423
Salve, lesu reverende. IV, 142
Salve Jesu, summe bonus. II, 204
Salve, mundi salutare. II, 203ff
III, 56ff
Salve regina. I, 24
111,423
Salve, sålus mea, deus. II, 204
Salve, salve, Jesu bone. II, 204
Salve, salve, rex sanctorum. II, 204
Samtlig her vi helligholde. IV, 318/
Sanela Maria ste vns bey. II, 102
Sanctus. I, 236
S. Christoff du viel heiliger Man. II, 103
Sancte Pouels ord oss følge bør. IV, 25ff
Sanctus petrus won vns pey. II, 102
Sandhed og Naade. 11,310
Sandheds tolk og taler. IV, 3igff
Sankt Peder faldt for Kristo ned. V, 128
Sannhets tolk og taler. IV, 322
Savn og møje maa vi døje. IV, 322
Schepfaer heiliger der sterne. IV, 423
Schmucke dich, o liebe seele. III, 7g ff
Schmiicket das Fest mit Meyen, Bereitet. IV, 321
Schmiicket das Fest mit Meien, der Herr. IV, 321
Schmuckt das Fest mit Maien, lasset. IV, gigff
Schreibe dich in meinem Herzen. IV, 362
Schweige, bange Trauerklage. II, 120
Schweigt nun, ihr Klagen und ihr Thrånen.
II, 120
Schwing dich auf zu deinem Gott. IV, 437ff
Schonster Herr Jesu. 1,140
See, Dagene svinde. V, 221
See den gyldne Sol frembryder. IV, 378
Se, døden alle dage. 111,462

iv, 323JF
Seelen-Bråutigam, Jesu Gottes Lamm. II, 153
IV, 373
V, 266
Seelenbråutigam, o du Gotteslamm. IV, 373
Seh’ ich nicht blinkende. III, 250
Se, hvordan de Jesus slæber. IV, 328ff
See, hvor hand gaar. I, 238
See, hvor Jesus allevegne. III, 283/
Se, hvor nu Jesus træder. IV,33off
V, 349
Se, hvor onde Stridsmænd slider. III, 167
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Se, hvor sig dagen atter skynder. IV, 332ff, 400
Seierrig opstanden. III, 193
Sejervindersken paa jorden. IV, 334 ff
Sey getreu biss an das Ende. V, 210f
Sey getreu in deinem leyden. V, 211 ff
Sey lob und ehr’ dem hochsten guht. 7, 62f
Sey lob vnd ehr mit hohem preiss. II, 92 f
Sey mir tausendmal gegriisset. III, 36ff
IV, 143
Sei willkommen, Jahr des Herrn. V, 352
Sey wol gegriisset, guter hirt. III, 57
IV, 143
Se, jeg er den vildfarne Søn. IV, 100
See, Marken taber nu sin Pragt. III, 436
Se! Natten er forsvunden. III, 463
Se, nu er Pilatus gangen. IV, 337f
See nu, hvor Jesus træder. IV, 332
Se, nu stiger solen af havets skød. 7F, 338f
Seer dog nu, I stolte Jøder. 11,258
Sidder rolig i Jerusalem. I, 118
IV, 340ff
Sie fragten mich, warum ich so froh. II, 436
Sieh’, hie bin ich, Ehrenkonig. II, 422ff
Siig mig, Blomst! hvad vilst du her. IV, 2ggff
Sig mig den gamle Sage. I, 347, 401 ff
Sig maanen langsomt hæver. IV, 342ff
Sign nu ved dit ord og Aand. 7, 104/, 107
Sig nærmer tiden. V, 75
Si mig det gamle budskap. V, 341
Sin Eenbaarne Gud hengivet. I, 452
Singen wir auss hertzen grund. 7F, 332ff
Singen wir heutt aus hertzen grund. IV, 352
Sin menighed har Kristus kær. III, 179
IV, 344f
V, 50
Sinner, hear thy Saviour’s call. 11,319
Sin vogn gør han af skyer blaa. 7F, 345/
Zion, lass dein Loblied schallen. IV, 347
Sion, pris din saliggører. 7F, 346ff
Sions vægter hæver røsten. I, 341
IV, 34Sff
V, 349
Sion, syng med Lovsangstoner. IV, 348
Si quando tempus cogito. IV, 9
Sit Indtog haver Christus holdt. III, 179
IV, 344
Sit laus patri eum filio. 111,134
Sjunger, alle Fugle, sjunger. II, 330
Sjunge vi af hjertens grund. 111,183
7F, 352ff
V, 316, 349
Siung, mijn tunga, Och vpklinga. I, 449
Siæl og Hierte, Sind og Sandser. 7, ggff
II, 38
Sjælesørger fra det Høie. V, 25
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Sjaa der Guds Lamb kjem gangande. II, 199
Sjaa, han gjeng inn til syndig mann. V, 253
Sjaa, no viljesus draga. IV, 332
Skaber, Gud, hvis Hjerte huser. V, 278
Skal en Morder, en Manddraber. II, 397
Skal fri og frelst vi hist. IV, 354/
Skal jeg da min Gud ey prise. IV, 371
Skal kjærleiks kraft si prøva staa. IV, 357
Skal kærlighed sin prøve staa. IV, 355ff
Skal vi ustridig hist. IV, 354/
V, 184
Skilsmissen tung vi glemme nu. II, 359
Skriv dig, Jesus, paa mit Hjerte. 11,5
IV, 357ff
Skriv paa min seng og sovetræ. IV, 362
Skulde jeg dog være bange. IV,362ff
Skulde jeg min Gud ej prise. IV, 368ff
Skulde vi vel være bange. IV, 367
Skunda deg. V, 340
Skynd dig frem. V, 340
Skønne September, - Hybenpragt paa Gærde.
V, 84
Slip os arme ej. IV,373ff
Slægters faste Klippeborg. V, 324
Slaa Hjertets Orgeltone an. IV, 138
Smuler under Herrens Bord. II, 115
III, 201
Snart Døden mig adskiller. 111,324!
So last vns den leib behalten. II, 122
Solen daler, Lyset svinder. V, 24, 26 f
Solen gaar igennem giar. II, 19, 22, 23
Solen sank bag høj og hav. IV, 373
Solen straaler over vang. IV, 375f
Solt Er was sagen und nicht halten. IV, 449
Solt’ es gleich bisweilen scheinen. IV, 447ff
Solit ich meinen Gott nicht lieben. IV, 369
Solit ich meinem Gott nicht singen. IV, 368ff
Som aldrig saa lang er nogen dag. I, 166
Som den gyldne sol frembryder. II, 5, 87, 341
III, 15, 116, 245, 265, 266

iv,
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V, I7ff, 77
Som den gyldne Soel oprinder. IV, 380
Som den gyldne Soel udbryder. III, 254ff
IV, 379
V, 112
Som den gylne sol kann brjota. IV, 379
Som dogg paa siegne enger. IV, 381
Som dug paa slagne enge. III, 141
IV, 380f
Som en Hiort med Tørst befangen. IV, 393
Som en Hiort tørstig oc bange. IV, 393
Som et Lem, en liden Del. II, 162
Som et stille offerlam. I, 118
IV, 381 ff
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Som fagre biomen ydder. IV, 328
Som Fisk i Hav og Fugl i Luft. V,86f
Som foraarssolen morgenrød. IV, 383 ff
V, 349
Som Gud mig fører, vil jeg gaa. V, 343
Som han siger, saa I giøre. II, 315
Som Herren det vil føie. 11,327
Som Hiorten effter fersker Vand. IV, 393
Som Hiorten med Tørst befangen. IV, 393
Som Hiorten mødig skriger. IV, 393
Som Hiorten til Beken lenges. IV, 393
Som Hyrderne med Barnesind. I, 411
Som hønen klukker mindelig. III, 116
IV, 385
Som Israel med veldig hand. V, 260
Som Kongerne bær store nafn. IV, 50
Som Kiøbte og Døbte vi bære. V, 184
Som lilliens hjerte kan holdes i grøde. IV, 383ff
Som markens blomst henvisner fage. IV, 330 ff
Som Markens Lilie ranke. IV, 325ff
Somerssens tiid yeg prysse wyll. II, 83
Somno refectis artubus. II, 33
Som sin Hjord paa Mark og Hede. 1,355
Som sæden fornemmer Guds velbehag. V, 273f
Som sædet får kjenne kor Gud er rik. V, 280
Som sådden fornimmer Guds vålbehag. V, 278ff
Som tørstige hjort monne skrige. IV, 392ff
V, 273
Som vaarsol renn med morgonglod. IV, 384
Som yndig Urt i Vange. IV, 327f
So nimm denn meine Hånde. V, 9ff
Sorgen och glådjen de vandra tillsamman.
III, 432
IV, 401
Sorgen og Glæden de vandre tilhobe. IV, 401
Sorge, Vater! sorge du. IV, 463ff
Sorrig og elendighed. II, 5
IV, 394ff
Sorrig og glæde de vandre tilhobe. I, 382
III, 432
IV, 334) 397ff

V, 56
Sortnet var den gyldne Sol. II, 394 f
HI, 289
So tak daa mine bender. V, 12
So traget mich denn immer hin. II, 121
Sover I ? Hvor kan I sove. IV, 277, 40 iff
Sov nu, mit barn, saa sødelig. IV, 403ff
Sov sødelig, sov biødelig. IV, 406
Sov sødt, barnlille. 11,32,311,387
III,435
IV, 406ff
So wie du bist, so warst du schon. V, 308
Spiret blinker højt i Sky. I, 296 f
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Splendor paternae gloriae. V, jsgf
Springer vidt op nu paa Gavlen, I EvighedsPorte.
III, 112
Stabat mater dolorosa. Ill, 413ff
Stadig kamp vort liv maa være. IV, 41 iff
Stat du os i vor vandring bi. IV, 117
Stat op i gry, min Gud, stat op. II, 177
IV, 414/
Stat op med Fryd og tag imod. IV, 81
Stat op, min sjæl, i morgengry. IV, 304, 415/
Stat op, o Sjel, i Morgengry. IV, 415/
Statt upp til strid mot myrkheims her. V, 258
Steht auf, ihr lieben Kinderlein. III, 471
Stemmer Alle i til Glæde. IV, 417
Stemmer alle op at sjunge. IV, 416ff
Stiftet Guds Søn har paa jorden et aandeligt rige.
I, 298

II, 42
IV, 4,8f
V, 349
Stig frem, o Dag med Dødens Minde.
III, 257,482
Stille er min sjel hos Gud. IV, 421
Stille er min sjæl til Gud. IV, 419/f
Stille Nacht, heilige Nacht. II, uff
III, 105
V, 14,80
Stille nat, hellige nat. II, 13
Stille vær min Sjæl til Gud. IV, 421
Stirrer ej i graven ned. IV, 421/
Stjernernes skaber og Himmelens drot. IV, 422ff
V, 349f
Stod med Krist vi op af døde. IV, 425/
Stol du kun paa dit Fadervor. IV, 426f
Stolkongen over Himlens Hær. 1,13
Store Gud og Frelsermand. IV, 427f, 451
Store Gud, som dig til Ære. III, 332f
Store Gud, vi love dig. I, 60
III, 225
IV, 268, 428ff
Store helgner også haver. II, 403
Store profet med den himmelske læra. IV, 433
Store profet med den himmelske lære. IV, 432f
Store Prophete med himmelske Lære. IV, 432
Stor, Jesu, er din Miskundhed. I, 333
Storken sidder paa bondens tag. II, 406
Stormectige Herrer bør store Naffn. IV, 48ff
Stormægtige paa Jordens Bold. IV, 50/
Straff’ mich nicht in deinem zorn. II, 213ff
Strahl der Gottheit, kraft der hohe. II, 30f
Stridens drake landet herja. V, 259
Staa fast, min sjæl, staa fast. II, 119 f
IV, 433ff
Staa som en klippe. IV, 436f
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Summi regis cor, eveto. II, 204
Summi triumphum regis prosequamur. III, 169
IV, 228
Sundheds Gave, dyre Gave. III, 87 f
Surrexit Christus hodie. I, 345
IV, 236ff
Sving dig op, bedrøvede. IV, 440
Sving dig op, dig Gud betee. IV, 439/
Sving dig op, forsagte sjæl. IV, 437ff
Sving dig op, min Sjæl, til Gud. IV, 441 f
Sving dig op til Gud, min Siæl. IV, 440
Sving dig til Gud, forsagte Sjæl. IV, 441
Sweetest Joy the soul can know. 11,143
Synden gør mennesken blind og lam. IV, 443ff
Synderinden til Gjæstebudsalen gik nær. I, 347
Syndernes forladelse. IV, 447
Synes det i kors og pine. IV, 447ff
Syng ein song or hjartans grunn. IV, 354
Synge vi af Hjertens Grund. IV, 353 f
Syng højt, min sjæl, om Jesu død. IV, 450f
Syng høyt min Siel! vær Hierteglad. I, 367
IV, 417
Syng højt om Jesu Navn og Magt. V, 216
Syng, Menighed, lydt for Gud Fader i Løn. II, 82
Syrgjande, men alltid sæle. V, 252
Syrgje ei for deim som sova. IV, 463
Syrgjer du enno, mi sjel. IV, 462
Syrg, min kjære Fader, du. IV, 466
Sælar f>ær sålir eru. III, 461
Søde Gud, din Engleskare. II, 25
Søde Gud, min Lyst og Glæde. 111,407
Søde Jesus, al min Glæde. IV, 453
Søde Jesus, Davids rod. IV, 427 f, 431
Søde Jesu, Davids Søn. IV, 428
Søde Jesu, du os her. II, 175
Søde Jesu, Festens Fyrste. IV, 454
Søde Jesus, giv mig Naade. IV, 379
Søde Jesus, glædens kilde. IV, 451 ff
Søde Jesu! Her er vi. II, 171/
Søde Jesus, jule-fyrste. IV, 454/
Søde Jesu, Julens Fyrste. IV, 455
Søde Jesu! kom at røre. II, 168
Søde Jesus, lad dog ej. III, 249
Søde Jesu! vi er’ her. II, 173
Søde synd, du vellyst-engel. II, 258
III,96
IV, 3H, 455ff
V, 40
Søndag er vor Herres dag. IV, 319, 437 ff
Søndag morgen fra de døde. 1,117
IV, 319, 458, 459/
Sørge, Fader! sørge du. IV, 464/
Sørgendes Husvaler. IV, 321/
Sørger du endnu, min sjæl. IV, 460ff
Sørger ej for dem, der sove. IV, 462f
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Sørg, o kære Fader, du. IV, 463ff
Sysler! Broder! seer du ei. IV, 2syf
Sotejesu, glådjekålla. IV, 452
Søvn og Leie, far nu vel. 111,419
Saa er da Dørrene tillukt. IV, 164ff
Saa er nu brudt Din Vandrings-Stav. I, 220
V, 337/
Saa er vi alle Kongebørn. II, 389
Saa fast en Borg er os vor Gud. V, 169
Saa frelstes vi fra Synd og Død. I, 368
HI. 377
Saa gaar nu sjælens højtid an. II, 151
V, rff
Saa gaar nu sielens høyhed an. V, iff
Saa inderlig nu jeg længes. 111,323
Saa kommer Sjælens Hyrde. II, 43yf
Saa lad kun Himmel ogjord forgaa. IV, 310
Saa langt som Himlens Hvelving naar. III, 145
Saa langt som Lysets Straaler naar. III, 145
Saa liflig lyder intet Ord. I, 272
Saa længe du har Maal og Mund. IV, 417
Saa mangen Kirkestol staaer tom. IV, 138
Saa sandt Gud bor i Himlens sal. 1,199
Saa sandtjeg lever, siger Gud. V,3ff
Saa sandtjeg lever, siger Herr’n. V, 4
Saa send os ikke ud alene. IV, 252 ff
Saa skal da Mammon vige. V, 3ff
Saa skal dog Satans rige. II, 377
V, 6,5/
Så ta da mine bender. V, 12
Saa tag da mine hænder. V, 12
Saa tag mig da ved haanden. 111,225
V, 9ff
Så tag nu mina hånder. V, 12
Saa vide om land, som sol monne gaa. V, 12/
Saa viidt som Solen ofvergaar. III, 144
Saa vil vi nu sige hverandre farvel. III, 112
V, i3ff
Saa vil vi nu sige til Eder Farvel. V, 13ff

T
Tag det sorte kors fra graven. III, 15, 268
IV, 379 f
V, 17ff, 89
Tag, Herre, mina hånder. V, 12
Tag mig ved Haand, o Herre. V, 11
Tag nu, o Herre nøie vare. IV, 334
Tak for al din fødsels glæde. III, 265, 266
IV, 376ff
Tak for Mad, o Fader kjær. I, 109
Tak for mad, o milde Fader. I, ///
Tak for Paaske-Morgenrøde. IV, 380
Tacker Herren, thi hand er saare venlig. I, 103
28*
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Takke vi ville af Hjerte. III, 262
Tak, o Faderi det Høie. 111,256
Tak og ære være Gud. V, 21 f
Tak, vor Fader i det høje. III, 256
Tak være dig, vor Skabermand. I, 111
Talsmand, som paa jorderige. III, 212 f
V, 22ff
Ta nu, o Herre, nøie vare. IV, 334
Te Deum laudamus. I, 60
IV, 259/, 429
Tegn skal der ske for dommedag. V, 25f
Tell me the old, old Story. I, 401 ff
Tempus adest floridum. Ill, 428
Tenk, naar eingong dei lettar, alia skuggar.
V, 64
Tenk når engang den tåke er forsvunnet. V, 64
Thakur dularma. III, 211
The children of the world have many friends.
V, 351
The Church’s one Foundation. II, y4ff
The Flowers now awaken, refreshed by morning
dew.
HI, 483
Then blomster tid nu kommer. Ill, 428ff
Thensignadhedaghtherjaknwse. I, i66ff
Then som wil een Christen hede. II, 147
Then som wil en Christen heta. II, 147
IV, 160
Then tiid han ood syn siistæ mad. I, 188f
Then tijd ieg war baadhæ karsck och kaad.
II. 439
Then us honour’d. Ill, 168
There is a land of pure delight. I, 193/
There were ninety and nine that safely lay. I, 145
The saints on earth and those above. II, 132ff
The sixth leap was. Ill, 169
The sun now shines in all its splendor. II, 330
Thi den gode Jord hernede. V, 48
Thih Got lopemes. IV, 261
Thou, Lord, art pleased Thy saints to own.
IV, 201
Thou, Lord, delights thy saints to own. IV, 200 ff
Through the night of doubt and sorrow. II, 360
Thy little ones, O Saviour dear. II, 151
Tibi laus sålus sit Christe. I, 235ff
Tiden skrider, dagen rinder. V, 26f
Tiden svinder, Tiden rinder. V, 79
Tidi lider, tidi skrider. V, 79
Tiens-toi prés de mon åme. V, 329
Til andagt kalder Herrens dag. V, 2yf
Til det Guds Ord, der som en Sol. II, 2y3f
Til dig alene, Herre Krist. V, 28ff
Til dig alene, Jesu Christ. V, 31 f
Til dig, min Gud! vil jeg af Hiertet bede. I, 18
Til dig opløfte vi vor Bøn. IV, 91
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Till teg rober ieg aff hiertens grund. I, 5
Til dig, til dig, o Jesu Christ. V, 31
Til dig aaleine. Herre Krist. V, 32
Til dit hus med takkesang. V, 32ff
Til ende aaret haster. V, 34 ff
Tilflugtsklippe, brudt for mig. V, 324
Til Fryd bered Dig Kristenhed. V, 312
Til Grundvold har Guds Kirke. II, 76
Til Gud eg lyfter auga mitt. 11,445
Til Guds paaskelam det skære. II, 348 f
V, 36/, 350
Til Herodes Jesus føres. V, 33/
Til Herrens Bord, i Jesu Nafn. IV, 167
Til Himlen er mit Hierte vendt. II, 444
Til Himlene rækker din miskundhed, Gud.
V, 40ff, 300
Til Himmels foer den Herre sand. V, 42 ff
Til Himmels for den ærens drot. 1,415
V, 42ff
Til Himmels foer, som Gud og Mand. V, 43
Til himmels upp vår Frelsar for. V, 44
Til hvile solen gaar. I, 382
V, 44ff
Til høgtid no seg samle. 111,496
Til Jordans Flood Min Siæl vil ile hen. III, 326
Til Kamp! til Kamp for Jesus. 1,347
Til kjærleik Gud oss skapte. V, 258f
Til klart Guds Ansigt vi skal see. V, 46ff
Til klart Guds aasyn vi skal se. V, 46ff
Till dig allena, Jesu Krist. V, 32
Till dig av hjårtans grunde. II, 453
Til naadens store aandefest. V, 43 f
Til Sejersdag er Paaskesol oprunden. IV, 248
Til Sion drager Kristus frem. III, 179
IV, 345
V, 50
Til Sions berg vi løfter op. 11,445
Til vor lille gerning ud. V, 50f
Tipaitsungårit, tarniga, pilerna. I, 326
’Tis hard, when we are sick and poor. II, 237f
Tit klager du, hvor tungt det er. V, 303/
To Guds venner vandre silde. V, 51 ff
Toligste Jesu, hwad for smårta. III, 50
Tornerose var et vakkert barn. III, 298
Trauernd und mit bangem Sehnen. V, 52
Trautster Jesu, Ehrenkdnig. 1,317
HI, 39
Treenig store Gud. V, 53 ff, 330
Treuer Gott! ich muss dir klagen. I, 433ff
Treues Kreuz, ob allen Båumen. I, 449
Treuster Jesu, Ehrenkdnig. 1,317
III,39
Trillende vover og fraadende bølger. V, 55/
Triumff! Triumff! vor Sool er alt oprunden.
IV, 247/
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Triumf! Triumf! vor Soel er nu oprunden.
IV, 248
Triumphal Christus hodie. IV, 246
Triumph! triumph! der Herr ist auferstanden.
IV, 246ff
Triumph, Triumph, des Herrn Gesalbter sieget.
IV, 247
Trods Kors og Død. IV, 331
Trods længselens smerte. V, 36ff
Trofast Gud, jeg maa dig klage. 1,440
Truer Djævel, Død og Dom. IV, 443
Tryggare kan ingen wara. II, 338ff
Træd frem, min sjæl, paa aarets morgen. V, 33/
Træng kun ind. I, 378
Tunge, mørke natteskyer. IV, 339
V, 60f
Tung och kvalfull vilar hela. V,28if
Tung og kvalfuld hviler hele. V, 282
Tusind aar stod Kristi kirke. V, 61 ff, 268
Tænk, Menneske! paa Enden vel. III, 5
Tenck min Siæl hvad du vil svare. I, 130
Tank, når en gång den dimma år fdrsvunnen.
V, 65
Tånk, når en gång det tdcken har fdrsvunnit.
V, 65
Tånk någon gång, når du en blomma plockar.
V, 63 f
Tænk, naar engang den taage er forsvunden.
I, 356
III,285
IV, 416
V, 63ff, 288
Tør end nogen ihukomme. II, 186
IV, 340
V, 63ff, 107, 268
Taaligste Guds Lam. II, 154
Taal modighed behøves. V, 63ff
Taalmodighed jeg beder. V, 72

u
Udaff Guds Naade haver. IV, 285
Udafmit hiertis grunde. 11,482
Udbryd, hver sjæl, i sejerssang. V, 74
Vden Herren opholder vort huss och gaard.
I. 397
Ud gaar du nu paa livets vej. I, 303
IV, 125
v, 75f, 77
Vdi Jesu Naffn gaa wi til bord. I, 104
Vdi Jesu Naffn saa haffuer wi edt. I, 104
Udrundne er de gamle dage. V, 76f
Udrust dig, helt fra Golgata. II, 117
V, 77f
Udsend din Aand, som alting ved. IV, 76
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Vff disen tag so denckend wir. IV, 288ff
Uforsagt, hvordan min lykke. V, 78ff
Uforsagt, vær paa vagt, II, 13
III, 126
V, 80ff, 351
Um alle lemer mine. IV, 207
Um sæla og um gieda. IV, 216
Under dine vingers skygge. V, 59, 82f
Under Korset dybt nedbøjet. 111,419
Under Korset smertebøjet. III, 419
Under Korset stod med Smerte. III, 418
Vnd lass dir Herr befohlen sein. 1,92
Vnd werden wir, die Kinder dein. 1,92
Ungdom, frygt den sande Gud. I, 301
Ungdommens Frelser, hør os naar vi bede.
V, 83ff
Ung var han, der red i Solen. V, 84
Vnser grosse sunde vnd schwere missethat.
IV, 280
Uns ist ein Kind geboren. I, 4i6f
Unter Lilien jener Freuden. 111,225
Unverzagt, halte Wacht. V, 82
Upp, alle folk paa denne jord. IV, 224
Upp, alle kristne folk paa Jord. IV, 226
Upp, alle ting som Gud hev gjort. IV, 222
Upp, gledest alle, gledest no. IV, 229
Upp, min tunga! att lofsjunga. I, 450
Vp min tunga, och lofsiunga. I, 44Q
Upp, mi sjel, for soli renner. IV, 234
Upp, Sions vaktmenn, ikkje sov. IV, 236
Upp, sælaste song. IV, 70
Urbs beata lerusalem, dicta pacis visio.
IV, 294ff
Urolige hjerte, hvad fejler dig dog. V, 85/
Usporlig er vor Herres vej. V, 86f
V
Vai nu Dannebrog paa Voven. III, 15
V, 88ff
Vaj nu, korsets flag, paa voven. V, 88ff
Vaka, sjal! och bed. V, 263ff
Waker upp! en ståmma bjuder. V, 228
Vak, mi sjel, og bed. V, 267
Vakna upp! so Ijodar Luren. IV, 351
Valet will ich dir geben. IV, 25, 144
Van alien mynschen afgewandt. I, 420 ff
Vandrer mellem liv og død. V, gof
Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saa. II, 91
Vanæret vor drot kom i sin grav. V, gi ff
Var Gud ej med os denne stund. V, ggff
Var Gud ei med os denne Tid. V, 96
Var Gud ei med os nutildags. V, 95
Ware Gud icke med oss thenne tyd. V, g4f
Var Herren ikke med os nu. V, 96
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Var hålsad, skona morgonstund. III, 113
V, 263ff
Varig Kamp mit Liv maae være. IV, 41 iff
Var I ikke Galilæer. II, 129
111,212

V, g6ff
Var oforskråkt tu lilla Hiord. I, 394
Vater aller Ehren. III, 23
Vater unser im Himelreich. I, 102
III, 196
IV, 55f
Ved Adams fald fordærvet blev. V, 340
Ved aid vor Guds Barmhiertighed. II, 296
Ved et Menneske er kommen. II, 271
Ved Galilæerhavets bred. V, gg
Ved korsets fod hos J esus. V, ggff
Ved Kød og Blod i Baand. V, 292
Ved Sæden, som den falder. IV, 126
Ved vor Herres Bad og Bord. II, 185
Vekter, skal da mørkets rike. V, 351
Velan, vi os vil samle. III, 495 f
Vel den, som her annammer. V, 102 f
Vel dend, som udi gudsfrygt staar. III, 278
Vel knejser paa Tue. I, 228
Velkommen, hellige julefest. V, 103/
Velkommen hid, i søde Jesu navn. V, 104
Velkommen hid i Jesu Christi Navn. V, 104
Velkommen igen, Guds engle smaa. I, 360
II, 330
III, 102, 104, 116
V, io5ff
Velkommen, Morgenrøde. II, 125ff
III, 289
Velkommen Nytaar. V, 225 f
Velkommen, store Fødselsdag. III, 268ff
Velkommen, søde Morgenstund. V, 264!
Velkommen, Aand med tugtens røst. I, 407
Vel mødt, I kristne fromme. III, 255
V, logff
Velsignelse, al jordens tarv. V,ii3f
Velsignet er det Land af Gud. III, 182
Velsign vort hus, velsign vort bord.
I, 104, 106, 1 og
Velsign vort maaltid. Herre kær. I, 107
Velt all din veg og vande. I, 88
Velt alle dine Veie. 1,88
Veh mig at ieg saa mangelund. IV, g7,ff, 192
Vend burt din vreide, Herre Gud, i naade. I, 20
Vend fra os, o Herre, din store Vrede. I, 18
Veni creator spiritus. II, 44
III, 134ff, 146, 170,422
Veni sancte spiritus, reple. II, 50/
III, 146, 422
Veni, sancte spiritus, et emitte coelitus.
III, 138ff, I46
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IV, 297
V, 344
Veni, redemptor gentium. I, 356
III, 142$, 259
V, 21
Venner, lad kun skyer graane. V, 114/
Venner! sagde Guds engel blidt. V, 115ff
Verbum supernum prodiens. IV, 347
Verden, o verden! hvi frister du mig. V, 118f
Verdens børn har mange venner.
V, i/p/,121,351
Verdens børn har mangt et sted. V, 120f
Verdens igenfødelse. II, 330
V, isiff
Verd, aa du verd! Kvifor freistar du meg.
V, 119
Vergebens ist all muh vnd kost. /, ggSff
Ver havom oss ett håiligt minne. III, 189
Ver helsa, hovud høge. IV, 146
Ver ikkje redd, du vesle hop. 1,396
Verka, tilis natten kommer. I, 75 f
Verley vns frieden gnediglich. I, 90 f, gggff
Ver med meg, kjære Herre Krist. I, 95
Versuchet euch doch selbst. IV, 306ff
Ver trøystigt, mitt hjarta, og sorg deg ei gjer.
V, 221
Ver trøystig, Sion, Jesu brud. V, 222
Verzage nicht, du Håuflein klein. I, ggzff
Vexilla regis prodeunt. III, 227ff
V, 345
Vi allesammen troe paa Gud. V, 147
Vi arme Børn af Adams Kjøn. 111,427
Wi arme Adams børn alle. 111,423
Victimæ paschali laudes. II, 348 f
V, 36ff
Vi dig love, Herre Kriste. I, 237
Vi, dine Børn, dig bede. I, 102
Vidunderligst af alt paa jord. III, 229
IV, 187

v,

I23ff

Vidunderligst af alt paa Jord Er Aandens.
V, 126f
Vi kaster atter garnet. V, 128
Vi Christne paa Gud-Fader troer. V, 147
Vi Christum love Hver og En. III, 144 f
Vi Christum ville love nu. III, 145
Vil dog Himlen intet tale. V, i28ff
Vil du have ro, min sjæl. V, 130ff
Vil du i denne Verdens Stund. III, 278
Vil du til Herrens Alter gaa. V, 2
Vil du vær’ glad af Hjertens Grund. III, 278
Vil Gud vor Herre ey met oss staa. V, 95
Vil Herren med mig være. I, 352
Villemand red sig under 0. II, 81
Wy loffue teg alle lesu Christ. Ill, 260

Vi loffue teg then alsvolende gudh. IV, 263
Vi lægges i Jorden, som Børn, i Svøb. V, 344
Vi med Forundring daglig maae. II, 387
Vi pløjed, og vi saaede. V, i33ff
Vi samles for dit aasyn her. V, 137f
Vi samles her, o Gud! for dig. V, 137f
Viis er dend Mand. I, 230
Vi stolte Adams Slægter. IV, 344
Wi som leffue paa iorden her. 111,318
Vy som leffue på werlden hår. III, 318
Vi, saamange som os her befinde. I, 58
Vi tacke dig, Herr’Jesu Christ. V, 133/
Vi takke dig, o Herre Krist. V, 138ff
Vi takke Gud og love dig. III, 493
Vita sanctorum, decus angelorum. IV, 304/
Wi Tro alle sammen paa en Gud. V, 145
Wi tro alsammen paa en Gud. V, 144
Wy thro allszammen paa en gud. V, 143/
Vi troe eendrægtelig paa Gud. V, 149
Vi tro nu Alle paa een Gud. V, 149
Vi tro og trøste paa een Gud. V, 149
Vy troo paa almectigest Gud. V, 145
Vi tro paa én almægtig Gud. V, 148
Vi troe paa Gud Fader, som Alt har i Vold.
V, 147
Vi troer alle paa den samme Gud. V, 147
Vi tror hver paa den sande Gud. V, 148
Vi tror og trøster på en Gud. V, 149
Vi troer paa den sande Gud. V, 147
Vi tror på én almægtig Gud. V, 149
Vi troe, som vi ved Daaben svoer. V, 147
Vi troe tilsammen paa en Gud. V, 147
Vi troe tilsammen paa Een Gud. V, 147
Vi tro, vi alle tro paa Gud. V, i4iff
Vi trur på Gud, vi trur så visst. V, 312
Vi våre barn til Jesus Krist. 1,233
Vi ønske nu vor Brudgom og Brud. V, 151
Wi onske nu wår brudgum och brud. V, i4gff
Vi ønske vor brudgom nu og brud. V, 143 ff
Voller Wunder, voller Kunst. II, 23ff
Vom himmel hoch da komm ich her.
I, 209, 407/, 416 fif
II, 150
Von Himel kam der Engel schar. I, 411, 416ff
Von alien Menschen abgewand. I, 422
Von dem Staub den ich bewohne. V, 308
Von Ewigkeiten, eh Raum und Zeit. I, 391
Von Gott will ich nit lassen. I, 403ff
Von meines hertzen grunde. II, 478ff
Von oben gezeugt. 111,448
Vor alderdoms trøst og støttestav. V, 151 ff
Vor arv vi kendes ved. V, 153
Vor Brudgom ei længe nu borte vil blive. II, 384
Vor Disk og Dug er alt bered. /, 107f
Vor Fader god i Himmerig. IV, 58!
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Vor Fader udi Himmerig. IV, 60
V, 348
Vor Fader, vi os sætte ned. I, 107, 108
Vor faste Borg er Herren Gud. V, 169
Vor Frelser, du, som døde. III, 433
v> 153/
Vor Frelser frit sin Fiende. IV, 332
Vor Frelser gaar til kors og grav. V, 154/
Vor Frelser ved Guds Høirehaand. I, 415
Vor Frelse til os kommen er. II, 97
Vor Gud er idel kærlighed. V, 155/
Vor Gud er os en vældig Borg. V, 169
Vor Gud han er saa fast en borg. I, 322, 351 f
II, 80, 88, 103, 340, 400, 473
III, 255. 438, 484
IV, 170
V, 156/, 275, 312, 324
Vor Gudt hand er saa fast een borg. V, 165
Vor Gud hand er saa sterck een borg. V, 165
Vorherre fra det Høie. III, 312
Vor Herre Gud og skabermand. V, i6gf
Vor Herre han er en konge stor. V, lyoff
Vor Herre, han var et lille Barn. V, tyoff
Vor Herre Jesus, Gud og mand. III, 406

V, i7‘ff
Vor Herre Jesus han opfoer. 111,66
Vor Herre Jesus i den nat. II, 186

V,

mf

Vor Herre Jesus Christ Guds Søn. /, 231 ff
Vor Herre kom til Jordans Flod. III, igyf
Vor Herre Krist til Jordan kom. III, 199
Vor Herre sagde til de Tolv. III, 199
Vor Herres Glæde i os bo. II, 279
Vor Herres Jesu mindefest. 1,272
V, 48, 178ff
Vor Herre, til dig maa jeg ty. V, 180f
Vor Jesus aff Landflygtighed. I, 127/
II, 387
IV, 172
Vor Jesus kan ej noget herberg finde. V, 181 ff
Vor Jesus over os nu staar. IV, 171
Vor klippe vi slippe umulig. V, 183/
Vor Losen er: Rosen i Torne. V, 184
Vor Midiere, Guds egen Søn. I, 233
Vor Morgenstiern opgangen er. III, 472 f
Vor Nat det Lys oplive. II, 360
Vor Pinse-Fest vi holde nu. III, 123
Vor Præst, som os skal lære. II, 483
Vor salighed er kommen hid. II, 97
Vor Salighed os given er. II, 97
Vors herra Jesu verndin blid. IV, 354
Vor sjæl er dertil født og baaren. V, 184ff
Vor Sjæl er frelst fra Synd og Død. III, 378
Vort Hjemlands Gud. V, 289
Vort Haab er den Dag, ja vi venter dens Komme.
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III, 244
Vort Kors giør sure Miner. IV, 234 ff
Vort løsen er vor tro og daab. 11,68
V, 188ff
Vort Maaltid her vi slutte nu. I, 112
Vort Maaltid vi beslutter nu. I, 112
Vort Maaltid vi da slutte nu. I, 112
Vort maaltid vil vi slutte nu. /, 111f
Vort Paaskelam, som ofret blev. V, 38
Vor tro den er et lys. IV, 309
Vor tro den er et stærkt bevis. V, igiff
Vor Tro er den Forvisning god. V, 195
Vor tro er den forvisning paa. V, igi ff
Vor Tro er Hjertets Vished paa. V, 195
Vor trængsel, hvor besværlig. V, rggff
Vort Timeglas det alt nedrinder. IV, 334
Vort Timeglas nu alt nedrinder. IV, 334
Vreden din affvend Herre Gud aff Naade.

I,

17.19

Vredens Dag i Tidens Fylde. I, 132
Vredens Dag, med Ve og Vaade. I, 132
Vredens Dag, naar Verden gruer. I, 132
Vægter! skal da ingen sinde. V, 351
Vægter skal vor Nat og Synde. V, 203
Vægterversene. III, 470 f

V,

igyff

Vægter, vil da mørkets rige. V, 202ff, 351
Vægter! vil det mørcke Rige V, 203/
Vælder ud, I Øjnestrømme. II, 397

V,

205}

Vær din Frelser tro i Livet. V, 351
Vær du høilovet og velsignet. II, 101
Vær du mig nær; det lider brat mod kvæld.

v, 351
Vær du mig nær! Nu aftnen sænker sig.
V, 206ff, 351
Vær du mig nær; - Snart falder Natten paa.
V, 209
Vær du mig nær! Snart Mørket falder paa.
V, 209
Vær du mig nær; snart natten falder på. V, 351
Vær glad, du hellig Christenhed. III, 222
Vær glad, min sjel, mistrøst dig ei. I, 438
Ver glad oc fro all Christenhed. III, 433/
Vær hilset, skønne Morgenstund. V, 264
Vær i korset tro og stille. I, 294
V, 210 ff, 351
Verkbrudne Svend. IV, 210, 288
Vær lovet Du, som evig vaager. III, 257
Vær lovet Du, som tændte. II, 360
Vær nu glad og vel til Mode. 111,491
Vær priset, Jesus Krist, Guds lam. V, 2i4ff
Vær stille, hjerte, bi paa Gud. V, 218f
Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer.
T, 2igff
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Vær trøstig, Sion, Jesu brud. II, 109
V, 221f
Vær velkommen, Herrens aar (Advent). II,8o
V,

223 ff,

352

Vær velkommen, Herrens aar (Nytaar). V, 22sff
Vær velsignet, Naade-Trone. 11,204

HI, 56ff
Vaabenbrødre! ser I, Mærket. I, 347
Vaager op! den Røst nu høres. IV, 350
Vaager op, raabe tillige. IV, 349 f
Vaagner op, Basunen gjalder. IV, 351
Vaagner op, en stemme byder. IV, 351
V, 22?ff
Vågner op! hør stemmen klinge. V, 349
Vaagner op, staar op derinde. V, 349
Vaagn og bryd i Lovsang ud. 111,257
Vaagn op, du sjæl, som sover. V, 223f
Vaagn op, du som sover, stat op fra de døde.
V, 23of
Vaagn op, min Sjel! paa Tid det er. V, 234
Vaagn op, min sjæl og tunge. V, 231 ff
Vaagn op, min sjæl, thi stunden er. V, 233f
Vaagn op og slaa paa dine strenge. IV, 334
V, 234S
Vaagn, staa op, hør Raab der lyder. IV, 351
Vaag op min Siæl oc Psalter. V, 232f
Vaag op, min Siæl, thi Stunden er. V, 233ff
Vaag op og siae paa dine Strenge. V, 234ff
Vaag, o Sjel, og bed. V, 267
Våkn op igjen, du Ånd som brente. I, 306
Våkn op, våkn op av verdens drømme. IV, 284
Vår Frelser kom till dåpens vann. V, 312
Vaar Gud, av naade rik og stor. V, 32
Vaar Gud han er so fast ei borg. V, 169
Vaar Gud, som alt i Edens land. I, 143
Vaar Herre Jesu milde makt. IV, 354
Vaar Herre Jesu minnefest. V, 180
Vaar Herre Krist i daudens band. II, 354
Vår konung på jord! Gud vare dig blid. V, 268
Vaar prest som oss skal læra. 11,483
Vaar sjel er fødd til høgste æra. V, 188

W
Wach auf, du Geist der treuen Zeugen. I, 305
Wach auf, du Geist der ersten Zeugen. I, 304ff
Wach auf, mein Geist, erhebe dich. IV, 45
Wach auff, mein Hertz, und singe. V, 231
Wachet auf ihr faulen Christen. IV, 281 ff
Wachet auf! ruft einst die Stimme. V, 228
Wachet auf! ruft euch die Stimme. V, 227
Wachet auff, rufft vns die Stimme. I, 10, 11, 341
ni, 392
IV, 348 ff
(V, 227f)

I

Wachet auf! ruft uns die Stimme. V, 227f
Warumb betriibst du dich, mein hertz. III, 378ff
Warum soilt ich mich denn gråmen. IV, 362ff
Was frag ich nach der welt. II, 233/
Was fiirchtst du, Feind Herodes sehr. III, 195
Was kann ich doch fiir Dank, o Herr, dir dafur
sagen.

III,36o
Was mein Gott wil, das gescheh alzeit. II, 230
Was wiltu dich betriiben. II, 27ff
Wat bedrouestu dy, myn hert. 111,380
Watch and wait unafraid. V, 82
Wat kan vns kamen an vor noth. II, 235ff
Weary of earth and laden with my sin. II, 75
Weg, mein hertz, mit den gedancken. II, 216ff
Weh mir, dass ich so offt und viel. IV, 95ff, 192
Welcome to the Saviour’s breast. II, 192
We love the tempel of the Lord. II, 363
Wem Gott, der Herr, seine Lieben nahm. I, 144
Wend ab deinen Zorn, lieber Herr, mit gnaden.
I,

17

Wend ab, wend ab, Herr, deinen grimb. I, 17
Wende von vns ab deinen zorn, O Herre. 1,17
Wenn dich ungliick har betreten. II, 393
Wenn mein Stiindlein furhanden ist. IV, 21 ff
Wenn meine Sund’ mich kråncken. IV, 11 ff
Wenn wir in hochsten noten sein. IV, 4 ff
V, 347
We plough the fertile meadows. V, 136
We plough the fields, and scatter. V, 135
We plough the ground, we sow the seed. V, 136
Werde munter mein Gemiithe und erfreue.

Ill, 487
Werde munter mein Gemiithe und erwecke.

111,487
Werde munter, mein Gemiite, Vnd jr.
Ill, 486ff
Werde munter mein Gemiithe, warum. Ill, 487
Werde munter mein Gemuthe, zu besingen.

111,487
Wer Gott vertrawt hat wol gebawt. I, 436
II, 254
Wer ist wohl, wie du. II, 152ff
III, 164
V, 266
Wer kann der Treuvergessen. V, 312
Wer nur den lieben Gott låst waken. II, 247ff
Wer sich im geist beschneidet. II, 243ff
Wer weiss, wie nahe mir mein ende. II, 300ff
When Day departs, and Darkness reigns on earth.
V, 200
When I survey the wond’rous cross. V, 319
Wie Gott mich fiihrt, so will ich gehn. II, 272
Wie gut ists doch in Gottes armen. II, 263 ff
Wie konnt ich ruhig schlafen. V, 10
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Wie lieblich, sanft und siisse. II, s8§ff
Wie schon leuchtet der Morgenstern. I, gff, 322
IV, 348 ff
V’
a64
Wie schon leuchten die Åugelein. I, 11
Wie soli ich dich empfangen. II, zygff
Wie unerforschlich sind o Gott. IV, 83ff
Wie wird es sein, wenn einst die Nebel weichen.
V, 65
Wie wird mir sein, wenn einst das Dunkel
schwindet.
V, 65
Wilt du fiir Gott, mein lieber Christ. Ill, 276
Wir danken dir, du treuer Gott. I, 92
Wir dancken dir, Herr Jesu Christ. I, 218

V,

138ff

Wir danken dir, o Herr der Welt. IV, 75
Wyr gelauben all in eynen got. V, 142
Wyr gleuben all an eynen Gott. III, 196
IV, 57

V,

ivff

Wir glauben auch, dass Jesus Christ. V, 143
Wir glauben Gott im hochsten Thron. V, 312
Wir glawben in einen got. V, 142
Wir pfliigen, und wir streuen. V, 133ff
Wo Gott der herr nicht bey vns helt. V, 94
Wo Godt nicht sulffs dat huss vpricht. I, 397
Wol dem der ynn Gottes furcht steht. III, 275 ff
Wohl dem, der weit von hohen Dingen. II, 248
Work, for the night is coming. I, 75
Wo sol ich fliehen hin. IV, 192
V, 30
Wunderbarer Kdnig. V, 296
Wer Gott nicht mit uns diese zeyt. Ill, 275

V, g3ff

r
Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde. Ill, 55

£
Zeuch ein zu deinen thoren. I, 251

//,
Zeuch mich nach dir, so laufen wir. I, 252
Zeuch uns nach dir, so kommen wir. I, sgi
Zion, se ogsaa Sion.
Zion klagt mit Angst und Schmertzen. III, 57
Zitternd, doch voll sanfter Freuden. V, 308
Zu dir von hertzen grunde. II, 450/
Zweene Junger gehn mit Sehnen. V,5iff
P
t>ann heilage kross vor Herra bar. I, 207
f>6tt holdid liggi lågt. V, 292

F>6tt vonir bregdist margar mjer. V, sgo
t>u, brudur, Kristi kær. I, 447

Æ
Ångsliga hjerta, upp ur din dwala. V, 237 ff
Ængstede hjerte, op af din smerte. V, 237ff, 351
Ængstlige Hjerte, op af din Dvale. V, 238
Ære, lof og priis i højeste Throne. I, 48
Aerens konning o Christe. IV, 5/ ff
Ære og Lov og Priis. III, 106
Ære og Priis og Dyd. III, 106 ff
Ere wære gud fader y hymmerigh. III, 492
Ære være Gud i det Høie. IV, 383 ff
Ære være Gud i det højeste. I, 45

0
Øer, hører! Herren siger: hører. II, ig3ff
Øjne, I var lykkelige. V, 233/
Østerlide! Østerlide! II, 406

Aa, A
Å, at jeg hadde tusen munne. IV, 111
Aabent staaer Jesu forbarmende Hj erte. 11,418
Aa du min Immanuel. IV, 37
Aa, giv eg hadde tusund munnar. IV, 111
Å Gud, som himlen hvelver. V, 328
Aa Herre Gud, lat denne dag. III, 218
Aa Herre Krist, deg til oss vend. IV, 137
Aa Herre Krist, sann Gud og mann. V, 176
Å Herre, sannhets Gud. V, 323
Aa Herre, tak no nøgje vare. IV, 334
Å hjertens ve. IV, 32
Aa Jesus, for din altarfot. I, 248
Aa Jesus, gode Frelsarmann. V, 260f
Aa Jesus, kjære Jesus, eg. IV, 173
Å kom dog hver, som synd har gjort. III, 9
Aa, kom med all di synd og sut. III, 9
Aa kristendoms-kaar. IV, 190
Aa, lat din Ånde med oss vera. IV, 202
Å lytt nu til, I folk. IV, 203
Aa, Maria Magdalena. V, 21
Aanden opgav enkesønnen. F, 240f
Aand over aander. II, 68
V,

24if

Aand, som skaber, sendt os fra Gud. III, 138, 172
Aaret, som i dag oprinder. III, 224
V, 242f
Aa segja verdi rett farvel. I, 79
Å sie verden rett farvel. I, 79
Aa, tenk eingong naar alle fram skal stemna.
V, 262
Aa, tenk paa Gud i Ungdoms Aar. V, 252, 261
Aa, var eg meir deg, Jesus, lik. V, 262
Aa, ver hjaa meg, for no er kvelden nær. V, 21 o
Aa, visste du som gjeng i syndi fanga. I, 42

