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LISTE OVER FORKORTELSER

Der henvises til den liste, som indleder Dansk bøger og salmebogstillæg efter 1717 har i reglen 
Salmehistorie bd. I. Her gentages nogle af de vig- numre, 
tigste signaturer, og nogle nye er føjet til. Salme-

I. Tallene henviser til nr.

Arrebo 1623: K. Davids Psalter/ Sangvijss vdsat 
etc. 1623. Det evt. efterfølgende tal beteg
ner Davidspsalmen.

Arrebo 1627: En Liden Haandbog. K. Davids 
Psalter sangvijss vdsat (revideret udgave 
med noder). Tal betegner Davidspsalmen.

BH: Den danske Psalmedigtning samlet og ord
net af Carl J. Brandt og Ludvig Helweg, 
I-II, Kjøb. 1846-47. Naar det ikke drejer 
sig om salmeteksterne, men historie og bio
grafi, noteres sidetal.

ChriaT: Tillæg til den evangelisk-christelige Psal- 
mebog. Besørget af en Menigheds-Com- 
mittee i Christiania. 1853. (Paa grundlag 
af Wexels’ Psalmebog).

E: Evangelisk-christelig Psalmebog, 1798.

ET: Tillæg til den evangelisk-christelige Psalme
bog, 1845. (Mynsters tillæg).

EKG: Evangelisches Kirchengesangbuch, 1950 
(Tysk fællessalmebog, hvortil de forskellige 
landskirker kan føje lokale tillæg).

Gb: Psalme-Bog eller en Samling af Gamle og 
nye Psalmer etc. 1778 (»Guldbergs salme
bog«).

Harpen: Harpen, en Psalme-Bog. Christiania 1829 
(N. J. Holm).

Harpen 1863: Samme, 4. oplag, forøget med 334 
salmer. Stavanger 1863. Udg. af St. Due.

Hauge: Psalmebog for Kirke og Hus. Samlet af 
A. Hauge. Christiania 1873.

Hjemlandstoner iSgj: Hjemlandstoner. En Sam
fundssangbog for Guds Folk i Danmark.
1895-

Hjemlandstoner 1953: Hjemlandstoner. Udgivet 
af Kirkelig Forening for den indre Mission 
i Danmark. 1953.

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

H. A. & M: Hymns Ancient and Modem (for
skellige udgaver).

KH: Salmebog for Kirke og Hjem. 1897 (1900).

KHT: Tillæg til Salmebog tor Kirke og Hjem. 
Udarbejdet af Præsterne S. Widding, P. 
Severinsen og Chr. Ludwigs. 1913.

Kulp: Liederkunde. Handbuch zum Deutschen 
Evangelischen Gesangbuch nebst dem Rhei- 
nisch-Westfålischen Sondergut. 1. Band. 
Die Texte, Bearbeitet von Johannes Kulp. 
Dortmund (1931).

KulpBF: Die Lieder unserer Kirche. Eine Hand- 
reichung zum Evangelischen Kirchenge
sangbuch von Johannes Kulp. Bearbeitet 
und hrsg. von Arno Biichner und Siegfried 
Fornacon. (Handbuch z. Evang. Kirchen
gesangbuch. Sonderband. Gottingen 1948).

La: Kirkesalmebog, efter offentlig Foranstalt
ning samlet og udarbejdet ved M. B. Land
stad. Kristiania 1869.

La rev: M. B. Landstads Kirkesalmebok revidert 
og forøket av stiftsprost Gustav Jensen 
med bistand av en komité. Oslo 1924.

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

N: Evangelisk-luthersk Psalmebog for de
dansktalende Menigheder i Schleswig 1889 
(den gamle nordslesvigske salmebog).



II

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

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

Ps: De bibelske salmer. Populært: Davids psal
mer.

PV: Den Pontoppidanske Psalme-Bog. Ny revi
deret Udgave. Slesvig 1876 (ved C. A. Va
lentiner).

R: Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt. 1855.
(Roskilde Konvents salmebog).

RTi: Tillæg til Psalmebog for Kirke- og Huus- 
Andagt. 1873.

RTs: Nyt Tillæg til Psalmebog for Kirke- og 
Huus-Andagt. 1890.

Rynn: P. E. Rynning: Norsk salmeleksikon. Oslo 
1967.

S: Salmer. Valgmenigheder og Frimenigheder.
•935-

Sang-Værk: Sang-Værk til den Danske Kirke 
samlet og læmpet af Nik. Fred. Sev. 
Grundtvig. 1837 (originaludgaven af bd.
I).

Sangv: Grundtvigs Sang-Værk, I-VI, 1944 ff. 
(løvrigt bruges betegnelsen Sangværk i al
mindelighed, naar det ikke nærmere skal 
præciseres).

II. Tallene

I, II, III, IV, V, efterfulgt af et sidetal, henviser 
til tidligere bind af Dansk Salmehistorie.

Oskar Andersen: Thomas Kingos Aandelige 
Siunge-Koor. Indledning af Prof. Dr. theol.
J. Oskar Andersen. Udg. af Apoteker A. E. 
Sibbernsen. Køb. 1931.

Bang: Vilhelm Bang: Biografiske Oplysninger om 
danske og norske Forfattere og Oversættere 
af Salmer i Roskilde Konvents Salmebog 
og dennes tillæg. Kjøb. 1886.

Beckman: Den Nya Swenska Psalmboken, frem- 
stålld uti Forsok till Swensk Psalmhistoria

Schrader: Vollståndiges Gesang-Buch, in einer 
Sam miung Alter und Neuer Geistreichen 
Lieder etc. Tondern 1731.

SS: Den sønderjydske Salmebog. 1925. (Numre
som N, numre paa udeladelser af N, + til
læg nr. 625-814).

ST: Salmetillæg af 1938. (Odense).

Sv: Den svenska Psalmboken. Av Konungen
gillad och stadfåst år 1937.

Thuner: O. E. Thuner: Dansk Salme-Leksikon: 
Haandbog i Dansk Salmesang. 1930.

Tiimpel: Das deutsche evangelische Kirchenlied 
des siebzehnten Jahrhunderts. Von D. Al
bert Fischer. Nach dessen Tode vollendet 
und herausgegeben von W. Tiimpel, I-VI. 
Giitersloh 1904-16.
Hvis henvisningen ikke gælder salmerne, 
men biografi eller bibliografi, tilføjes »s.« 
før henvisningstallet.

Wa: Den Swenska Psalm-Boken. Af Konungen 
Gillad och Stadfastad, År 1819. (T. O.
Wallin).

Wack: eller Wackernagel: Das deutsche Kirchen
lied von der åltesten Zeit bis zu Anfang des 
XVII. Jahrhunderts. Von Philipp Wacker
nagel. I-V. Leipzig 1864-77.
Hvis henvisningen ikke blot gælder salmen, 
men biografi eller bibliografi, tilføjes »s.« 
før tallet.

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

er sidetal.

af Johan Wilhelm Beckman. Stockholm
t845.

Benson: Louis F. Benson: The English Hymn. Its 
Development and Use in Worship. London 
I9i5-

Bickersteth: Edward Bickersteth: Christian Psal- 
mody, a collection of Psalms, hymns and 
spiritual songs. 1833.

Billeskov Jansen: F. J. Billeskov Jansen: Dan
marks Digtekunst. I. Første Bog. Fra Old
tidspoesien til Klassicismens Gennembrud. 
Køb. 1944.
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Blom Svendsen: Norsk salmesang I-III. Biblio- 
theca Norvegiæ sacra VIII-X, Bergen 
1935. >933. 0sl°

Brederek: Geschichte der schleswig-holsteinischen 
Gesangbiicher I-II. (Schriften d. Verein 
fiir schleswigholst. Kirchengeschichte). 
Kiel 1919, 1922.

Bricka: Dansk biografisk Lexikon, tillige omfat
tende Norge for Tidsrummet 1537-1814. 
Udg. af C. F. Bricka. I-XIX. Kjøb. 1887-
1905-

Brix: Tonen fra Himlen. Billeder af den kriste
lige Lyrik. Køb. 1912.

Brochmann: 40 Latinske Salmer med Oversæt
telse samt Oplysninger og Musikbilag, udg. 
af J. H. H. Brochmann. Christiania 1901.

Bruppacher I: Thcophil Bruppacher: Gelobet sei 
der Herr. Erlåuterungen zum Gesangbuch 
der evangelisch-reformierten Kirchen der 
deutschsprachigen Schweiz. Basel 1953.

Bruppacher II: Was toricht ist vor der Welt. 48 
Gemeinschaftslieder erlautert. Bern 1959.

Bruun: Psalmebøger fra Reformationstiden. Udg. 
af Chr. Bruun. I-II. Kjøb. 1865-66.

BSS: Hans Adolph Brorson: Samlede Skrifter. 
Ved L. J. Koch. Udg. af Det danske Sprog- 
og Litteraturselskab. Under Tilsyn af Paul 
Diderichsen og Ejnar Thomsen. I-III.

Dahl og Engelstoft: Dansk biografisk Haandleksi- 
kon, red. af Svend Dahl og P. Engelstoft. 
I-III. Køb. 1922-26.

Daniel: Adalbert Daniel: Thesaurus hymnologicus 
I-V. Lipsiae 1855.

Danske Messeboger: Danske messebøger fra re
formationstiden. Udg. i facsimile af Uni
versitets-Jubilæets danske Samfund med en 
liturgihistorisk redegørelse af S. H. Poul
sen. Køb. 1959.

DBL: Dansk biografisk Leksikon. Grundlagt af 
C. F. Bricka. Red. af Povl Engelstoft under 
Medvirkning af Svend Dahl. I-XXVII. 
1933-44-

Dreves: Die Kirche der Lateiner in Liedern. 
(Sammlung Kosel). 1908.

Dreves und Blume: Ein Jahrtausend Lateinischer 
Hymnendichtung etc., von G. M. Dreves,

revidiert von Clemens Blume. I-II. Lpz. 
1909.

Ehrencron-Miiller: Forfatterlexikon omfattende 
Danmark, Norge og Island indtil 1814. 
I-XII. Køb. 1924-1935.

Elvius: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869- 
1884. Personalhistoriske Undersøgelser. 
Kjøb. 1885-87.

Erslew: Almindeligt Forfatter-Lexicon for Konge
riget Danmark med tilhørende Bilande, fra 
1814 til 1840 etc. I-III. Kjøb. 1843-53.

Erslew Suppl: Supplement til »Almindeligt For
fatter-Lexicon for Kongeriget Danmark 
med tilhørende Bilande« indtil Udgangen 
af Aaret 1853. I-UI- Kjøb. 1858-68.

Fischer: Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologisch- 
literarische Nachweisungen uber ca. 4500 
der wichtigsten und verbreitesten Kirchen- 
lieder aller Zeiten etc. Von A. F. W. Fi
scher. I-II. Gotha 1878-79.

Paul Gabriel: Das deutsche evangelische Kirchen
lied von Martin Luther bis zur Gegenwart. 
Dritte, duchgesehene Auflage. Berlin 1956.

Geismar: Oscar Geismar: Den evige Sang. Køb. 
1925 (I). Den evige Sang. Ny Samling. 
Køb. 1929 (II).

Giessing: Christopher Giessing: Nye Samling af 
Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere. 
I-III, 1. Kiøb. 1779-86.

Grohshennig: Danmarks Præstehistorie 1884-1911 
ved Max Grohshennig og Th. Hauch-Faus- 
bøll. I-II. Kjøb. 1914-32.

Haeussler: Armin Haeussler: The Story of Our 
Hymns. The Handbook to the Hymnal of 
the Evangelical and Reformed Church. 
Saint Louis, Missouri, 1952. Third Edition 
I954-

Hage lin: Gosta Hagelin: Månnickooden i psalme- 
boken. 3. uppl. I-III. Uppsala 1944-46.

Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880 
etc., samlet, redigeret og udgivet af J. B. 
Halvorsen. Kria. 1885-1908.

Handbuch: Handbuch zum evangelischen Kir- 
chen-Gesangbuch. II, 1. Lebensbilder der 
Liederdichter und Melodisten (von Otto 
Michalis und Wilhelm Lueken). Gottingen 
I957-



IV

Uffe Hansen: Uffe Hansen: Grundtvigs Salme
digtning. Dens Historie og Indhold. I: 
1810-1837. Odense 1937. II: 1837-1850. 
Køb. 1951. III: 1851-72. Køb. 1956.

Hejselbjerg: Hejselbjerg Paulsen: Sønderjydsk 
Psalmesang 1717-1740. Fra Ægidius til 
Pontoppidan. Christiansfeld 1962.

Helander: Dick Helander: Svensk Psalmhistoria. 
Stockholm 1946.

fahrbuch: Jahrbuch fiir Liturgik und Hymnolo- 
gie. Herausg. von Konrad Ameln; Christ- 
hard Mahrenholz, Karl Ferdinand Muller. 
Kassel (med tilføjet aarstal).

Julian: A dictionary of hymnology. Setting forth 
the Origin and History of Christian Hymns 
of all Ages and Nations. Edited by John 
Julian. Sec. rev. ed. w. New Suppl. 1907. 
(uændret amerikansk optryk New York 
1957)-

Kirkeh. Saml.: Kirkehistoriske Samlinger udgivne 
af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. 
De tre anførte tal betyder: række, bind, 
side, f. eks. 2, IV, 427: Anden række (som 
kaldtes Ny kirkeh. Saml.), fjerde bind, side 
427.

Koch: Eduard Emil Koch: Geschichte des Kir- 
chenlieds und Kirchengesangs der christ- 
lichen, insbesondere der deutschen evange
lischen Kirche. 3. umgearbeitete, durchaus 
vermehrte Auflage. I-VIII. Stuttgart 
1866-76.

Ksm: Kristen sang og musikk. Runa Forlag. I-II. 
Oslo 1962-65.

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

Lampe: Bergens Stifts Biskoper og Præster efter 
Reformationen. Biografiske Efterretninger 
samlede af Provst Johan Frederik Lampe. 
Efter hans Død udg. af D. Thrap. I, 1895. 
II, 1896. Kristiania.

Liedgren: Emil Liedgren: Svensk Psalm och and
lig visa. Olaus Petri-forelasningar i Upp
sala Mars 1924. Stockholm 1926.

Ludwigs I: Chr. Ludwigs: Salme og Sang. Andet 
Opl. Køb. 1923.

Ludwigs II: Chr. Ludwigs: Af Menighedens Sang 
(Salme og Sang II). Køb. 1918.

Ludwigs III: Chr. Ludwigs: Strængen er af Guld 
(Salme og Sang III) Køb. 1927.

Lov gr en: Oscar Lbvgren: Våra Psalm- och Sång- 
diktare. En historisk Framstållning. I-III. 
Stockholm 1935-39.

Lbvgren Lex: Oscar Lovgren: Psalm- och Sång- 
lexikon. Stockholm 1964.

Norman Mable: Norman Mable: Popular Hymns 
and their Writers. (Second Edition) Lon
don 1951.

Hugh Martin: Hugh Martin: They wrote our 
Hymns. London 1961.

Messeembedet: se Danske Messebøger.

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

/. Th. Muller: Hymnologisches Handbuch zum 
Gesangbuch der Brudergemeine von D. Jo
seph Th. Muller. Herrnhut 1916.

Niels Moller SS: Niels Møller: Salmesprog og 
Salmetyper. En psykologisk Undersøgelse 
af Reformationsaarhundredets Danske Me
nighedssang til og med Hans Thomissøns 
Salmebog. Køb. 1923.

Nedergaard: Personalhistoriske, sognehistoriske og 
statistiske bidrag til en dansk præste- og 
sognehistorie (Kirkelig geografi) 1849- 
1949. Samlet og udgivet af Paul Neder
gård. Køb. 1949 -.

Nelle: Wilhelm Nelle: Geschichte des deutschen 
evangelischen Kirchenliedes. Vierte, unver- 
ånderte Auflage. Hildesheim 1962.

Fr. Nielsen: Fredrik Nielsen: Bidrag til den evan- 
gelisk-kristelige Psalmebogs Historie (Ind
bydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets 
Aarsfest), Kjøb. 1895.

Nuller & Tillett: Charles Nutter and Wilbur F. 
Tillet: The Hymns and Hymns Writers of 
the Church. New York 1915.

Nutzhorn: Den danske Menigheds Salmesang i 
Reformationstiden. Dens Ord og Toner. 
En historisk Skildring af H. Nutzhorn. I-
II. Køb. 1913-18.

Parry: Companion to Congregational Praise. Ed. 
by K. L. Parry. With notes on the music by 
Erik Routly. London 1953.



V

Patrick: Handbook to the Church Hymnary. Re- 
vised Edition with Supplement. Ed. by 
James Moffat and Millar Patrick. London 
>95 >■

Petrich I: Hermann Petrich: Unser geistliches 
Volkslied. Geschichte und Wvirdigung lie- 
ber alter Lieder. Giitersloh 1920.

Petrich II: Hermann Petrich: Das Lied der Va
ter. Sonntagsspaziergånge durch unser Ge
sangbuch. Giitersloh 1921.

Poulsen I: P. Poulsen: Kendte Sange og deres 
Forfattere. Køb. 1939.

Poulsen II: P. Poulsen: Menneskeskæbner i Sal
mebogen. Køb. 1953.

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

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

Poulsen V: P. Poulsen: Salmebogen fortæller. 3. 
Samling. Køb. 1956.

Poulsen VI: P. Poulsen: Åndelig sang gennem 100 
år. Historisk, folkelig fremstilling af danske 
sange og deres forfattere. Køb. 1961.

Rambach: August Jakob Rambach: Antologie 
christlicher Gesange aus allen Jahrhunder- 
ten der Kirche. Nach der Zeitfolge geord- 
net und mit geschichtlichen Bemerkungen 
begleitet. I-VI. Altona u. Leipzig 1817-33.

Rudelbach: A. G. Rudelbach: Om Psalme-Lite- 
raturen og Psalmebogs-Sagen. Historisk
kritiske Undersøgelser. Kjøb. 1856.

Ryden: E. E. Ryden: The Story of Christian 
Hymnody. Augustana Press, Rock Island, 
Illinois, 1959. (Second Printing 1961)

Rynning: P. E. Rynning: Salmediktingi i Noreg. 
I: Tidi fyre 1814. II: Tidi etter 1814. Oslo 
>954-

RønningDS: R. Rønning: Dansk Salmesang gen
nem Tiderne. Køb. 1928.

RønningGr: F. Rønning: N. F. S. Grundtvig. 
I-IV. Køb. 1907-13.

Severinsen: P. Severinsen: Dansk Salmedigtning i 
Reformationstiden. Studier over vore æld
ste Salmebøger. Køb. 1904. (Særtryk af 
Kirkeh. Saml. 5, II, 1-55; 240-292).

Skaar: J. N. Skaar: Norsk Salmehistorie. I-II. 
Bergen 1879-80.

Stevns: Magnus Stevns: Fra Grundtvigs Salme
værksted. Køb. 1950.

St/: Steen Johansen: Bibliografi over N. F. S. 
Grundtvigs skrifter. I-IV. Køb. 1948-54.

Telford: John Telford: The Methodist Hymn- 
Book Illustrated in History and Experien- 
ce. London (y.ed.) 1959.

Th: Den danske Psalmebog/met mange Chri- 
stelige Psalmer/Ordentlig tilsammenset/ 
formeret oc forbedret. Aff Hans Thomis- 
søn. (1569). Facsimileudgave. Køb 1933. 
Facsimileudgave, Køb. 1968, med Erik 
Dals bibliografi.

Thyo: Samme bog og titelblad, trykt 1570-73, 
med Hans Thomissøns rettelser og tilføjel
ser.

Th8s, Th86, Thgg, Thg6 osv. er senere udgaver 
af TI170 fra 1582, 1586, 1593, 1596 osv. 
(ved henvisninger til Th er tilføjet tal, 
som betyder folio, uden tilføjelse af r eller 
v. Ved de senere udgaver, hvor foliotal 
ikke nævnes, maa henvises til registret).

Ejnar Thomsen: Ejnar Thomsen: Skribenter og 
Salmister. Artikler og Foredrag. Køb. 1957.

Tv: En Ny Psalmebog medt flere Psalmer oc
Christelige oc Aandelige lofsang etc. Køb. 
>553' (Hans Tavsen) Facsimileudgave ved 
P. Gamrath. Køb. 1944.

Tårup I: Kr. Tårup: Julen har englelyd. En fol
kelig redegørelse for seks af Grundtvigs ju
lesalmer. Odense 1931.

Tårup II: Kr. Tårup: Kimer, I klokker. Billeder 
af Grundtvigs nyere julesalmer. Odense 
>933-

Tårup III: Kr. Tårup. Grundtvigs påskesalmer. 
En redegørelse for ti salmer. Kjøb. 1937.

Tårup IV: Kr. Tårup: Grundtvigs pinsesalmer. 
En redegørelse for tolv salmer. Kjøb. 1939.

Vinterparten: Kingos salmebogsforslag 1689, KSS 
IV.

Wackernagel Bibi: Philipp Wackernagel: Biblio- 
graphie zur Geschichte des deutschen Kir-
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chenliedes im XVI. Jahrhundert. Frankf. 
a. M. 1855.

Weimarudgaven: D. Martin Luthers Werke. Kri- 
tische Gesamtausgabe. 35. Band. Weimar 
1923. (Die Lieder Luthers. Herausgegeben 
und eingeleitet von W. Lucke).

Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealo
giske Bidrag til en almindelig dansk Præ

stehistorie .... samlet og udgiven af S. V. 
Wiberg. I-III. Odense 1870-71.

Widding: S. Widding: Dansk Messe, Tide- og 
Psalmesang 1528-1573. I-II. Køb. 1933.

Worm: Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over 
danske, norske og islandske lærde Mænd 
etc. I-III. Helsingør 1771, Kiøb. 1773, 
1784.

III. Uden angivelse af nummer eller side.

C as: En ny oc fuldkommen Dansk Psalmebog 
etc. Udgivet af Chr. Cassube. De tilføjede 
tal, 61, 66, 75, 77, 81, 84, 85 er forkortelse 
af aarstallene 1661, 1666 osv. Den første, 
Cas 61, er selvstændig, men afhængig af 
stof fra Mol 54. Cas 66 og følgende er der
imod en fortsættelse af Mol 64, hvis tillæg 
har optaget særstof fra Cas 61. Hvis en 
salme er optaget i Cas 61, findes den i alle 
senere udgaver. Hvis en salme er optaget i 
Mol 54, findes den ogsaa i Mol 64, Cas 66 
og alle senere Cas. Noteres ved en salme 
Cas 66 eller Cas 84, betyder det, at den 
først fremkommer i tillæg det nævnte aar. 
Tallet 85 er en gælning, da udgaven er 
udateret, men senere end 1684, idet sidste 
tillæg er længere.

DanP: Dend Siungende Guds-Fryct (en ny fuld
kommen dansk og norsk psalmebog), sam
let af Daniel Paulli. Kiøb. 1680.

Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange som icke 
till forn ere wdgangne paa Danske .... ved 
Ludowich Dyetz. Rostock 1536. Se Bruun 
I, s. 137-192.

Hus: Den forordnede Huus-Andagts Psalme- 
Bog. 1703.

K: Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog
.... til Trykken befordret af Thomas Kin
go. Odense 1699 (KSS, V, samt senere ud
gaver, især 1718 og 1741).

Msg: Een ny håndbog, med Psalmer oc aande

lige lofsange. wddragne aff then hellige 
schrifft, som nw y then Christne forsam
ling (Gud til loff oc mennisken til salig
hed) siunges. Med then Danske Otesang. 
Messe. Afftensang oc Natsang. Trycht y 
Rosstock. hooss Ludowich Dietz. XX. 
Nouembris M.D.XXiX. Se Bruun I, s. 1- 
134-

M33: Malmø-Salmebogen 1533. Faksimiledition 
i samarbete med Dansk-Skånsk Forening 
utgiven av John Kroon. Malmø 1967. Ef
terskrift af Anders Malling s. 287-335.

Mol: En Ny oc fuldkommen Dansk Psalmebog, 
etc. Udg. af Joachim Mokke. De tilføjede 
tal, 54 eller 64, er forkortelse af aarstal
lene 1654 og 1664. Cassube har overtaget 
og fortsat bogen 1666. Se videre under Cas.

Priv.ark: Privat arkiv fra salmebogskommissionen 
1946-52, herunder kartotek med notater, 
officielle mødereferater og private dagbø
ger.

Schackenborg ark: Forarbejderne til N i arkivet 
paa Schackenborg; (beror midlertidigt i 
min boks)

Tus eller »Tusindogti«: En Ny og Fuldkom
men Dansk Psalme-Boog/indeholdendes 
1010 Psalmer etc. (Johannes Laverentsen). 
Kiøb. 1709.

Wexels: Christelige Psalmer fra ældre og nyere 
Tid. Samlede af Wilhelm A. Wexels. Chri
stiania 1840, 2. udg. 1844, 3. udg. 1859.



A
AALBORG, NIELS MIKKELSEN

Niels Mikkelsen blev født i Aalborg 16. sept. i562 
og har faaet navn derefter. Selv skrev han blot et 
A. efter sit navn. Han var noget svagelig i sin ung
dom og begyndte derfor at studere medicin, først 
i København, senere i Rostock, hvor han blev im
matrikuleret 1588, men han gik over til teologien 
og blev iSgo præst paa Hammershus slot i nær
heden af Kristianstad i Skaane. i5g5 tog han ma
gistergraden, og 1600 blev han sognepræst i Nosa- 
by og Arasløv i samme nærhed, siden tillige provst 
i Villands herred. 1612 blev han sognepræst i Hel
singborg og provst i Luggude og Sønder Asbo her
reder, og 10. juli 1614 blev han dømt fra sine em
beder.

Allerede i Nosaby havde han begyndt sit folke
lige forfatterskab, idet han fordanskede »Den 
hvenske Krønike«. 1607 oversatte han uddrag af 
Elias Hasenmiillers »Jesviteske Historia«, og der
efter skrev han en forklaring til Johannes Aaben- 
baring. 1609 leverede han sit manuskript til cen
sur hos prof. H. P. Resen, og et halvt aars tid 
senere lod han sin ven prof. Kurt Aslaksen spørge 
til det. Resen sendte det da til Aslaksen, som og
saa kiggede i det et halvt aar, hvorefter Aalborg 
atter spurgte, hvordan det gik. Kurt Aslaksen sva
rede, at Aalborg kunde sende fortalen, saa skulde 
han nok ordne det med bogtrykkeren. Bogen kom 
da endelig ud 1611, og Aalborg gik i gang med 
andre arbejder.

1614 blev præsten ved Nicolai Kirke i Køben
havn, mag. Oluf Koch fradømt sit embede paa 
grund af visse kalvinistiske anskuelser og hvasse 
angreb paa Resen, som var ortodoksiens første
mand. I sit forsvar havde han bl. a. henvist til et 
sympatiserende brev fra Aalborg af i5. dec. i6i3, 
hvorefter søgelyset ogsaa rettedes mod denne. Det 
viste sig da, at han i sin forklaring til Johannes 
Aabenbaring havde udtalt haabet om, at hednin
ger, som ikke her i livet havde hørt om Frelseren, 
kunde blive salige ved Guds naade, hvilket var en 
slem kættersk mening. Endvidere havde han i for
talen skrevet, at værket udgik med det teologiske 
fakultets approbation, hvilket var urigtigt. Det

viste sig da, at den ene professor troede, at den 
anden havde læst det, og omvendt. Aalborg frem- 
lagde sin korrespondance med dem og erklærede 
sig villig til at tilbagekalde sit kætterske haab om 
hedningemes frelse; han havde iøvrigt nærmest 
refereret andres haab derom. Men intet hjalp.

Efter at have levet i den yderste fattigdom et 
aars tid, var han nødt til at forsone sig med Resen, 
der nu var blevet biskop. i6i5 stillede Resen ham 
fire spørgsmål, som de reformerte og lutheranerne 
var uenige om, og da Aalborg ved sine svar havde 
dokumenteret sin ortodoksi, blev han 1617 ud
nævnt til sognepræst ved den nyopførte Bremer- 
holms (Holmens) Kirke, hvorfra han blev afske
diget paa grund af alder og svaghed i63g. Han 
levede dog endnu til 23. okt. 1645. Han var gift 
med Anne Axelsdatter, som 1646 søgte kongen om 
understøttelse i sin høje alder og fattigdom.

N. M. Aalborg var en flittig forfatter, og han 
skrev paa dansk for folket. Forklaringen til Aa- 
benbaringen blev genudgivet 1627 uden haab 
for hedningerne. Som Holmens præst udgav han 
»Kort Husz- og Skibspostille« 1624 til alle søn- og 
helligdage, mest uddraget af Luthers postiller. Det 
var »efter Øvrigheds Befaling, ikke uden stor 
umage og megen Nattevagt«. Han udgav i over
sættelse Melanchtons »Loci« 1622. Han oversatte 
ligeledes Phil. Kegels »Tolf aandelige Betænck- 
ninger, udi hvilcke indholdis trøstelige Bøner« 
1625. Her indeholdes ogsaa salmer, som Aalborg 
havde oversat. Endvidere Bemhards »Meditatio
ner« i636 og Augustins »Manuale« 1637.

Men han skrev meget andet, som kunde være 
»den menige Mand til Bedste«, f. eks. en »Husz- 
holdings-Calender« i632 om hvad man maaned 
efter maaned skulde huske og ordne i marken, 
haven, huset, køkkenet og kælderen. Senere ud
gaver blev forbedret med traktater om »Biers 
skiødelse« og raad for sygdomme hos køer og faar. 
Ogsaa mennesker tænkte han paa; han havde jo 
studeret medicin. Han udgav i633 en »Medicin 
eller Læge-Bog«, som blev brugt i mange aar.

Det maa endvidere erindres, at han skrev for
tale til Ellen Marsvins udgave af Konning Davids 
Psalter i632, jvf. I, 323. Men hans forfatterskab
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omfatter mange flere trykte skrifter og desuden 
flere, som ikke har set dagens lys paa grund af 
censurens træghed eller af økonomiske grunde.
F. eks. indleverede han til censur et »opus histo- 
ricum« i63i, som professorerne ikke havde tid til 
at gennemse.

I hans oversættelse af Kegels »Tolf aandelige 
Betænckninger« findes tre salmer, som bl. a. blev 
optaget hos Cassube og Mokke, den originale 
»Meden ieg herfra med alle« (BH I, 328), »Jeg 
er en Orm ringe oc kleen« (BH I, 827), oversat 
efter B. Frolich: »Ein Wurmlein bin ich arm und 
klein«, og »Veyen vi giffve os nu paa« efter Nic. 
Hermans »In Gottes Namen fahren wir«, i hvis 4 
vers Aalborg har indskudt 3 nydigtede.

I Gryderups »Merckelige Bønner oc Psalmer« 
er optaget »Jeg tacker dig Ret hjertelig«, hvoraf 
de første 6 vers er en fri oversættelse af den ano
nyme »Ich danck dir schon durch deinen Sohn« 
(Wack. V, 118), mens de næste 12 vers er frit til- 
digtede af Aalborg. Denne salme gik fra Cassube 
og Mokke videre til Kingo, P og Gb.

Allan Arvastson har fremsat og begrundet den 
formodning, at det er Aalborg, som har digtet den 
yndefulde og folkekære vise »Eya mit Hierte ret 
inderlig jubilerer«, se nærmere I, 820 ff. Hvis 
dette mesterstykke er skrevet af ham, og vi kender 
ikke noget bedre forslag, rykker han op blandt 
vore betydelige salmedigtere.

At han er betydelig som gendigter, viser et stort 
manuskript paa Karen Brahes bibliotek, »Dauids 
psaltere. Effter den Frandtzoscke melodi af den 
tiidsche Hr. Lobuassers Och den Haallensche 
P. Datheni paa dansche udsat Aff M: Niels Mic- 
kelssen H: Anders Siønnessen«.
Det er gode, melodiske vers med behagelig sans 
for rytmen, men dog ikke uden metriske mangler. 
Aalborgs oversættelse af Ps. 46 kunde godt be
styrke den antagelse, at han har digtet »Eja, min 
sjæl«. Bindet er dateret 1604, og hvis det fra be
gyndelsen har smykket dette smukke haandskrift, 
er salmeoversættelsen det ældste kendte værk af
N. M. Aalborg, skrevet allerede i Nosaby, og ved 
sit emne et vidnesbyrd om hans ungdoms venlige 
sideblik til reformert kristendom.

H. F. Rørdam i Bricka I, 12-14 (DBL I, 30-31). 
Samme i Kirkehist. Saml. 1, I, 251-53; 2, I, 126- 
29> 544-47; 2, VI, 588-603. Ehrencron-Miiller I, 
14-18 og den der nævnte litteratur. »Davids Psal
tere«, ms. i Karen Brahes bibl., Riising A I, 12. 
Allan Arvastson i Svensk teol. kvartalskrift, 32. årg., 
1956, s. i-ii. Louis Bobé: »Bremerholms Kirke«, 
1920, 152-53. Giessing: Jubel-Lærere I-III, 1, 
Køb. 1779-86 (II, 2, 88-99). Bjørn Kornerup: 
»Biskop Hans Poulsen Resen«, I, 1928, s. 445-52.

Jeg takker dig ret hjertelig.
Cassube, Mokke. K. P. 513. Gb. 47.

Jeg er en orm ringe og klein.
Cassube, Mokke. Vist benyttet og forbedret i
Æ 392.

Meden ieg herfra med alle.
Cassube. Mokke.

Veyen vi giffve os nu paa.
Mokke. Cassube.

??Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder.
K. P 498. R 553. KH 638. N 565.
D 651. La 241. Hauge 124.
Swedberg 411. Wa 487. Sv 598, 599.

AASTRUP, KARL LAURITZ

K. L. Aastrup blev født i Ulfborg i Vestjylland 
den 26. nov. 1899 som søn af købmand Hans Ja
cob Aastrup (1873-1959) og hustru Mariane An- 
drup, f. 1877. Han blev undervist i hjemmet af 
sin moder, der dels havde taget præliminæreksa
men, dels havde store pædagogiske evner. Hun 
kunde overkomme pasningen af et stort hus, have 
to lærlinge paa kost, selv holde storvask og under
vise sine drenge til optagelse i gymnasiet. Hendes 
undervisning var saa effektiv, at Karl Lauritz, der 
kom ind i 1. gymnasieklasse, i hele skoletiden ikke 
behøvede at aabne P. Munchs verdenshistorie, for 
han kunde V. A. Blochs.

Han blev student fra Ribe 1917 og begyndte i 
København paa det teologiske studium. Maaske 
var han ikke sikker paa, at han vilde være præst, 
men foruden selve kristendomskundskaben rum
mede det teologiske studium saa mange interes
sante aandsfag. Han tog ogsaa livlig del i studen
terlivet, og sammen med K. Bruun-Rasmussen og 
Johs. Weltzer udgav han et litterært tidsskrift, 
som efter hans forslag blev kaldt »Klinte« for at 
antyde, at det ikke skulde være noget særdeles 
nyttigt. Det blev solgt af garderobekonen ved fro
koststuen i universitetets anneks, som dengang var 
et centrum for studenteraandslivet. Det oplevede 
et par aargange, og navnet blev senere annekteret 
af et forlag.

Aastrup blev teologisk kandidat i januar 1928, 
og 23. dec. samme aar blev han indsat som sogne
præst i Husby og Sønder Nissum. Den 5. sept. 
1927 ægtede han Vibeke Florentz Birch, født 16. 
sept. 1908 i København som datter af grosserer 
Waldemar C. Th. Birch (1875-1934) og hustru 
Ellen Florentz (1878-1956).

Han tog energisk fat paa sognearbejdet, og cyk
len blev stærkt brugt. »I mine første præsteår 
kunne jeg ikke lide denne deling i sognene mel
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lem missionsfolk og »grundtvigianere« (jeg sætter 
de sidste i gåseøjne, fordi »grundtvigianerne« på 
enkelte undtagelser nær ikke var grundtvigianere, 
mens »missionsfolkene« mestendels var mission
ske). Og jeg kunne heller ikke lide, at der ikke var 
ydremissionskredse«. Han søgte da at faa begge 
retninger med i et arbejde for D.M.S., som havde 
missionskredse i gang, men trods et energisk ar
bejde fra hans side, vilde retningerne ikke arbejde 
sammen. Siden vekslede han med bibellæsninger 
i skolerne, gennemgik bekendelsesskrifterne i kir
kerne og holdt ungdomsmøder i præstegaarden.

1940 blev han provst for Ulfborg og Hind her
reder, men hans arbejde som præst og provst blev 
afbrudt under den tyske besættelse, da han maatte 
flygte til Sverige. Han boede i Lund fra 1. marts 
1944 til 5. maj 1945 og gjorde tjeneste som præst 
for de danske flygtninge i Skaane og Smaaland. 
Han var i bestyrelsen for den danske klub i 
Malmø og Lund. Naar han i denne urolige tid 
ikke kunde sove om natten, studerede han den 
svenske salmebog og oversatte svenske salmer til 
dansk. Det var hans mening at præsentere den 
svenske salmebog og maaske skrive noget, som 
eventuelt kunde bruges i en dansk salmebog (»Jeg 
er ikke selv stor af »Du gav mig. .«, men forstaar 
godt Meningen med at tage den; vi er jo jammer
lig fattige paa Kaldssalmer; men det er helt hen 
i Skoven at anbringe den under »Høstsalmer««). 
Det blev et manuskript paa 200 numre.

Efter hjemkomsten blev han 1946 medlem af 
Husby sogneraad og fra 1948 tillige kommune
kasserer. Det varede dog kun til 1949, da han 
blev sognepræst ved domkirken, St. Knuds kirke i 
Odense, provst for Odense købstad og stiftsprovst, 
fra 1958 domprovst for Fyns Stift. Fra dette em
bede tog han sin afsked 1. dec. 1967, men blev 
boende i Odense.

I teologisk henseende har han sluttet sig til 
Tidehverv og har været en flittig medarbejder 
ved bladet. Men det maa dog understreges, at 
han havde fundet sit teologiske standpunkt, før 
Tidehverv blev til. Det kan næsten dateres til en 
barndomsoplevelse. Han havde den sorg, at han 
ikke kunde synge (og nu ved han, at han maa 
nøjes med at optræde, naar han kører alene i bil). 
Men da han var mellem 5 og 8 aar gammel, satte 
han som Luther Gud stolen for døren og bad ham 
om at ordne det med sangstemmen til juleaften. 
Men hjemme ved juletræet skete der det, at de 
andre bad ham om at sænke stemmen, for ellers 
kunde de ikke synge. Det bragte ham ikke i an
fægtelse; han fastslog kun, at Gud havde sagt nej. 
»Jeg fortrød ikke, at jeg havde forlangt et under; 
men jeg tog det nej til efterretning og har siden

vidst, hvad den evige salighed er. — Jeg tror 
egentlig, at jeg blev »tidehvervsk« den juleaften. 
Det var i hvert fald først hos Tidehverv, jeg mød
te en forkyndelse af en Gud, der har lov at sige 
nej, uden at vi har lov til at mukke over Hans 
nej.« Han har nok siden kendt til overfladiske 
tvivl, men nedenunder vidste han, at det var 
sandt, det om Jesus, hvad han end fandt paa at 
tro eller tvivle.

Da han 1923 var blevet teologisk kandidat, men 
var for ung til at blive ordineret, søgte han et 
arbejde som kordegn. Den paagældende sogne
præst ønskede at vide, hvorledes han stillede sig 
til de kirkelige retninger. Han maatte svare, at 
han hverken var missionsmand eller grundtvigia
ner, han vidste næppe, hvad Centrum og »høj
kirkelighed« var; han tilhørte »en kirkelig retning, 
der ikke var opstået endnu«. Det var det eneste 
ærlige svar, han kunde give, og han fik ikke em
bedet.

Hans første flygtige møde med Tidehveiv fik 
han i 1926 gennem en diskussion mellem Poul 
Olesen og Morten Larsen, men han betragtede 
endnu disse »barthianere« som reformerte, der 
ikke hørte hjemme i en luthersk kirke. Først nogle 
aar senere indsaa han, at de havde et legitimt 
ærinde, og begyndte at komme til deres sommer
møder, som bar præg af, at »der skulde drives 
teologi, fordi der skal prædikes paa søndag«.

Lige saa lang og lige saa selvstændig blev hans 
vej til salmedigtningen. Fra sin tidligste tid vilde 
han gerne være digter, men hans vestjydske sind 
hæmmede ham i troen paa at kunne blive det, og 
samtidig var han stædig nok til at prøve. Allerede 
i den grønne ungdom udtænkte han sig en skala, 
en slags modenhedsskala. Det første trin, som kræ
vede mindst modenhed, var det lyriske digt. Der
efter kom jævnsides roman og epos, saa drama og 
novelle, og endelig kom digtet igen som salme og 
folkelig sang.

Bevidst eller ubevidst kom han faktisk til at gaa 
omtrent denne vej. Han udgav to digtsamlinger, 
»Lyng« 1920, »Fra Kammer, Klit og Kirke« 1925. 
Derefter en polemisk pjece »En Kirke indvendig« 
1929. Saa følger to romaner, »Treveje« 1932 og 
»Ellen Linde« 1933. Bag i sindet laa en drøm om 
salmen og en banghed for at stemme i for tidligt, 
men salmer vilde han have skrevet, selv om han 
aldrig var kommet i forbindelse med Tidehverv, 
siger han selv.

Den ældste af hans offentliggjorte salmer er 
nytaarssalmen »Nu rinder i Grav det gamle Aar«, 
fra nytaar 1927, optaget i ST 870; her er endnu 
noget pasticheagtigt. I 1928 prøvede han at lave 
et par epistelsalmer. 16. juli 1931 digtede han to
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linjer: »Gud ske Lov for Nattero, for Søvn og 
friske Kræfter«. 29. dec. 1934 føjedes to linjer til, 
og endelig 20. febr. 1936 endnu to smaa firlinjede 
vers. Denne kendte morgensang var han altsaa 
fem aar om, karakteristisk for hans tøven.

Han var ved at komme til den overbevisning, 
at der ikke var brug for flere salmer i Danmark; 
der skulde jo efter sigende være en mængde, end
nu ubrugte, især af Grundtvig. Men da Tide
hvervs tillæg (TT) udkom i 1934, sagde han for
undret til sig selv: Var der virkelig ikke flere, som 
manglede? Han forstod, at han roligt kunde gaa 
i gang; nu havde han tilmed rigeligt den kanoni
ske alder. Saa kom der nogle frugtbare aar, hvor 
han navnlig fik sine salmer optaget i »Menigheds
bladet«, hvis redaktør, den senere kirkeminister 
Carl Hermansen, satte megen pris paa dem og 
som en af de første forstod, at her var en »ny« 
salme med en særegen tone.

Saa udkom »Salmetillæg af 1938« (ST) og tog 
pippet fra ham. Der var altsaa meget mere ubrugt 
salmestof, end TT havde vedgaaet, og det værste 
var, at en hel del af de salmer, Aastrup havde 
tænkt at skrive, faktisk allerede var skrevet, f. eks. 
Grundtvigs »Guds ord blev aldrig bundet«. Han 
satte farten kendelig ned og udgav, hvad han alle
rede havde skrevet:

»Salmer 1939«. Her havde han ordnet stoffet 
saaledes, at de bedste stod først og de ringeste i 
en afdeling for sig selv. Af denne samling maa 
særlig nævnes »Guds egen kære Søn«, se II, 59 f., 
»Gør dig nu rede, Kristenhed«, se II, 109 f., og 
»Herrens Kirke er paa Jord«, II, 185 f., som alle 
er optaget i D. Paa det tidspunkt var følgende 
allerede optaget i ST: »Du gav os efter dit Be
hag«, »Det er paa Jord din Kirkes Sag«, »Du al
ting har paa Troen lagt«, »Helligaand, Guds-Or
dets Røst«, »Vi takker dig, fordi vi maa«, »Gud 
ske Tak for Dag, der gik«, »Gud ske Lov for Nat
tero«, »En Sædemand gik ud paa Jord« og »Nu 
rinder i Grav det gamle Aar«.

»Salmer. Anden Samling 1941« kom alligevel 
ret hurtigt efter den første, fordi et af digtene, 
som var fremkaldt af den tyske besættelse, skulde 
frem, mens fjenden var i landet. Ordningen er 
her kronologisk, hvilket har givet nogen det ind- 
tryk, at denne samling er svagere end den første. 
Her findes »Vor Herre Jesus i den Nat«, se V, 
177 f. Her er ogsaa nogle Brorson-salmer, som er 
omdigtet af teologiske grunde; det føltes af mange 
som et overgreb.

»Salmer. Tredie Samling 1945«. Her maa sær
lig nævnes »Hvor Ordet lyder«. Tilføjet er nogle 
danske digte fra besættelsesaarene.

»Salmer. Fjerde Samling 1949« er den største.

Her findes en lang række oversættelser fra svensk, 
bl. a. »Du gav mig, o Herre, en Lod af din Jord«, 
se I, 277 ff.

De to sidste samlinger vakte kun liden opmærk
somhed, ikke fordi de er ringere end de første, 
snarere fordi saavel offentligheden som private 
købere nu mente at kende Aastrups tone og sær
lige budskab. For at financiere udgivelsen 1941 
maatte han afhænde nogle værdifulde førsteudga
ver. 1945 betalte forlæggeren underskuddet, og 
samlingen 1949 betalte Aastrup af en pengegave, 
han havde faaet i anledning af sit 25 aars præste- 
jubilæum.

Da arbejdet paa den nye salmebog begyndte 
1946, skrev Aastrup i Tidehverv en række Breve 
til Salmebogskommissionen, som naturligvis blev 
læst af medlemmerne, men uden større tilslutning. 
9 af hans salmer var som nævnt allerede optaget 
i ST 1938, fordi udvalget havde en ret snæver 
kontakt med digteren. I det sønderjydske forslag 
(SF) var der 1943 optaget 8 Aastrupsalmer, skønt 
ingen i udvalget havde forbindelse med Aastrup 
eller sympati for Tidehverv. Men i salmebogs
kommissionen, hvor Tidehverv dog havde to re
præsentanter, gik det ikke saa let. Rosendal kaldte 
Aastrups salmer rimet prosa, og to andre stillede 
en dag krav om, at alle Aastrups salmer skulde 
udelades, se V, 84-85. Der kom kun 3 med i 
Prøvesalmebogen, men paa Hermansens foranled
ning kom endnu 2 med i D.

Men Aastrup fortsatte uanfægtet sin salmedigt
ning. »Salmer. Femte Samling 1957« var tilegnet 
Gustav Brøndsted, hvis artikler om »Kirkens Skat« 
i Tidehverv i sin tid havde haft stor betydning 
for ham. »Salmer. Sjette samling 1962« indehol
der bl. a. morgensalmen »En grålig lysning« og 
aftensalmen »Nu breder natten«, som Walter 
Bjerborg havde sat melodi til.

Ved mange af sine salmer havde Aastrup hen
vist til melodier i Laubs »Dansk Kirkesang«. Der 
er faktisk en parallel mellem Laubs arbejde med 
de gamle kirkemelodier og Aastrups tilbageven
den til reformationssalmen. Det var naturligt, at 
hans salmer efterhaanden blev brugt ved »Sam
fundet Dansk Kirkesangs« sommermøder. Det fik 
til følge, at dette Samfund til eget brug, til hjælp 
for andre og til ære for Aastrup udgav »Udvalgte 
salmer« 1966, ialt 52. Ved en del af salmerne er 
der henvisning til melodier i Den danske koral
bog, til andre er der anført melodier, hvoraf nogle 
netop er skrevet til salmerne. Af historisk inter
esse er en fortegnelse over salmernes tilblivelses
tid. Nogle er blevet til paa én dag, andre har taget 
maaneder og en enkelt fem aar. Denne samling 
blev endelig udførligt anmeldt i dagspressen.
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Nu gik arbejdet hurtigere. Det har været man
ge salmedigteres drøm at skabe en »aargang«, sal
mer til hver søndag i kirkeaaret. I løbet af faa 
aar udgav Aastrup hele fire aargange, nemlig 
»129 Epistelsalmer« 1966 og »133 Evangeliesal- 
mer« 1969. Dermed har han prædiket over begge 
tekstrækkers evangelier og epistler.

Ind imellem disse to store samlinger udkom 
1968 (2. opl. 1969) en lille samling »Katekismus
viser«, som er beregnet til kristendomsundervis
ning i skole og konfirmandstue. Det er baade bi
belhistorie og katekismus, som i disse enkle og 
friske viser skænkes børnene. Bogen er tilegnet 
Aastrups endnu levende »Mor, som lærte os bi
belhistorie«.

Aastrups salmer blev først anerkendt af tide
hvervsfolkene, der delte hans reaktion mod en 
lyrisk, kristelig idealisme eller KFUM-pietisme, 
som de nu havde »omvendt« sig fra. Der var blot 
den forskel, at Aastrup selv ikke havde en saadan 
fortid som baggrund. Ved sine overvejelser om 
salmens særlige karakter havde han fundet den 
gamle lutherske tone og skrællede den senere pie
tisme af og i lige maade al den lyrik, som kunde 
stjæle opmærksomheden fra evangeliet. Han bru
ger nu stort set den gamle kristelige terminologi. 
Han understreger overalt Guds naade i Kristus, 
bekender baade kirkens og det enkelte menne
skes aandelige fattigdom, indbyder til synderes 
fællesskab og forpligter dem til som deres daglige 
gudstjeneste at tjene deres næste i kald og stand. 
Han slaar kirkedøren op for toldere og syndere 
og lukker den for farisæere.

Under denne salmedigtning fører teologen dig
teren i stramme tøjler, anviser ofte de kendte 
versemaal, men tillader ikke, at munden løber 
med kendte kirkeord uden mening. Digteren maa 
heller ikke lade det æstetiske tilsløre livets barsk
hed eller »gravens hul«. Et fint ord eller et origi
nalt billede kan ved at vække æstetisk nydelse af
lede opmærksomheden fra sandheden. Digterens 
opgave maa være at finde de dækkende ord og 
den enkle form, der kan tjene som en nutidsdragt 
for evangeliet.

Naar nogle har kaldt dette rimet prosa, har 
de ikke forstaaet meningen. Det er digterisk aske
se. Jens Kruuse har som en af de første peget paa 
dette; han siger, at Aastrups poesi »er ikke føle
risk, den snyder aldrig med lidt sødt og lidt 
kønt; den har det karske og barske og kalkede 
over sig, og dette staar nøje i forbindelse med 
hans forkyndelse.« Men Aastrup har selv indviet 
os i sine hemmeligheder om sin kamp og sin kunst 
i en artikel om »Salme og sprog« i Fyens Stiftsbog 
1969, s.9-25, til hvilken der maa henvises.

Udførlige oplysninger fra Aastrup 27-8-1953; 
ajourført juli 1970. K. L. Aastrup: »Regnskab«, 
Tidehverv 40. årg. nr. 7, September 1966. Samme: 
»Salme og sprog«, Fyens Stiftsbog 1969, s. 9-25. 
H. J. Falk: »Aastrup som salmedigter«, sammesteds 
s. 26-34. Jens Kruuse i Jyllandsposten 14-6—1957. 
Samme sammesteds 1-3—1966. N. J. Raid i Kr. Dag
blad 18-3-1966. Erik Jensen i Aalborg Stiftstid. 
28-4-1966. Interviews i Jyllandsposten 15—7-1962 
og Vendsyssel Tidende 24-1—1966.

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (ovs.).
D 675.

Guds egen kære Søn. D 552.
Gør dig nu rede, kristenhed. D 314.
Herrens kirke er paa jord. D 307.
Vor Herre Jesus i den nat. D 416.

ABRAHAMSON, WERNER HANS FREDERIK

Werner Abrahamson blev født 10. april 1744 i 
Slesvig. Hans forældre var kaptajn i Slesvighol- 
stenske Infanteriregiment Johan Benjamin A. og 
Louise Juliane Rhewald. Hjemmet var som de 
fleste officershjem dengang tysktalende, og Wer
ner fik ingen regelmæssig skolegang, men bødede 
selv paa den mangelfulde og tilfældige under
visning med en glubende læselyst. 1757 blev han 
landkadet i København, 1762 fændrik ved infan
teriregimentet i Rendsborg, senere løjtnant. 1767 
blev han uventet overflyttet til artilleriet, blev 
kaptajn 1786, men af helbredsgrunde traadte han 
ud af aktiv tjeneste allerede 1787.

Som ung officer gik han over fra det tyske til 
det danske sprog og fordybede sig i det med usæd
vanlig grundighed. 1771 blev han lærer i tysk og 
dansk ved Artilleriskolen, 1780 ogsaa ved Land- 
kadetakademiet, hvor han tillige underviste i fi
losofi og de skønne videnskaber.

Hans spredte, men udstrakte læsning bar frugt 
i en omfattende skribentvirksomhed. Litteraturen 
var hans hovedemne. Han var paavirket af Klop- 
stock og beundrede vennen Johannes Ewald. Selv 
virkede han baade som kritiker, oversætter, ud
giver og original forfatter. Tidsskrifterne var hans 
valplads. Han oversatte nordiske sagaer, studerede 
runeindskrifter og var med til at udgive Rahbek 
og Nyerups »Udvalgte danske Viser fra Middel
alderen« 1812-14. Allerede 1775 blev han med
lem af Det danske Litteratur-Selskab, 1782 af 
Det norske Videnskabernes Selskab, 1807 af kom
missionen til oldsagers bevarelse. Som Frimurer 
var han højt oppe i graderne.

Han hørte til de retsindige, patriotiske og fri
sindede i tiden. 1779 blev han gift med Bene
dikte Rosine Marie Rothe, som var i huset hos
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sin farbroder Tyge Rothe (s. d.). Han oversatte 
til tysk Rothes store værk om »Christendommens 
Virkning« I-V, Ove Mallings »Store og gode 
Handlinger« og P. E. Mullers afhandling om 
Guldhornene. Med saadanne arbejder har han 
ogsaa karakteriseret sig selv. Hans originale poesi, 
hans mange lejlighedsdigte er for det meste gaaet 
i glemmebogen, men hans spydige klubvise »Min 
Søn, om Du vil i Verden frem« lever stadig og 
er steget op i ordsprogenes særklasse. Hans sidste 
arbejde, en dansk sproglære for tyske, paa 800 
sider udkom paa hans dødsdag, den 22. sept. 
1812. Se nærmere Georg Christensen i DBL I, 
88-91 og Ehrencron-Miiller I, 50-60 og den disse 
steder anførte litteratur.

I biskop Balles salmebogskommission var Abra
hamson fra 1790 en meget flittig medarbejder. 
Hans kladde »Sange som ieg har bearbeidet til 
Psalmebogen« er bevaret (Ny kgl. Saml.40 138 C). 
Ifølge Severinsens undersøgelser af dette manu
skript er Abrahamson »medforfatter« til 118 sal
mer i E, som nedenfor nævnes. Ved disse salmer 
er vi paa nogenlunde sikker grund, mens man ved 
de fleste andre i E maa gætte paa bearbejderen 
ud fra protokollens vidnesbyrd om fordelingen af 
arbejdet. Tillige giver denne kladde et klart bil
lede af kommissionens arbejdsmetode, naar man 
sammenligner med det endelige resultat i E.

Abrahamson er ikke den værste salmeudbløder, 
men hans bearbejdelser er blevet yderligere ud
vandede, inden de kom i salmebogen. Han taler 
ret klart om Frelserens person og gerning, om 
synd og naade, og er ikke bange for at bruge bi
belske vendinger. Men saadanne »østerlandske« 
udtryk og billeder har kommissionen renset ud. 
Se f. eks. under »Vor Gud han er saa fast en 
borg«, V, 166 f.

Et andet af kommissionens principper var, at 
en salme helst skulde være en henvendelse til Gud, 
og altsaa blev en gammel salme omskrevet til bøn, 
hvis den ikke var bøn i forvejen. Men iøvrigt 
skulde alt helst laves om. Salmer, som kommis
sionen selv havde udbedt sig fra samtidige dig
tere, blev ændrede, selv om de baade sprogligt og 
teologisk var efter tidens smag. Salmer, som var 
digtet af kommissionens egne medlemmer, blev 
omdigtet af de andre medlemmer. Ændringerne 
kunde undertiden være forbedringer, undertiden 
det modsatte, men ret ofte er de tankeløs og lige
gyldig ombytning af det ene udtryk med det an
det. Man havde en rastløs trang til at gøre alt, 
om ikke bedre, saa dog anderledes.

Abrahamsons manuskript er udarbejdet i for- 
aaret 1794. Det indeholder salmer af Hans Gram 
Bechmann, Jacob Ramus, Tyge Rothe, Claus Fri-

mann, Henrik Kampmann og Hans Pontoppidan. 
Til nogle af dem kender vi ikke originalerne, 
f. eks. Kampmanns, og to af dennes manuskripter 
er ikke bearbejdet af Abrahamson, men forment
lig af Riber. I Gb har Abrahamson gennemgaaet 
numrene 45, 54, 83, 93-117, og i P har han gen
nemgaaet nr. 258-536, men kun bearbejdet ud
valgte.

I protokollen har biskop Balle nævnt, at Abra
hamson forelagde bearbejdelser af Ewald, Thaa- 
rup og Trojel (formentlig P. M. Trojel). Han har 
rettet paa Nordahl Bruns salmer og gennemgaaet 
alle de anonyme poesier, som kommissionen mod
tog. De 118 salmer i E, som stammer fra kladden 
i 1794 udgør altsaa kun en del af hans arbejde og 
kun fra en del af kommissionens arbejdsperiode. 
Men ved de andre salmer, som tillægges ham, har 
vi ikke samme sikkerhed som her.

Georg Christensen i DBL, I, s. 88-91 og Ehren- 
cron-Miiller I, s. 50-60 og den disse steder nævnte 
litteratur. Ms i Ny kgl. Saml. 40, 138 C. Severin
sen i Kirkehist. Saml. 4, V, s. 814-823. Fr. Nielsen, 
især s. 57. Blom Svendsen I, s. 252, 255, 258. 
F. Rønning: Rationalismens Tidsalder, 1886-99, H> 
s- >49. 313-314. 378-380; Illa, s. 231-232.

Abrahamsons salmer, nr. i E og evt. senere salme
bøger, derefter forfatterens navn og maaske sal
mens oprindelige begyndelse samt Abrahamsons 
forlæg:

A. Originale:
Dig Gud! skee Tak for Alt det gode. 349.
Gud! den Sandhed, du mig lærte. 283.

(opr. Herren har sin Lov forkyndet. Næsten 
ukendelig)

Halleluja! Korsfæstede! 170.
Jeg er svag, men Gud er god. 278.

(Jeg er svag, men Gud er stærk. Meget ændret) 
Mit Legem visner hen som Løv. 264.

(Jeg visner hen som Træets Løv)
O! det var et Glædens Bud. 115.
O! hvor maa min Siel bedrøvet. 161. R 208. 

MB 90.
Vi bede, hielp os, Jesu Christ. 343. R 533. 

MB 5o6
(Maaske inspireret af Sehesteds »Nu hielp Gud, 
som hielpe kan« i P og Gb)

B. Næsten originale:
Min Siel skal Herren prise. 29.

(Ny selvstændig oversættelse af Poliander: Nun 
lob, mein seele, den Herren, se III, 372 ff)



ABRAHAMSON, W. H. F. 7 I

Min Gud! du kaldte mig til Jesu Christi Rige.
242. R 456.
(opr. Min Gud! jeg Christen er, det blev jeg 
ved din Naade. Bearbejdelse efter Ægidius:

»Du siger saa: jeg er en Christen«, som er en 
oversættelse af J. A. Haslochers »Du sagst: ich 
bin ein Christ«. Men bearbejdelsen kunde kal
des en selvstændig salme af Abrahamson, fordi 
han ikke har levnet en linje af Ægidius, og saa
ledes er det sket i forfatterregistret til R. Men 
da salmen i E er bearbejdet saaledes, at der 
ikke er levnet en hel linje af Abrahamson, kun
de hans navn godt undværes paa dette sted)

C. Bearbejdelser fra 1794 (Ny kgl. Saml. 40, 
138 C).

Ak, Gud og Herre! var jeg fri. 281.
Kampmann.

Algode Gud! hvor du er viis og herlig. 349.
Hans Pontoppidan: I Sion Gud! du prises i det 
stille.

Almægtige! din Guddoms Ære. 46.
Henrik Kampmann.

Alt skeer, o Gud! som du det vil. 18.
Kampmann.

Atter jeg opvaagnet er. 471.
Kampmann.

Atter nu er endt et Aar. 451.
Kampmann.

Christel vi tilbede dig. 142.
Pontoppidan: Gud og Mand Immanuel.

Dagen nu igien frembryder. 472. MB 686.
Jacob Ramus: samme begyndelse.

Den mørke Nat svandt rolig hen. 468. R 75. 
KH 62.
Tyge Rothe: Den Nat: den sorte Nat svandt 
hen. Se I, 157 ff.

De trodse hart imod Guds Ord. 370. R 317.
Tyge Rothe: De storme trodsig mod Guds Ord. 

Dig, Gud! at kalde Fader. 339. R 531. MB 503. 
Kampmann.

Dig, Gud! skee Tak for denne Dag. 508.
Christopher Knudsvig.

Din Lov, o Skaber! vil jeg siunge. 51.
Kampmann.

Du, Jesu! bød mig i dit Ord. 396.
Pontoppidan: At jeg ey skulde glemme dig.

Du seer hvor svag jeg er. 276.
Kampmann.

Ei frygte vi for Sorg og Nød. 194.
Knopken: Hvad kan os... se II, 235 ff.

Ei Huus, ei Land. 543. R 399.
Frimann: Hvad Sted og Land.

En Dag jeg atter nu har endt. 501.
Rothe: Saa nu igien en Dag er endt.

Engang jeg vaagner og mig hæver. 219. 
Kampmann.

En Uge atter gik saa vel. 511.
Ramus: Forgangen Uge gik saa vel.

Evig priset og ophøiet. 21.
Birgitte Boye: Evig, hellig og ophøiet. Gb 83. 

For dig, o Gud! ei gielder Stand. 111. R 116.
Frimann: Mon kun, o Gud, den høie Stand. 

For dig, o Gud! ei Skiulested jeg finder. 24. 
Frimann: Hvad er det, du, vor Gud, ei skulde 
høre.

Fra Evighed til Evighed. 224.
Rothe: samme begyndelse.

Fuldendt er Høsten glædelig. 461.
Kampmann.

Glædens Smiil og Sorgens Graad. 68.
Knudsvig.

Grav, jeg venter dig med Længsel. 417. 
Abrahamson: Død, jeg venter ...
Ægidius: Du, o skiønne verdens sæde. Æ 267.
P358.
J. Franck: Du, o schones Weltgebaude.

Gud! dig vor Tak og Lov og Priis vi yde. 542.
Pontoppidan: I Sion Gud! du prises i det stille. 

Gud! du gav mig en Siel. 230.
Knudsvig.

Gud, Herre! dig tilbeder jeg. 27.
Frimann: Alviisdoms Dyb! - at skue dig.

Gud! Herre! jeg er i din Magt. 411.
Andreas Hojer: Jeg er jo, Herre, i din Magt. 
P 493-
Simon Dach: Ich bin ja Herr in deiner Macht. 

Gud! hvor er din Godhed stor. 64. R 13. MB 297. 
Kampmann.

Gud! naar jeg seer mig, som jeg er. 284. 
Kampmann.

Guds Priis forkynde Himlene. 6. R 20. 
Kampmann.

Gud saae alt det, han havde gjort. 113.
Pontoppidan: samme begyndelse.

Halleluja! Gud er min Deel. 110. R 42.
Birg. Boye: samme begyndelse. Gb 130.

Herre! jeg har handlet ilde. 266.
Ægidius: samme begyndelse. Æ 219. P 268.
Se II, 163 ff.
J. Franck: Herr, ich håbe missgehandelt.

Hielp, Jesu, at i Livets Gang. 359.
Brorson: Den Vey du gickst i kors og Trang. 
P 392-
U. B. v. Bonin: Mach’ doch den engen lebens- 
weg. Se I, 181 ff.

Hielp, Fader! at Taalmodighed. 322.
Kampmann.

1
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Hold, Fader, hold mig fast ved dig. 246.
Frimann: samme begyndelse.

Hvad er min Dyd for dig, o Gud. 327.
Tyge Rothe: Jeg fattig udi Aanden er.

Hvad Lov skal vi dig, Gud, vor Fader! bringe. 38. 
Ægidius: Hvad lof skal mand dig, o Gud Fader, 
siunge. Æ 285. P 455. MB 481.
Melanchthon. Denicke eller Gesenius: Was Lo
bes sollcn.

Hvo har mig givet Legemet. 52.
H. G. Bechmann.

Hvo ikkun lader Herren raade. 301.
Rostgaard: samme begyndelse. P 417. Gbii7. 
Se II, 247 ff.
G. Neumark: Wer nur den lieben Gott last 
walten.

Hvor est du, Gud! forfærdelig! 17.
T. Brunsmand: I Zion har Gud sat sin Boe. 
P471.

Hvorfor skulde jeg mig græmme. 103.
Pontoppidan eller/og Rostgaard? Se IV, 362 ff. 
P. Gerhardt: Warum solit ich mich denn gra- 
men.
(ny oversættelse af Abrahamson?)

I dybest Nød vil jeg til Gud. 262.
Arvid Pedersen: Af dybeste Nød lader os til 
Gud. Th. K. P 263. Gb 164. Se I, 4,5.
M. Weise: Aus teieffer not last vnns zu got.

I Jesu Navn. 135.
J. Frederiksen: samme begyndelse. K. P 30. 
Gb 94. Se II, 367 ff.

Jeg atter da i Jesu Navn. 480.
Ramus: Jeg seer nu atter Dag igien.

Jeg dig priser, Livets Herre. 218. R 413.
Knudsvig.

Jeg møder ved dit Naadebord. 397. MB 282. 
Kampmann.

Jeg seer nu Dagens Lys igien. 469.
Ramus: Jeg seer nu atter Dag igien.

Jeg veed mig intet bedre Raad. 298.
Tyge Rothe: samme begyndelse.

Jeg ved Jesum fryder mig. 121.
Ægidius: Jeg er udi Jesu glad. Æ 310. P 442. 
Se II, 419 f.

Jesu! du, den gode Hyrde! 145.
Knudsvig.

Jesu! Frelser, lad mig lære. 356. MB 523. 
Kampmann.

Jesus Christus er vor Ven. 120.
Brorson: Jesus hånd er Syndres Ven. P 227.
Se III, 42 ff.
Schrader: Jesus nimmt die sunder an.

Jesus, den Korsfæstede. 171.
Rostgaard: Jesus er mit Haab, min Trøst. P 486.

Luise Henriette(?): Jesus, meine Zuversicht. Se 
III, 29 ff.

Jesu! Vi os dybt nedbøie. 191.
Pontoppidan: Gud! du fylded har mit Hierte. 

Led os, Herre! ved din Haand. 388. MB 204. 
R 327.
Birg. Boye: Jeg er frelst og dyrekiøbt. Gb 150.
J. J. Rambach: Ich bin getauft auf deinen Na
men.

Lovsynger Gud den herlige. 11.
Kampmann.

Lovsynger Herren, den Stærke, den Gode, den 
Vise. 12.
Lover den Herre, den mægtige Konge med ære. 
P453. Gb 97.
Neander: Lobe den Herren. Se III, 250 ff.

Min dødsdag, denne store Dag. 418.
H. Pontoppidan: Af Hiem-Vee Sielen er be- 
spendt.

Min Gud! dig svor jeg hellig Ed. 537.
Birg. Boye: Gud! jeg med Kiødets Sands, med 
Had. Gb 151.
Denicke-Gesenius: O Gott, da ich gar keinen 
raht.

Min Gud! dit Navn jeg prise vil. 59. R 25. 
Kampmann.

Min Gud! en Dag igien sig ender. 503. MB 695.
H. Pontoppidan: Den Gud, som skabte Morgen- 
Røden.

Min Gud! jeg vaagnet er. 490. MB 679.
H. Pontoppidan: Da første Soel randt op.

Min Gud, o lad Sagtmodighed. 342. MB 505. 
Kampmann.

Min og Alles Gud og Fader. 421.
H. Pontoppidan: samme begyndelse.

Min Siel i Lovsang yder. 483.
Knudsvig.

Mit Sind og Hierte jeg til Gud. 78.
Rostgaard: Min Siæl og Hierte. P 179. Gb 168. 
Gerhardt: Ich hab in Gottes Hertz und Sinn. 
Se III, 343 ff.

Mit Øie seer, o Gud! til dig. 255. MB 404. R 520. 
Ægidius: Efter dig, Herr, forlængis mig. Æ 318. 
P 407-
Gerhardt: Nach dir, o Herr, verlanget mich.

O Gud! du vil, at Kierlighed. 335.
H. G. Bechmann.

O Gud! hvad er et Menneske. 330.
Knudsvig.

O Gud! min Gud! jeg ved dit Ord. 208.
H. G. Bechmann.

O Gud! vor Tillid og vor Styrke. 447.
Kampmann.

O Herre! skulde Død og Grav. 226.
Kampmann.
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O! Himlens Haab mit Hierte glæder. 217. 
Knudsvig.

O Jesu Christ! jeg takker dig. 399. R351. 
Kampmann.

O Jesu Christ! saa lød dit Ord. 536. R374.
H. Pontoppidan: Op dyre Siel! vi ville gaae.

O Jesu! du saa mangelund. 125. R 210.
H. Pontoppidan: De Ord, du taled, Sandheds 
Mund.

O Jesu! vor Forsoner. 138. R 156.
Kampmann.

O Jesu! vær min Lærer. 360.
Kampmann.

Op Hver, som Jordens Kreds beboer. 30. R 5.
Op alle, som paa jorden boer. P 452. Gb 131. 
Gerhardt: Nv dancket all und bringet Ehr.
Sc IV, 224 ff.

Os alle af det faldne Kiøn. 337. R 443.
Birg. Boye: Medbrødre af det faldne Kiøn. 
Gb 132.

O var min Siel fra Synden fri. 351.
T. Rothe: Var kun min Siel fra Jorden løs.

O! vaagner førend Døden kalder. 407. (R419). 
Brorson: O vaager op af Verdens Drømme.
P 336-
Gotter: Wacket auf ihr faulen Christen.
Se IV 281 ff.

Paa dig, min Gud! jeg lide vil. 89.
Kampmann.

Paa dig, min Gud! som alt formaaer. 324. 
Kampmann.

Paa dig, o Herre! haabe alle Slægter. 441.
MB 705.
H. Pontoppidan: I Sion Gud! du prises i det 
Stille.

Paa Natten følger Dagen nu. 481.
Ramus: Nu løser Dagen Natten af.

See! han kommer, Jesus Christ. 136.
Kampmann.

See! Hviletiden gik til Ende. 479.
Ramus: Mit matte Sind og trætte Lemmer. 

See! Marken taber nu sin Pragt. 467. R 66. 
Kampmann.

Som Herren det vil føie. 104.
Ægidius: I alle mine sager. Æ 308. P 422. 
Fleming: In allen meinen Thaten. Se II, 324 ff. 

Som Morgendug mit Liv hensvinder. 400. R 539. 
MB 609.
Kampmann.

Stemmer Alle i til Glæde. 449.
Johan Vibe: Stemmer alle op at siunge. Gbg3. 

Sving dig op, forsagte Siel. 63. (R471).
Ægidius: Sving dig op, dig Gud betee. Æ319. 
P421.

Gerhardt: Schwing dich auf zu deinen Gott. 
Se IV, 437 ff.

Sørger du endnu, min Siel. 311.
Brorson: samme begyndelse. P 415. Gb 112. 
Schmolck: Bist du, seele! noch betriibt.
Se IV, 460 ff.

Saa farefuld er Veien her. 241.
T. Rothe: Endnu, saa længe Banen her.

Tak skee dig, Gud! for denne Dag. 500.
Ægidius: samme begyndelse. Æ 33. P 536.

Tak skee dig, Gud! for hver en Dag. 489. 
Kampmann.

Til dig jeg raaber, Jesu Christ. 257.
Jeg raaber til dig, o Herre Christ. P 338. 
Gb 114.
Agricola: Ich ruff zu dir, Herr Ihesu Christ. 

Til dig, min Gud, vil jeg af Hiertet bede. 280. 
Ægidius: Til dig, min Gud, vil jeg med David 
bede. Æ 205. P 272.

Til dig, min Gud! vil jeg mig overgive. 250. 
Kampmann.

Ufattelig for Mennesker. 13.
Birg. Boye: Gud! ligesom dit Navn det er.
Gb 45.

Vor Gud han er saa fast en Borg. 190.
Luther: Ein feste burg. Se V, 156 ff.

Vaaren nu i al sin Pragt. 456.
Kampmann.

D. Andre bearbejdelser af Abrahamson, mindre 
sikre.
Almægtige, algode Gud. 2.

Brorson: O kiere Siel, som bliver ey. P 231. 
Fuldendt er nu din store Daad. 169.

Riber: samme begyndelse.
Giv, Herre! at dit Sandheds Ord. 366. R 315. 

(maaske: Naar Guds Aand tager Hjertet ind. 
P 134.
maaske: Behold os, Herre, ved dit ord. Se I, 93) 

Gud! ved din Aand, ved Ordets Røst. 239.
Brorson: O Hellig Aand! o søde Trøst. P 132. 
J. H. Bohmer: O Theurer Troster. Se IV, 120 ff. 

Hvad er Verdens Gods og Magt. 229.
Ægidius: Verdens lyst forgievis er. Æ 272. 
P234.

Hvor godt, hvor saligt er det dog. 233.
Brorson: Det koster megen Kamp og Strid.
P 229.
Richter: Es kostet viel. Se I, 213.

Jesus lever. Graven brast. 168. R 233.
Nordahl Brun: samme begyndelse. Se III, 74!. 

Naar Nød omspender mig. 95.
Udi min Angist oc Nød (H. Ravn). K. P 403. 
Gb 122.

Naar vi i Nød og Fare staae. 67.
2*
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Naar vi i største nøden staa. Th. K. P 545. 
Gb 116.
Eber: Wenn wir in hochsten noten sein.
Se IV, 4 ff.

O Jesu! du har elsket mig. 118.
Brorson: O Jesus, som har elsket mig. P 157.
Gerhardt: O Jesu Christ, mein schonstes liecht. 

Saa frelst es vi fra Synd og Død. 141. R 160.
Nordahl Brun: Min Siel er frelst. Se III, 377 f. 

Til Himlen er mit Hierte vendt. 100.
Thomissøn: Jeg løffter høyt op Øyen mine.
Th. K. P 163. Gb 115. Se II, 443 ff.

Til Jorden kom. 129.
Brorson: O Jesu! see min Skam og Vee. P 240. 

Velsign, o Gud! det Aar, jeg nu begynder. 452.
Ægidius: Hielp, Jesu, hielp, at jeg. Æ 66. P 29. 

Vi takke dig, o Gud, vor kiere Fader. 4.
Mogens Bancke: Vi takke dig, o Gud, vor Fader
kjære. Th. K. P 446. Gb 98.

ADAM AF ST. VICTOR

Man formoder, at Adam af St. Victor stammer 
fra Bretagne, og han døde som kannik i abbediet 
St. Victor i Paris senest 1192, maaske 1177. Det 
var et abbedi eller kloster for Augustiner-korher- 
rer, som var blevet grundlagt 1113 af Vilhelm af 
Champeaux. Navnlig Hugo (d. 1141) gjorde det 
til hovedsæde for en fromhedsretning, som lagde 
vægt paa et liv i Gudskærlighed og kristelig my
stik, undertiden i modsætning til den skolastik, 
der kunde udarte til rationalisme og intellektual
isme. »Elsk, for at du kan leve«, sagde Hugo, »og 
vær viis i din kærlighed, for at du kan leve salig! 
Elsk Gud, lev i Gud, løb, grib, besid, nyd!« Han 
stod i nær forbindelse med Bernhard af Clair- 
vaux. Disse »victorinere« fik i datiden stort ry for 
deres lærdom, skarpsindighed og fromhed og kom 
til at øve betydelig indflydelse, ogsaa udenfor 
Frankrigs grænser.

Til denne retning hører Adam; han er dens 
sanger, men gaar ikke til yderlighederne som visse 
af retningens teoretikere. Men han er mere end 
det. Hans sekvenser eller proser betegner højde
punktet af den latinske kirkesang i hele middel
alderen. Hans stilling blandt victorinerne er som 
Brorsons i pietismen, og han er Brorsons jævn
byrdige, maaske hans overmand i raffineret kunst, 
en kunst, der dog aldrig er digterpral, men udtryk 
for en ydmyg aands betagelse af det guddomme
lige emne for hans sang. Den ydmyge Adam ville 
ikke have sit navn eller sin kunst nævnt paa sin 
gravsten; der skulde kun staa, at her hvilede en 
elendig synder, frelst ved Guds store naade.

Efter at man i nyere tid (»Les Proses d’Adam 
de Saint-Victor, par l’Abbé E. Misset et Pierre 
Aubry« (Mélanges de Musicologie Critique, Paris 
1900)) har foretaget et grundigt og skarpsindigt 
udrensningsarbejde blandt de kirkesange, der har 
gaaet under Adams navn, kan man regne med ca. 
50, der med gode grunde kan tillægges ham, og 
som man har bevaret i tre messebøger fra St. Vic
tor, som næppe er mere end 50 aar yngre end 
Adam.

Adam er sekvensdigtningens mester. En sekvens, 
»det, der følger efter«, er en særlig digtform, der 
har udviklet sig af den ældre latinske kirkesangs 
talrige melismer. Især i Halleluja var der mange 
toner paa den sidste stavelse, og for at huske disse 
tonerækker fandt man paa at sætte ord under 
dem, først maaske huskeord, senere hele digte, 
»det, der følger efter« Halleluja. Adams sekven
ser eller proser, siger Marius Kristensen, er rytmi
ske; det vil sige, at de ikke er bygget over lange 
og korte, men over betonede og ubetonede stavel
ser som moderne vers. Han udstyrer dem ødselt 
med rim, og her følger han den regel, at rimene 
skal omfatte to stavelser, ogsaa naar den sidste er 
betonet. Hvis verslinjen er paa mere end 8 stavel
ser, skal den være kløvet saaledes, at der paa et 
bestemt sted altid begynder et nyt ord. Et typisk 
»adamsk« vers har Grundtvig formet i »Var 1 
ikke Galilæer«. Denne seks-linjers strofe er den 
hyppigste hos Adam, men henimod sekvensens 
slutning lader han ofte strofen blive længere, saa 
den kan løfte sig paa bredere vinger. Det kan lade 
sig gøre, fordi sekvensen efter sin natur er gen- 
nemkomponeret, saa hvert vers har sin særlige 
melodi.

Hans sprog er elegant og aandrigt, fuldt af ord
spil og pointer; han bruger en rigdom af billeder, 
næsten alle bibelske, undertiden saa mange, at de 
kan flimre lidt. Hans fremstilling er ofte historisk 
formet, saaledes at han besynger Guds storværk 
og derefter slutter med bøn eller lovsang, saaledes 
som ogsaa Kingo og Grundtvig har for skik.

Grundtvig har oversat tre af hans paaskesekven- 
ser: »Mundi renovatio« (»Verdens igenfødelse«, 
Sangv. I, 237, se V, 121 ff), »Zyma vetus expur- 
getur« (»Gamle Surdei! ud af Huset«, Sangv. I, 
238) og »Ecce dies celebris« (»Dag uden Mage! 
Evigheds Morgen«, Sangv. I, 239), samt to af 
hans pinsesekvenser: »Lux jucunda, lux insignis« 
(»Dag med Ære, Dag med Ynde«, Sangv. I, 344) 
og »Qui procedis ab utroque« (»Kærligheds og 
sandheds Aand«, Sangv. I, 348, se III, 211 ff).

Derimod kan man ikke regne med, at han er 
forfatter til »Victimæ paschali« (»Paaske-Lam- 
met fra Urte-Gaarden«, Sangv. I, 235, se V, 36 f).
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»Mane prima sabbathi« (O, saligt dog det Øine- 
Par«, Sangv. I, 236), »Jerusalem et Sion filiæ« 
»Eenlighed er ei det Bedste«, Sangv. I, 351) og 
»Quam dilecta tabernacula« (»Virkeligt det nu 
er blevet«, Sangv. I, 352).

Marius Kristensen har oversat ikke saa faa af 
hans sange.

Tårup III, 163-165, IV, 200-206. Harald Vil
strup: »Den oldkirkelige og middelalderlige latinske 
Salmedigtning« i »Dansk Kirkesangs Aarsskrift« 
1942, s. 33 flg. Marius Kristensen: »Adam fra St. 
Viktorklosteret og Grundtvig« i »Dansk Udsyn« 
1922, s. 228-237, 295-304. Dreves und Blume I, 
257-277-

Kærligheds og sandheds Aand.
RT 1, 671, N og SS 180, KH 301, D 249. 

Verdens igenfødelse.
R 235, N og SS 159, KH 235, D 205.

ADAMS, SARAH, FØDT FLOWER

Sarah Fuller Flower blev født i Harlow, Essex, 
den 22. febr. 1805. Hendes fader, Benjamin Flo
wer, havde oprindelig været forretningsmand, men 
blev grebet af den franske revolutions ideer og 
kastede sig over den politiske journalistik og blev 
ejer af bladet »The Cambridge Intelligencer«. En
gang da han sad i fængsel for en af sine artikler, 
fik han besøg af den talentfulde lærerinde Eliza 
Gould, der ogsaa var forkæmper for de liberale 
tanker. Da Flower kom ud af fængslet, giftede 
de sig. Der kom i ægteskabet to begavede døtre, 
Eliza og Sarah, men allerede 1810 døde moderen. 
Saaledes fortæller de fleste engelske hymnologer, 
men Haeussler siger, at Eliza Gould var Flowers 
anden hustru og de to smaapigers stedmoder.

1820 flyttede Flower til Dalston, som dengang 
var en landlig forstad til London. Her fik de to 
søstre deres ungdomshjem, hvor de med deres lit
terære interesser og musikalske begavelse samlede 
en kreds af ungdom om sig, deriblandt digteren 
Robert Browning. Han vilde gerne drøfte religiøse 
spørgsmaal med Sarah, og han betragtede Eliza 
som inkarnationen af alle en digters drømme. Eli
za var den ældste og den mest musikalske og gav 
sig af med at komponere. Sarah havde en smuk 
altstemme og havde en særlig forkærlighed for at 
synge i kostume; i det hele taget droges hun mod 
scenen og tænkte, at den burde være en forbunds
fælle til prædikestolen.

1829 døde Benjamin Flower, og de to søstre 
flyttede til Upper Clapton, en anden forstad til

London, hvor de dyrkede deres fælles interesser. 
Dette førte dem sammen med John Brydges 
Adams, en civilingeniør, der ikke blot udmærkede 
sig ved anlæg af de første jernbaner, men ogsaa 
som forfatter til adskillige artikler om videnskab 
og litteratur. Han ægtede 1834 Sarah, og da han 
opmuntrede hendes dramatiske interesser, gjorde 
hun 1837 et første forsøg som »Lady Macbeth« 
paa Richmon teater. Det faldt saa heldigt ud, at 
hun blev engageret af teatret i Bath, men hendes 
helbred taalte ikke det anstrengende arbejde som 
skuespillerinde. Hun besluttede sig da til at hellige 
sig sit forfatterskab, leverede mange bidrag til 
blade og tidsskrifter, baade paa vers og prosa, og 
viste evner baade som kritiker og forfatter. 1841 
udsendte hun »Vivia Perpetua«, et dramatisk digt 
med smukke poetiske partier, men mindre god 
dramatisk opbygning. Senere udkom »The Royal 
Progress«, men det viste sig ogsaa her, at hendes 
høje idealer fik hende til at gribe efter opgaver, 
som hun ikke magtede at løse. 1845 udgav hun en 
katekismus for børn, »The Flock at the Fountain«, 
hvori der var mange salmer.

Hun skildres af sine samtidige som en høj og 
ualmindelig smuk kvinde med et ædelt, regelmæs
sigt ansigt, i sit væsen livlig og impulsiv, i sin 
tale vittig og sprudlende. Hendes følsomme sind 
og dybe religiøsitet præger hele hendes forfatter
skab.

De to søstre havde arvet deres moders svage 
helbred. Eliza døde af tuberkulose, og Sarah, som 
plejede hende trofast, paadrog sig derved den 
samme sygdom og døde den 13. august 1849.

Hun var medlem af en unitarisk menighed, som 
blev ledet af præsten William Johnson Fox. Da 
han 1841 udgav en samling »Hymns and An- 
thems« til brug for sin kirke, leverede hun dertil 
13 salmer, som næsten alle er blevet udbredt i 
unitariske menigheder i England og Amerika. De 
bedst kendte af dem er »He sendest sun, He sen
dest shower« og navnlig »Nearer, my God, to 
Thee«, som er kendt over hele verden, se »Nær
mere, Gud, til dig«, IV, 1-3. Eliza redigerede mu
sikken til Fox’s samling og bidrog selv med 63 
melodier, deriblandt ogsaa en til »Nærmere, Gud, 
til dig«, som nu ikke bruges mere.

Julian 16. Lyra Britannica, s. 1. Louis F. Benson 
»Studies of Familiar Hymns«, First Series, s. 117- 
126. Handbook to The Church Hymnary, 1951, 
s. 245. Norman Mable: »Popular Hymns and their 
Writers«, 2. ed., London 1951. Haeussler 517.

Nærmere, Gud, til dig.
SS 755. D 21. La rev 863. Nynorsk 693.
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ADLER, JACOB GEORG CHRISTIAN

J. G. C. Adler blev født 8. dec. 1756 i Arnæs ved 
Slien. Hans forældre var sognepræst Georg Chri
stian Adler, senere provst i Altona, og hustru Jo
hanne Elise Schultze. Han blev først undervist 
hjemme, derefter paa gymnasiet i Altona, stude
rede teologi i Kiel, men havde allerede fra skole
tiden en udpræget interesse for orientalske sprog 
og deres betydning for en kritisk undersøgelse af 
bibelteksterne. Dette studium uddybede han ved 
universiteterne i Biitzow og Rostock, kom 1779 
til København, hvor han undersøgte de kufiske 
haandskrifter og beskrev dem paa latin. Guldberg 
skaffede ham et stort rejsestipendium, saa han 
1780-82 kunde fortsætte studierne i Tyskland, 
Østrig, Italien, Frankrig og Holland, og navnlig 
i Rom skaffede hans klogskab og charme ham 
frugtbare personlige forbindelser og adgang til 
sjældne haandskrifter, arabisk møntsamling m. v. 
1783 blev han professor i syriske sprog i Køben
havn, hvor han udnyttede sin viden i et stort bi
belkritisk værk: »Novi Testamenti versiones Sy- 
ricae simplex, Philoxeniana et Hierosolymitana« 
1789. Senere kom hans udgave af den arabiske hi
storieskriver Abulfedas aarbøger, 1789-94.

1785 blev han tillige præst ved Frederiks tyske 
kirke paa Christianshavn og 1787 gift med Doro- 
thea Maria Lorck (1772-1804), som var datter af 
hans forgænger i embedet, Josias Lorck, der skrev 
historiske »Nachrichten« og »Beytrage« om de kir
kelige forhold i Danmark og havde en enorm bi
belsamling, som Adler har beskrevet i et katalog 
paa fem bind, men som siden er havnet i Stutt
gart. 1789 blev han tysk hofpræst, 1790 dr. theol. 
og 1792 overkonsistorialraad og generalsuperinten
dent i Slesvig, fra 1806 tillige i Holsten. Anden 
gang blev han gift med Louise Dorothea Lederer 
(1774-1844), datter af russisk livlæge Carl Frie
drich Lederer og hustru Erika Hedevig Neander. 
Adler døde 22. aug. 1834 i Giekau paa en visi- 
tatsrejse og blev begravet i Slesvig. Angaaende 
hans videnskabelige arbejde henvises til DBL I, 
s. 129-132 og Ehrencron-Miiller I, s. 64-67, hvor 
der dog ikke er nævnt et ord om det, der her er 
hovedsagen, hans salmebogsarbejde.

J. P. Mynster blev i sin ungdom dybt betaget 
af Adlers veltalenhed, men blev skuffet, da han 
lærte ham personligt at kende. Lige saa forskel
ligt falder bedømmelsen ud, naar man kommer fra 
hans glansfulde virksomhed i København til hans 
omstridte virksomhed i Slesvig. Som en af de sles
vigere, der med samme lethed bevægede sig i 
Holsten som i de førende tyske kredse i Køben
havn arbejdede han næppe af nationale grunde

for at fremme brugen af det danske sprog i kirke 
og skole. Han var først og fremmest »oplysnin
gens« mand og forstod, at kirkeforholdene og kri
stendomsopfattelsen ikke kunde »forbedres«, naar 
der i danske menigheder kun blev prædiket paa 
tysk. Han virkede ivrigt for skolevæsenet og fik 
indført dansk ved seminariet i Tønder, der var 
beregnet for Nordslesvig. Det var derfor heller 
ikke af sproglige eller nationale grunde, at striden 
brød løs paa det kirkelige omraade. Baade Adler 
i Slesvig og Balle i København vilde komme tidens 
oplyste og dannede i møde, men mens Balle varmt 
holdt paa, at »bibelen forsvarer sig selv«, mærker 
man kun liden bibelkærlighed i den mere radikale 
Adlers »Agende«. Denne alterbog, som blev auto
riseret 1796, indeholdt et udvalg af ritualer, som 
man kunde vælge imellem efter sit eget eller til
hørernes dannelsestrin, f. eks. 8 former for barne- 
daab; der var 6 tekstrækker med anvisning til em
ner for præsternes »offentlige læreforedrag«; Fa
dervor var ændret, og den mosaiske velsignelse var 
erstattet med 15 forskellige velsignelsesønsker. 
Daaben søgtes henvist til hjemmet; altergang og 
salmesang blev indskrænket. Alt dette gav anled
ning til en bitter strid, og det kom ogsaa til at 
hæmme brugen af Adlers salmebog.

Nogle danske menigheder havde dansk prædi
ken og tysk salmesang, andre brugte forskellige 
danske salmebøger. En del sogne i Tønder provsti 
brugte Ægidius, andre steder brugte man K eller 
P. Men da Æ var udsolgt (sidst trykt i 1765), og 
man i Tønder vilde gaa over til P og bestilte 700 
eksemplarer, var der kun 132 tilbage. Der blev da 
1793 trykt endnu et oplag af P, som skulde afhjæl
pe savnet, til Adler havde sin bog færdig. Den 
kom til at indeholde 200 salmer, hvoraf han fandt 
de 196 i Balles to prøvehæfter fra 1793 og 1795. 
De blev yderligere forkortede og destillerede for 
»mystisk« kristendom, f. eks. forsoningen. Nogle 
blev omskrevet til mere almindelige versemaal. I 
det hele maa denne salmebog betegnes som den, 
der i højere grad end nogen anden kom tidsaan- 
den i møde, og man har med rette karakteriseret 
den som den sletteste salmebog, man har haft i 
Danmark. De 4 salmer, som ikke var hentet fra 
Balles prøvehæfter, formoder man, at Adler selv 
har digtet. Han antyder i hvert fald flygtigt, at 
han har skrevet »to tre stykker«. Den første har 
under behandlingen af Guds egenskaber en tone, 
som mangler i E. Det er følgende numre:

13. Gud, du er hellig, Uret kan (Guds hellig
hed)

38. O Held! o Fryd! Guds Miskundhed (om 
forsynet)
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99. Herren bød sin Dag frembryde! (tilbedel
se)

100. Du uforkrænkelige Gud! (ærbødighed for 
Gud)

Efter behandling i det tyske kancelli 1797 blev 
bogen autoriseret og udkom 1798, samme aar som 
Balles i Kongeriget, med følgende titel: »Christe- 
lig Psalmebog. Efter Allerhøieste Kongelig Befa
ling samlet og forordnet til Brug for de danske 
Menigheder i Hertugdommet Slesvig«.

Aaret før havde Adler meddelt præsterne, at 
bogen vilde komme, og nogle af dem ventede den 
med længsel og havde paa forhaand anbefalet den 
til deres menigheder og havde modtaget bestillin
ger derpaa. Men da striden om Agenden var blus
set op, fortrød mange bestillingerne. Kun i enkelte 
bysogne blev den indført, men mange steder tog 
man den i brug i skolerne. Og helt afgørende blev 
den bestemmelse, at den skulde indbindes med alle 
fremtidige udgaver af Pontoppidans. Det var vel 
Adlers haab, at den derved skulde slaa P ud, men 
det gik modsat. Dertil bidrog ogsaa, at man nogle 
steder hellere vilde indføre den kongerigske 
»Evang.-chr. Psb.«, hvilket Adler uselvisk anbefa
lede. De rationalistiske præster lod vel ofte me
nighederne synge enkelte salmer fra hans tillæg; 
men da gassen gik af rationalismen, faldt man til
bage paa den gamle hovedsalmebog. Kristen Kar
stensen, som 1839 blev præst i Dybbøl, siger, at 
hans forgænger brugte tillæget, men selv brugte 
han den gamle.

Holger Hjelholt i »Sønderjyllands Historie« III, 
462-471. Samme i »Tønder gennem Tiderne«, I 
(I943)> 206-207, 213. Aage Dahl: »Sønderjyl
lands Bispehistorie«, 1933, s. 68-72. Jørgen Larsen: 
»Sønderjyllands Kirkehistorie«, 1946, s. 95-97. 
Otto Brandt: »Geistesleben und Politik in Schles- 
wig-Holstein«, 1927, s. 122 ff, 203 f. »Schriften des 
Vereins fiir schl.-holst. Kirchengeschichte«, 2. R., 
V, 1910-13, s. 213-231. J. P. Mynster: »Meddelel
ser om mit Levnet«, 1854, s. 35-36. P. Moos: »Søn
derjyllands Kirkesalmebøger« i Sønderj. Aarbøger 
1909, s. 169-172. Hejselbjerg Paulsen i Sønderj. 
Aarbøger 1934, s. 54, 130-138, 159-160, 165, sam
mesteds 1935, s. 164, 179 ff. Johannes Pedersen i 
Kirkehist. Saml. 6, I, 450-482. A. Malling i 
»Slesvigs delte Bispedømme«, 1949, s. 305-307.

AGERBEK, HANS.

Hans Agerbek blev født i Skydebjerg præstegaard
1. febr. 1798 som søn af sognepræst Hans Adolph 
Agerbek og Helene Birthe Marie Bachmann, dat
ter af provst Hans Peter Bachmann i Øster Hæ- 
singe. Da han var halvandet aar gammel, døde

hans fader, og da moderen døde fem aar senere, 
kom han i huset hos provst Zeuthen Eiler Svitzer 
i Øster Hæsinge, der var gift med hans moster, 
Elise Petrine Bachmann, og havde arvet embedet 
efter sin svigerfader. 1815 blev Hans Agerbek sat 
i Borgerdydskolen i København, blev privat dimi- 
teret 1816, begyndte sine teologiske studier ved 
universitetet, men maatte afbryde dem af økono
miske grunde og tage en huslærerplads hos pastor 
Brandt i Gamtofte, hvor han ogsaa lærte pastor 
Jens Hornsyld fra Assens at kende. Under dennes 
indflydelse sagde han farvel til rationalismen. 
1820 vendte han tilbage til København, hvor han 
flittigt passede sine studier og især fordybede sig i 
Skriften. I en svær aandelig krise fik han hjælp 
hos Grundtvig, som baade gennem personlig sam
tale og prædiken i Vor Frelsers kirke hjalp ham 
til fred og klarhed. 1822 blev han teologisk kandi
dat, 1823 personel kapellan hos provst Lemvig i 
Vemmelev og Hemmeshøj ved Slagelse, 1827 resi
derende kapellan i Thisted og sognepræst i Skin- 
nerup, 1830 sognepræst i Bredstrup ved Frederi
cia, 1834 sognepræst i Espe og Vantinge paa Fyn 
og endelig 1841 i Øster Hæsinge og Hillerslev, 
barndomshjemmet, hvor hans moders slægt havde 
været præster i næsten 200 aar. Her døde han 13. 
sept. 1869.

Han ægtede 27. april 1827 sin plejefaders sø
sterdatter, Marie Frisenberg, datter af godsejer Jo
hannes Frisenberg og Riborg Susanne Svitzer. 
Man har vel sjældent set et ægtepar, som i væsen 
og karakter var saa forskellige og udfyldte hin
anden saa godt. Han var sagtmodig og stille, næ
sten frygtagtig og ængstelig og dertil særdeles 
upraktisk. Hun var en kraftig og livlig natur, som 
i de ydre forhold blev ham en god støtte. Vilhelm 
Birkedahl, som var deres nabopræst paa Fyn, har i 
sin egen aand og stil, der ligger nær ved Agerbeks 
egen, givet nogle nærbilleder af de to ægtefæller. 
Paa det aandelige omraade kunde Agerbeks milde 
fromhed ikke overvinde hustruens ubrudte natur
kraft. Men en dag fik de besøg af en af de stærke 
jyder, rokkedrejer Jens Andersen, der endog havde 
været i tugthuset for sin uærbødige behandling af 
de vantro præster og de autoriserede lærebøger. 
Han traadte ind med de ord: »Jeg troede, jeg kom 
til en troende præst, men ser, at jeg er kommen 
til en skinnende djævel«. Han havde nemlig set 
Agerbeks smaa børn spille kegler ude i gaarden. 
Det varede ikke længe, inden han og fru Ager
bek tørnede sammen, men her stod hun overfor en 
naturkraft som hendes egen, og rokkedrejeren 
formaaede ikke blot at køre hende fast i hendes 
vantro tanker, men ogsaa at røre ved hendes 
hjerte, saa hun overgav sig til naaden og blev en

1
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af de fromme, stærke kvinder. Hun skulde dog se
nere komme ud for svære anfægtelser. Intet havde 
hun gjort godt nok; hun kunde ikke tro, at Gud 
vilde have med hende at gøre. Saaledes var det 
ogsaa paa hendes dødsleje, men under et besøg fik 
Birkedal naade til at sige til hende: »De ligner i 
dette øjeblik Josefs brødre, der stod og skælvede 
for ham som for den strenge, ubønhørlige dom
mer, og saa vidste de ikke, at hans hjerte brændte 
imod dem, og at han vendte sig om og græd over 
dem i sin kærlighed. Saaledes staar Jesus nu med 
sit hjerte brændende imod Dem, og han siger: 
Hvor kan du nænne at tvivle om min kærlighed?« 
Da brast isdækket i hendes hjerte, taarerne brød 
frem, og hun udbrød: »O min Herre og søde Frel
ser!« Nogle dage efter tog Birkedal dem til alters, 
og hun døde i fred i. marts 1854.

I flere aar skrev Agerbek en salme til hendes 
fødselsdag, 6. febr. (1795), for at hjælpe og trøste 
hende; den mest kendte af dem er »Uforsagt, vær 
paa vagt«, som Agerbek ikke selv har offentlig
gjort; det skete uden hans vidende ved »en opvakt 
bonde«. Til artiklen om denne salme i V, s. 80-82 
og s. 351 kan nu føjes følgende nærmere oplysnin
ger. Fra sin slægt baade paa fædrene og mødrene 
side havde Agerbek arvet en forbindelse til de gu
delige forsamlinger. Da han nu 1834 blev sogne
præst i Espe og Vantinge, indbød væveren Rasmus 
Knudsen ham til at overvære en gudelig forsam
ling i Vantinge. Da han kom, var ikke blot huset, 
men ogsaa gaden udenfor fuld af mennesker, og 
det greb ham saadan, at han lukkede kirkedøren 
op, saa mødet kunne holdes i kirken. Den sagtmo
dige mand gjorde derved forsamlingsfolkenes sag 
til sin paa et tidspunkt, da andre straffede dem 
med bøder eller fængsel. Den bibelske grundtvi
gianisme hos »den hellige præst« og pietismen og 
herrnhutismen hos de vakte kunde paa dette tids
punkt udmærket gaa i spænd sammen. »Agerbek 
var en forunderlig barnesjæl og forbandt med 
barnlighed dybe indblik i naadens rige .... han 
levede med sin bibel i daglig fortrolig omgang«, 
siger Birkedal om ham.

Da Agerbek 1841 flyttede til nabosognet Øster 
Hæsinge, bevarede han forbindelsen med Rasmus 
Knudsens hjem. En af Knudsens sønner, Jens 
Rasmussen, blev 1848 indkaldt til krigstjeneste og 
faldt paa Sundeved den 28. maj. Det maa formo
des, at Agerbek straks derefter har besøgt hjem
met. »Hils Agerbek« havde sønnen gang paa gang 
skrevet i sine breve fra felten. Man maa endvi
dere antage, at Agerbek har medbragt en afskrift 
af den trøstesalme, som han senest 6. febr. 1848 
havde skrevet til sin hustru; den kunde maaske 
ogsaa glæde de sørgende forældre og søskende.

Men Agerbek har ikke sagt, at han selv var sal
mens forfatter. Endvidere maa man antage, at 
den blinde lægprædikant Jens Sørensen Dyrholm 
har besøgt hjemmet i Vantinge i anledning af 
dødsfaldet og der har faaet en afskrift af Ager- 
beks salme uden at kende dens forfatter eller op
rindelse. I hvert fald blev den offentliggjort af 
Dyrholm i juni maaned 1848 i »Nogle Sange nær
mest foranledigede af den nuværende Krig i Fæd
renelandet«. Det lille hæfte indeholder 9 sange, 
hvoraf de fleste opfordrer til bod og bøn og frem
stiller krigen som Guds straffedom over et sløvt 
folk. Mellem disse sange staar Agerbeks salme som 
solsortfløjt mellem spurvekvidder, men med en 
lidt anderledes tekst end den, som er optaget i D, 
som stemmer med Agerbeks udtalte hensigt med 
salmen. Hæftet slutter med et digt »Paa Vantinge 
Sletter der stander en Bolig«, hvor der fortælles 
om Jens Rasmussens død. Her er tydeligt nok for
bindelsesleddet mellem Agerbek og Dyrholm, som 
er den »opvakte bonde«, som først offentliggjorde 
salmen uden Agerbeks vidende, to aar tidligere, 
end man før har vidst.

Men i den af Dyrholm offentliggjorte tekst hed
der det:

Har Du kuns Olie i dit Kar,
Brænder kuns Fakkelen lys og klar,
Kan du ham møde med Fryd.

Det staar fast, at Dyrholm havde sin egen maade, 
hvorpaa han behandlede den litterære ejendoms
ret. Da han i oktober samme aar udgav Jens Ras
mussens breve, medfulgte nogle sange, som »til
deels« var forfattede af udgiveren. Det kan derfor 
let være ham, som har ændret Agerbecks »brænder 
end Lampen ei« til »brænder kuns Fakkelen«, og 
selv om han naturligvis kendte lignelsen om brude
jomfruerne, har han maaske syntes, at »fakkelen« 
i krigens tid var mere malende. Men enten der 
staar fakkel eller lampe, bekræfter linjen Agerbeks 
ord om, at salmen er ændret, og at han havde 
skrevet den til sin hustru, da hun var anfægtet.

Da man imidlertid mener at have set salmen 
opskrevet med Agerbeks haand og med ændringen 
»brænder kun lampen lys og klar«, foreligger der 
en anden mulighed. Agerbek kan i afskriften til 
hjemmet i Vantinge have foretaget en saadan æn
dring, fordi troens lampe brændte klart baade hos 
den afdøde Jens Rasmussen og hans forældre. Det 
kan være rimeligt, at det er denne afskrift, der er 
kommet i omløb, mens Agerbek kun har bevaret 
den oprindelige tekst i sit minde.

Da de vakte kredse efterhaanden splittedes i 
skarpt afgrænsede lejre, blev der mere stille om
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Agerbek i hans sidste aar. Et lille lyspunkt fra 
disse aar var hans undervisning af nogle unge pi
ger fra en herregaard i nabosognet. En af disse 
elever har tegnet et ejendommeligt billede af ham. 
Timen begyndte med Trosbekendelsen og Fader
vor. Naar han bekendte troen, bredte han armene 
ud som for at favne al den rigdom, som han i 
troen kaldte sin, men naar han bad Fadervor, 
krummede den svære mand sig sammen som en 
snegl og foldede hænderne fast om det, som den 
himmelske Fader vilde give sit lille barn. Under
visningen begrænsedes ikke til religionen; Agerbek 
strejfede ind paa historiske emner, fortalte om 
Voltaire, Rousseau, Goethe og Schiller. Han fryg
tede meget for, at en spotter som Voltaire kunde 
gaa evig fortabt. En saadan tanke var forfærdelig 
for ham, og han skal i den forbindelse have ytret: 
»Jeg har det haab til Gud, at han vil unde mig at 
blive missionær i de dødes rige.« Han havde tid
ligere haft svære anfægtelser angaaende dem, der 
døde uden at have hørt om Kristus. Han henvend
te sig om dette til Grundtvig, som pegede paa 
Kristi nedfart til dødsriget og dermed gjorde 
Agerbek glad.

En stor hjemlængsel prægede hans sidste aar, 
ikke mindst efter at han ogsaa havde mistet sine 
to voksne børn.

O skønne Land, som skjult i Taage dølger 
Din Ynde og din rosenklædte Strand 
Bag Gravens Mulm og Dødens sorte Bølger, 
Jeg elsker dig, du er mit Fædreland.

Og han fik lov til at gaa stille hjem. Han var 
rask til det sidste, havde otte dage før været til al
ters sammen med sine husfolk og sad nu i sin læ
nestol, da et ildebefindende ramte ham. Stammen
de paa navnet »Jesus« sank han om i sin unge 
medhjælper, Axel Bays arme. En mægtig skare fra 
nær og fjern fulgte ham til graven. Der var alle 
samfundsklasser lige fra greven til det fattigste al
misselem. »Han blev fulgt til sin Grav af en Liv
vagt, bedre og trofastere end mangen Konges.« 
Birkedal, som talte ved hans jordefærd den 20. 
sept. 1869, havde allerede nogle aar i forvejen 
skrevet om ham, at man ham stedse foran saa,

Da Troens Morgen brød sin Taage;
En Fader var han for Guds Smaa,
Og aabned dem sin Kirkes Laage;
De stimled til fra Nær og Fjern,
Han stod for dem som Skjold og Værn,
Han aabned dem sit Huus i Trængsel,
Mens andre kasted dem i Fængsel.

Dette kom til at staa paa Agerbeks mindesten

i hjørnet af Espe præstegaards have ud mod kir
ken og landevejen. Men paa det simple trækors, 
som efter tidens mode først blev sat paa hans grav, 
blev skrevet ordene fra Filemon 7: »Vi have stor 
Glæde og Trøst af din Kjærlighed, efterdi de hel
liges Hjerter ere bievne vederkvægede ved dig. 
Broder.«

Agerbek var ikke særlig frugtbar som forfatter. 
Han har udgivet »Fasteprædiken«, Kbh. 1827, ar
tikler i Grundtvigs og Rudelbachs Theol. Maa- 
nedsskrift III, s. 1-27, Nordisk Kirketidende I, 
1833, s. 670-672, IV, 1836, s. 213-223, 225-232, 
Christelig Kirketidende 1834, nr. 35, s. 137-140. 
»Sex Prædikener«, Odense 1844. »Prædiken ved 
Missionsmødet i Faaborg d. 26. sept. 1849«. »Præ
diken ........I Anledning af vore Krigeres Hjem
komst«, Odense 1851. Dertil enkelte andre smaa 
artikler og prædikener.

Fr. Nygaard: »Hans Agerbek« i tidsskr. »Danske
ren« I, 1889, s. 144-161, 205-251. »Prassten Hans 
Agerbeks Minde«, Odense 1870. Vilh. Birkedal: 
»En Livs-Førelse«, 1865-64, II, s. 328 ff. Samme 
»Personlige Oplevelser«, 1891, H, s. 104 ff. J. Ham
mer: »Præsten Hans Agerbek«, 1909. Herluf Jep
sen: »Vor Salmebog og dens Mænd«, 1934. Erslev 
I, s. 9, Suppl. I, s. 8. Jens Sørensen Dyrholm: 
»Nogle Sange«, Slagelse, juni 1848. Samme: »Nogle 
Breve«, Odense 1848. P. Larsen: »Et Hjem i Van
tinge« i Svendborg Amts Historiske Samfunds Aars- 
skrift 1924. A. Malling i Kristeligt Dagblad 16. maj 
1966.

Uforsagt, vær paa vagt.
R 454, RTi, 766, N og SS 399, KH 427,516,
D 546.
Hauge 550. La rev 861. Nynorsk 903. 

AGRICOLA, JOHANN

Johann Agricola blev født i Eisleben 20. april 
1494. Han hed maaske Schneider, fordi hans far 
var skrædder, men latiniserede dog sit navn til 
Agricola, som skulde komme af Schnitter, høst
mand. Da han var lille af vækst, kaldte man ham 
magister Grickel (lille Grik), og efter hans føde
sted magister Eisleben. Han begyndte at studere 
medicin i Leipzig, men 1516 drog han til Witten- 
berg, hvor han gik over til teologien og blev en 
begejstret discipel af Luther, som tog venligt imod 
sit bysbarn og optog ham blandt sine bordfæller. 
Med stor fryd fortæller han om offentliggørelsen 
af Luthers 95 teser: »1517 udkom et halvt ark, 
hvorpaa der stod, at boden ikke alene var en halv 
times eller en dags ændring i hjertet, men varer 
hele livet, og den kommer ikke af menneskelige 
kræfter eller gerninger, men af Guds ord og Aand.
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Det traf mig og en anden saadan, at vi lod alle 
helgener og apostle fare og holdt os alene til nav
net Jesus Kristus, der døde for vor skyld og vandt 
os salighed .... Dette skrift, dette halve ark pla
gede og trykkede mig ikke, men det var saa dej
ligt, at jeg kunde blive salig, det var mig ingen 
tvang, men kun en glædelig indbydelse.«

1519 var Agricola sekretær for Luther under 
disputatsen med Eck. Paa Luthers anbefaling blev 
han 1525 rektor for skolen i Eisleben og præst ved 
St. Nicolaikirken. Han prædikede for store skarer 
ved rigsdagen i Speier 1529 og var med i Augs- 
burg 1530. Men 1536 vendte han tilbage til Wit- 
tenberg for at holde forelæsninger ved universite
tet, og snart efter udbrød en strid, som havde ul- 
met siden 1527, da han havde angrebet Melanch- 
thon for hans udtalelser om loven og boden. Den 
spire, som ligger i hans udtalelser fra 1517, var nu 
vokset stærk. Loven hørte ikke hjemme paa præ
dikestolen, men paa raadhuset. Nu slog Luther 
fast, at loven var nyttig til at virke smerte over 
synden, og evangeliet virkede et forsæt om bed
ring; boden bestaar af disse to stykker. Denne an
tinomistiske strid brød frem gang paa gang, til 
Agricola 9. dec. 1540 sendte en tilbagekaldelse til 
raadet i Berlin, hvor kurfyrst Joachim II havde 
udnævnt ham til hofpræst. Tre aar senere blev 
han generalsuperintendent.

Da Karl V ønskede at bringe de religiøse stri
digheder i Tyskland til ophør, var Agricola med 
til at udarbejde et kompromis mellem lutherdom 
og katolicisme, det saakaldte Augsburger-Interim 
1548. Her havde han givet efter paa væsentlige 
punkter og blev beskyldt for at have forraadt 
lutherdommen. Det var ikke helt urigtigt. En fint
mærkende samvittighed var ikke hans sag. Han 
var forfængelig og satte pris paa høje herrers 
gunst. Heller ikke paa andre punkter var han gan
ske uangribelig. Han døde af pest 22. sept. 1566.

Agricola skrev en forklaring til Lukasevangeliet, 
en tragedie om Johann Hus, men særlig betydning 
i Tyskland fik hans plattyske ordsprogsamling 
»Drehundert gemener Spriickwbrde«, som han lod 
trykke i Magdeburg 1545; den hører til de tyske 
sprogmindesmærker.

Hans salmedigtning er ikke meget omfattende. 
Men han var en af de første, som meldte sig, da 
Luther i 1524 efterlyste tyske salmedigtere. I slut
ningen af »Eyn weyse Christlich Mess zuhalten« 
optog Luther Agricolas salme »Frolich wollen wir 
Alleluia singen« (se II, s. 14 ff) sammen med sin 
egen »Es wollt uns Gott genedig seyn« (se III, s. 
491 ff). Koch nævner desuden »Ach Herre Gott, 
wie haben sich« (Ps. 2), 1526, og »Gottes recht 
und wunderthat« (om de 10 bud), 1527.

De fleste tyske salmebøger, EKG indbefattet, 
har optaget »Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ«, 
som de første aarhundreder var anonym og snart 
tillagt Johann Hus, snart Paul Speratus, indtil 
Wackernagel fandt et særtryk, som han daterede 
til før 1530, hvor der stod, at salmen var »gemacht 
durch Jon Eysleben des Hertzoch Hans von sach- 
sen prediger«. Maaske har Agricola dog kun været 
redaktør. Den har overskriften »Ein neuwes lied, 
zu bitten vmb Glauben, Liebe vnd Hoffnung, Ynd 
vmb ein seliges leben«. Den blev oversat til hol
landsk, fransk og engelsk. Paa dansk findes den i 
Tv 139 (første tillæg), »Jeg raaber til dig o Herre 
Christ«, gik videre til Th, K, P, Gb, blev bearbej
det af Abrahamson i E, men er ikke siden kommet 
ind i de danske salmebøger, men mange gode sal
mer er efterhaanden skrevet paa dens melodi. I 
Norge blev den restaureret af Landstad og op
taget i La 210, men gik ikke videre til de nyere 
salmebøger. I Sverige blev den oversat fra dansk 
i salmebogen af 1567, bearbejdet af Wallin 1816 
og optaget i Wa 208 og bevaret i Sv. 343, »Till 
dig jag ropar Herre Krist«.

Alle Agricolas salmer synes saaledes at være 
blevet til, mens han endnu var Luther tro, og man 
mærker i dem ikke noget til hans antinomisme.

G. Kaverau: »Johann Agricola von Eisleben«, 1881. 
Koch I, 278-280; VIII, 308 ff. Handbuch s. 38, 
Kulp 160, KulpBF 244, Skaar I, s. 508-514, Nutz- 
hom I, s. 330-336. Widding II, s. 76 f. Fr. Niel
sen: »Kirkehistorie« II, 1908, s. 257!. Beckmann 
535-538-

Jeg raaber til dig, o Herre Krist.
Tv 139. Th 268. K. P 338. Gbii4. E 280.
La 210. Hauge 105.

Gladelig vil vi halleluja kvæde.
M29. M33,63- Tv 103. Th 288. K. P 449.
N 7. D 361.
La 512. La rev 22. Nynorsk 37.

AHNFELT, CLARA, født STROMBERG

Clara Stromberg blev født i Stockholm 18. febr. 
1819. Hendes fader var raadmand C. F. Strom
berg. Hun blev oplært som modist. Allerede i 17 
aars alderen skrev hun en sang med omkvædet 
»Jag ar ej fornojd«. Det var hendes religiøse uro, 
som slog igennem, og da den præst, som havde 
konfirmeret hende, trøstede hende med, at hun 
altid havde haft en god tro, blev det ikke bedre. 
En veninde fik hende med til student Rosenius’ 
møder, og hun fik troen paa sine synders forla
delse ved Jesu stedfortrædende offerdød.

I
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I kredsen om Rosenius traf hun Oscar Ahnfelt 
(s.d.), som hun blev gift med 1844; hun blev hans 
trofaste støtte i gode og onde dage. Da de 1851 
flyttede fra Stockholm til Karlshamn, indrettede 
de en missionssal i deres hus, som blev centrum 
for en aandelig virksomhed. Men det var hende, 
som havde den daglige ledelse, naar Ahnfelt var 
ude paa sine lange missionsrejser. Hun arbejdede 
ikke blot for den rosenianske indre mission, men 
ogsaa for kinamissionen og sømandsmissionen, og 
i den hjemlige kreds var hun, som man har sagt, 
»en moder i Israel«. Hun overlevede sin mand og 
døde først 19. marts 1896.

Hun holdt aldrig tale, og digtergaven udnyttede 
hun kun sparsomt, men det hændte dog, at hun 
oversatte eller digtede sangtekster til sin mand. 
Følgende tekster i Ahnfelts sange skyldes hende: 
46, 56, 60, 67, 82, 128, 155. Mest elsket i Sverige 
er vel sangen »Ack saliga stunder, som Jesus oss 
ger« og »I djupet av mitt hjarta«, den sidste især 
fordi den er kommet i salmebogen, Sv. 595. Det er 
Brorsons »O Helligaand, mit hjerte«, som hun har 
oversat og udvidet til 10 vers, hvoraf de originale 
tre udgør v. 1, 6 og 8. Heraf har salmebogen op
taget v. 1 og 2 af Brorsons og v. 7, 9 og 10 af 
Clara Ahnfelts.

»Korsblomman« 1898 (trykt 1897), s. 109 ff. Oscar 
Lovgren: »Oscar Ahnfelt«, Stockholm 1966, s. 29, 
68, 125-130, 134-135. 138-139-

O Helligaand, mit hjerte.
RTi, 787. KH 591. SS 759. D 645. Sv 595.
Nynorsk 517, v. 3.

AHNFELT, OSCAR

Oscar Ahnfelt blev født 21. maj 1813 i Gullarp 
præstegaard, 3 km nordøst for Esløv i Skaane. 
Hans fader var kyrkoherde, senere provst Jonas 
Ahnfelt, gift med Elisabet Margareta Flodman, 
som var plejedatter af forgængeren i embedet. Os
car Ahnfelt var den yngste af syv søskende, som 
voksede op i det selskabelige hjem, hvor der ofte 
var gæster fra universitetet i Lund. Oscar blev 
først undervist hjemme af sine ældre brødre, kom 
siden i skole i Lund, blev student 1829, begyndte 
at studere teologi, men opgav det for musikken. 
Allerede tidligt var han blevet virtuos paa guitar. 
1840 rejste han til Stockholm for at studere musik, 
og samtidig gav han lidt undervisning.

Kristendom var han velkendt med fra sit hjem, 
men nu traf han først bodsprædikanten A. G. Såf- 
strom, som vækkede en stor aandelig uro i ham, 
og derefter C. O. Rosenius, hvis prædiken paa-

skedag 1841 gav ham fred og frelsesvished. I kred
sen omkring Rosenius traf han Clara Stromberg 
(s.d.), som 1844 blev hans hustru. I denne kreds 
begyndte han saa smaat at synge og spille ved 
møderne, og Rosenius opfordrede ham ofte til at 
tage ordet, men han holdt sig længe tilbage. Som 
en nødhjælp traadte han dog til omkring 1846- 
47, og opmuntret af resultaterne gik han snart helt 
over til den missionerende virksomhed. Han be
gyndte at komponere melodier til digte i »Pieti
sten«, et blad som Rosenius udgav. Han konstrue
rede en særlig 10-strenget guitar, som han mester
ligt forstod at behandle. Naar han omhyggeligt 
havde pudset sine briller og derefter lige saa om
hyggeligt havde stemt instrumentet, spillede og 
sang han sig ind i hjerterne, prædikede og sang 
igen.

Over hele Sverige og flere steder i Danmark og 
Norge kom han som »den evangeliske trubadur«. 
Det hændte, at præster og politi greb ind overfor 
hans lægmandsvirksomhed. Det hændte ogsaa, at 
præster lukkede deres kirker op for ham. Klagerne 
naaede op til Kongen, Carl XV, som dog ikke 
vilde fordømme Ahnfelt uden at have hørt ham, 
men kaldte ham til slottet. Han fik Lina Sandell 
til at skrive en passende tekst, »Vem klapper så 
sakta i aftonens frid«, som han selv satte melodi 
til, og kongen blev saa grebet, at han sagde: »Du 
maa synge og spille, saa meget du vil, i begge 
mine riger!« Man har draget denne historie i 
tvivl, men den skal være ret godt bevidnet, bl. a. 
af Lina Sandell.

Nogle hindringer for trubadurvirksomheden var 
Ahnfelt selv skyld i, fordi han under paavirkning 
af A. G. Lammers i Skien fik tvivl om barnedaa- 
ben og forvaltningen af nadveren og begyndte en 
frikirkelig bevægelse i Sverige. Den fik dog ikke 
nogen stor tilslutning, og det kom ikke til noget 
brud med Rosenius. Men snart slog Ahnfelt selv 
bak, og kirker og missionshuse lukkede sig op for 
ham igen.

1851 var han flyttet fra Stockholm til Karls
hamn, hvor han indrettede en missionssal i sit 
hus. Det blev dog mest hans hustru, som stod for 
arbejdet der, da han den længste tid var ude paa 
rejser.

I de sidste aar var han plaget af en nervøs syg
dom, som kunde medføre angst og anfægtelser. 
Han døde 22. okt. 1822 paa en rekreationsrejse til 
Hålsingborg. Hans sidste ord var det om Menne
skesønnen, der er kommet for at opsøge og frelse 
det fortabte, Luk. 19,10.

Det første hæfte af Ahnfelts »Andeliga Sanger« 
udkom 1850. Rosenius havde godkendt det, men 
ingen af dem havde penge dertil. Da fik de hjælp
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af den berømte sangerinde Jenny Lind, »den sven
ske nattergal«, som havde sluttet sig til kredsen om 
Rosenius. Hæftet blev derfor tilegnet Jenny Lind 
og fik følgende titel: »Andeliga Sanger med ac- 
compagnement af Pianoforte eller Guitarre com- 
ponerade samt Demoiselle Jenny Lind vordsam- 
mast tillegnade af Oscar Ahnfelt«. Foruden det 
store, flotte musikoplag udkom en billig tekstud
gave med melodien i cifferskrift. Dette første 
hæfte er efterhaanden trykt i 60 oplag, og det 
blev snart efterfulgt af flere. Det 12. og sidste 
hæfte udkom 1877, og hele samlingen omfatter 
derefter 200 sange.

Ahnfelt har ikke i noget tilfælde digtet tekster
ne. Han fandt dem i »Pietisten« eller kristelige 
sangbøger. Lina Sandell optræder første gang i 4. 
hæfte, og fra 5. hæfte 1850 er hun den flittigste 
bidragyder. Godt halvdelen af de 200 sange er 
digtet af hende, og mange af dem blev først of
fentliggjort med Ahnfelts melodi. Men han har 
heller ikke selv komponeret alle melodierne. Der 
er til de 200 sange 126 melodier, hvoraf de 54 er 
Ahnfelts egne. De er paavirkede af svensk folke- 
tradition og tysk romancesang. Af de oversatte tek
ster er ogsaa langt de fleste tyske.

De fire første hæfter blev oversat til dansk-norsk 
af Ahnfelts broderdatter Emilie Ahnfelt-Laurin 
(s. d.) under mærket A. L. De senere hæfter blev 
oversat af provst Christian Sigismund Dick, som 
tillige rettede teksten i de første hæfter. Med ham 
sluttede Ahnfelt et varmt venskab.

Oscar Lovgren bringer i slutningen af sin sidste 
bog om Ahnfelt, den første af de nedennævnte, en 
fortegnelse over samtlige 200 sange med angivelse 
af deres fremkomst, tekstforfatter og komponist.

Følgende sange er kommet ind i de danske sal
mebøger gennem Ahnfelts sange: »Frydetonen 
gaar mod tronen«, hvis svenske tekst ifølge Lov- 
gren skal stamme fra Johan Kahl og være trykt i 
»Sions sånger« 1745, men i sidste instans gaar til
bage til salmen »Vp min tunga«, se I, s. 448 ff. 
»Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim« af Mary 
Shindler, oversat af Betty Ehrenborg, ændret og 
forøget af Rosenius; melodien er af Ahnfelt. Se 
II, s. 516 ff. »Ængstede hjerte, op af din smerte«, 
teksten af Rosenius melodien af Ahnfelt; se V, s. 
237 ff.

Oscar Lovgren: »Oscar Ahnfelt«, Stockholm 1966. 
Ældre biografier: C. A.: »Några drag ur Oscar 
Ahnfelts liv och verksamhet«, Stockholm 1884. Sig- 
frid Laurin: »Oscar Ahnfelt. En psykologisk stu
die«, Stockholm 1925. Oscar Lovgren: »Oscar Ahn
felt. En Herrens sångare«, Stockholm 1932. Joseph 
Persson: »Oscar Ahnfelt. En andlig trubadur«, 
Stockholm 1944. Josef Blomgren: »Oscar Ahnfelt. 
Sveriges Aandelige Troubadur«. Køb. 1946.

Frydetonen gaar mod tronen. D 228.
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim. N 599. D 646. 
Ængstede hjerte, op af din smerte. D 515.
Hjem jeg længes! Ak, i verden. La 479. La rev 497.

Nynorsk 384.

AHNFELT-LAURIN, EMILIA MARGARETA 
HELIODORA

Emilia Ahnfelt blev født 30. dec. 1832 i Bosarp 
præstegaard i Skaane som datter af provst P. G. 
Ahnfelt og Hedvig Ekstrand. Provsten var en æl
dre broder til sangeren Oscar Ahnfelt (s.d.), en 
skarp teologisk hjerne og vel den betydeligste af 
søskendeflokken, en høj smuk mand med et rigt 
sind, der spændte fra strenghed til munterhed. 
Hos ham maatte Emilia og hendes mindre søsken
de, naar de kom fra kirke, gøre regnskab for teks
ten, prædikenens emne og inddeling.

Fra hun var en halv snes aar gammel blev hun 
endnu nærmere knyttet til faderen, fordi han fik 
en reumatisk lidelse, saa han undertiden maatte 
gaa med krykker og flere gange ud paa rejser for 
at søge helbredelse. Saa skulde hun stadig være 
om ham som hans hjælper. Saa drøftede han alt 
muligt med hende og vilde gerne tilfredsstille hen
des kundskabstrang. Hun havde en usædvanlig 
modtagelighed og hurtig opfattelsesevne, læste me
get alsidigt og lærte endog lidt hebraisk. Til sin 
opbyggelse læste hun Luther og Rosenius og kæm
pede sig frem til en klar tro paa de kristelige 
grundsandheder.

Hun kunde huske farbror Oscar og hans guitar 
fra hun var tre aar, men først da hun i ungdom
men var naaet til det samme trosstade, opdagede 
han hendes rige sind, og de blev svært gode ven
ner. Naar hun senere oversatte Grundtvigs salmer, 
var det netop paa grund af deres evangeliske for
kyndelse; men hun forstod ikke de særlige grundt
vigske dogmer, og grundtvigianere, som hun siden 
traf, kaldte hende pietist. Hendes sangvinske og 
optimistiske sind var krydret af en god portion 
humor.

Hun havde tænkt sig en fremtidsgerning som 
forstanderinde for en pigeskole, men 15. okt. 1856 
blev hun gift med vicepastor Nils Andersson Lau
rin, senere sognepræst i Hjarsås i Skaane. Men 
foruden det store arbejde, hun havde som præste
kone med et stort husvæsen, besøg hos syge og 
gamle, møder i hjemmet, søndagsskole osv. var 
det en nødvendighed for hende ogsaa at have et 
litterært arbejde. Det blev ikke meget regelbundet, 
men mest efter øjeblikkelig inspiration. Det var 
ikke hendes fremgangsmaade at gøre først det ene,
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og saa det andet, men snarere at gøre alt paa een 
gang, f. eks. passe huset, især et sygt barn og sam
tidig oversætte Grundtvigs salmer.

Da hun ved juletid 1894 skulde gennemgaa en 
operation, gjorde hun roligt alle forberedelser til 
hjemmets jul færdige, blev opereret juledag, men 
døde paa sin fødselsdag, den 30. dec. Sangforenin
gen sang ved hendes begravelse en af hendes egne 
sange, som farbror Oscar i sin tid havde sat me
lodi til.

Hun har udgivet »100 Psalmer af N. F. S. 
Grundtvig, ofvs. från danskan«, 1879. »Klocktoner 
från hemmet«, en samling sange 1882. »Sånger 
till kyrkoårets evangelier«, 1885. Desuden har hun 
oversat nogle fortællinger fra tysk og engelsk, en 
del sange fra engelsk i Palmqvists sangsamlinger 
og skrevet en del sange i Luthersk Missions-Van.

Det maa særligt bemærkes, at hun under mær
ket A. L. har oversat de fire første hæfter af Os
car Ahnfelts sange til dansk, herunder »Ængstede 
hjerte« og »Jeg er fremmed«. Hendes oversættel
ser blev i senere udgaver af Ahnfelts sange rettet 
af Sigismund Christian Dick (s.d.), som over
satte de følgende hæfter.

»Korsblomman, Kristlig Kalender for 1896, utg. af 
L(ina) S(andell). Oscar Lovgren: Psalm & sång- 
lexikon«, 1964, sp. 8-9. Samme i »Kristen sang og 
musikk«, sp. 27.

Ængstede hjerte, op af din dvale. D 515.
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim. D 646.

ALANUS DE RUPE

Alanus er antagelig født i Bretagne 1428. Efter sit 
fødested kaldes han Alanus (Alain) de la Roche, 
latiniseret Alanus de Rupe. Han traadte ind i Do
minikanerordenen i Dinant, studerede i Paris, var 
ogsaa en tid i Nederlandene, blev udnævnt til lec- 
tor sententiarum i Paris for aaret 1459, forelæste 
sammesteds til 1464, var lektor i Gent 1468-70 og 
blev derefter af sin orden sendt til Rostock, hvor 
han holdt forelæsninger over Petrus Lombardus, 
blev baccalaureus 1471 og magister 1473. Han 
døde i Nederlandene 1475. Aaret efter forsøgte 
hans orden af faa samling paa hans skrifter, men 
de var allerede forfalskede eller interpolerede af 
andre, og mange andre skrifter gik under hans 
navn. Hans skriftlige efterladenskaber er derfor 
noget usikre.

Men hans virksomhed var ikke indskrænket til 
de nævnte steder. Han drog viden om og prædi
kede om rosenkransfromheden, som var opstaaet 
tidligere, men han mente, den var gaaet i glemme.

»Rosenkransen var hele hans Filosofi og Dogma
tik. Alanus var derfor en stor Agitator, men en 
daarlig Theolog«, siger Steidl. Denne brændende 
agitation for rosenkransen grundede sig paa syner 
og aabenbaringer. Jomfru Maria aabenbarede sig 
for ham, skænkede ham et baand, som var flettet 
af hendes haar, besat med dyre stene, 50 mindre 
og 5 større, og hun fæstede ham med en ring, der 
ligeledes var flettet af hendes haar. Hun besøgte 
ham om natten, talte med ham, kyssede ham og 
lod ham die af sit bryst; det var »saa kraftigt som 
nogen trolovelse i verden«, siger han. Den slags 
fromhed er pulsslaget i Alanus’ agitation.

Det er ganske misvisende, naar Alanus i forfat
terregistret til D angives som forfatter til »O gud
doms-sol, fuldstærk og blid«, som Grundtvig godt 
kan være ene om, og »O Jesus, hør mig for din 
død«, hvor stof fra Alanus er frit gendigtet af Mi
chael og ændret af Hans Thomissøn. Alanus kan 
ikke betegnes som forfatter til noget som helst i 
den danske salmebog. Hr. Michael i Odense, som 
paa dronning Christines opfordring digtede sit 
rimværk »om Jomfru Mariæ Rosenkrans« og an
dre digtkredse, har i det hele forholdt sig ganske 
frit til Alanus. Undertiden følger Michael tanke
gangen i et enkelt kapitel hos Alanus, men gang 
paa gang bliver blot en kapiteloverskrift eller en 
antydning hos Alanus til et stort digt eller en hel 
digtkreds hos Michael.

P. D. Steidl: »Vor Frues Psalterbog«, Køb. 1924. 
Christian Molbech: »Præsten i Odense Herr Mi
chaels tre danske Riimværker«, Kiøb. 1836 (for
talen). Hans Brix: »Problemer og Analyser« II, 
>935. s. 67, 71.

ALBER, ERASMUS

Erasmus Alber blev født kort før 1500 i Bruchen- 
brikken i Wetterau i Hessen som søn af præsten 
Dietrich, kaldet Tileman Alber. Hans liv var fuldt 
af besværligheder, som allerede begyndte i skolen 
i Nidda, hvor læreren i fuldskab kunde finde paa 
at hænge ham ud af vinduet i en sæk. Senere kom 
han i en bedre skole i Weilburg ved Lahn, stude
rede i Mainz og 1518-21 i Wittenberg, hvor han 
blev saa dybt grebet af Luther, at kærligheden 
holdt sig varm under alle livets omskiftelser. 1522 
blev han lærer i Oberursel, hvor han giftede sig, 
og 1528 kaldte landgreve Philipp af Hessen ham 
til præst i Sprendlingen med den særlige opgave 
at virke for reformationen i landskabet Dreieich 
syd for Frankfurt og Offenbach. Som pædagog og 
digter oversatte han her Æsops fabler paa tyske 
rim 1534, og to aar senere en samling leveregler 
til belysning af de 10 bud (Præcepta morum uti-
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lissima), hentet fra græske og latinske forfattere 
og tilegnet Luthers lille søn Hans. Fra 1536 stam
mer ogsaa »Ein gut Buch von der Ehe« om glæ
den ved at leve i en tid, hvor præster igen kan 
gifte sig. En kort tid blev han laant ud til mark
greve Johann af Kustrin for at virke som vandre- 
præst og forberede reformationen. Da han var 
vendt tilbage til Sprendlingen, mistede han sin 
hustru, opgav sit embede og rejste til Wittenberg.

Kurfyrst Joachim II af Brandenburg kaldte 
ham i 1541 til præst i Neustadt-Brandenburg. 
Han var noget betænkelig ved at skulle have fyr
stelige tilhørere, men Luther sagde trøstende til 
ham, at han ikke skulde tænke paa fyrsterne, men 
paa de enfoldige og barnlige (albernen), og med 
denne brander i øret tiltraadte han sit embede, 
hvorfra kurfyrsten afskedigede ham aaret efter 
paa grund af hans fripostige udtalelser. Ærlighed 
og kantethed var tæt forenet hos ham, og naar 
man tænker paa Jesu ord i Math. 10, 16 om at 
være snilde som slanger og enfoldige som duer, 
maa man sige om Alber, at han hældede mere 
mod duerne end mod slangerne.

Som sædvanlig hentede han trøst i Wittenberg, 
hvor det teologiske fakultet i august 1543 hædrede 
ham med licentiatgraden og allerede to maaneder 
senere med doktorgraden i teologi. Da havde han 
dog allerede faaet embede i Staden i Wetterau, 
hvorfra landgreve Philipp IV af Hanau-Lichten- 
berg 1545 kaldte ham til superintendent i Baben- 
hausen, men her fik han sin afsked efter et halvt 
aars forløb paa grund af modstanderes intriger. 
Igen søgte han til Wittenberg, skrev kampskrifter 
mod katolikker og kættere, og efter den schmalkal- 
diske krig søgte han tilflugt i Magdeburg, som 
med sine mange lutheranere var i rigens akt. Da 
byen blev erobret af hertug Moritz, flygtede han 
til Hamburg, senere til Liibeck, men endelig 1552 
syntes det at lysne, da hertug Johann Albrecht af 
Mecklenburg udnævnte ham til generalsuperinten
dent for Stargard med sæde som sognepræst ved 
Mariakirken i Neu-Brandenburg. Men byen, som 
laa i strid med hertugen, vilde ikke modtage ham, 
og under de deraf følgende heftige sindsbevægel
ser døde han 5. maj 1553. Tre aar efter udkom 
hans sidste skrift med den karakteristiske titel: 
»Wider die verfluchte Lehre der Carlstadter, Wie- 
dertaufer, Rottengeister, Sakramentlasterer, Ehe- 
schander, Musikverachter, Bilderstiirmer, Feyer- 
feinde und Verwiister aller guten Ordnung.«

Her lægger man mærke til ordet Musikveråch- 
ter. Ligesom Luther elskede Alber Frau Musica, 
og de som foragtede hende, »henvises til svinene 
og æslerne, fordi de er saadanne umennesker og 
misantroper«. En frugt af Albers møde med Lu

ther og Frau Musica var 40 salmer, hvoraf 4 end
nu er bevaret i den tyske salmebog EKG. Det er 
»Ihr lieben Christen, freut euch nun«, en advents
salme om Jesu genkomst, skrevet 1546 under ind
trykket af Luthers død og den krigsfare, som nu 
truede lutheranerne, se Wackernagel III, nr. 1032. 
»Steht auf, ihr lieben Kinderlein« er en morgen
salme, den første i en lille samling fra 1556. »Die 
Morgengesång fur die Kinder etc.«, Wack III, 
1036. I denne samling har Alber ogsaa optaget 
aftensangen »Christe, du bist der helle Tag«, en 
oversættelse af den latinske »Christe, qui lux es et 
dies«, se I, s. 287 f. Endelig en bordbøn, »Wir 
danken Gott fur seine Gabn«, som fremkom 1537 
i et lille særtryk af nr. 42 i Æsops fabler, og trykt 
paa bagsiden heraf. Men dette udvalg er maaske 
ikke helt karakteristisk for Alber, idet en stor del 
af hans salmer stammer fra tiden i Sprendlingen, 
og hans skarpe, undertiden spydige kampsalmer 
mod katolikker og kættere har man naturligvis 
ikke kunnet optage. Blandt kampsalmeme maa 
man især nævne »Gott hat das Evangelium«, som 
han skrev under Magdeburgs belejring 1548 imod 
det store Interim (se herom under Agricola).

Man har med urette tillagt Alber salmen om 
Guds ords pris, »Freut euch, freut euch in dieser 
Zeit«, som Hans Thomissøn har oversat, »Fryder 
eder i denne tid«, Th 142. Den gik ikke videre til 
de senere salmebøger. Ægte er derimod den før
nævnte »Ihr lieben Christen, freut euch nun«, 
hvoraf en anonym dansk oversættelse blev optaget 
i Th 362, »I Fromme Christen værer kiøn« (kiøn 
betyder maaske kæk, jvf. det tyske kiihn). Den 
gik fra Th videre til Kingos Huus Andagts Psalme- 
Boog 1703, hvor kiøn dog er ændret til froo. Størst 
udbredelse paa dansk fik Hans Thomissøns over
sættelse af »Christe du est den klare dag«, som fra 
Th 322 gik videre til K og P 527, og som i sam
me periode blev optaget i næsten alle boghandler
salmebøgerne. Endelig maa det nævnes, at Alber 
har bearbejdet Luthers »Gott der Vater won uns 
bey«, hvor den samme tekst gentages i to følgende 
vers om Sønnen og Helligaanden. Alber har i ste
det digtet en ny tekst i de to sidste vers for ikke 
at synge det samme tre gange. Disse nye vers fin
des fra 1594 i Hans Thomissøns salmebog og blev 
i K optaget som en valgfri variation af Luthers sal
me. Man glemte at faa dem med i P i første om
gang, men de blev da straks optaget i et lidet an
hang udenfor nummer, se II, s. 105.

Koch I, s. 301-307. Handbuch s. 43-44. KulpBF 
3> 338, 354, 372. Wackernagel III, 1032-1054. 
F. Schnorr v. Carolsfeld: »Erasmus Alber«, 1893. 
E. Komer: »Erasmus Alber«, 1910. Widding II, 
s. 107, 1 i6-t 17, 123.
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Fryder eder i denne tid. Th 142.
I fromme Christen værer kiøn. Th 362. 
Christe du est den klare dag.

Th. 322. K. P 527. Hauge 622.
Gud, vor Fader, staa os bi.

(M 28, Tv 41, Th 110),
K. P, anhang, (Æ 104, N 227).

Lovet være Herren, Israels Gud. K. P 251.

ALBERT, HEINRICH

Heinrich Albert (Alberti) blev født 28. juni 1604 
(Gennrich siger: 8. juli) i Lobenstein. Han be
gyndte at studere jura ved universitetet i Leipzig, 
men da det var musikken, som egentlig havde 
hans kærlighed, søgte han videre uddannelse i den 
i Dresden under ledelse af Heinrich Schiitz, som 
var hans onkel eller fætter. 1626 rejste han til Ko- 
nigsberg, hvor kantoren, senere kurfyrstelig kapel
mester Johann Stobæus, som var midtpunkt i et 
rigt musikliv, yderligere uddannede ham som mu
siker og komponist, saa han 1631 blev organist ved 
domkirken. Denne stilling havde han til sin død 
6. okt. 1651.

Han var et af de betydeligste medlemmer af 
det østprøjsiske digterforbund, som blev stiftet af 
den kurfyrstelige raadgiver og diplomat Robert 
Robertin og blandt sine medlemmer talte Simon 
Dach og Georg Werner (se denne!). De kom sam
men i Alberts have, hvor der var et lysthus, der 
var overgroet med græskarranker. I græskarrene 
indridsede Albert de 12 medlemmers navne og for 
hvert navn et rim, som talte om livets ubestandig
hed og menneskets dødelighed, jvf. Jonas 4, 6-7. 
Det vandt en saadan genklang, at de opfordrede 
ham til at sætte melodi til rimene, og saaledes ud
kom bogen »Musikalische Kiirbishiitte« 1641, med 
trestemmige melodier.

Det er ikke blot komisk, men ogsaa karakteri
stisk. Et græskar er kraftigt og saftigt, men i høj 
grad forgængeligt. Denne digterkreds glædede sig 
over livet, dets skønhed og dets aandelige rigdom, 
og samtidig havde den stadig døden for øje, be
redte sig til den, sang om den, og de døde næsten 
alle i deres kraftigste alder.

Heinrich Albert har udgivet de digte, som frem
kom i denne vennekreds. Disse »Arier», forsynet 
med melodier, udkom i 8 hefter i aarene 1638-50. 
De indeholder naturlyrik, kærlighedsdigte, sange, 
som priser venskab og selskab, - og saa desuden 
salmer. Albert forsvarer denne blanding med at 
sige, at man godt kan gaa til andagt om morge
nen, i haven om middagen og være sammen med 
sin kæreste om aftenen. En samlet udgave i folio

af disse digte udkom i Konigsberg 1652 under tit
len: »Arien etlicher theils geistlicher, theils welt- 
licher zur Andact, guter Sitten, keuscher Liebe 
und Ehrenlust dienender Lieder. In ein Positiv, 
Clavicymbel, Theorbe oder anderes vollstimmiges 
Instrument zum Singen und Spielen gesetzet von 
Heinrich Alberti«. Heri er 119 verdslige og 74 
aandelige sange.

Til det bestandige i det ubestandige liv hører 
efter min mening, siger Albert, gode sange og me
lodier. Det gik i opfyldelse paa mange af disse 
sange, ikke mindst paa Alberts morgensang »Gott 
des Himmels und der Erden«, som stadig er højt 
anskrevet i Tyskland, se »Himlens Gud og drot 
paa jorden«, II s. 208 ff.

Koch III, 191-197, 257-259. Paul Gennrich: 
»Die ostpreussischen Kirchenliederdichter«, »Welt 
des Gesangbuchs«, Heft 19, 1938, s. 49-51, 53-54-

Himlens Gud og drot paa jorden.
P 524. MB 677. N 476.

ALBERTSEN, HANS

Hans Albertsen blev født i København 1525. Vi 
kender ikke hans forældre og ved ikke noget om 
hans barndom. Han kom tidligt til universitetet, 
tog den filosofiske baccalaurgrad 1544, magister
graden 1546, og han var knap 21 aar gammel og 
havde ikke været udenlands paa studierejse, da 
han blev professor i græsk. 1554 blev han profes
sor i dialektik og vikar for Sjællands biskop Pe
der Palladius, saa han skulde holde forelæsninger, 
naar denne var paa visitatsrejse. 1558 tog han den 
teologiske baccalaurgrad og blev udnævnt til teo
logisk professor, skønt Christian III var noget be
tænkelig. 1559 blev han medhjælper i bispeembe- 
det, fordi Palladius blev svagere, og efter dennes 
død blev han 29. maj 1560 udnævnt til super
intendent over Sjællands stift. 1563 blev han kre
eret til dr. theol. af sin ven Niels Hemmingscn. 
Han døde 25. maj 1569 som universitetets rektor, 
kun 44 aar gammel.

Men han virkede energisk i sin korte bispetid, 
værnede om embedernes ejendomme og indtæg
ter, arbejdede for at udrydde de sidste rester af 
papismen, fremmede orden og ensartethed ved 
gudstjenesten, formanede og opmuntrede præster
ne til at passe deres embeder omhyggeligt og greb 
skarpt ind overfor enkelte uværdige. Vicerektor 
ved universitetet Klaus Skovbo giver ham et godt 
vidnesbyrd i anledning af hans begravelse: »Han 
var en forstandig, skarpsindig, flittig og lærd 
Mand, venlig og omgængelig i sit Væsen ....
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I sit Bispeembede viste han, baade naar han op- 
traadte som Dommer og ellers, stor Billighed, Al
vor og Beskedenhed; han vilde ikke vige en Haars- 
bred fra det, som ret er, men var dog strængere 
mod sig selv end imod andre. De gamle Præster 
omgikkes han som Fædre, sine jævnaldrende som 
Brødre, de yngre som Sønner. Overalt opførte han 
sig saaledes, at han med rette kan fremstilles som 
et Mønster for ethvert gudfrygtigt Menneske, men 
i Særdeleshed for Kirkens Lærere og Forstandere« 
(H. F. Rørdam i »Bricka« I, s. 173).

1564 udgav han en revideret udgave af Palla
dius’ alterbog med en ny oversættelse af de gamle 
kollekter, og han var med til at udforme ordinan- 
sen for Herlufsholm. Ellers bestaar hans forfatter
skab væsentlig af et par latinske disputatser samt 
fortaler til andre bøger, f. eks. P. Tidemands bøn
nebog 1563 og sammes oversættelse af Luthers 
huspostil 1564.

J. Oskar Andersen siger, at Hans Albertsen skal 
have skrevet flere af salmerne i Hans Thomissøns 
salmebog. Men hvis dette er tilfældet, er det be
klageligt, at de ikke er forsynet med forfatternavn 
som »Jeg ved en urt baade deilig oc bold« (s. d.). 
Til gengæld aftegner denne ene salme sin forfat
ter som en poetisk begavet mand, hvis fromhed og 
fædrelandskærlighed ogsaa bekræftes af samtiden.

Han blev gift 1550 i Malmø med Karine An- 
dersdatter, datter af sognepræsten Anders Jensen 
Ljung. En søn af dette ægteskab var Albert Han
sen, som blev rektor i Helsingør, præst ved Nico
lai Kirke i København og biskop i Aarhus. Han 
var ogsaa salmedigter og stod i Helsingørtiden i et 
godt forhold til Hans Christensen Sthen, som har 
indflettet hans navn som et akrostikon i salmen 
»Alene paa Gud fortrøster jeg mig«, se BH I, s. 
231.

Kirkehist. Saml. 2, II, 464-507. Samme sted 4, 
II, 700 ff. Bricka I, s. 172-173. DBL I, 227. 
Ehrencron-Miiller I, 81-82. Nutzhom II, 239- 
240. Widding II, 147. Poulsen II, 20-24. J. Oskar 
Andersen i Kirke-Leksikon for Norden I, 47.

Jeg ved en urt baade dejlig og bold.
Th 287, RTi, 596, KH 84, D 744.

ALBINUS, JOHANN GEORG

J. G. Albinus blev født 6. marts 1624 i Unter- 
Nessa i Sachsen som søn af præsten Zacharias 
Albinus og Magdalena Bogner. Faderen var en 
Dattersøn af Selnecker, saa J. G. Albinus var af 
»fortræffelige salmevenners slægt«. Forældrene 
opdrog Johann Georg og hans to yngre brødre i

Herrens tugt og fomaning, og da faderen døde 
1635, holdt moderen dem trods Trediveaarskri- 
gens trængsler i skole i Weissenfels, indtil en fæt
ter, Luc. Pollio, som var diakon ved St. Nicolai 
kirke i Leipzig, fra 1638 tog sig af Johann Georg. 
Da hans moder døde 1642, og Luc. Pollio 1943, 
henvendte han sig til rektor Sebastian Mitter- 
nacht, den senere hofpræst og superintendent i 
Naumburg, som optog ham i sin skole, til han 
1645 kunde komme paa universitetet i Leipzig. 
Her studerede han i 8 aar samtidig med, at han 
havde plads som huslærer. 1653 blev han kaldet 
til rektor ved domskolen i Naumburg; han havde 
allerede paa den tid erhvervet sig et navn som 
digter. 16. juni 1656 giftede han sig med Maria 
Regina, en datter af Joh. Capito, som var præst 
ved domkirken. 1657 blev han præst i St. Othmar, 
en forstad til Naumburg, hvor han virkede meget 
flittigt som prædikant. I særlige prædikener paa 
hverdagene gennemgik han adskillige af bibelens 
bøger fra først til sidst, ja holdt endog 30 forskel
lige prædikener over »det dyrebare navn Jesus«. 
Han maatte kæmpe med aandelige anfægtelser, 
maatte ogsaa udstaa bitre stridigheder med præ
sten ved Wenzelskirken om forskellige sognefor
hold og maatte endelig tilsidst gennemgaa en 
langvarig og smertefuld brystsygdom. Da døden 
nærmede sig, velsignede han sine to sønner Johann 
Georg (ogsaa salmedigter) og Johann Heinrich, 
idet de knælede foran sengen, takkede sin hustru 
for hendes troskab og hendes omhyggelige pleje, 
velsignede sin datter, der var gift med Gormann 
i Naumburg, og sit hele hus. Derefter lod han sin 
skriftefader komme, for at han kunde bede med 
ham til det sidste. Han døde den 25. maj 1679.

Den ældste søn, Johann Georg, som var jurist, 
satte en gravsten over faderen med følgende ind
skrift: »Cum viveret, moriebatur, et nunc eum 
mortuus vivit, quia sciebat, quod vita via sit mor
tis et mors vitae introitus« (saa længe han levede, 
døde han; og nu, da han er død, lever han, fordi 
han vidste, at livet er vejen til døden, og døden 
er indgang til livet). I St. Othmars kirke blev op
hængt et portræt, hvoraf man har følgende beskri
velse: »... et hovede, der ikke synes at trættes af 
strid og trods. Det lange haar, hele ansigtets kæk
ke træk, den brede pande, det vel anbragte fuld
skæg, den store kraftige skikkelse kunde minde 
om en af Trediveaarskrigens kæmper, hvis ikke 
den gejstlige dragt røbede, at det var med aan
dens sværd, han havde kæmpet.«

Som digter udmærker Albinus sig ved sin sprog
behandling, sin sans for det jævne og dog kraftige 
udtryk og sin levende fantasi. Han har skrevet en
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mængde lejlighedsdigte, især til begravelser, og en 
lang række poetiske skrifter. Hans salmer findes i 
følgende værker:

1. »Geistliche Nachtharffe«, uden sted og aar. 
Heri er optaget salmen »Alle Menschen mussen 
sterben«, hvilket har givet anledning til, at man 
længe har ment, at Albinus havde digtet den; nu 
synes man at være enig om, at det er J. Rosen- 
miiller, se I, 51 f.

2. »Eumelio. Poema dramaticum«. Jena 1657.
3. »Geistlicher geharnischter Kriegesheld«, 

Leipzig 1675.
4. »Der Himmel-wandernden Philuranien Ster- 

be-Thon«, das ist Sterbelieder der Freunde des 
Himmels«, 1679.

5. Et særtryk fra aaret 1655 med salmen »Straf 
mich nicht in deinem Zorn«, med udgangspunkt 
i Ps. 6. Det er nu den eneste, som er optaget i 
den tyske salmebog EKG. Se: »Hjerte Fader, straf 
mig ej«, II, 214.

1654 blev Albinus optaget i »Det frugtbringen
de Selskab« med tilnavnet »den blomstrende«. 
Som et apropos hertil kan anføres følgende over
sigt over nogle af disse digterselskaber, som ogsaa 
kommer i betragtning ved flere andre tyske salme
digtere.

1. »Die fruchtbringende Gesellschaft oder der 
Palmenorden« var et sprogselskab, som blev stif
tet 1617 af fyrst Ludwig af Anhalt med det for- 
maal at bevare det tyske sprog rent, f. eks. fri for 
indblanding af udenlandske fyldeord eller pynte
ord. Selskabet bestod til 1680. Medlemmerne fik 
tilnavne, der karakteriserede dem som digtere. Ef
ter dette forbillede stiftedes følgende selskaber:

2. »Die aufrichtige Tannengesellschaft» blev 
stiftet 1633 i Strassburg, men blev snart opløst 
igen.

3. »Die teutsch-gesinnte Genossenschaft« blev 
stiftet i Hamburg 1643 af salmedigteren Ph. v. Ze- 
sen og to af hans venner. De holdt møder i en 
smuk have og havde til symbol en rosenbuket. I 
løbet af 25 aar voksede medlemstallet til 81, der
iblandt adskillige salmedigtere, bl. a. Sigmund v. 
Birken og Knorr v. Rosenroth. Selskabet delte sig 
senere i forskellige »Ziinfte« (gilder), Lilienzunft, 
hvor den slesvig-holstenske generalsuperintendant 
Chr. v. Stocken var medlem, Nageleinzunft (Nel
like) og Rautenzunft (Rude). Ph. v. Zesen blev 
1648 optaget i Det frugtbringende Selskab under 
navnet »den velsættende«. Da han der virkede for 
optagelsen af Albinus, traadte denne ogsaa ind i 
»Die teutsch-gesinnte«, som bestod til 1705.
3

4. »Die Gesellschaft der Hirten an der Pegnitz 
(Pegnitzschåfer) oder der gekronte Hirten- und 
Blumenorden« blev stiftet 1644 i Niirnberg, se 
nærmere herom under Clausnitzer, Tobias.

5. »Der Elbschwanenorden blev stiftet 1656 af 
salmedigteren Johann Rist, men bestod ikke læn
ge efter stifterens død.

Koch III, s. 392-398, 240-241. Kulp nr. 326. 
KulpBF 176. Handbuch s. 162!.

Hjerte Fader, straf mig ej.
P 276, MB 381, N og SS 310.

ALBRECHT, markgreve af Brandenburg

Markgreve Albrecht af Brandenburg (den ældre) 
blev født 16. maj 1490 som tredie søn af mark
greve Friedrich den Ældre af Brandenburg-Ans- 
bach. Som saa mange yngre fyrstesønner blev han 
bestemt for den gejstlige stand. 1510 blev han 
valgt til højmester for den tyske ridderorden, maa
ske i forventning om, at den polske konge, som 
var hans slægtning, vilde gengive ordensstaten 
Preussen dens uafhængighed. Det skete dog ikke, 
og da Albrecht vægrede sig ved at aflægge lens
eden til den polske konge, opstod der en spæn
ding, der i 1519 førte til aaben kamp. Det gik 
daarligt for Albrecht; intet var i orden til krig, 
og forbundsfællerne svigtede, men de tyske fyrster 
skaffede ham dog en vaabenstilstand paa fire aar, 
i hvilken en kommission skulde ordne forholdene. 
Paa rigsdagen i Niirnberg 1523 blev han ved 
Osianders prædiken vundet for den lutherske tro; 
han traadte i forbindelse med Luther og drøftede 
med ham en reformation af den tyske ridder
orden. Luther gav ham det raad at lægge ordens
reglerne helt til side og gifte sig og gøre Preussen 
til et verdsligt fyrstendømme. Han besluttede at 
følge disse raad og bad om at faa lutherske præ
ster til hjælp ved reformationens gennemførelse. 
1523 kom Johann Briessmann og 1524 kom Paul 
Speratus og aaret efter Johann Poliander (Gra- 
mann); desuden gik et par af de lokale biskopper 
over til lutherdommen. 1525 kunde Albrecht da 
indføre en luthersk kirkeordning og med Polens 
billigelse gøre Preussen til et almindeligt hertug
dømme under polsk overhøjhed. 1544 oprettede 
han Albertina, universitetet i Konigsberg, hvortil 
Osiander blev indkaldt 1548. Faa aar efter ud
brød den »osiandristiske strid« om retfærdiggørel
sen. Osiander mente, at retfærdiggørelsen i nogen 
grad beroede paa, at Kristi guddommelige natur 
strømmede ind i mennesket, mens de øvrige luthe
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ranere mente, at retfærdiggørelsen udelukkende 
beroede paa Guds naadige sindelag overfor syn
deren. Denne strid blev helt uhyggelig, bredte sig 
til de politiske forhold, varede længe efter Osian
ders død 1552, kostede hans svigersøn, præsten 
Johann Funck livet og gjorde hertug Albrecht for
hadt blandt lutheranerne i Tyskland, fordi han 
stod paa Osianders side til det sidste. Pengenød 
og politiske besværligheder kom til, saa han døde 
i fortvivlede omstændigheder 20. marts 1568.

Han fulgte ogsaa Luthers raad med hensyn til 
at gifte sig. 1526 ægtede han Dorothea, datter af 
den danske konge Frederik I. Det blev en dyb og 
inderlig kærlighed. Da hun døde 1547, var Al
brecht lammet af sorg, men lærte gennem sorgen, 
at man ikke skal handle imod Guds vilje eller 
sætte sig op imod den. Det er denne tone, der 
gaar gennem salmen »Was mein Gott will, das 
gescheh allzeit« (se: »Hvad Gud han vil, det altid 
ske«, II, s. 230 ff), som sandsynligvis netop er 
skrevet af Albrecht i tiden efter Dorotheas død, 
da det ældste tryk, man kender, er fra 1554. Men 
salmen var i begyndelsen anonym. Den er oversat 
til dansk af Hans Thomissøn, som er den første, 
der har bragt oplysning om Albrechts forfatter
skab, der naturligvis netop kunde være kendt af 
det danske hof. Albrecht blev senere gift med 
Anna Maria af Braunschweig, men glemte aldrig 
Dorothea.

I ældre tid antog man almindeligt, at denne 
salme var skrevet af Albrechts nevø, markgreve 
Albrecht af Brandenburg (den yngre), ogsaa kal
det »den tyske Alkibiades«, hvis karakter og livs
førelse dog skulde gøre det mindre sandsynligt, at 
han var salmedigter (se Koch I, 339-43). Men 
Spitta har i nyere tid ført bevis for, at Albrecht 
den ældre var en langt betydeligere salmedigter, 
end man hidtil har vidst, ja endda en af reforma
tionstidens største.

Da han 1525 lod landdagen vedtage den nye 
kirkeordning, hvori det blev bestemt at »læsen og 
syngen« normalt skulde foregaa paa tysk, blev det 
ogsaa nævnt, hvad der skulde synges ved gudstje
nesten og i den kommende jul, indtil man kunde 
fremskaffe passende bøger dertil.

Spitta mener, det er Albrecht selv, som forfat
tede »de passende bøger«, der udkom 1527. Den 
første hedder »Etlich gesang dadurch Got ynn 
der gebenedeiten muter Christi vnd opfferijng der 
weysen Heyden/ Auch ym Symeone/ allen heylgen 
vnd Engeln gelobt wirt/ Alles auss grundt gdtli- 
cher schrifft.« Baade denne titel og en løselig gen- 
nembladning af den lille bog kunne tyde paa, at 
det var en samling katolske helgenviser, men saa

dan er det ikke. Allerede i forordet nævnes det, 
at evangeliets nye lys har afsløret, at der om »Kri
sti velsignede moder og andre kære helgener« er 
blevet digtet ukristelige sange, som maa afvises. 
Men naar skriften lærer, at Gud skal prises i hele 
sin skabning, vil det da være rimeligt og billigt 
ogsaa at prise ham »i den samme salige jomfru 
Maria og andre kære helgener og engle, hvem 
Gud Herren har bevist usigelige, vidunderlige vel
gerninger af lutter naade, ganske uden deres for
tjeneste«.

Saa begyndes der med sange om Maria, om 
Kristi omskærelse, om vismændene, som ikke kal
des de hellig tre konger, om Marias offer i temp
let og Simeons lovsang, gode historiske salmer paa 
grundlag af de bibelske fortællinger, der knytter 
sig til julen. De gaar alle paa samme melodi. Der
efter følger en sang om helgenerne i almindelig
hed med specielle vers til at indskyde ved 18 hel
genfester. De gaar alle paa en anden melodi. Man 
beholder altsaa foreløbig festerne, men fejrer dem 
med evangelisk sang. Tonen er klar; der siges kun, 
hvad skriften siger. Et enkelt sted kan minde lidt 
om Brorsons »Den store, hvide flok«:

Ihr iibung ist dich loben/ 
herr got ynn ewig czeyt.
In deynem hauss daroben/ 
alls mangels gantz gefryt.
Czu dyser rub vnd rast/
sind sy durch triibsal gangen yhr crevitz auff

sich gefast/
yhr czeytlich leben hy auff erd gehast.

Det siges ganske klart, at Kristus er vor eneste 
fortaler og midler hos Gud:

Christe der eynig wege/ 
fiirsprech vnd mitier bist.
Keyn ander strass noch stege/ 
yns ewig leben ist.
Gantz durfftig bitten wir/
Vmb lyb dy wirckt durch glauben vnd sikhen

solchs bey dir/
der du bist aller heylgen trost vnd czir.

Noter giver anvisning paa, at alle helgenviserne 
ved en lille ændring i versene kan synges paa 
Mariamelodien, og omvendt at de fem juleviser 
ved en ændring kan synges paa helgenmelodien. 
Strengt taget kan hele bogen altsaa synges paa en 
af de to melodier. Det tyder paa, at hele samlin
gen er ny for menigheden i Konigsberg, og paa 
at det er et værk af en og samme mand, en stor 
evangelisk pædagog, som fører sit folk lempeligt
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fra den katolske fortid ind i den evangeliske frem
tid.

Den næste salmebog er dateret 1527 og siger, 
at den første er udkommet samme aar; den er 
ganske simpelt en fortsættelse. Den er baaret af 
samme aand, sikkert ogsaa skrevet af samme 
haand, men i de maaneder, der er gaaet, siden 
julesamlingen udkom, har trykkeriet faaet noder, 
saa man ikke blot kan trykke kendte kirkemelo
dier, men ogsaa nye kompositioner, formodentlig 
af Hans Kugelmann. Dens titel er: »Etliche newe 
verdeiitsche vnnd gemachte ynn gottlicher schrifft 
gegriindte Christliche Hymnus vn geseng/ wie die 
am ennd derselben yn eynem sonderlichen Regi
ster gefunden werden.« Hensigten er her at brin
ge sange til resten af kirkeaaret, til enhver kirke
fest, »das Christlich gehalten werden mag«, dvs. 
som ikke strider mod evangeliet.

Her er en salme om søndagen, om kirken og 
om kristelig faste. I salmen om kirken hedder det:

Dyser kirchen ist eynigs haubt/
Christus/ vnd der yhm recht glaubt/ 
wurd seyn soleher kirchen eyn gliedt/ 
vnd yn yhm haben seyn fried/ 
solch kirch geweyht mit seynem blut/ 
dy hell nit beczwingen thut.

I et senere vers hedder det om kirkens børn:

Ins lebens buch geschrieben sind/ 
alle dyser kirchen kynd.
Sy wirt nur ym glauben erkant/ 
yhr keyn leyblich stat benant/ 
wer dem nechsten vil guts beweyst/ 
wirt ynn dyser kirch gepreyst.

Derefter følger frie oversættelser af kendte latin
ske festhymner til palmesøndag, passionen, nad
veren, paasken og Kristi himmelfart, ledsaget af 
originale salmer om de samme emner. Man havde 
nær glemt pinsen, men efter Amen kom den dog 
med.

De fleste af disse 17 salmer er velformede gen
fortællinger af evangeliernes beretninger, stilfær
dige bibelhistoriske sange. Der er ingen kampto
ner mod paven eller djævelen som i flere af Lu
thers, heller ikke en saadan positiv evangeliefor- 
kyndelse, der alligevel er stærkt frontstillet mod 
det gamle, som man kender det ikke blot hos Lu
ther, men f. eks. ogsaa hos Speratus. Det kunde 
være fristende at tænke paa ham som de to ano
nyme bøgers forfatter, men dels satte han navn 
under sine salmer, dels er hans tone helt ander
ledes.
3*

Der er ingen tvivl om det evangeliske indhold 
af disse bøger, hverken naar der er tale om Jom
fru Maria, helgenerne eller kirken. Alligevel lig
ner de slet ikke andre salmebøger fra reforma
tionstiden. Alt taler for, at de fra ende til anden 
er skrevet af samme mand. Han har en vel skolet 
versifikatorisk evne og synes at være teologisk ud
dannet. Han har en pædagogisk forstaaelse af, 
hvorledes man positivt skal forkynde den luther
ske tro uden at skælde den katolske ud og derved 
vække uro i landet. Han gennemfører dette roligt 
og myndigt, man kan sige: som en hyrde fører sit 
folk.

Den samme selvstændighed præger hans kirke
ordning, som ogsaa er uafhængig af de andre 
lutherske. I stedet for perikoperne indførte han 
leetio continua, fortløbende læsning af de bibelske 
skrifter ved gudstjenesten. Han lagde vægt paa 
menighedssangen paa modersmaalet, fordi den var 
et godt middel til at befordre den lutherske tro, 
som det er forsøgt i de to smaa salmebøger, men 
ogsaa fordi den var et middel til at sammen- 
knytte tyskerne i Østpreussen, som endnu var en 
slags koloni. KulpBF kalder han en af de from
meste fyrster, Tyskland har haft.

Den eneste medarbejder ved de to salmebøger 
synes at have været komponisten, men han har 
tydeligt nok selv haft betydelig musikalsk dan
nelse. Det stemmer godt med Gennrichs udtalelse 
om, at der ikke var nogen anden fyrste paa refor
mationstiden, for hvem sang og musik i kirke og 
skole i saa høj grad var et hjerteanliggende.

Det faar man ogsaa et levende indtryk af gennem 
et senere nodehaandskrift bestaaende af fem smaa 
stemmebøger, som er undersøgt og beskrevet af 
dr. Henrik Glahn. Samlingen er bestemt for her
tuginde Dorothea og udarbejdet af Melchior Ku
gelmann, en af de tre brødre, som var medlem
mer af Albrechts hofkapel. Her er de viser, som 
vedrører Dorotheas danske slægt, sat i spidsen, 
f. eks. Frederik Is navnevise »Frid gib uns lieber 
Herre« (med akrosticon »Fri/de/reych/ Konig/ 
zw/ Den/merch«), som allerede findes paa dansk 
i Malmøsalmebogen 1533, en tilsvarende navne
vise for hans dronning Sophia, som man ikke tid
ligere har kendt: »Sol ich her vor dir bestan« 
(So/phi/a/ Konigin/ zw,' Denmargk), og en nav
nevise for Christian III: »Von Gottes gnad, rat 
und wunderthat* (Von Gottes Gnad/ Christi/an/ 
Konig/ In Denmargken). Der er et par viser 
til den ungarske dronning Maria; den ene er 
den berømte »Mag ich ungluck nit wider Stan« 
(Ma/ri/a). Og efter disse særligt ærede personer 
følger Albrechts og Dorotheas egne navneviser og 
derefter viser med tilknytning til hans slægt, her
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under markgreve Casimirs vise »Capitan herr 
Got Vatter mein« (Ca/si/mir/ Marck/graf/ Zw/ 
Bran/den/burgk), som blev oversat til dansk og 
ofte optaget i salmebøgerne. Men det er ikke nav
neviser altsammen. Der er to salmer af Poliander, 
foruden »Nun lob mein seel den herren« en an
den, som hidtil har været ukendt, se »Min sjæl, 
du Herren love«, III, s. 372 ff.

De fem smaa bøger er samlet i en kassette, 
hvorpaa der bl: a. findes et kvindeportræt, der er 
omgivet af en cirkel af bogstaver: VGGDGAKSZ 
DMZPVHIP, formentlig et toppunkt af datidens 
kunstige leg med bogstaver, som Glahn har kun
net udtyde saaledes: Von Gottes Gnaden Doro
thea geboren aus koniglichem Stamm zu Dane
mark, Markgrafin zu Pommern und Herzogin in 
Preussen.

Det hele minder om en levende stemme fra for
tiden, som med personlig fromhed og kærlig 
slægtsfølelse udtaler sig i en salmesang, der er 
baaret oppe af et rigt musikliv.

Koch I, 343-344. Kulp. nr. 210. KulpBF nr. 280. 
Handbuch s. 47-51. Kirkeleksikon for Norden I, 
48; III, 454. Fr. Spitta i Monatschrift 1908. 
P. Tschackert: »Herzog Albrecht von Preussen etc.«, 
1909. »Zwei Konigsberger Gesangbiicher von 1527«, 
Kassel 1933. Paul Gennrich: »Die ostpreussischen 
Kirchenliederdichter«, Welt des Gesangbuchs, Heft 
!9 (t938)' Henrik Glahn: »En ny kilde til belys
ning af det preussiske hofkapels repertoire på Her
tug Albrechts tid« i »Studier tillågnade Carl-Allan 
Moberg«, Svensk Tidskrift for Musikforskning 1961.

Hvad Gud han vil, det altid ske.
Th 341, K, P408, MB 459, N418.

Spitta regner ogsaa følgende for Albrechts:
Fred giv os, kære Herre,

M33, 95. Tv 93. Th 272.
Capitan Herre Gud Fader min (Gud Fader i 

Himlen, Skaber min).
M28. M33, 52 og 93. Tv 89 og 66.
Th 207 og 269.

Maa jeg ulykken ej kunne modstaa. Th 241.
O Herre Gud, det kommer nu ud.

M33, 100. Tv 86. Th. 135.
Endvidere »Jeg raaber til dig, o Herre Krist«, som 
ellers tillægges Agricola (s.d.).

ALLEN, JAMES

James Allen blev født 24. juni 1734 i Gayle, 
Wensleydale, Yorkshire. Han begyndte paa en ud
dannelse til præst, først privat, derefter et aar ved 
St. John’s College i Cambridge. Men 1752 forlod 
han universitetet og sluttede sig til Benjamin Ing-

hams folk og blev en af deres rejsepræster, paavir
ket af metodisterne og Brødremenigheden. Senere 
gik han med Ingham over til Robert Sandeman, 
en skotsk frikirkemand, som ogsaa stiftede me
nigheder i England. James Allen byggede tilsidst 
et kapel paa sin egen ejendom i Gayle, hvor han 
øvede præst et j eneste til sin død 31. okt. 1804.

Han udgav en lille samling »Christian Songs« 
med 17 salmer; tillige samlede og udgav han den 
saakaldte »Kendal Flymn Book« 1757, hvortil han 
selv var en af de vigtigste bidragydere. Dens titel 
er »A Collection of Hymns for the use of those 
that seek, and those that have Redemption in the 
Biood of Christ«, Kendal 1757. Her fremkom 
først den af hans salmer, som blev mest kendt, 
»While my Jesus I’m possessing«, som i den op
rindelige form under paavirkning fra Brødreme
nigheden fordyber sig smagløst og nærgaaende i 
en række enkeltheder ved Jesu fysiske lidelse. Den 
blev senere omarbejdet af Walter Shirley, og i 
hans form er den blevet optaget i mange engelske 
og amerikanske salmebøger. I Kendal-samlingen 
findes ogsaa »Thou, Lord, delights Thy saints to 
own«, som ikke trængte til omarbejdelse, men dog 
blev bearbejdet et par gange og fik begyndelsen 
»Jesus, we lift our souls to Thee«, inden Grundt
vig fik fat paa den og oversatte den, se IV, s. 
200 ff.

Julian 49, 1170. Lyra Britannica, s. 21. E. E. Ry- 
den: »The Story of Christian Hymnody«, Rock Is
land, 1961. Louis F. Benson: »The English Hymn«, 
Lond. 1915, s. 325-326.

O, lad din Aand nu med os være.
RTi, 707, N 279. KH 349. D401.
La 39. La rev 663. Nynorsk 524.

ALLENDORF, JOHANN LUDVIG KONRAD

Allendorf blev født 9. febr. 1693 i Josbach ved 
Marburg, hvor hans fader var præst. Han besøgte 
gymnasiet og senere universitetet i Giessen og fort
satte fra 1713 sine teologiske studier hos Francke 
i Hallc. 1717 fik han plads som informator hos 
grev Henkel i Odersberg, 1723 hos grev Erdmann 
v. Promnitz i Sorau i Niederlausitz. Da en af gre
vens døtre, Johanne Emilie, i 1724 blev gift med 
den reformerte fyrste Ludwig August af Anhalt- 
Kothen, fulgte Allendorf med hende som luthersk 
hofpræst. Allerede 1725 blev Ludwig August »gre
bet af naaden«, og da han i 1728 efterfulgte sin 
broder Leopold som regent, kom alt ved hoffet i 
en anden skik. Leopold F. F. Lehr blev 1731 in
formator for prinsesserne, og hoffet blev centrum
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for en pietistisk kreds. Det gjorde ingen forskel, at 
fyrstinden døde 1732, idet fyrsten giftede sig med 
hendes yngre søster. Men da den sidste lutherske 
grevinde døde 1750, blev det lutherske hofpræste
embede ophævet, og 1755 blev Allendorf kaldet 
til Wernigerode af grev Christian Ernst v. Stol- 
berg. 1759 fulgte han et kald fra Halle, skønt gre
ven nødigt vilde af med ham, og blev præst ved 
St. Ulrichs kirke, hvor han virkede til sin død 3. 
juni 1773. Han var gift med Eva Maria, født 
Lafors.

Han tilhørte den yngre pietistiske retning, hvor 
følelsens varme kan blive til sødladent føleri, og 
hvor lammet og brudgommen ofte besynges i san
selige billeder, saaledes som Zinzendorf førte det 
videre i Brødremenigheden. Han var denne ret
nings førende digter, hvis salmer fortrinsvis ud
kom i de saakaldte »Cothnische Lieder«, som han 
udgav sammen med Lehr og en del ligesindede 
fra hoffet i Kothen og andre smaa pietistiske hof
fer i nærheden.

Først udkom salmerne som enkelttryk eller gan
ske smaa hæfter; senere blev de samlet til større 
helheder, f. eks. »Einige gantz neue auserlesene 
Lieder, von einem rechtschaffenen Lehrer unserer 
Evangelischen Kirche [Allendorf] verfertiget«, 
Halle (1733?), hvor der blandt 40 salmer er 37 af 
Allendorf. Endvidere »Einige Geistreiche Lieder, 
allen Gott-liebenden Seelen, die ihr eintziges 
Vergniigen in seiner Vereinigung suchen, zur Er- 
bauung mitgetheilet«, Cothen 1733. Heri findes 
»Jesus-Sophia! ich such und verlange«, som til
skrives Allendorf, men dog har været offentlig
gjort i »Anmuthiger Blumenkranz« 1712. Hvis Al
lendorf har digtet den, er den det smukkest tænke
lige eksempel paa hans digtning, se »Jesus, din 
søde forening at smage«, III, s. 15 ff.

1736 kom den første samlede udgave af Coth
nische Lieder: »Einige gantz neue Lieder zum 
Lobe des Dreyeinigen Gottes und zur gewiinsch- 
ten reichen Erbauung vieler Menschen«. Den in
deholder ifølge Koch 88 salmer, hvoraf 45 er Al- 
lendorfs. Den kom i nye, næsten uændrede oplag 
1738 og 1740; men det fjerde oplag fra 1744 er 
forøget med et nyt bind med 84 salmer, hvoraf de 
47 er Allendorfs. I 5. oplag, som udkom i Halle 
1768, er samlingen forøget med et tredie bind, 
hvori der er 82 salmer, heraf 41 af Allendorf.

Tæller man dette sammen, faar man ikke nøj
agtigt 132 salmer, som de tyske forskere er enige 
om at tilkende Allendorf, og det hele bliver nok 
endnu mere usikkert, fordi han aldrig i samlin
gerne har nævnt sig selv som forfatter. Der maa 
derfor stadig herske nogen usikkerhed, ikke alene 
angaaende en sammentælling, men for os danske

især med hensyn til forfatterskabet til »Jesus, din 
søde forening at smage«.

Hans salmer er ofte skrevet i tilknytning til et 
bibelord; det er ofte kærlighedssange til Jesus, 
fyldt med troens energi. For os i nutiden lyder det 
maaske mærkeligt, men faktisk vakte de hos de 
gamle ortodokse mest forargelse ved at være skre
vet i daktyliske versemaal, altsaa som »Jesus, din 
søde forening at smage«. Det gælder ogsaa andre 
af de yngre pietistiske digtere.

I den nye tyske salmebog er der kun bevaret een 
af Allendorfs salmer, »Jesus ist kommen, Grund 
ewiger Freude«, en julesalme, over hvilken der er 
noget frisk stormende som et foraarssus, siger 
Nelle. Det er der ogsaa i Jesussalmen »Einer ist 
Konig«. Meget mere sart og stille er tonen i evig
hedssalmen »Unter Lilien jener Freuden«, som i 
slutningen af det 19. aarh. har vundet stor udbre
delse.

Koch IV, 432-446. Fischer II, 426. KulpBF 53. 
Handbuch s. 246. Nelle, 4. opl., 1962, s. 219.

Jesus, din søde forening at smage (?).
P 377- Gb 335. ET 562. R 336. MB 423. N 290.
KH 374. D 419.
La 310. Hauge 164. La rev 296. Nynorsk 234.

ALTENBURG, MICHAEL

Michael Altenburg blev født trinitatis søndag 
1584, og Kitzig har regnet ud, at det maa være
27. maj. Hans far var smed og boede i Alach i 
nærheden af Erfurt, hvor Michael først gik i skole 
og derefter studerede ved universitetet. Da han 
havde endt sine studier, var han først lærer og 
kantor i byen, blev derefter 1608 sognepræst i 
llversgehofen og Marbach, 1611 i Trochtelbom og 
1621 i Grossen Sommem, ogsaa kaldet Sommerda. 
Der led han i Trediveaarskrigen meget under ind
kvartering og plyndring, engang skal ikke mindre 
end 300 soldater have været indkvarteret i hans 
hus, og 1637 maatte han flygte til Erfurt, hvor 
han fik et andet embede. Her døde han 12. febr. 
1640.

Koch fortæller, at han blev meget opmuntret 
ved efterretningen om Gustav Adolfs sejr ved 
Breitenfeld 1631, og da den svenske hær den næste 
sommer var blevet indesluttet af Wallenstein ved 
Niirnberg, og det saa ret truende ud for den, skrev 
han over kongens løsen ved Breitenfeld »Gott mit 
uns« den siden saa kendte salme »Verzage nicht, 
du Hiiuflein klein«, se: »Forfærdes ej, du lille 
hob«, I, 392 ff, forsynede den ogsaa med melodi
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og sendte den til kongen. Bortset fra melodien er 
dette næppe rigtigt. At Altenburg skulde have 
skrevet denne salme bygger paa, at Jeremias We
ber i sin salmebog 1638 forsyner den med forfat
ternavnet Johannes Altenburg, præst i Grossen 
Sommern. Men da han det aar var præst i Erfurt, 
og da han ikke hed Johannes, men Michael, skøn
ner man, at Weber ikke kendte meget til ham og 
derfor let kan have gjort komponisten til forfatter.

Faktum er, at Altenburg var en betydelig kom
ponist. Han er blevet betragtet som forfatter til 
mange sange, som han blot har sat melodi til og 
indlemmet i sit store værk »Christliche, Liebliche 
Vnnd Andechtige Newe Kirchen vnd Haus Ge
senge, Componiret von M. Michaele Altenburgio«. 
Første og anden del deraf udkom i Erfurt 1620, 
tredie del 1621. I de samme aar, 1620-21, ud
gav han fire dele af »Festgesange« til kirkeaaret. 
Koch tør med sikkerhed kun tillægge ham tre sal
mer, blandt hvilke »Verzage nicht«. Tiimpel anfø
rer teksten til 7 salmer, men skriver, at det er 
tvivlsomt, om Altenburg har digtet nogen af dem. 
Den berømte kongelige svanesang er sandsynligvis 
formet af J. Fabricius (se denne), men Altenburg 
har utvivlsomt skrevet melodien til den.

Koch III, 115-117; VIII, 138-141. Tiimpel II, 
s. 56-63. Berthold Kitzig: »Gustav Adolf, Jacobus 
Fabricius und Michael Altenburg, die drei Urheber 
des Liedes Verzage nicht, du Hauflein klein!« Got- 
tingen 1935. Konrad Ameln i Jahrbuch 1963, s. 153 
-158.

(Forfærdes ej, du lille hob.
Ri 12. N 237. KH 88. D 297.
Hauge 538. La rev 245. Nynorsk 299.
Wa 378. Sv 508.)

AMBROSIUS, AURELIUS

Aurelius Ambrosius blev sandsynligvis født i Au
gusta Trevirorum (Trier) o. 340, hvor hans fader 
havde sin embedsbolig som Galliens præfekt. Fa
deren var kristen og tilhørte en anset romersk fa
milie. Det var tanken, at ogsaa sønnen skulde 
træde i statens tjeneste; han blev tidligt sendt til 
Rom for at faa en dertil svarende uddannelse. I 
373 blev han statholder i Norditalien (Æmilien 
og Ligurien) med sæde i Milano. Først her be
gyndte han at modtage kristelig daabsundervis- 
ning. Omtrent samtidig blev bispestolen ledig ved 
den arianske biskop Auxentius’ død, og sagnet for
tæller, at modsætningen mellem arianere og ni- 
kænere udartede til uroligheder ved bispevalget, 
hvorfor Ambrosius som den højeste øvrighedsper

son indfandt sig i kirken, hvor det foregik. Et barn 
skal da have raabt Ambrosius, og menigheden 
havde taget det som et vink ovenfra og raabte: 
Ambrosius skal være biskop! Han søgte at unddra
ge sig, bl. a. ved bortrejse, men tilsidst gav han ef
ter for menighedens enstemmige krav. Han lod sig 
da døbe den 30. nov. og blev ordineret 7. dec. 374. 
Han gav straks afkald paa sin betydelige fædrearv, 
gav en stor del til de fattige, udsatte en livrente 
for sin søster og lod sin broder bestyre resten. Han 
gik ogsaa straks i gang med at studere kirkefæd
rene. Han siger selv: »Da jeg blev revet lige fra 
domstolen til bispedømmet, maatte jeg lære andre, 
hvad jeg ikke selv havde lært; jeg maatte samtidig 
være lærer og discipel.«

Han blev baade lærer og statsmand i kirkens 
tjeneste, mandig, praktisk og energisk, med ro
mersk sans for klarhed og orden. Først og frem
mest virkede han som taler. Derved underviste 
han menigheden, og dermed greb han ind i ti
dens religiøst-politiske forhold. De fleste af hans 
skrifter er ogsaa udsprunget af hans taler. Hans 
skrift om skabelsesværket, »Hexaemeron«, har et 
forbillede hos Basileios, og han er ikke fri for at 
efterligne Cicero i det betydningsfulde skrift om 
kirkens tjeneres pligter, »De officiis ministrorum«, 
og dog er det blevet et afgørende skrift, den første 
kristne morallære, som især er baaret af den tan
kegang, at præster skal vise det gode eksempel og 
være bedre end andre kristne, hvilket stadig af 
mange betragtes som god latin.

Hans evnerige fasthed som statsmand bar den 
frugt, at han ikke blot i Milano, men for en stor 
del ogsaa i riget befæstede den nikænske tro over
for arianerne. Fra 363 havde udviklingen peget 
fremad mod en romersk statskirke. Men skulde det 
være en ariansk eller nikænisk eller maaske en 
overkonfessionel kirke styret af kejseren? Kejser 
Gratian bøjede sig i saa henseende for Ambrosius, 
og Theodosius stod selvstændigt paa det samme 
standpunkt og fastslog i et edikt, at den nikænske 
tro skulde være rigets eneste religion. Paa den tid 
var den kejserlige hoflejr i Milano, saa der var 
nær kontakt mellem kejser og biskop.

Barnekejseren Valentinian II lod sig lede af sin 
moder Justina, som var arianer, og forlangte ved 
paasketid 385, at en af byens kirker skulde udle
veres til ariansk gudstjeneste, men Ambrosius sva
rede nej. Næste paaske blev kravet gentaget. Am
brosius prædikede over Nabots vingaard; menig
heden var begejstret, men hoffet var rasende og 
sendte soldater, som skulde beslaglægge kirken. 
De maatte nøjes med at belejre den, fordi de 
fandt den fuld af en menighed, som under nylig 
lærte sange overvandt angsten og holdt belejrin
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gen ud, til nogle af soldaterne sang med. Kejse
ren maatte opgive sit krav. I det aar striden va
rede undgik Ambrosius omhyggeligt at bruge 
magt. Han vilde ikke mistænkes for oprør. Han 
var den ordnede stats mand. Han erklærede sig 
villig til at gaa i landflygtighed, men menigheden 
vilde ikke tillade det. Han var villig til at lide 
døden, men i selve sagen vilde han ikke vige. For 
han var kirkens biskop, og kejseren var kun »kir
kens søn«, dens første lægmand. Hvad Ambrosius 
som biskop i praksis opnaaede i forhold til stats
magten, var det overladt hans discipel Augustin 
at gennemtænke og give videre til de næste tu
sinde aar. Men der kan næppe være tvivl om, at 
Ambrosius har set Romerriget smuldre og har 
forstaaet, at kirken maatte være uafhængig, naar 
det blev den, som skulde bære i fremtiden.

Man har med rette kaldt ham kirkesangens fa
der, og menighedens sang i kirken fik ved solda
ternes belejring en saadan resonansbund, at to
nerne blev uforglemmelige. Med eet slag var kir
kesangen blevet en anerkendt, næsten mystisk 
kraft. Augustin siger derom, idet han i sine Beken
delser taler til Gud: »Ak, hvor meget græd jeg 
ikke ved dine hymner og aandelige sange, mægtig 
bevæget ved din lifligt syngende kirkes røster! ... 
Det var da ikke længe siden, at Milanos kirke 
havde begyndt at fejre denne slags trøst og op
muntring, hvorved alle brødre med stor lyst, med 
hjerter og munde sang sammen. Det var netop 
dengang, da kristenfolket holdt nattevagter i kir
ken, beredt paa at dø sammen med sin biskop, din 
tjener, og da min moder, din tjenerinde, frem
mest blandt de vaagende, ganske levede i sine bøn
ner. Vi, som dengang endnu ikke var opvarmede 
ved din Aands glød, blev dog vakte, da hele byen 
var i uro og forfærdelse. Da var det, at den skik 
kom i gang, at hymner og salmer blev afsunget 
efter orientens vis, for at folket ikke skulde for
smægte af sorgens tynge; og fra den stund af er 
det nu saaledes bibeholdt lige til den dag i dag, 
da mange, ja næsten alle dine menigheder i de 
andre lande efterlignede det.«

Saadanne gennembrud af salmesang staar ofte 
i forbindelse med en kirkelig kamp. I dette til
fælde havde gnostikerne i Østen ofte brugt sangen 
som et middel til at udbrede deres anskuelser, og 
kirkens folk havde grebet det samme middel til at 
bekæmpe kætterne. Ambrosius tog nu ved lære 
af Østens menigheder og berigede gudstjenesten i 
Milano paa to maader. Han indførte brugen af 
Davidssalmerne som vekselsang af menigheden, og 
han digtede selv nye hymner, hvori han bekæm
pede arianerne ved at lade hymnen være en orto
doks trosbekendelse. Hans modstandere bebrej

dede ham, at han havde forhekset folket med sine 
sange, og han svarede, at der faktisk laa en mæg
tig fortryllelse i at bekende treenigheden. Han 
lagde stærk vægt paa, at sangen skulde udføres 
af hele menigheden, »De vil alle om kap bekende 
troen; de har lært at prædike Faderen, Sønnen og 
Helligaanden i sange; saaledes er alle de blevet 
lærere, som ellers næppe kunde gælde for discip
le.« Alt dette har naturligvis allerede været i gang 
inden belejringen i kirken; vi ved kun ikke, hvor 
langt det har været fremme. Men med den fødte 
leders beherskelse af situationen benytter Ambro
sius de lange vaagenætter i kirken til at indøve 
vekselsange og nye hymner med hele menigheden, 
som derved ikke blot afleder angsten ved at kom
me i virksomhed, men fyldes med tro og sang
glæde.

Hilarius havde sunget paa latin før Ambrosius, 
men denne havde som den praktiske lærer for
staaet at tilpasse sine hymner efter menighedens 
fatteevne. Hans form er enkel og streng. Næsten 
hver hymne er paa 8 vers, hvert vers paa fire lin
jer, som ikke rimer, hver linje paa 8 stavelser, fire 
jamber. Indholdet er dogmatisk, f. eks. lovpris
ning af Treenigheden eller Kristi guddom. Ordene 
er knappe, men fyldt med indhold. Var det ikke 
netop romersk, kunde man kalde det sagastil. Der 
er en mærkelig morgenluft over flere af disse hym
ner, der har været brugt til morgensang, mens Da- 
vidsalmerne mere har præget messen.

Tillige er Ambrosius den første, som skriver 
martyrsange. Kort efter belejringen i kirken fandt 
han »ved en anelse« to martyrgrave, hvorfra hel
genlevningerne blev overført til den kirke, hvor 
han selv blev begravet efter sin død paaskedag 
den 4. april 397.

Som digter fik han mange efterfølgere, baade 
kendte og ukendte. Og eftertiden har tillagt ham 
mange hymner, som vi efter stilen maa nøjes med 
at kalde »ambrosianske«. Augustin har citeret 
stykker af fire af hans hymner. Paa dette grund
lag, siger G. M. Dreves, som er en af nyere tids 
bedste kendere af latinsk sang, kan man af indre, 
kritiske grunde fastslaa, at 14 hymner ubestride
ligt er digtet af Ambrosius. Dertil kommer endnu 
4, som er mere tvivlsomme, men dog kan være af 
Ambrosius. Fortegnelsen kommer da til at se saa
dan ud:

A. Hymner, som er bevidnede af de tidligste for
fattere, f. eks. Augustin.

1. Aeterne rerum conditor.
Oversat af H. Vilstrup i Dansk Tide
bog s. 18: »Du altings Skaber, evige«.
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2. Deus, creator omnium.
Oversat af Vilstrup sammesteds s. 77: 
s Gud, Skaber af al Ting, som er«.
J. H. H. Brochmann: »40 latinske Sal
mer«, s. 118: »O Skaber, i hvis Magt 
det staar«.

3. Illuminans altissimus.
(Epifani-hymne)

4. Intente, qui regis Israel.
Første vers udelades i reglen, hvoref
ter den begynder: Veni redemptor 
gentium. Oversat til tysk af Luther, til 
dansk af Hans Thomissøn, senere af 
Brandt og Landstad.
Th 1. K. Æ 43. P 1. N 73.
La 141. Hauge 32. La rev 280. Ny
norsk 218. Se III, s. 142 ff.

5. Jam surgit hora tertia.
(til tidesang, terts)

B. Hymner, som af indre grunde med sikkerhed 
kan tillægges Ambrosius:

6. Aeterna Christi munera.
Frit oversat og forkortet af Vilstrup 
i Dansk Tidebog s. 223: »Os Kristus 
gav af Miskundhed«.

7. Agnes, beatae virginis.
(Martyrhymne)

8. Amore Christi nobilis.
(Om evangelisten Johannes)

9. Apostolorum passio.
(Festen for Peter og Paulus)

10. Apostolorum supparem.
(Om Laurentius)

11. Grates tibi, lesu, novas.
(Om Protasius og Gervasius, martyrer 
fra Milano)

12. Hic est dies verus Dei.
(Paaskehymne)

13. Splendor paternae gloriae.
Morgenhymne. Oversat af Vilstrup i 
Dansk Tidebog s. 41: »Du Faderher
lighedens Glans«. Se V, 329.

14. Victor, Nabor, Felix, pii.
(Martyrhymne)

C. Hymner, som muligvis kan være af Ambrosius.
15. lesu corona virginum.
16. Nunc Sancte nobis Spiritus.

Oversat af Vilstrup i Dansk Tidebog 
s. 25: »Nu kom til os, Gud Hellig
aand«.

17. Rector potens, verax Deus.
Oversat af Vilstrup sammesteds s. 26: 
»Alraadende, du sande Gud«.

18. Rerum Deus tenax vigor.
Vilstrup sammesteds s. 29: »Gud, fa
ste Grund for alt, som er«. Se V, s. 
33°-

D. Endelig maa det noteres, at Te Deum lauda- 
mus gennem mange aarhundreder er blevet 
kaldt ambrosiansk. Den adskiller sig dog i for
men fuldstændigt fra alle de ovenfor nævnte, 
og hverken Augustin eller andre nogenlunde 
samtidige nævner, at den skulle stamme fra 
Ambrosius. Se nærmere under »O store Gud, 
vi love dig«, IV, 259 If.

Dreves og Blume I, s. 6-14. Guido Maria Dreves: 
»Aurelius Ambrosius, der Vater des Kirchengesan- 
ges«, 1893. Samme: »Die Kirche der Lateiner in 
ihren Liedern«, 1909, s. 11-19. Paul Gennrich: 
»Der Gemeindegesang in der alten und mittelalter- 
lichen Kirche«, (Welt des Gesangbuchs, Heft 2).
E. E. Ryden: »The Story of Christian Hymnody«, 
1961, s. 17-21. John Julian 1603. Fr. Nielsen: 
»Haandbog i Kirkens Historie« I, 1893, s. 537-543. 
Brochmann s. 119-121, 226-230. Rønning DS 10. 
Hal Koch: »Kirke og Stat i 4. Aarhundrede« i 
Dansk teol. Tidsskrift 11. Aarg., 1948, s. 61—79. 
H. Vilstrup: »Den oldkirkelige og middelalderlige 
latinske Salmedigtning« i Dansk Kirkesangs Aars- 
skrift 1942, s. 22-26. Niels Møller SP 38-39.

ANDERSDATTER, ELLEN

I mange aar har salmebøgerne noteret, at en vis 
Ellen Andersdatter har digtet salmen »Eja min 
sjæl ret inderlig sig fryder«. Man har faaet den 
tanke ved at lægge mærke til et akrostikon, som 
findes i salmens oprindelige form med 15 vers, 
hvis begyndelsesbogstaver siger »Elle Andersda
ter«, som lige saa godt kan betyde den kvinde, til 
hvis ære den gamle vise er skrevet. Man har paa 
Karen Brahes bibliotek halvdelen af et hæfte, 
hvori visen har staaet, men nu mangler.

Samme sted findes et andet hæfte med begra
velsessalmer fra »Elline Andersdaatter«s begra
velse, hvoraf den ene har et akrostikon paa hendes 
navn. Hun var enke efter Hans Hanssøn, som var 
borger i Maribo. Man har da gættet paa, at de to 
kvindenavne betegnede samme person, og at hun 
skulde have digtet den første vise.

Før denne teori opstod, mente man, at visen 
var digtet af Ellen Marsvin, men hendes fader 
hed ikke Anders, men Jørgen.

Man nødes til at indrømme, at man ikke ved, 
hvem Ellen Andersdatter er, men den gamle vise 
er snarere skrevet til hendes ære end med hendes 
pen. Se nærmere I, s. 320-326 og den der anførte 
litteratur.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































