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LISTE OVER FORKORTELSER

Der henvises til den liste, som indleder Dansk
Salmehistorie bd. I. Her gentages nogle af de vigtigste signaturer, og nogle nye er føjet til. Salme-

bøger og salmebogstillæg efter 1717 har i reglen
numre,

I. Tallene henviser til nr.
Arrebo 1623: K. Davids Psalter/ Sangvijss vdsat
etc. 1623. Det evt. efterfølgende tal beteg
ner Davidspsalmen.

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

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

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

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 Psalmebog. Besørget af en Menigheds-Committee 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.

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

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 Rheinisch-Westfålischen Sondergut. 1. Band.
Die Texte, Bearbeitet von Johannes Kulp.
Dortmund (1931).
KulpBF: Die Lieder unserer Kirche. Eine Handreichung 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).

Hauge: Psalmebog for Kirke og Hus. Samlet af
A. Hauge. Christiania 1873.
Hjemlandstoner iSgj: Hjemlandstoner. En Sam
fundssangbog for Guds Folk i Danmark.
1895-

Salmebog for Kirke og Hjem. 1897 (1900).

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 PsalmeBog).

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).
Den svenska Psalmboken. Av Konungen
gillad och stadfåst år 1937.

Ps:

De bibelske salmer. Populært: Davids psal
mer.

Sv:

PV:

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

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

R:

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

RTi: Tillæg til Psalmebog for Kirke- og HuusAndagt. 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).

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).

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

af Johan Wilhelm Beckman. Stockholm
t845.

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

Benson: Louis F. Benson: The English Hymn. Its
Development and Use in Worship. London
I9i5Bickersteth: Edward Bickersteth: Christian Psalmody, a collection of Psalms, hymns and
spiritual songs. 1833.

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, fremstålld uti Forsok till Swensk Psalmhistoria

Billeskov Jansen: F. J. Billeskov Jansen: Dan
marks Digtekunst. I. Første Bog. Fra Old
tidspoesien til Klassicismens Gennembrud.
Køb. 1944.

III
Blom Svendsen: Norsk salmesang I-III. Bibliotheca 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. 18871905Brix: 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 Sprogog Litteraturselskab. Under Tilsyn af Paul
Diderichsen og Ejnar Thomsen. I-III.
Dahl og Engelstoft: Dansk biografisk Haandleksikon, 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.
1933-44Dreves: 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 18691884. 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. Hymnologischliterarische Nachweisungen uber ca. 4500
der wichtigsten und verbreitesten Kirchenlieder 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-Fausbøll. 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
I954Hage lin: Gosta Hagelin: Månnickooden i psalmeboken. 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 Kirchen-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 Hymnologie. Herausg. von Konrad Ameln; Christhard 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 Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, 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.
Lovgr en: Oscar Lbvgren: Våra Psalm- och Sångdiktare. En historisk Framstållning. I-III.
Stockholm 1935-39.
Lbvgren Lex: Oscar Lovgren: Psalm- och Sånglexikon. 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) 18491949. Samlet og udgivet af Paul Neder
gård. Køb. 1949 -.
Nelle: Wilhelm Nelle: Geschichte des deutschen
evangelischen Kirchenliedes. Vierte, unverånderte Auflage. Hildesheim 1962.
Fr. Nielsen: Fredrik Nielsen: Bidrag til den evangelisk-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. III. 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. Revised Edition with Supplement. Ed. by
James Moffat and Millar Patrick. London
>95 >■
Petrich I: Hermann Petrich: Unser geistliches
Volkslied. Geschichte und Wvirdigung lieber alter Lieder. Giitersloh 1920.

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.

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

Telford: John Telford: The Methodist HymnBook Illustrated in History and Experience. London (y.ed.) 1959.

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

Th:

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 Jahrhunderten der Kirche. Nach der Zeitfolge geordnet und mit geschichtlichen Bemerkungen
begleitet. I-VI. Altona u. Leipzig 1817-33.
Rudelbach: A. G. Rudelbach: Om Psalme-Literaturen 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
>954RønningDS: 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).

Den danske Psalmebog/met mange Christelige Psalmer/Ordentlig tilsammenset/
formeret oc forbedret. Aff Hans Thomissøn. (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
>933Tårup 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: Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kir-

VI
chenliedes im XVI. Jahrhundert. Frankf.
a. M. 1855.

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

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

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

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

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.
Cas:

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 PsalmeBog. 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. 1134M33: 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 Nosaby 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 Aabenbaring. 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 fremlagde 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 Bremerholms (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 Aabenbaringen 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 Betænckninger, 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 »Huszholdings-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 historicum« 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 tildigtede 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 Mickelssen 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, 12629> 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.
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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 Andrup, 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
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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 indtryk, 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.

AASTRUP, K. L.

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 præstejubilæum.
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 Evangeliesalmer« 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.
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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 Slesvigholstenske 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 Landkadetakademiet, 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 Klopstock 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 foraaret 1794. Det indeholder salmer af Hans Gram
Bechmann, Jacob Ramus, Tyge Rothe, Claus Fri-
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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, Thaarup 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 Ehrencron-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)
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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.
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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 493Simon 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 392U. B. v. Bonin: Mach’ doch den engen lebensweg. Se I, 181 ff.
Hielp, Fader! at Taalmodighed. 322.
Kampmann.
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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 gramen.
(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.
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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 bespendt.
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 MorgenRøden.
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 407Gerhardt: 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 336Gotter: 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.
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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.
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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-korherrer, 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 Clairvaux. 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.
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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 gennemkomponeret, 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 paaskesekvenser: »Mundi renovatio« (»Verdens igenfødelse«,
Sangv. I, 237, se V, 121 ff), »Zyma vetus expurgetur« (»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-Lammet fra Urte-Gaarden«, Sangv. I, 235, se V, 36 f).
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»Mane prima sabbathi« (O, saligt dog det ØinePar«, 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,
257-277Kærligheds 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 Anthems« 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. 117126. 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 Syricae 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 Dorothea 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 visitatsrejse 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
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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 barnedaab; 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 tidsaanden 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: »Christelig 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 Schleswig-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 Hæsinge. Da han var halvandet aar gammel, døde
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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 dimiteret 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 Skinnerup, 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
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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.

AGERBEK, HANS

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 Agerbeks 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. Maanedsskrift 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 Aarsskrift 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.
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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 Wittenberg, 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 Augsburg 1530. Men 1536 vendte han tilbage til Wittenberg for at holde forelæsninger ved universite
tet, og snart efter udbrød en strid, som havde ulmet siden 1527, da han havde angrebet Melanchthon 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.
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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 sachsen 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, Nutzhom I, s. 330-336. Widding II, s. 76 f. Fr. Niel
sen: »Kirkehistorie« II, 1908, s. 257!. Beckmann
535-538Jeg 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.
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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. 138-139O Helligaand, mit hjerte.
RTi, 787. KH 591. SS 759. D 645. Sv 595.
Nynorsk 517, v. 3.
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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. Såfstrom, som vækkede en stor aandelig uro i ham,
og derefter C. O. Rosenius, hvis prædiken paa-
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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 184647, 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 barnedaaben 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 accompagnement af Pianoforte eller Guitarre componerade samt Demoiselle Jenny Lind vordsammast 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 folketradition 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 Lovgren 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. Sigfrid 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.

AHNFELT, OSCAR

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 & sånglexikon«, 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 lector 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 Bruchenbrikken 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 vandrepræst 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-Lichtenberg 1545 kaldte ham til superintendent i Babenhausen, 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 schmalkaldiske 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, Wiedertaufer, Rottengeister, Sakramentlasterer, Eheschander, Musikverachter, Bilderstiirmer, Feyerfeinde und Verwiister aller guten Ordnung.«
Her lægger man mærke til ordet Musikveråchter. 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
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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 PsalmeBoog 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 Konigsberg, 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 weltlicher 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, 53-54Himlens 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 bispeembedet, 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 ....

22
I sit Bispeembede viste han, baade naar han optraadte som Dommer og ellers, stor Billighed, Al
vor og Beskedenhed; han vilde ikke vige en Haarsbred 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 ordinansen 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 Andersdatter, 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, 239240. 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 UnterNessa 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
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Herrens tugt og fomaning, og da faderen døde
1635, holdt moderen dem trods Trediveaarskrigens 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 Mitternacht, 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. Rosenmiiller, se I, 51 f.
2. »Eumelio. Poema dramaticum«. Jena 1657.
3. »Geistlicher geharnischter Kriegesheld«,
Leipzig 1675.
4. »Der Himmel-wandernden Philuranien Sterbe-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 formaal 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. Zesen 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

23
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-Ansbach. 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 (Gramann); 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 gdtlicher schrifft.« Baade denne titel og en løselig gennembladning af den lille bog kunne tyde paa, at
det var en samling katolske helgenviser, men saa
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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 evangelieforkyndelse, 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*
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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 sammenknytte 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-
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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 etj 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. Ryden: »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 AnhaltKothen, 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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ALTENBURG, MICHAEL

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. Stolberg. 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 Erbauung 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 gewiinschten reichen Erbauung vieler Menschen«. Den in
deholder ifølge Koch 88 salmer, hvoraf 45 er Allendorfs. 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!« Gottingen 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 daabsundervisning. Omtrent samtidig blev bispestolen ledig ved
den arianske biskop Auxentius’ død, og sagnet for
tæller, at modsætningen mellem arianere og nikænere udartede til uroligheder ved bispevalget,
hvorfor Ambrosius som den højeste øvrighedsper
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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
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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 Davidsalmerne 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 laudamus 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 Kirchengesanges«, 1893. Samme: »Die Kirche der Lateiner in
ihren Liedern«, 1909, s. 11-19. Paul Gennrich:
»Der Gemeindegesang in der alten und mittelalterlichen 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 Aarsskrift 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.
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I nyere tid har den svenske forskerAllan Arvastson fremsat den formodning, at forfatteren kunde
være Niels Mikkelsen Aalborg; se hans biografi.
(?)Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. Vdkaarne
Psalmer (J. Holst) 1642. Mol 54. Cas 61. K.
P 498. R 553. KH 638. N 565. D 651.
La 241. Hauge 124.
Swedberg 411. Wa 487. Sv 598 og 599.

ARCTANDER, NIELS CHRISTENSEN
N. C. Arctander stammer fra Viborg, hvor han
blev født af »smukke folk«, hvilket maaske bety
der af samme slægt som Niels Lauridsen Arctan
der (s.d.), der var biskop i Viborg 1595-1616.
Slægten stammer fra Norge, og navnet Arctander
er ligefrem en græsk oversættelse af »nordmand«.
N. C. Arctanders fødselsaar kender man ikke,
maaske ca. 1660, men han blev student fra Køben
havn 1681, og 1687 blev han fjerde lektiehører
ved latinskolen i Odense og tillige amanuensis hos
Kingo. 1690 eller 1693 blev han kapellan i det
store Vissenbjerg sogn med ventebrev paa kaldet,
naar den gamle sognepræst Hans Christensen
Naur døde. Men Arctander døde allerede 1700,
mens sognepræsten levede til 1703.
Arctander var gift med Hilleborg Jensdatter Be
ring fra Viborg, datter af vinhandler Jens Bering.
Hun giftede sig siden med den nye sognepræst
Hans Jensen Kingo, som var en søstersøn af bis
koppen.
Arctander har kun gjort en enkelt indsats i
salmehistorien, men den er saa god, at man nok
kunde have ønsket mere, og tillige fyldigere oplys
ninger om ham selv. Hans oversættelse af Johann
Heermanns »Jesu, deine tieffe Wunden« fremkom
i Kingos Vinterpart 1689. Man maa antage, at
han netop har foretaget oversættelsen som Kingos
medhjælper og paa hans opfordring, siden salmen
fremkom uden navn, mens Kingo ellers sætter for
fatternavn under salmerne. Der er dog ingen tvivl
med hensyn til oversættelsens oprindelse, idet for
fatterregistret i de ældste udgaver af K siger, at
salmen er »oversat af Tydsken af N. Arctander«.
Da Ove Mallings bearbejdelse af et af salmens
vers ogsaa er optaget i salmebøgerne, »Mind, o
Jesus, tit mit hjerte«, er Arctanders navn gentaget
ved dette. Se III, 10 ff. og 334 f.
Ehrencron-Miiller I, 143. BH I, s. 55. Skaar I, 49.
Bang s. 10—11. Wiberg III, 598.
Jesus, dine dybe vunder.
K. (Æ 74). P 51. Gb 42. E 149. R 213.
RTi, 640. N 117. KH 209. D 170.

La 15. Hauge 175. La rev 301. Nynorsk 232.
Mind. o Jesus, tit mit hjerte.
E 147. R 218. KH 221. SS 742. D 179.

ARCTANDER, NIELS LAURIDSEN
Niels Lauridsen blev født 1561 i Kvernes paa
Averøy uden for Sundalsfjorden, hvor hans fader,
Laurids Nielsen (1527-96) var sognepræst. Han
gik i skole i Trondheim, maaske understøttet af
sin farbroder, Peder Nielsen, som senere blev
borgmester. Han blev student 1578, og lensman
den i Trondheim, Christian Friis til Borreby, un
derstøttede hans studier i Marburg 1583-84. I
juni 1585 blev han ordineret til slotspræst i Kø
benhavn. Den prøveprædiken, han i forvejen
havde holdt i Frue kirke, blev siden udvidet til en
lille bog, »En Christen Vnderuisning« 1588, der
fremstiller Guds væsen og egenskaber. Det var
indledningen til et frugtbart opbyggeligt forfatter
skab. Han udgav bøger med trøst i sygdom og
nød, bønnebøger for alle tilfælde og alle stænder,
opfordrede til husandagt og oversatte et par af
Niels Hemmingsens teologiske skrifter for lægfolk,
som ikke kunde latin. Se nærmere om hans for
fatterskab hos Ehrencron-Miiller.
1592 blev han udnævnt til kgl. konfessionarius
og 1595 til biskop i Viborg, hvor han med stor
dygtighed virkede for skolevæsenet og forbedrede
præsters og læreres kaar. Fra Viborgtiden maa
nævnes en lang række udgivne ligprædikener,
især over mænd og kvinder af den jyske adel.
Han kaldte sig Arctander, som ganske simpelt
betyder nordmand, og undertiden tilføjer han Nidrosiensis. Han var gift to gange, først 1585 med
Maria Stratmann, som døde 1. juni 1587. Samme
aar, den 3. dec., giftede han sig med Karine
Clausdatter Scavenius, som var enke efter Anders
Mariager, præst ved Nicolai kirke. Hun døde
1615. Arctander selv døde 1. nov. 1616 og blev
begravet i præstekapellet i Viborg domkirke. Ud
førligere biografi i DBL I, s. 490—491.
S. M. Gjellerup skriver, at »Arctanders »Psal
mer oc aandelige Viser« (1607) er af ringe værd,
og naar Cl. Lyskander nævner ham som en ud
mærket Digter, maa dette nok skrives paa Svo
gerskabets Regning. Som Prædikant nød han der
imod med rette stor Anseelse«. Det er imidlertid
disse faa salmer, som her har nogen interesse.
1591 udgav han »Trende aandelige Viser«, den
første om Guds kundskab, »Det er Guds vilie, det
er hans bud«, en versificeret genklang af hans før
nævnte prøveprædiken, den anden om Christi per
son og embede, »Der er ey Naade, ey Salighed«,

32
den tredje »O Jesu Christ, Mariæ Søn«, en sam
tale mellem Guds Søn og en arm synder.
1594 udgav han »Philipp! Melanthonis Samtale
imellem Gud paa den eene, Evam oc Hendes
Børn paa den anden side, fordansket paa Riim«.
Endelig udgav han 1607 »Det Hellige Fader
Vor, i Bøner aff Scrifften forklaret«, som egentlig
bestaar af tre selvstændige bøger, den første om
Fadervor, den anden om »Syndekiædcn vdi tolff
led« med opfordring til pønitense, og endelig
»Nogle Psalmer oc Aandelige Viser«. Her genta
ger han de tre førstnævnte salmer, og kun tre nye
er kommet til: »Vdi din Vredis hast«, en gendigt
ning af Ps. 6 til Lobwassers melodi, endvidere »O
Jesu Christ Guds Son« om skriftemaal og pøni
tense; den er forsynet med noder til fire stemmer.
Endelig en latinsk salme om Treenigheden, »Om
nipotens immense Deus, pater optime rerum«.
Som man ser, er det stadig de samme grundtoner.
Kun 2 af disse salmer gik videre til de fuldkomne
salmebøger, men den første blev dog bevaret hos
Kingo og Pontoppidan.
Bricka I, s. 310-312. DBL I, s. 490-491. Ehrencron-Miiller I, s. 143-149.
Det er Guds vilie, det er hans bud.
Mol 54. Cas 61. Tus. K. P 144.
O Jesu Christ Guds Søn.
Mol 54. Cas 61. Hus. Tus.
ARENTZEN, KRISTIAN AUGUST EMIL
Kr. Arentzen blev født i København 10. nov. 1823
som søn af kasserer i krigsministeriet Gunder Au
gust Arentzen og hustru Elisabeth Maria Schmidt.
Han blev student 1841 og begyndte at studere teo
logi, men opgav dette studium i tvivl og uro, ka
stede sig over den oldnordiske litteratur, oversatte
sagaer og blev stadig mere optaget af digtningen,
senere af litteraturhistorien. 1848 var han med
som frivillig i slaget ved Slesvig. 1856 tog han
magistergraden i æstetik. 1858 blev han gift med
Christiane Michaeline Jensen (1832-1904). I
aarene 1860-72 var han adjunkt ved Metropolitanskolen, hvor han i høj grad formaaede at vække
sine elevers kærlighed til dansk poesi. Selv for
søgte han sig baade som dramatiker og lyriker.
Han udgav »Gunløg Ormetunge« 1852 og
»Knud den Hellige« 1853, to dramer i Oehlenschlagers stil. Desuden fire digtsamlinger: »Digte«
1854, »Et Livstadium« 1858, »Digtsamling« 1862
og »Ny Digtsamling« 1867. I den første af disse
findes hans oversættelse af Luise Hensels »Jeg er
træt og gaar til ro«, se II, s. 424 ff, som dog først
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havde været offentligtgjort i Dansk Kirketidende.
Det er hans eneste bidrag til salmehistorien. Som
digter er han endnu ikke modnet, men hans sans
for den store digtning fornægter sig ikke, idet hans
oversættelser eller bearbejdelser glimtvis bringer
noget større, end det han har i sig selv. De senere
digtsamlinger er vægtigere; han er nu afklaret og
formaar at give sin humanistiske idealisme en
smuk og behersket form i sine tankedigte.
Større betydning fik han for litteraturhistorien,
hvor hans hovedværk er det mægtige »Baggesen og
Oehlenschlæger«, der udkom i 8 bind 1870-78.
Det drejer sig ikke blot om modsætningen mellem
disse to, men er tillige en skildring af de danske
digtere, smaa saavel som store, i aarhundredets
begyndelse. Sproget er tungt og fremstillingen
klodset, men det omfangsrige værk har stor btydning som kildeskrift paa grund af de righoldige
uddrag af tidens litterære frembringelser. Han har
desuden udgivet en jubilæums-biografi af Oehlenschlager 1879 og nogle mindre litteraturhistoriske
arbejder »Fra det attende Aarhundrede« 1884 og
»Tre Tidsaldre« 1893.
Størst betydning havde hans personlighed og
hans mundtlige fremstilling for en kreds af tid
ligere elever og senere berømtheder, som samledes
i hans beskedne hjem (H. V. Kaalund, Soph.
Schandorph, J. V. Pingel, Holger Drachmann,
Harald Høffding, Viggo Hørup). Selv sad han
i sofahjørnet med den lange pibe i munden, »varm
i hjertet og hed i kammen«, hvilket for ham var
det samme, siger Vilh. Andersen. Kritisk overfor
den herskende nationalliberalisme forstod han at
forløse de unges gærende tanker, men da Brandesianismen slog igennem og tog mange af hans
unge venner med sig, trak han sig tilbage ogsaa
fra den. 1886 udgav han sine livserindringer »Fra
yngre og ældre Dage«. Han døde 30. dec. 1899.
Erslew Suppl. I, 37. H. Schwanenfliigel i Bricka I,
329-331. DBL I, 509. 111. Litthist. IV, s. 19-21.
Jeg er træt og gaar til ro.
RTi, 590. N 611. KH 77. D 717.

ARNDT, ERNST MORITZ
Ernst Moritz Arndt blev født 26. dec. 1769 i Schoritz paa Rugen, som dengang var svensk. Hans fa
der havde været livegen bonde, men havde arbej
det sig op til at blive forvalter eller godsinspektør
hos grev Putbus, senere selvstændig gaardforpagter. Hans moder var en from kvinde, der levede
med salmebogen og Luthers bibel. 1787 kom han
paa gymnasiet i Stralsund, 1791 til universitetet i
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Greifswald og to aar senere til Jena. I skolen og
paa universiteterne blev han blanket af for sin
barndoms kristendom, men idealiteten havde han
stadig i behold. Da han var blevet teologisk kan
didat, opholdt han sig hjemme et par aar, prædi
kede lejlighedsvis i egnens kirker, men blev dog
klar over, at han ikke havde tro til at blive præst.
1798 begav han sig til fods til Sydtyskland, Østrig
og Ungarn, Norditalien, Frankrig og Belgien for
at lære lande og folk at kende. »Der er ingen
glæde og frihed, der overgaar fodgængerens. Den,
som vil lære mennesker at kende, skal gaa. Han er
bondens og borgerens ligemand og kommer i snak
med enhver. Han faar den fornøjelse at spadsere
lige midt igennem menneskers tanker og følelser.«
1800 nedsatte han sig i Greifswald som privat
docent, og 1805 blev han professor i historie. Et
skrift om livegenskabet i Pommern og paa Rugen
fik til følge, at den svenske konge Gustaf IV Adolf
ophævede livegenskabet i disse lande. Men 1806
kastede han sig ind i den tyske frihedskamp mod
Napoleon med skriftet »Geist der Zeit«, som op
flammede folket til modstand. Derfor maatte han
efter slaget ved Jena flygte til Sverige, hvor han
sluttede venskab med baron Munck og hans hu
stru Elise, der bidrog stærkt til, at han fandt til
bage til sin barnetro. Han fik iøvrigt tiden til at
gaa med at oversætte Sveriges lovbog til tysk til
brug i Pommern. 1809 vendte han tilbage til Tysk
land og opholdt sig mest i Berlin, hvor han traad
te i forbindelse med andre fremragende friheds
kæmpere, men han maatte atter flygte 1812,
denne gang til den tyske minister i St. Petersborg,
friherre v. Stein. I den følgende vinter rejste de to
midt gennem krigstumlen tilbage til Tyskland for
at rejse folket til modstand. Arndt skrev det ene
flyveskrift efter det andet, den ene kampsang ef
ter den anden, hvori kristendom og national mod
standsvilje var forenet, f. eks. »Was ist des Deutschen Vaterland« og »Der Gott, der Eisen wachsen lies«. Man sagde, at hans sange havde gjort
mere gavn end et vundet slag; man har sagt, at
i alle hans fædrelandssange kunde man mellem
linjerne læse: Vor Gud han er saa fast en borg.
Anden del af »Geist der Zeit« var udkommet i
London 1809. Nu udgav han tredie del, hvori han
udkastede en plan for de mange tyske staters for
ening til eet rige. Og hans skrift »Der Rhein,
Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze«
skabte ikke blot et slagord, men et program. Selv
opgav han professoratet i Greifswald og slog sig
ned som Wacht am Rhein og udgav tidskriftet
»Der Wåchter«, som udkom i Koln. 1801 var hans
første hustru død efter at have skænket ham en
søn, som han kaldte Karl Treu. Nu giftede han
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sig igen med Nanna Maria Schleiermacher, en
halvsøster til den berømte teolog. De tog bopæl i
Bonn, hvor Arndt 1818 blev professor i historie
ved det nye universitet. Da en ung fanatisk stu
dent i 1819 myrdede den nationalt uvederhæftige
forfatter Kotzebue, fik reaktionen vind i sejlene og
gik til angreb paa studenternes Burschenschafter
og adskillige professorer. Ogsaa Arndt kom i søge
lyset som en forfører for ungdommen, og skønt
han blev frikendt, blev han 1820 afskediget fra
sit embede, dog med fuld løn. Først 1840 fik han
igen lov til at holde forelæsninger og blev straks
valgt til universitetets rektor. 1848 blev han som
repræsentant for Rhinlandet indvalgt i rigsforsam
lingen i Frankfurt, hvor han kæmpede stærkt mod
denne forsamlings ukristelige aand. »Der hvor li
vet ikke bliver helliget af Kristus, vil et værdigt
borgerliv og en ædel frihed heller ikke bestaa ret
længe.«
Hjemme i Bonn var han medlem af presbyteriet
for den evangeliske menighed, og i det hele tog
han livlig del i kristelig virksomhed til det sidste.
Albert Knapp, som besøgte ham i hans alderdom,
har tegnet et morsomt billede af ham: »Den gamle
kristelige makkabær, som er fuld af elskværlig
kærlighed og sprudler af liv, kan ikke glemme
sin riddertid fra 1805 til 1815, og trompetskraldet
fra sejren ved Leipzig trænger stadig gennem hans
kristelige Hosianna.« - Han var ikke nogen ven
af Danmark og tilkendte ikke dansk nationalitet
samme ret som tysk.
Da han fyldte 90 aar, blev han hyldet af hele
Tyskland som den sande fædrelandsven. Han
modtog 300 skrivelser og adresser fra alle egne af
Tyskland, og da han absolut selv vilde besvare
dem, blev det ham for meget, saa han fik feber og
døde 20. jan. 1860. Han blev begravet 1. febr. til
tonerne af hans egen salme »Geht nun hin und
grabt mein Grab«.
Gennem 72 aar, fra han var 18 til han var 90,
skrev han digte, sange og salmer, historiske værker
og flammende opraab. Her skal kun nævnes hans
indsats i salmehistorien, som for Tyskland har væ
ret overordentlig. Allerede 1811 har han genfun
det sin tro og fundet sin salmetone; til julen skrev
han to salmer, en til baron Muncks, »Der heilge
Christ ist kommen«, og en til sin lille søn, den
barnlige »Du lieber, heilger, frommer Christ«.
Men det afgørende fremstød kom med hans bog
»Von dem Wort und dem Kirchenliede«, Bonn
1819. Bogen var et faresignal mod det, som tru
ede kirken indefra. Man havde ganske mistet forstaaelsen for ægte evangelisk bekendelse. Man
havde erstattet de gamle katekismers og salmebø
gers sunde føde med mere mager kost. Men salme
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bogsnøden var udtryk for en dybere, altomfatten
de aandelig nød. Tiden led af »Diinkelei, Kliigelei,
Nebelei und Schwindelei«. Man havde »forbed
ret« de gamle salmer, til de var blevet ørkenagtigt
tomme. »Det meste af det, man har lavet og ind
ført i de sidste 50 aar, maa afskaffes og fejes ud,
fordi det er lutter støv og avner, hvoraf intet bli
ver tilbage, naar evangeliets fejekost gaar hen over
det ... jeg tør vædde paa, at Luthers og Gerhardts salmer vil leve saa længe, som der tales
tysk, og blive sunget af kristne i kirkerne, ikke
fordi de er digtet af Luther eller Gerhardt, men
af den Helligaand.«
Naar Arndt saaledes kalder til oprør mod ratio
nalismen og dens ødelæggelse af de gamle salmer,
er det fordi han mindes sine forældres kristendom.
Som barn læste han selv i hjemmet Luthers bibel
oversættelse, og deraf har han lært sit tysk. Siden
har han lagt mærke til, hvad det jævne folk, især
bonden, levede paa, og han har fundet, hvad han
fandt i sit hjem. Det er sjæleføde. Altsaa tilbage
til de gamle salmer og deres ufordærvede tekster,
ingen forkortelser, som let bliver amputationer, in
gen frygt for at bruge de gamle ord, som kan for
klares ved fodnoter!
Men han gaar videre. Han udkaster en plan til
en økumenisk salmebog, som bibelselskaberne bur
de udgive og sælge billigt; de fattige skulde have
den gratis. Den skulde indeholde, hvad katolikker,
lutheranere, kalvinister og metodister, bøhmere og
herrnhutter og, hvad de nu hedder allesammen,
som har haabet at blive salige i det samme Jesusnavn, har sunget i ærlig tro til Gud og Kristus.
Han har en tanke om, at en saadan salmebog vilde
komme op paa ca. 1500 numre.
Allerede Zinzendorf og Klopstock havde været
inde paa noget lignende, men heller ikke nu slog
tanken om en fælleskristelig salmebog igennem,
og det skulde vare endnu 130 aar, inden de for
skellige landskirker i Tyskland fik en fælles evan
gelisk salmebog, EKG. Opfordringen til at vende
tilbage til de gamle salmer bar noget hurtigere
frugt, dels saaledes at forskere som A. J. Rambach og Ph. Wackernagel og mange andre frem
drog de gamle tekster i videnskabelige værker, dels
saaledes at salmebøgerne lidt efter lidt slog ind
paa den samme linje. Men Arndts egen salme
»Ich weiss, woran ich glaube« (se II, s. 473 ff) er
et eksempel paa, at man stadig blev ved at »for
bedre« og først i vore dage er vendt tilbage til ori
ginalteksten.
Arndts sikkerhed og dristighed i denne sag viste
sig ogsaa deri, at han sluttede sin bog med et til
læg af egne salmer, der skulde tjene som mønster
paa, hvorledes man kunde skrive nye salmer i den
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gamle stil og aand. Blandt disse 33 salmer er
»Geht nun hin und grabt mein Grab« og »Ich
weiss, woran ich glaube«, som begge blev oversat
af Carsten Hauch og gik ind i de danske salme
bøger. Den sidstnævnte er ogsaa bevaret i EKG
278 sammen med nadversalmen »Kommt her, ihr
seid geladen«, EKG 160. De to tidligere nævnte
julesalmer er ogsaa offentliggjort i tillæget. I
»Geistliche Lieder« 1855 fremkom endnu 37 sal
mer, og da han i sit sidste leveaar 1860 udsendte
sine samlede »Gedichte« med i alt 427 digte af
alle slags, var der 13 nye salmer iblandt. Ialt 83.
Der er meget hos Arndt, der minder om
Grundtvig. De var omtrent samtidige, begge ro
buste kæmper, som var aktive til de døde i samme
høje alder. De var begge teologer og historikere
og blev folkevækkere, hos hvem det kristelige og
folkelige var snævert forbundet. De var glødende
nationale, og dertil økumeniske, naar det ikke kom
det nationale i vejen. Paa samme tidspunkt var
de embedsmæssigt udenfor nummer paa grund af
deres stilling til de herskende autoriteter. De kæm
pede begge mod rationalismen, dels med egne sal
mer, dels ved at pege hen paa de gamle. Som
rigsdagsmænd var de begge enere. Men mens
Arndt bevægede sig fra det frisindede til det kon
servative, gjorde Grundtvig det modsatte, og som
salmedigter og folkeopdrager staar han unægte
lig! højere.
Koch VI, 140-148. Handbuch s. 276-277. Kulp
BF 160. Paul Gabriel: »Das deutsche evang. Kirchenlied« 1956, s. 12, 125 ff. Johs. Plath: »Liederdichter der Weinachtszeit« (Welt des Gesangbuchs,
Heft 6), s. 80-85. Wilh. Bauer: »Arndts Leben,
Thaten und Meinungen«. E. Miisebeck: »E. M.
Arndt«, 1914. H. Laag: »Die religiose Entwicklung
E. M. Arndts«, 1926. Johannes Kulp: »Arndt als
christlich-volkischer Dichter« (Welt d. Gsb., Heft

'4).
Gaa nu hen og grav min grav.
R 559- N 521. KH 458. D 630.
La 628. La rev 739. Nynorsk 571.
Jeg ved, paa hvem jeg bygger.
MB 389. R 433. N 342. KH 478. D 501.

ARNDT, JOHANN
Johan Arndt blev født i Ballenstadt i Anhalt 27.
dec. 1555 som søn af hofpræst Jakob Arndt. Han
gik i skole i Aschersleben, Halberstadt og Magde
burg. Oprindelig havde han en stærk tilbøjelig
hed for naturvidenskaben, men en alvorlig syg
dom vendte hans sind mod teologien; særlig for
dybede han sig i mystikerne, Bernard af Clair-
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vaux, Thomas a Kempis og Tauler. Han stude
rede i Helmstådt, Wittenberg, Strassburg og
Basel, blev 1582 rektor i sin fødeby og 1583
sognepræst i Badeborn, hvor han ægtede Anna
Wagner, men 1590 maatte han forlade sit em
bede og rømme landet, fordi han sammen med
andre præster stillede sig i opposition til hertug
Johan Georgs Calvinisme. Han fik straks embede
i det nærliggende Quedlinburg, hvor han arbejde
de uden frugt og døjede megen modgang, til han
1599 blev kaldet til Martinskirken i Braunsch
weig, hvor nye trængsler ventede ham. Under ind
tryk af det sædelige forfald, da hertug Heinrich
Julius belejrede byen, opstod hos ham de tanker,
han nedlagde i sin berømte bog »Om den sande
Christendom«. Heri søgte han at forene den
lutherske rettroenhed med en virkelig trosøvelse,
lagde ikke blot som sædvanligt eftertryk paa
»Kristus for os«, men ogsaa paa »Kristus i os«,
paa en fredskristendom i modsætning til datidens
stridsteologi. Den første del udkom 1605, og han
fik straks stridsteologernes kærlighed at føle; man
beskyldte ham for Papisme, Calvinisme, Ossiandrisme, Flacianisme, Schwenckfeldianisme, Paracelsisme, alkymisme, m. m., men allerede 1608
blev han kaldet til Andreaskirken i Eisleben, hvor
han fik en god arbejdstid og megen anerkendelse.
Nu lykkedes det 1610 at faa »Den sande Chri
stendom« udgivet samlet i 4 bøger, hvortil senere
kom endnu to, stykket sammen af andre af hans
skrifter. Men den samlede udgave rejste en ny
storm imod ham med beskyldninger for sværmeri,
Weigelianisme osv. 1611 blev han udnævnt til
hofprædikant og generalsuperintendent i Celle,
hvor han var til megen velsignelse, ikke mindst
gennem sine visitatsrejser. Han døde 11. maj
1621. Hans valgsprog var: »Kristus har mange
tjenere, men kun faa efterfølgere.« Dette er
karakteristisk for hans fromhed.
Foruden bøgerne om den sande kristendom
udgav han prædikensamlinger over evangelierne,
Davids salmer og Luthers katekismus. Mest be
tydning for salmehistorien har hans »Paradiesgartlein« 1612, en bønnebog, som 1625 blev over
sat til dansk af Jens Jenssøn Otthense (Poscolan)
under titlen »Paradisis Urtegaard«. Her findes
i slutningen af bogen en haandfuld salmer, hvor
af en del tillægges Arndt selv. De er ogsaa oversat
af Jens Jenssøn Otthense. Blandt de optagne
salmer findes paa latin »Jesu dulcis memoria«,
som i de ældre udgaver af »Paradiesgårtlein« fra
1612 og 1615 ledsages af en oversættelse af Mar
tin Moller, men i de senere udgaver er denne
oversættelse erstattet af Arndts egen »Jesu, dein
Gedachtniss macht«. Ved bogens oversættelse til

dansk har Jens Jenssøn i stedet leveret en dansk
oversættelse, formentlig efter originalen, se I, s.
263 ff.
Arndts »Paradiesgårtlein« har i høj grad vir
ket inspirerende paa tyske salmedigtere, som har
omskrevet bogens bønner til salmer, saaledes
baade Paul Gerhardt, Johann Heermann, Johann
Rist, Knorr von Rosenroth, ja Ph. Fr. Hiller har
endog omskrevet hele bogen til salmer i aarene
1729-31.
Koch II, s. 313-322. Kulp nr. 429, 456. KulpBF
nr. 50, 156, 232, 294, 349. Wilh. Koepp: »Johann
Arndt«, 1912.
Jesu søde hukommelse. Mokkes Haandbog
1639. Mol 54. Cas 61. K. P 368.
ARNOLD, GOTTFRIED
Gottfried Arnold blev født 5. sept. 1668 i Annaberg i de sachsiske Erzgebirge som søn af Gott
fried Arnold og Maria Lahi. Det var et fattigt læ
rerhjem, og da moderen døde tidligt, fik han en
kummerlig opdragelse og maatte selv tjene til sin
skolegang ved at give undervisning. 1682 kom han
til gymnasiet i Gera og 1685 til universitetet i
Wittenberg, hvor han blev frastødt af studenter
livets tøjlesløshed og de ortodokse professorers
tørre og værdiløse haarkløveri. Desmere fik han
tid til flittige og selvstændige studier, især i kirke
historien, hvor han blev grebet af de første krist
nes trosvarme, deres hjertekristendom, hvori de
senere tider burde spejle sig. Paa grund af kri
stenhedens dybe forfald besluttede han, at han
ikke vilde søge noget kirkeligt embede.
Allerede 1686 var han blevet magister, og efter
endte studier fik han 1689 en stilling som hov
mester i Dresden, hvor han traf »pietismens fa
der« Ph. J. Spener og under hans paavirkning
blev omvendt. Speners mildhed og visdom havde
en god indflydelse paa hans heftige sind og hans
hang til overdrivelse. Men i den tid skrev han dog
»Babels Grablied«, det skarpeste udtryk for hans
mistillid til den officielle kirke, hvorfra, mærkeligt
nok, en mand som Albrecht Ritschl hentede sit
valgsprog: »Ein rechtes Herz bleibt doch in Gottes
Huld, darum Geduld!«
Paa grund af paatrængende iver for andres om
vendelse blev han 1693 afskediget i Dresden, men
fik ved Speners anbefaling en anden plads som
hovmester i Quedlinburg, hvor han sluttede sig til
en kreds af vakte omkring hofdiakon J. H. Sprbgel, men samtidig blev han dog paavirket af de
separatistiske kredse i denne by. Her udgav han
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sine første skrifter, »Das erste Martyrthum« 1695
og »Die erste Liebe« 1696, hvori han udformede
de tanker, der allerede havde grebet ham i Wit
tenberg. Gennem disse bøger blev han saa fordel
agtigt kendt, at den pietistiske landgreve Ernst
Ludwig af Hessen-Darmstadt 1697 kaldte ham til
professor i kirkehistorie ved universitetet i Giessen.
Men han fik lede ved det højtravende og æresyge
fornuftsvæsen i de akademiske kredse og nedlagde
til alles forbavselse sit embede allerede aaret efter.
Han skrev en offentlig bekendelse, som oplevede
6 oplag paa to aar, hvori han tilstod, at han ikke
havde søgt embedet af en ren kærlighed, men og
saa af ærgerrighed, næringssorg og frygt for kor
set.
Overmaade befriet drog han tilbage til Quedlin
burg, hvor han fandt et hjem i Sprogels hus. Der
fik han ro til at fuldende et stort værk, som han
havde paabegyndt i Giessen, hans hovedværk:
»Unparteiische Kirchen- und Ketzer-Historie«,
som udkom i to store bind i Frankf. a. M. 16991700. Upartisk var bogen nu ikke. I tidligere
fremstillinger af kirkens historie havde den sej
rende ortodoksi fordømt alle kættere. Arnold
fandt, at det første kristne menighedsliv havde
været en idealtilstand, og at kirkens seneste hi
storie betegnede et fald, som begyndte med, at
den under Konstantin var blevet statskirke. De for
skellige kætterske retninger, som her for første
gang blev skildret efter deres egne skrifter, havde
været lige saa mange forsøg paa at finde tilbage
til idealet. De var blevet forfulgt af den officielle
kirke, ikke saa meget for deres meningers skyld
som netop for deres fromhed. - Dette var ikke
blot uretfærdige, men ogsaa farlige tanker. Goethe,
som var grebet af denne bog, sluttede deraf, at det
var ganske naturligt, at han ligesom andre men
nesker dannede sig sin egen religion. Her spirer
rationalismen ud af pietismen.
Der rejste sig naturligvis en storm mod denne
»skadeligste bog, der var skrevet efter Kristi fød
sel«, og selv Spener lagde den til side ulæst. Han
sagde senere, at Arnolds skrifter lignede et stort
net med gode og daarlige fisk, som maatte adskil
les (Math. 13, 47 ff). Men Arnold selv tog kon
sekvenserne af sin mistillid til kirken ved at for
dybe sig i Jakob Bbhmes mystik og teosofi. Bbhmes samlede skrifter var 1682 blevet udgivet af
den til Holland flygtede Johann Georg Gichtel,
hvis tilhængere kaldte sig englebrødrene. Ud fra
disse tanker skrev Arnold 1700 »Das Geheimniss
der gdttlichen Sophia«, hvori han fantasifuldt og
poetisk skildrede den guddommelige visdom (So
phia) som en himmelsk jomfru, der paa grund af
Adams fald havde forladt ham, saa han maatte
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nøjes med Eva; men Sophia havde, forenet sig
med Kristus for at drage menneskeslægten op i
fuldkommenheden, som man dog ikke kunde naa
uden at forsage det borgerlige liv, det kødelige
ægteskab, de kirkelige sakramenter osv.
Navnlig det sidste var forargeligt. Stiftsabbedis
sen i Quedlinburg udstedte et edikt om, at alle
som afholdt sig fra nadveren skulde forlade byen
inden fire uger. Kongen af Preussen greb ind til
fordel for Arnold og nedsatte en undersøgelses
kommission; men da et ortodoks stridsskrift mod
Arnold og Sprogel blev forbudt, blev oprøret i
byen saa stort, at de to urostiftere bad om at faa
dette forbud ophævet.
Maaske er Arnold under denne uro blevet klar
over, at han ikke som de første kristne egnede sig
til martyr. Han var en »lidenskabeligt følende,
men ogsaa en mimoseagtigt følsom natur, som vel
kunde udføre en rask gerning, men dog naar det
kom til stykket veg tilbage for den haarde kamp«.
Det er maaske ogsaa muligt, at man ikke behøver
nogen anden forklaring paa det, der nu skete, end
at den smukke Afrodite slog den guddommelige
Sophia ud. Faktum er, at Arnold paa sin fødsels
dag i 1701 giftede sig med Sprogels fromme dat
ter Anna Maria; de blev oven i købet kirkelig viet
af hendes far. Det hjalp. Ganske vist slog mod
standernes haan ned over ham, og englebrødrene
udstødte ham af deres selskab, fordi han havde
svigtet Sophia. Men enkehertuginden af SachsenEisenach hjalp Arnold endnu et skridt videre i
retning af normalt menneskeliv og kristenliv ved
at kalde ham til præst ved hendes hof i Allstadt,
hvor han i samvittighedsfrihed kunde prædike
Guds ord. Da den regerende hertug dog forlangte,
at han skulde underskrive konkordieformlen, tog
han 1704 mod et kald fra preusserkongen Fried
rich I til at være præst og kirkeinspektor i Werben
i Altmark Brandenburg, hvor han efterfulgte
sin svigerfader, der ogsaa havde maattet forlade
Quedlinburg. Allerede tidligere var han blevet ud
nævnt til kongens historiograf. Her faldt han en
delig til ro i en frugtbar præstegerning. Men han
flyttede dog endnu en gang, nemlig 1707 til Perleberg som førstepræst og kirkeinspektor. Sammen
med embedsgerningen overkom han et stort for
fatterskab, som omfatter baade historiske skrif
ter, prædikensamlinger og bønnebøger foruden de
egentlige salmesamlinger. I løbet af knap tyve aar
inden sin tidlige død havde han udsendt 58 skrif
ter.
I de sidste aar var han svag paa grund af over
anstrengelse i forbindelse med det stillesiddende
liv. Pinsedag 1714 prædikede han om morgenen
og var netop ved at uddele nadveren, da nogle
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preussiske hververe under trommehvirvler trængte
ind i kirken og slæbte nogle af de unge altergæster
bort fra nadverbordet til soldatertjeneste. For
skrækkelsen og forargelsen over denne utilbørlighed gav ham dødsstødet, og et par dage efter, 30.
maj 1714, døde han under feberfantasier om eng
lene og Elias’ ildvogn, som skulde føre ham hjem.
Han var en fremragende salmedigter. Ganske
vist fortsatte han den retning, som Jakob Bohme
og Johann Scheffler havde angivet. Men mens
disse henfaldt til mystiske og teosofiske spekula
tioner over Guddommens væsen, gik Arnold mere
i retning af den praktiske opbyggelse og holdt sig
i sine bedste salmer nærmere ved bibelordet. Der
ulmer en glød i dem, men der kommer ogsaa af
og til en del røg. De er ofte udtryk for hans egen
stræben: at være baade den korsfæstede og den
herliggjorte Frelser lig. Han sagde, at de var
»glædesspring af en sjæl, der smagte rigdommen
ved foreningen med Gud«. Han arbejdede ikke
meget med formen; han filede dem ikke til. De
kom »af sig selv«, ganske uformodet, ofte paa
spadsereture. »Jeg holder al den digten og lænken
for unyttig, som ikke springer frem af Guds
Aand«. De egner sig vel bedst for lønkamret.
Freylinghausen optog 22 i 1704, og 3 i 1714, men
i det lange løb er kun fire eller fem kommet rig
tig i kirkelig brug.
De fremkom i følgende samlinger:
1. »Gottliche Liebes-Funken, aus dem grossen
Feuer der Liebe Gottes in Jesu Christo entsprungen«, Frankf. a. M. 1697. Det er nok hans sunde
ste samling, hvori man finder »O Durchbrecher
aller Bande«, der maa regnes for hans ypperste
salme og er den eneste, som endnu er bevaret i
EKG, se »O du store sejervinder«, IV, s. 38 ff.
Men meget nær op mod den og meget yndet i
Tyskland er ogsaa »So fiihrst du doch recht selig,
Herr, die Deinen«.
2. »Anderer Theil der gdttlichen Liebes-Fun
ken«, Frankf. a. M. 1701. Her er ogsaa salmer af
andre forfattere, men Koch regner med, at 36 er
Arnolds egne.
3. »Das Geheimniss der gdttlichen Sophia«,
Lpz. 1700. Her er først en prosadel, hvori Arnold
taler om visdommen, som det ovenfor er nævnt.
Derefter digter han om den i to samlinger:
a. »Poetische Lob- und Liebes-Spriiche, væ
sentlig inspireret af Højsangen. I forordet til sin
kommentar til Højsangen har Origines skrevet en
advarsel, som Arnold slutter sig til. Han kalder
Højsangen en stærk føde for de fuldkomne, men
den er farlig for kødelige mennesker, som skal hol
de sig fra den. Her er ogsaa sange af andre, mest
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unævnte forfattere, 1 o oversættelser af Prudentius,
5 digte om Arnolds indre liv og 78 sange fra Høj
sangen.
b. »Neue gottliche Liebes-Funken und ausbrechende Liebes-Flammen«. Her findes 70 ma
drigaler og mindre rim, som allerede havde været
indstrøet i »Die erste Liebe« 1696, og som for det
meste var oversat fra oldkirkelige forfattere. Der
til er føjet 133 større og mindre digte og salmer,
som er Arnolds egne, f. eks. »Herzog unsrer Seligkeiten«, som er beundret og elsket i Tyskland.
4. »Das eheliche und unverehelichte Leben der
ersten Christen«, Frankf. a. M. 1702. Arnold siger i
fortalen, at dette ikke er skrevet for at undskylde
hans giftermaal, idet guddommelige ordninger
ikke trænger til noget forsvar. Her er der et til
læg med 19 digte og salmer.
5. »Neuer Kern wahrer Geistesgebete, aus lauter Alten genommen«, Lpz. 1703. I tilslutning til
disse bønner findes her en salmebog paa 217 num
re, som mest bestaar af nye salmer: »Ein neuer
Kern recht geistlicher lieblicher Lieder«. Med en
vis sandsynlighed har man tilskrevet Arnold de
salmer heri, som man ikke har fundet nogen an
den forfatter til, f. eks. »O der Alles hått’ ver
loren«, som man dog senere har fundet i et skrift
fra 1680; den kan altsaa ikke være af Arnold; se
»Herrens røst, som aldrig brister«, II, s. 186 ff.
Oversættelsen af Lodensteins »Heiligster Jesu,
Heiligungsquelle«, se III, s. 46 ff, som tidligere
blev tillagt Crasselius, regnes nu for at være Ar
nolds.
Koch VI, 138-159. Handbuch s. 214—215. Kulp nr.
169 KulpBF nr. 262. Nelle (4. Aufl.) 196-198.
J. Jiingst: »Pietisten«, Tubingen 1906, s. 46-57.
A. Ritschl: »Geschichte d. Pietismus« I, 1884, s.
305-322. K. C. E. Ehmann: »Gottfried Arnolds
såmmtliche Lieder mit einem Lebensabriss desselben«, Stuttg. 1856. Franz Dibelius: »Gottfried Ar
nold. Sein Leben und seine Bedeutung fiir Kirche
und Theologie«, Berlin 1873. Ad. v. Schroder, G. A.
1917. Erich Seeberg, G. A. 1923.
Gottfried Arnolds salmer i kirkesalmebøgerne.
Flere findes f. eks. i Harpen.
Helligste Jesu, helligheds kilde. Se III, s. 46 ff.
Heiligster Jesu, Heilgungs Qwelle.
Ovs. Andreas Hojer, med svensk mellemled.
P 394. Gb 207. MB 521. N 359.
Hauge 526.
O! du store Seyer-Herre. Se IV, s. 38 ff.
O durchbrecher aller bande.
Ovs. ukendt.
P 254. Gb 370. MB 549. N 410. D 562.
Hauge 278.
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Du hiertens fryd for rene sinde.
(Du høje fryd for rene sjæle)
Verliebtes lust-spiel reiner seelen.
Ovs. H. A. Brorson: Nogle Psalmer om Troens
Frugt, 1734
P 322. Gb 375.
Hauge 522. La rev 508. Nynorsk 828.
Din arv, Herr! ligger for dig her.
Dein Erbe, Herr! liegt vor dir hier.
Ovs. Andreas Hojer.
P 256.
Livs og salighedens Fyrste.
Herzog unsrer Seligkeiten.
Ovs. Andreas Hojer.
p 255ARNULF AF LOUVAIN
Arnulf af Louvain (Lowen) maa være blevet født
i denne by o. 1200. Han indtraadte tidligt i cistercienserklostret Villers i Brabant mellem Briissel og
Charleroi. I klosterkrøniken, som højlig berømmer
ham, hedder det herom, at abbed Vilhelm engang
var i Louvain for at tale med hertugen, og da han
ved den lejlighed holdt messe, aabenbarede den
hellige jomfru sig for ham og sagde: »Der kom
mer her nogle folk fra byen og vil anmode dig om
at optage en dreng. Tag ham uden tøven, han er
mig et udvalgt kar.« De kom da med den unge
Arnulf, »skøn af legeme, prydet med gode sæder.«
I klostret blev han et lysende eksempel; selv i prø
vetiden var een tilrettevisning ham altid nok. Se
nere blev han underprior, og da abbed Nikolaus
af Sombreffe døde 1240, blev Arnulf valgt til hans
efterfølger. Denne stilling beholdt han i 10 aar,
men i stadig frygt og bæven for ansvaret. Kun
ugerne lod han sig drage ud af stilheden i kloster
cellen. En munk skulde bede og arbejde, ikke op
træde, end ikke i lærdomssalene. Krøniken fortæl
ler, at abbeden af Clairvaux oprettede et studium
for ordenen i Paris og forlangte penge dertil af de
andre cistercienserklostre, men Arnulf svarede
med et gammelt munkeord: »Det er ikke en
munks gerning at holde forelæsninger, men at bæ
re sorg.« Selv syntes Arnulf efterhaanden, at han
som abbed blev berøvet sine munkedyder, fattig
dom, ydmyghed og lydighed, og i aaret 1250 ned
lagde han trods et stort pres fra munkenes side sin
værdighed. Han opholdt sig nu altid i scriptoriet,
læste, bad, mediterede, skrev eller hørte skrifte
maal og man fortalte beundrende, at han aldrig
sov. Spurgte man, om han da ikke savnede sin
fordums værdighed, svarede han, at han kun sav
nede staven, naar han skulde gaa paa kirkegaar-

den. Men hans tid blev ikke lang. Han døde sam
me aar, 1250, og blev begravet »lige ved det mid
terste vindue i kapitlet, og der er plantet en vin
stok over ham, for at han ikke i tidens løb skal
blive gravet op.«
Arnulf forfattede den første del af Annales Villariensis om tiden fra 1146 til 1240. Endvidere til
lægger man ham en metrisk bearbejdelse af Raimunds »Summa« (»Exerptum Speculi Caritatis«),
I de sidste par menneskealdre er hans anseelse
mægtig steget, fordi man har fastslaaet, at det er
ham, der har digtet den berømte femfoldige latin
ske sang om Jesu saarede lemmer: »Rythmica ora
tio ad unum quodlibet membrorum Christi pa
tientis et a cruce pendentis.« Den bestod af føl
gende fem dele:
I.
II.
III.
IV.
V.

Ad pedes. Salve (meum) mundi salutare.
Ad genua. Salve, salve, rex sanetorum.
Ad manus. Salve, salve, Jesu bone.
Ad latus. Salve, salve, summe bonus.
Ad faciem. Salve, Jesu reverende.

De er gennemvævede af verdensflyende og in
derlig munkefromhed. Det er ikke kirkesang, men
privat andagtsfantasi foran krucifikset, siger Severinsen.
Disse sange blev saa ansete, at man i det 15.
aarh. begyndte at tilskrive Bernhard af Clairvaux
dem, skønt de ellers ikke ligner hans digte. Men
1882 beviste endelig Hauréau, at de ikke stam
mede fra Bernhard, hvorefter Clemens Blume i
Briissel fremdrog et haandskrift fra 1320, hvori
digtet findes med følgende overskrift: »Oratio,
quam feeit Arnulphus de Lovanio, quintus deci
mus abbas Villariensis.« Efter denne gamle og be
stemte forfatterangivelse tvivler man ikke mere
om oprindelsen til de fem sange, som er de ældste.
Siden er der tildigtet to nye: Ad pectus: »Salve,
sålus mea, deus« og Ad cor: Summi regis cor,
aveto«, der blev indskudt som nr. V og VI. Den
sidste er sandsynligvis digtet af Herman Joseph
von Steinfeld. - Den sidste af de oprindelige san
ge fik senere en ny begyndelsesstrofe: »Salve, caput eruentatum.«
Saadanne gamle sange behandler man efter be
hag med tildigtninger, omdigtninger og oversæt
telser. Af de tyske bearbejdelser er Paul Gerhardts
mest berømt. Han gendigtede alle de syv sange,
hvorefter Brorson fra tysk oversatte Ad pedes:
»Vær velsignet, naadetrone«, og Fr. Rostgaard Ad
faciem: »O ansigt, højt forhaanet«, mens Grundt
vig har oversat »Hil dig, Frelser og forsoner« efter
en latinsk tekst, der af Rambach er sammenstyk
ket fra forskellige dele af digtet.
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Disse langfredagssalmer, siger Severinsen, er
Belgiens bidrag til vor salmebog.
Dreves og Blume I, s. 323-327. KulpBF nr. 63.
P. Severinsen: »Hil dig Frelser og Forsoner«, KirkeTidende, 1916, sp. 241-245.
Hil dig, Frelser og forsoner. Se II, 203 ff.
RTi, 636. N 115. KH 207. D 167.
Hauge 428. La rev 327. Nynorsk 246.
O Hoved (ansigt), højt forhaanet. Se IV, 142 ff.
P 69. Gb 420. MB 103. RTi, 641. N 122.
KH 211. D 168.
La 333. Hauge 170. La rev 316. Nynorsk 241.
Vær velsignet, naadetrone. Se III, 56 ff.
P 67. Gb 419. MB 98. N 131.
La 334. Hauge 173. La rev 317. Nynorsk 780.
Jesus, jeg dit kors vil holde.
R 201. KH 217. SS 716. D 181.

ARREBO, ANDERS CHRISTENSEN
Anders Christensen Arrebo blev født i Ærøskøbing
2. jan. 1587, hvor hans far Christen Andersen var
sognepræst. Øen tilhørte dengang hertug Hans
den Yngre, og det er muligt, at dette forhold, som
gav anledning til nationale stridigheder, har bi
draget til, at Anders Arrebo, som tog navn efter
sin fødeø, netop blev en af danskhedens forkæm
pere og bærere i sin tid.
Han maa tidligt være blevet student, og han
maa have været flittig med sine studeringer ved
universitetet, thi allerede 1608, kun 21 aar gam
mel, blev han slotspræst i København (ikke at
forveksle med hofpræst), et beskedent embede,
som tillod ham at fortsætte sine studier, saa han
1610 blev magister. Aaret efter giftede han sig
med Else Jørgensdatter fra Malmø, død i Vor
dingborg 1641. 1611 priste han i sangen »O Dan
mark hør oc merck« Christian IVs første sejre i
Kalmarkrigen (se nærmere under »Fryd dig, du
Kristi brud«). Aaret efter udgav han en sørgesang
i anledning af dronning Anna Catharinas død,
»Jeg saa to deilig Roser staa Paa Førstelige rode«,
et digt som trods visse ubehjælpsomheder vidner
om Arrebos lyriske evne. Begge disse digte maa
betragtes som gudelige folkeviser; de har nok be
fæstet Arrebo i kongens gunst og har maaske
medvirket til, at han 1613 fik det større embede
som slotspræst i Frederiksborg. Endnu maa næv
nes det advarende digt »Hør til du Jord oc Steene«, en bodsprædiken, der udkom i et udateret
særtryk. 1616 blev han sognepræst ved Nicolai
kirke i København, og allerede to aar efter blev
4
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han ved kongens indstilling biskop i Trondheim,
kun 31 aar gammel.
Han tog straks fat paa at lære sit store stift at
kende og visiterede den første sommer i Finmar
ken. Norges storslaaede natur gjorde et indtryk
paa ham, som han aldrig glemte. Og hans med
følelse med befolkningen, da pesten samtidig gik
hen over landene, fik ham til at skrive et »PestPulver«, en bøn i prosa efterfulgt af salmen »O
Herre, du stor’ og strenge Gud« og senere til at
sysle med Davidssalmerne. 1620 udgav han de syv
bodssalmer paa vers; de er nu gaaet tabt.
Men han glemte ikke sit gode humør; snarere
havde han for meget af det; han havde et livligt
temperament, og i et lystigt lag skænkede han
ikke sin bispeværdighed en tanke. Da han samti
dig var en myndig kirkelig tilsynsmand, der ikke
gik af vejen for nogen, og da han havde en skarp
satirisk tunge, der havde let ved at lade viddet
spille, fik han bitre fjender, der benyttede sig af
de blottelser, som han gav sig i ungdommelig
sorgløshed. Blandt dem var fra begyndelsen by
fogeden i Trondheim Peder Lauridsen, en giftig
snog, og dertil kom senere den nye lensmand Tage
Andersen Thott, med hvem han hurtigt kom i
kompetencestridigheder.
Arrebo gav dem anledning nok til at udfolde
sig. Allerede 1618 deltog han i et lystigt bryllups
gilde hos præsten Melchior Jakobsen i Hevne. Det
varede i tre dage. Mange af gæsterne overnattede
i en stor sal ovenpaa, hvor sengene var stillet paa
rad, mænd og kvinder i samme sal efter datidens
skik, alt i tugt og ære. Biskoppens seng stod i den
ene ende; da han vaagnede om morgenen, klædte
han sig halvvejs paa og gik hen i den anden ende
af salen og snakkede med Barbara Rasmussen,
som han havde danset den lystige jægerdans med
aftenen i forvejen. Hun laa pænt under tæppet
sammen med Mette Iversen. Biskoppen satte sig
skødesløst paa sengekanten og lagde det ene ben
op, mens mange mænd og kvinder færdedes frem
og tilbage i salen under paaklædningen. Da kom
Peder Lauridsen ind, og da han saa biskoppen i
den situation, lod han forstaa, at han nu nok skul
de gøre gengæld, fordi biskoppen havde haft ham
til bedste aftenen forud. - Ved en anden lejlighed,
ogsaa et præstebryllup, svang biskoppen sig atter
i dansen, og da trommeslageren ikke kunde slaa
takten, som biskoppen vilde have den, greb denne
selv trommen og slog den for ham. - Ved en tre
die lejlighed, et barselgilde hos fogeden Chri
stopher Nielsen, morede man sig med at improvi
sere drilagtige rim om hinanden. Arrebo antydede
i et vers, at Peder Lauridsen holdt for meget af
gildesøllet, men da hans hustru misbilligede det,
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kastede han papiret i kakkelovnen. Tjenestedren
gen saa sit snit til at redde det, og da Arrebo der
over klagede til værten, gav denne drengen en
dragt prygl, hvorved hele selskabet blev opmærk
som paa sagen, til stor ærgrelse for Peder Laurid
sen.
Saadanne begivenheder fik rygterne til at svirre,
og Peder Lauridsen føjede kvindehistorier til.
Rygterne naaede ogsaa til hovedstaden, og tilsidst
rejste Arrebo selv til København og forelagde sa
gen for kansleren Christian Friis. Man raadede
ham til at gaa rettens vej, og han anmodede da
om, at lensmændene og biskopperne i Bergen og
Oslo maatte dømme i sagen. Men det blev ham
befalet, at han skulde gaa den ordinære vej og
indstævne Peder Lauridsen for byretten i Trond
heim. Her var lensmanden Tage Thott præsident,
og det varede derfor ikke længe, inden dommeren
og den anklagede hjalp hinanden med at samle
daarlige vidnesbyrd om biskoppen, og denne for
lod retssalen i hidsighed med uoverlagte ord om
lensmanden, hvad denne straks tog vidner paa.
Tage Thott skrev en kraftig indberetning, ledsa
gede den med de indsamlede vidnesbyrd og begav
sig selv til København med sagen. Den blev ende
lig afgjort paa herredagen i Bergen i juli 1622 un
der kongens personlige forsæde. Skønt alle præster
i Nordmørs provsti skriftligt havde bevidnet, at de
aldrig havde hørt eller set andet hos Arrebo, end
hvad der sømmede sig for en hæderlig biskop, og
skønt en pige indrømmede, at hun var blevet be
stukket af Peder Lauridsen til at vidne i byretten,
at biskoppen havde været i seng med Barbara,
endte det dog med, at han blev fradømt sit biskop
pelige embede og kald. Dommen blev endda sendt
til alle biskopper i riget med paabud om at op
læse den for stiftets gejstlighed, og det blev dem
indskærpet, at de skulde have opsyn med, at en
saadan letfærdighed hos præsterne ikke bruges
eller øves i nogen maade. - Ikke alle dommere
har nok været enige om den strenge dom; en af
dem, biskoppen Niels Paaske i Bergen indbød den
domfældte til sit hus og viste sig ogsaa senere som
hans ven. Det gjorde ogsaa mange andre, og
blandt almuen i Norge var det den almindelige
mening, at Arrebo var blevet uskyldig dømt.
Han bosatte sig nu i Malmø, hvor hans hustru
havde familie. Her fornyede han venskabet med
sognepræsten og salmedigteren Hans Ravn, og her
gik han for alvor i gang med sin gendigtning af
Davids salmer i danske vers. Allerede 1623 var
værket færdigt og blev udgivet i trykken. Maaske
kunde det bidrage til at skaffe digteren og hans
familie det daglige brød.
Arrebo havde mange venner, som arbejdede for
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ham, bl. a. kansleren Christian Friis, men kongen
vilde foreløbig ikke hore noget. Endelig i 1625 fik
Arrebo i et kongeligt brev »sin forseelse eftergiven«, og det blev ham tilladt at søge et bonde
kald. Han søgte Frue kirke i København, men den
fik han dog ikke. Kort efter døde Hans Ravn i
Malmø, og byens raad bad kongen om, at embe
det maatte blive givet til Arrebo; han maatte selv
afsted til kongen i Tyskland med andragendet.
Det faldt ikke heldigt ud. Kongen skrev til kans
leren, at han havde tilladt Arrebo at søge et bon
dekald, men han kunde for mange forbønners
skyld tillade, at hr. Anders maatte kaldes til en af
de gemene købstæder, hvor man ikke var tilbøje
lig til klammer. I en haandevending blev sagen da
ordnet saaledes, at præsten i Vordingborg kom til
Malmø og Anders Arrebo til Vordingborg 1626.
I Vordingborg skrev han et par prædikensamlinger
og det store banebrydende digt »Plexaemeron«,
som blev udgivet en del aar efter hans død. Han
døde 12. marts 1637, kun 50 aar gammel.
Anders Arrebos betydning som salmedigter be
ror paa hans gendigtning »K. Davids Psalter,
sangvijz udsat, under hundrede og nogle Melodier
og Toner, som i vore Danske Kirker oc Christelige Huse brugelige oc velbekante ere«, Kbh. 1623.
- Det var pa den tid en yndet aandelig syssel at
sætte Davids salmer paa vers. Det var et indslag
fra den reformerte kirke, som brugte Marots og
Bezas franske oversættelser til Goudimels melo
dier. Gennem Ambrosius Lobvvassers tyske over
sættelse kom disse Davidssalmer og melodier til
Danmark og Norge, hvor mange gik i gang med
at overføre dem til dansk. Vi har bevaret adskil
lige af disse fransk-tysk-danske salmeparafraser,
de fleste dog kun i manuskript, Thomas Willumsens (1600), Isak Grønbæks (1604), Niels Mikkelsens og Anders Siønesens (1610), Sten Billes
(1612), Christen Bjergs (1614) og flere senere.
Denne modesyssel var i sin oprindelse et barn af
kryptokalvinismen. Anders Arrebos Psalter er ikke
et led i denne bevægelse, men et luthersk og na
tionalt modstykke dertil. Han oversatte ikke Lobwassers vers, men gendigtede Bibelens. Han brug
te ikke Goudimels melodier, men formede sine
vers til de kirkemelodier, som allerede var kendt
herhjemme fra Hans Thomissøns salmebog og
Niels Jesperssøns Graduale. Han søgte derved at
tage luven fra den reformerte fransk-tyske mode.
Arrebos Psalter er tilegnet den norske gejst
lighed, »Superintendenter, Prælater, Cannicker,
Probster, Præster og menige Clerici udi Norriges
Rige « som et tegn paa hans taknemlighed for
broderlig omgængelse i den tid, de var kolleger.
Han gør opmærksom paa, at han ikke har for
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met sin gendigtning »vnder de fremmede Franske
Toner, som den gemene Almue icke enten lærd
haffuer, eller (maaskee) ald sin Liifs tid lære
skulde: Men vnder saadanne Melodier, som vdi
Cythara Lutheri oc vore Psalmebøger findis, oc
ellers i vore Christelige Huse giengse ere, skøt
huer Vican og Legmand icke ubekante«.
Han tilegner det norske præsteskab bogen, fordi
mange har takket for hans pønitensesalmer og har
bedt om fortsættelse, fordi han hos dem har mødt
saa megen venlighed og fordi den norske ungdom
har lyst til musik i de lange vinteraftener, og
Davidssalmerne kunde tjene til at hellige deres
»Krogharper, Hackebretter oc Langspil«. Men
især beder han om tilgivelse, hvis han har forar
get nogen ved sin »conversation«. Forordet er da
teret Christi Pjnsels Dag 1623.
Hver af de 150 psalmer har faaet en overskrift
som efterfølges af et kort resumévers. Til grund for
sin gendigtning lægger han Resens bibeloversæt
telse, som han følger ret nøje; den er med til at
forøge versenes sproglige kraft. Men omtrent en
tiendedel af psalmerne er ikke helt Arrebos egne;
han har benyttet tyske versificeringer af Luther,
Cornelius Becker og andre. Hans overskrifter er
ogsaa i mange tilfælde afhængige af Beckers, mens
hans resumévers er frit formede, undertiden ogsaa
uafhængige af bibelteksten.
Denne salmesamling har desuden en litterær be
tydning som det første store danske forsøg i den
nye versekunst. I Tyskland havde Opitz og »det
frugtbringende selskab« (se under Albinus) virket
for en ny poesi og en rytmisk mere formfuldendt
versekunst. Det er ikke helt klart, om Arrebo har
kendt Opitz, men bevægelser i denne nye retning
var ved at opstaa spontant flere steder, bl. a. i
Holland, og Arrebo er altsaa ved at faa fingeren
paa pulsen. Men fingrene er endnu ikke helt øve
de. Af rytmiske hensyn maa han ofte gøre brug af
forkortninger med apostrofer som »mig skal ey
fattis siælens Fød’« o. lign., som han i fortalen be
der læserne om at undskylde.
Det varede da heller ikke længe, inden han be
sluttede sig til en revideret udgave af bogen. Kon
gens bevilling forelaa allerede 22. dec. 1624, forta
len 5. marts 1626, men bogen kom først 1627. I
visse eksemplarer af den nye udgave er den op
rindelige titel bevaret, men i andre kaldes den
blot »En liden Haandbog«. Ved denne revision stil
ler Arrebo sig noget friere til den ordrette gengi
velse af Resens bibeltekst for at kunne foretage
visse stilistiske og metriske forbedringer; han retter lidt grundigere i begyndelsen men snart bliver
det blot en ret mekanisk udrensning af visse en
keltheder eller flytning af ordet »Herre« for at
4«
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faa det til at passe bedre i metret. Man kan ikke
sige, at han bruger den gamle versekunst i 1623
og den nye i 1627; der er kun en gradsforskel, og
forbedringen er ikke betydelig. Ved optagelsen i
salmebøgerne har boghandlerne benyttet 1627-udgaven. Næppe paa grund af psalmeparafrasen,
meget mere paa grund af det kunstfulde »Hexaemeron« har Arrebo faaet hædersnavnet »den dan
ske digtekunsts fader«.
Mærkeligt nok varede det ret længe, inden Ar
rebos salmer i større tal kom ind i salmebøgerne.
I den vigtigste gruppe af de fuldkomne salmebø
ger gik det saaledes: Moltke har 1647 og 1654
endnu kun optaget Ps. 23. Hos Cassube 1661 sker
der et gennembrud, idet han optager 21. De bli
ver alle optaget hos Moltke 1664, og da Cassube
med udgaven 1666 fortsætter Moltkes salmebog,
føres disse salmer videre gennem de følgende ud
gaver til den sidste med 1007 numre ca. 1685.
Der kommer kun to til undervejs. Dan. Paulli har
i »Den siungende Guds-Fryct« 1680 kun optaget 6.
Kun 3 blev optaget i kirkesalmebøgerne K og P,
hvoraf 2 fortsatte til Gb. Kun een af dem blev
bevaret til D, »Herren hånd er min Hyrde god«,
Ps. 23, se II, s. 55 ff. Men dertil kommer »Om
Salighed og Glæde«, se IV, s. 214 ff., som er en
nyopdagelse, der kom ind i R. Se iøvrigt den føl
gende liste.
Det andet digteriske storværk var »Hexameron«,
ogsaa en fordanskning af en fra Frankrig udgaaet
mode. Den franske digter Du Barta havde 1579
udgivet »La premiere Semaine«, som paa alexandrinske vers skildrer skabelsens første uge og hele
skabningens mangfoldighed. Det tyske frugtbrin
gende selskab havde aabnet sin virksomhed med
en tysk oversættelse af dette kunstfulde digt. Og
saa i Danmark blev det beundret og studeret, især
af adelen. Arrebos ven, kansleren Christian Friis,
var levende interesseret i at oprette det danske
sprogs gamle hæder og føre digtningen frem til
den evropæiske højde. Det kunde ske ved en gen
digtning af et saadant berømt værk. Han talte
med Arrebo derom, forsynede ham med den fran
ske bog, en latinsk oversættelse og andre hjælpe
midler, og saa tog Arrebo fat, mere og mere gre
bet af opgaven. Han dannede et nyt metrum paa
grundlag af hexametret og forsynede det baade
med enderim og midterrim. Det blev dog for be
sværligt paa det danske sprogs daværende udvik
lingstrin, og han slog om i alexandrinere, idet han
dog vilde vende tilbage til det første versemaal,
naar han tilsidst skulde skildre søndagen. Endvi
dere forholdt han sig frit til indholdet; han ude
lod og indføjede som det passede ham. De lovpri
sende indledninger til hver dag er originale digt
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ninge, og det er noget af det bedste. I skildringen
af skabelsen og skabningen bliver hans værk en
universel encyklopædi, et udblik over »Guds og
menneskenes tingfyldte verden« (Billeskov Jansen). Skildringerne af den franske natur, geografi,
dyre- og planteverden erstatter han med danske
og især med norske. Derved bliver han en forløber
for Petter Dass (Nordlands Trompet) med hvem
han har betydelig lighed. Desværre naaede han
ikke »den syvende dag«, inden han døde; værket
blev kun et »Hexaemeron«. Det udkom først 1661,
24 aar efter digterens død, udgivet af hans søn
Christen Andersen Arrebo. Trykketilladelsen blev
en ligefrem lovtale, og digtet blev højlig beundret
herhjemme og efterlignet i Sverige af biskop Spegel.
Et sørgedigt over fru Elisabeth Rosensparre,
højdepunktet af Arrebos versekunst, stammer og
saa fra Vordingborgtiden. Ligeledes »Torcular
Christi«, femten prædikener over lidelseshistorien,
og »Ossa rediviva«, femten prædikener over op
standelsen, udgivet af sønnen henholdsvis 1670 og
1681.
H. F. Rørdam: »Mester Anders Christensen Arre
bos Levnet og Skrifter«, Kjøb. 1857. Samme i Kirkeh. Saml., 2, I, s. 538-583. Vagn Lundgaard Si
monsen: »Kildehistoriske studier i Anders Arrebos
forfatterskab«, (Kbh.) 1955. »Anders Arrebo: Sam
lede Skrifter« (udg. af Det danske Sprog- og Litte
raturselskab), I-II, 1965-68. Ehrencron-Muller I,
s. 161-164 (litteraturliste). Carl S. Petersen i »III.
dansk Litteraturhistorie«, I, s. 496-512 og DBL, I,
s. 528-534. Billeskov Jansen, I, s. 110-122, 167169. Ejnar Thomsen i Tidsskr. Danmark 1942, nr.
15, s. 476-480. A. Arnholtz: »Den sapfiske strofe«,
s. 26-27. Hans Brix: Analyser og Problemer, IV.
BH, I, nr. 330-354, Omrids, s. 38-40. Skaar II,
s. 36-41. Blom Svendsen I, s. 85—88. L. B. David
sen: »Melodistoffet i Arrebos Psalter«, Dansk Kir
kesangs årsskrift, 1963-64, s. 22-31. Fl. PaludanMiiller i Roskilde Stiftsblad, april 1962.
(Cas 61 = Cassubes fuldk.sbg. 1661. Mol =
Moltke, aarstal angives ligeledes. Mol-Cas. 64 =
Moltkes salmebog 1664 efterfulgt af Cassubes føl
gende indtil den sidste ca. 1685. Tus = En ny
fuldk. dansk Psb., 1709, »Tusindogti«).
Af ganske Hierte, Siel oc mod. Ps. ni.
Cas 61. Mol-Cas 64. Tus.
K. P 156.
Ah Gud aff Himlen, see nu her. Ps. 12.
Dan. Paulli 1680. Tus.
Salig er den som frycter Gud (1623). Ps. 112.
Den Mand som trolig frycter Gud (1627)
Cas 61. Mal-Cas 64. Tus.
De trengde mig af Vngdom op. Ps. 129.
Cas 61. Mol-Cas 64. Tus.
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For dit naffns skyld frelss mig min Gud. Ps. 54.
Cas 1684.
Fra onde Folck vdfrj du mig. Ps. 140.
Cas 61. Mol-Cas 64.
Frelss mig min Gud, oc skaff mig ret. Ps. 26.
Tus.
Gud ieg forlader mig paa dig. Ps. 71.
Cas 1684. Tus.
Haleluja, Loffuer Herren i hans hellig Kircke.
Ps. 150.
Cas 61. Mol-Cas 64.
Her an, wi vill’ met sang oc fryd (1623). Ps. 95.
Her frem, wi vill’ ... (1627)
Cas 61. Mol-Cas 64. Tus.
Herre Gud du som est vor bolig (1623). Ps. 90.
Herre Gud vor vaaning oc bolig (1627)
Cas 61. Mol-Cas 64. Tus.
Herren hånd er min Hyrde god. Ps. 23. Se II, s.
55 ffMol 47, 54. Cas 61. Mol-Cas 64. Tus.
K. P 152. Gb 205. MB 319. R 292. N 338.
KH 313. D 497.
La 374. Hauge 202. La rev 518.
Herren er mit Liuss saa klar (1623). Ps. 27.
Herren hånd er min Lycte klar (1627).
Cas 61. Mol-Cas 64.
Hvor elskelig din Bolig er. Ps. 84.
Cas 61. Mol-Cas 64.
I Stilhed oc Tolmodighed. Ps. 65.
Cas 61. Mol-Cas 64.
Jeg glæder mig ræt hiertelig (1623). Ps. 122
----------- nu hiertelig (1627).
Cas 61. Mol-Cas 64. Tus.
Jeg slutted i mit Hierte saa. Ps. 39.
Cas 61. Mol-Cas 64. Tus.
Loff min Siel din Hcrr’ oc Gud. Ps. 104.
Cas 61. Mol-Cas 64.
Med lyst oc glæde siunger. Ps. 33.
Cas 61. Cas-Mol 64.
Min Gud, huo skal her som en Giest. Ps. 15.
Cas 61. Cas-Mol 64. Tus.
K. P 225. Gb 278.
Min Gud, min Gud, jeg klage maa. Ps. 22.
Cas 61. Cas-Mol 64.
Naar ieg i største nøden staar og veed ey. Ps. 121.
Cas 61. Mol-Cas 64.
O Herre Gud du hør min bøn, Mit haab lad.
Ps. 102.
Cas 61. Mol-Cas 64. Tus.
O Herre Gud du hør min’ ord (1623). Ps. 5.
O Herre Gud min Ord bønhør (1627).
Cas 61. Mol-Cas 64. Tus.
Om Salighed oc Glæde. Ps. 118b. Se IV, s. 214 ff.
(Paaske Triumph)
R 283. N 151. KH 267. D 225.
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La 365. Hauge 194. La rev 356. Nynorsk 282.
Salig er den som er befrjd. Ps. 32.
Cas 61. Mol-Cas 64.
I »Tusindogti« findes følgende salmer af Arre
bo, mere eller mindre omarbejdede.
All Jorden Herrens er. Ps. 24.
Meget bearbejdet.
De som paa Herren kaste. Ps. 125.
Bearbejdet og udvidet.
Fortørnis ey, oc nidkiær vær. Ps. 37.
Meget omdigtet, noget udvidet.
Jeg lyffter op min Øyen til dig. Ps. 123.
Omdigtet og udvidet.
Ret salig er foruist den mand (1623). Ps. 1.
Lycksalig er ... (1627).
Noget bearbejdet.
Naar Gud i Hused icke er. Ps. 127.
Omarbejdet.
O Herre Gud mig icke straff. Ps. 38.
Meget omarbejdet, noget udvidet.

AURILESIUS, NIELS PEDERSEN
I salmebogens forfatterregister anføres Niels Pe
dersen som forfatter til salmen »Naar jeg betæn
ker tid og stund«. Han skal være født i landsbyen
»Aurilesia« paa Sjælland. Det kan sigte til Aarløse i Terslev sogn eller Arløse i Førslev sogn. Han
blev født 1601. Hans forældre Peder Nielsen og
Dorthe Hansdatter var i hvert fald bønder i Midtsjælland. Han gik i skole i Køge og Roskilde og
blev student fra Herlufsholm 1620. Allerede i stu
dentertiden kom han paa udenlandsrejse med sin
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tidligere rektor Jacob Brochmand, som døde paa
rejsen. Snart efter rejste han ud paany som hov
mester for Erik Pors, tillige støttet af et kongeligt
rejsestipendium. Han besøgte universiteterne i
Wittenberg, Tiibingen, Leipzig, Jena og Basel, var
ogsaa i Frankrig, og studerede overalt flittigt de
orientalske sprog. Straks efter sin hjemkomst blev
han 1626 udnævnt til professor i disse sprog, tog
1. maj 1627 magistergraden og 28. sept. 1630 den
teologiske doktorgrad. Samme aar blev han teolo
gisk professor, 1632 universitetets rektor. Hans
løbebane var straalende, men kort. Han døde al
lerede 4. okt. 1634 af »blodsot«, kun 33 aar gam
mel. Han havde dog naaet at fuldføre ikke min
dre end 12 latinske skrifter, deriblandt gode lære
bøger i hebraisk.
Han ægtede 1628 Mette Vinstrup, en datter af
den afdøde Sjællands biskop Peder Jensen Vin
strup.
Oplysningen om hans forfatterskab til den
nævnte salme stammer fra Nyerup, som ikke næv
ner nogen dokumentation, men kan bygge paa, at
salmen er et akrostikon paa navnet »Niels Peder
sen«, og da den siges at være kendt 1633 kunde
det jo nok passe. Imidlertid har den norske hymnolog P. E. Rynning fundet den i et haandskrift,
som i det væsentligste var færdigskrevet 1611 og
har begrundet, at forfatteren var den norske præst
Peder Nielsen i Jølster, som havde indskrevet sin
afdøde søn Niels Pedersens navn i dens vers. Se
IV, s. 9.
Oldenburg og Kierkegaards »Nordisk Tidskrift for
christelig Theologi«, III, 1841, s. 154-156, 263266. DBL I, s. 579.

B
BALLE, NICOLAI EDINGER
N. E. Balle blev født 12. okt. 1744 i Vestenskov
ved Nakskov som søn af sognedegn Søren Petersen
Balle og Margrethe Dorothea Mundt. Han gik i
skole i Nakskov, senere i Slagelse, blev student
1762 og cand. theol. allerede 1765. I aarene 176669 var han paa en længere studierejse, hvor han
bl. a. opholdt sig i Leipzig og hørte Gellert. løv
rigt udmærkede han sig saaledes, at Københavns
universitet i hans fraværelse tildelte ham magister
graden, for at et andet universitet ikke skulde
komme først. Hurtigt efter hjemkomsten 1769
rejste han ud igen som hovmester for grev Dit
lev Reventlows sønner, denne gang til Gottingen,
hvor han studerede kirkehistorie og orientalske
sprog.
Paa rejserne fik han et fyldigt indtryk af de nye
tanker og metoder indenfor teologien. 1770 blev
han dekan for Kommunitetet og Borchs kollegium,
men skønt det tegnede til en videnskabelig løbe
bane, blev han præst i Kettrup og Gøttrup i Han
herrederne, maaske for d. 8. okt. at kunne gifte
sig med Frederikke Severine Grundtvig (174781), maaske ogsaa fordi Struensees styre i Kø
benhavn ikke passede ham. Men allerede 20. marts
1782 udnævnte Guldberg ham til teologisk pro
fessor. Han forelæste baade over dogmatik, ekse
gese og kirkehistorie. 1774 tog han doktorgraden
og blev udnævnt til hofpræst.
Da hans første hustru var død, giftede han sig
10. maj 1782 med Johanne Frederikke Harboe
(1756-1802), datter af biskop Ludvig Harboe
(s.d.), blev sin svigerfaders medhjælper i bispeembedet og hans efterfølger 1783. Dermed havde
han faaet en af de sværeste opgaver, som nogen
dansk biskop havde haft. Allerede som professor
var han blevet mødt med store forventninger af
studenterne, fordi han var den nye tids mand, men
som aarene gik tyndede det ud i auditoriet, fordi
han ikke var radikal nok. Som teolog var han
overbevist om, at der var overensstemmelse mel
lem aabenbaringen og fornuften, og derved blev
han staaende, mens tidsaanden efterhaanden lagde
en saadan vægt paa fornuften, at den blev over

ordnet aabenbaringen og skulde bestemme, hvad
denne maatte indeholde.
En frugt af Balles universitetsvirksomhed er
bl. a. følgende skrifter: »Den christelige Troes
hellige Lærdomme«, I-III, 1776-80; »Forkla
ring over de 5 første Capitler af Matthæi Evan
gelium«, 1779; »Apostlen Pauli mindre Breve«,
I-II, 1784-85.
Som biskop vilde han gerne komme tidsaanden
saa meget i møde, som det var muligt uden at
forlade skriftens grund. Men paa to væsentlige
omraader kom Chr. Bastholm ham i forkøbet med
mere yderliggaaende forslag, end Balle vilde have
stillet. 1785 udkom Bastholms »Forsøg til en for
bedret Plan i den udvortes Gudstieneste«, som
Balle i det store og hele afviste i forordet til tre
ordinationstaler, som han udgav: »Vei til Hæder
lighed for Geistlige«. Bastholm havde f. eks. ment,
at alle dogmatiske, moralske og historiske salmer
skulde udelades; der skulde kun synges lovsange
om Guds storhed. »Vore Psalmer bør blive, hvad
de efter deres Natur skulle være: Sidens Opløf
telser til Gud, Udflydelser af Hiertets Følelser,
som er igiennemtrængt af Guds Storheds, Uende
ligheds, Viisdoms, Almagts og Godheds Betragt
ning.« Bedesalmer fandt han unaturlige. »Mon et
Barn nogentid kommer syngende til sin Fader,
naar det vil anmode ham om en Velgierning?«
Balle holdt derimod paa de gamle salmer med de
res forskellige sindsstemninger. Naturligvis var det
vigtigt at lovprise Gud, men mennesker har ogsaa
andre behov, som maa komme til orde i salmen.
Samme aar udsendte Bastholm »Religionsbog
for Ungdommen«, som Balle heller ikke kunde
godkende; men faa aar senere benyttede han dog
Bastholms medhjælp til udarbejdelsen af sin »Læ
rebog i den evangelisk-christelige Religion«, som
blev autoriseret 1791 og inden 1794 skulde ind
føres i alle landets skoler til afløsning af Pontoppidans »Sandhed til Gudfrygtighed«. I stedet for
Pontoppidans 759 spørgsmaal og svar indeholdt
lærebogen en systematisk fremstilling. Den fik stor
betydning, men den var for moderat for de libe
rale, for mat og eftergivende for de gammeldags
troende og kættersk for de opvakte, f. eks. »de
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stærke jyder«. Mange steder stod der svære kam
pe om dens indførelse.
I København maatte Balle især kæmpe paa den
anden front. I aarene efter 1790 kan man lige
frem tale om et stormløb mod kirke og kristen
dom. Tankerne fra den franske revolution greb
mange. Voltaires frivole tone fandt efterlignere.
Og efter censurens ophævelse 1890 var der fri
bane for de utallige tidsskrifter og pjecer, som
myldrede frem og fandt en vid udbredelse, fordi
de henvendte sig til folket. De gammeltroende
bøjede hovedet og lod stormen rase. Andre kirkemænd vilde gaa meget langt for at komme tids
aanden i møde, saaledes Bastholm. Grundtvig si
ger i Verdenskrøniken 1812: »Bastholm, der før
ubedet greb Kristendommens Banner, lod det
falde paa Stridens Dag, men Een var der dog, som
baade havde Lyst og Formue til at bære det man
delig, det var Nicolai Edinger Balle ...«
Om Balle havde saa megen lyst, er vel et spørgs
maal; han var egentlig en tungsindig natur; men
han stod paa kirken øverste post og følte sin pligt.
Han begyndte 1793 at holde bibellæsninger i Vajsenhuset, og da dette brændte 1795, fortsatte han
i Garnisons kirke. Skriften, læst og overvejet med
fornuft, skænkede os dog Guds ord og Jesu ek
sempel. Bibellæsningerne fik stor tilslutning, men
blev ogsaa spottet, og kirken blev kaldt et horehus,
fordi man paastod, at byens skøger var mødt op
og havde øvet deres virksomhed under møderne.
Efter en pavse fortsatte Balle dog bibellæsningerne
under omhyggelig kontrol. Efterhaanden lod han
sine foredrag trykke, og der skal have meldt sig
30.000 abonnenter, hvoraf de fleste dog faldt fra.
Bibellæsningerne udgjorde tilsidst 8 bind, »Bibelsk
Søn- og Helligdagslæsning«, 1793-1804.
Et af de mest kendte og omtalte tidsskrifter,
som angreb kirken, var Otto Horrebows »Jesus og
Fornuften. Et Religions-Blad«, som begyndte at
udkomme 1796. Horrebow var, hvad man dengang
kaldte naturalist (»vi ansee Naturen for den eeneste Bog, hvorved Gud veileder os, og Fornuften
for det eneste Orakel, hvorved han taler til os«),
det var ikke noget usædvanligt standpunkt, men
hans form var særligt spottende og stødende. Balle
svarede med et tidsskrift, hvis navn var en fane:
»Bibelen forsvarer sig selv«, 1797-1802. Her tog
han angrebene op eet for eet, efterhaanden som de
kom.
I sin embedsførelse var han uhyre flittig. I løbet
af sin bispetid visiterede han fem gange i alle
kirker og skoler paa Sjælland. Han var meget
virksom for at give præsterne gode raad og gode
kaar, ligeledes for udviklingen af skolevæsenet.
Han var ivrig til at besvare alle indvendinger og
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angreb paa kirke og stat og paa hans egen em
bedsførelse i skrifter som »Pligtankeret« 1793-96
og »Magasin for den nyere danske Kirkehistorie«
1792-96.
Hans sidste aar blev noget roligere. Vinden, som
havde været ham imod i halvfemserne, begyndte
ved aarhundredskiftet at blæse den anden vej.
Begejstringen for den franske revolution var dalet
under rædselsregimentet. En ny presselov af 1799
forbød at spotte kristendommen og kirken, hvor
efter f. eks. Horrebow først blev mere forsigtig og
derefter standsede sit blad. Kants filosofi førte
tanken ind paa andre baner, og romantikken ind
varslede en ny aand i litteraturen. Selv om ratio
nalismen i en mildere form endnu beherskede prædikestolene i en menneskealder, var den fanatiske
og agitatoriske vantro forstummet. Balle, som
havde haft folkets øre i den værste tid, blev hæd
ret med en æresmedalje 1798 med indskriften
»Religionens Ven, Statens Ven«. Han blev kgl.
konfcssionarius 1800 efter Bastholm, tog sin afsked
som biskop 1808, men døde først 19. okt. 1816.
Hans første hustrus brodersøn, som var opkaldt
baade efter ham og hende, Nikolai Frederik Seve
rin Grundtvig, som langtfra var enig i hans teologi
eller yndede hans salmebog, kunde med rette
skrive ti aar senere: »Tak, vor^Fader, for dem alle
fra Ansgarius til Balle«.
Han var ingenlunde noget digterisk gemyt. BH
tillægger ham »ifølge sagnet« to salmer: »O Gud!
du er stedse blid«, E 442, til brug under smitsom
me sygdomme, og »O Fader! Gud! din Godheds
Spor«, E 455, en vaarsalme; men den sidste er dog
en meget fri bearbejdelse af Hans Thomissøns
oversættelse af Nicolaus Hermans »Gott Vater,
der du deine Sonn«, se IV, s. 126 ff. Hans salme
historiske indsats bestaar ikke i salmer, men i en
salmebog.
Salmebogen blev af mange i den tid betragtet
som et museum for gamle ord og forældede be
greber. Allerede Guldberg vilde udelukke histori
ske salmer og ændre »uædle« udtryk. Gb var dog
blevet et ret konservativt arbejde, fordi de to trediedele bestod af de gamle salmer, som kun var
meget lempeligt ændrede. Den sidste trediedel,
fru Boyes, stak ikke særligt dybt, var dels jævne i
Gellerts stil, dels svulstige i Klopstocks, følelses
fulde, endnu ret ortodokse, men dog med en un
derstregning af dyden. Balle forsvarede nok Gb i
de første aar, men da man 1786 vilde indføre den
ogsaa i landdistrikterne og afæskede ham en er
klæring, havde han en del betænkeligheder og ud
talte sig for et frit salmevalg. Man spurgte præ
sterne om deres mening, biskopperne afgav er
klæringer, og skrivelser gik frem og tilbage i nogle
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aar, og Balle var da kommet til den overbevis
ning, at Gb indeholdt mange salmer, som over
steg almuens begreb, at en række nyere digtere
maatte kunne bidrage til noget nyt og bedre. Kan
celliet billigede i en skrivelse af 20. nov. 1790, at
Balle tog fat paa arbejdet med en ny salmebog,
og indførelsen af Gb i landdistrikterne kunde hol
des hen, til en ny salmebog forelaa.
Den 28. nov. 1790 samledes hos Balle nogle
aandelige digtere, som nedsatte en kritisk kom
mission med følgende medlemmer: Ove Malling,
W. Abrahamson, K. L. Rahbek, Edvard Storm,
H. V. Riber og naturligvis Balle selv. De aandelige
digtere bestemte ogsaa, at en lang række andre
aandelige digtere skulde indbydes til at sende bi
drag til den nye salmebog. Den kritiske kommis
sion samledes hos biskoppen 12. dec., fordelte ar
bejdet og bestemte, at den nye salmebog ikke
skulde indrettes efter søndagene (som K og Gb),
men efter materierne (ganske vist ikke de samme
materier som P), og endelig at man skulde holde
ordinært møde hveranden søndag. Dermed var
man kommet i gang.
Man tænker sig i almindelighed, at Balles be
tydning for arbejdet væsentlig bestod i korrespon
dancen udadtil, at føre forsædet i kommissionen
og deltage i dens t^iskussioner, eventuelt paa en
modererende maade. Men i virkeligheden deltog
han paa lige fod med de andre i forberedelsen til
møderne ved at udvælge og bearbejde salmer, som
eventuelt kunde optages. Saaledes var det i hvert
fald i begyndelsen. Den 13. marts 1791 paatog han
sig at gennemse Boyes og Nimbs salmer »om noget
deri var at finde, som kunde være tjenligt«. Det
lyder mærkværdig overfladisk. Den 26. juni med
delte biskoppen, at han havde gennemgaaet Kingos salmebog »og fundet adskilligt, som maatte
tages i betragtning«. Han havde forbedret 5 styk
ker, og man anmodede ham om at prøve paa at
forbedre ogsaa de andre. Den 7. aug. fremlagde
han 4 bearbejdelser fra Kingos salmebog, som han
havde foretaget. Og endelig den 26. dec., hedder
det i protokollen, blev »Biskoppens Psalmer igennemgaaede og forbedrede«. Skaar mener at kunne
regne ud, at det var nr. 92, 242, 295 og 527 i E.
Disse bemærkninger stammer alle fra kommissio
nens første arbejdsaar. Naar Jens Møller siger, at
Balle ikke tog del i omarbejdelser, kan det være
rigtigt for den følgende tid. BH tilføjer dog, at
»Sagnet« tillægger Balle forfatterskabet til nr. 442
°g 455Der udkom et prøvehæfte 1793: »Evangeliskchristelig Psalmebog samlet af et Selskab og udgi
vet som et Forsøg«. Et nyt prøvehæfte med samme
titel og ordning af stoffet, men nye salmer, udkom
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1795. Da vajsenhuset brændte samme aar og der
med det store restoplag af Gb, blev arbejdet
fremskyndet, og d. 14. sept. 1797 var manuskrip
tet færdigt og blev indsendt til kancelliet, og kom
misionen opløste sig efter at have holdt 377 mø
der, og Balle skrev i protokollen: Gud være priset!
Den 13. april 1798 blev »Evangelisk-kristehg
Psalmebog, til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt«
godkendt ved kgl. resolution. Den blev ikke paa
budt som Lærebogen, men kunde indføres ved
menighedernes frie valg. Dens tilblivelse, indhold
og særpræg, indførelse og brug skal nærmere om
tales i en senere sammenhæng, hvorfor her kun
følgende antydninger:
Den indeholdt 560 salmer, ordnet i tre hoved
grupper:
1. Lov- og Takkepsalmer. Herunder 40 om
Guds væsen og egenskaber, 13 om skabelsen, 56
om forsynet. Derefter om forløsningen ved Jesus
(23), Jesu fødsel (7), lidelse og død (20), op
standelse (14), himmelfart (7), regering over kir
ken (6). Guds Aasyn og ord (7), lyksalighed efter
Døden (24). Ialt 226.
2. Bedepsalmer. Herunder »sand kristendom«,
omvendelse, tro, syndsforladelse, kærlighed til Gud,
til os selv og næsten, herunder dyderne (Virksom
hed, Aarvaagenhed, Ydmyghed, Fliid, Nøisomhed,
Broderkierlighed, Fredelighed, Borgersind, Sam
vittighed). Endvidere Jesu efterfølgelse, ordet,
bønnen, daaben, nadveren, døden, opstandelsen,
dommen og saligheden. Ialt 217.
3. Tidspsalmer. Aarstider, morgen og aften,
maaltid, kirkelige handlinger paa land og sø, men
neskelige situationer osv. Ialt 117.
Naar denne bog skal bedømmes nogenlunde ret
færdigt, maa man ikke glemme, at den i grunden
er et apologetisk arbejde. Den vender front imod
tidens vantro og søger at forsvare og bevare saa
meget af kristendommens grundsandheder, som
det var muligt, - og som man fandt fornuftigt!
Sprogligt og begrebsmæssigt bøjer den sig ned til
de enfoldige, som tidens spottende vantro ogsaa
søgte at vinde.
Man kan meget vel kalde den rationalistisk,
naar man i dette udtryk samler dens præg af ti
den, men i rent teologisk forstand maa indholdet
nok kaldes afbleget ortodoksi. Første trosartikkel
er stærkt understreget. De væsentligste dogmer i
anden trosartikel, Jesu guddommelighed, forso
ningen og opstandelsen er bibeholdt, men Helvede
og Djævelen er forsvundet, og troen paa menne
sket tilsvarende vokset. I tredie trosartikkel er Hel-
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ligaanden blevet stedbarn, idet der kun er een
egentlig Helligaandssalme.
Tidens modvilje mod historien mærkes paa to
maader. Der er ingen bibelhistoriske salmer. End
ikke julesalmerne nævner ord som Bethlehem,
jomfru Marie, stald og krybbe, hyrder og engle
sang. Det nævnes, at Jesus blev »født«, men det
synes at være en uvedkommende tanke, at han har
været barn. Tilfældige historiske sandheder har
ingen betydning for de evige fornuftsandheder,
man vil forkynde og besynge.
Ringeagten for det historiske viser sig ogsaa
ved, at alle salmer er blevet ændret i kommissio
nen, undertiden flere gange, ikke blot de gamle,
men ogsaa de nye, som kommissionen havde be
stilt hos samtidens aandelige digtere. Denne trang
til at gøre det »anderledes«, hvorved ofte en li
gegyldig ting erstattes med en anden, har næsten
et manisk præg.
Meget ofte gaar ændringerne ud paa at for
vandle salmerne til bøn. »Bedepsalmer« er ikke
blot et karakteristisk navn for et hovedafsnit, som
omfatter hele kristenlivet, men ogsaa i de andre
afsnit er mange salmer ændret til bedesalmer.
Værst er det gaaet ud over poesien. Ikke blot
kommissionens medlemmer, men tiden i det hele,
havde forsaget fantasien til fordel for en graa
forstandighed. Tidens følsomhed og optimisme
svinger sig meget ofte op til ordet »Held«, et af
de mest karakteristiske ord i bogen. Man rimer
paa ubetonede slutstavelser, og skal det være sær
lig godt rimer man ved at gentage det samme ord.
Prægnant digtersprog er ændret af frygt for, at
menigmand ikke skulde forstaa det, eller de dan
nede skulde støde sig derover. Det konkrete er
saa vidt muligt erstattet af noget mere alment;
Brorsons nælde er blevet et farveløst straa.
Men bogens tale om Gud, dyd og udødelighed
er sunket dybt ned i folkesjælen og blevet hoved
punkter i dansk folkekristendom.
Erslew I, 50-55. M. Neiiendam i DBL II, 4551. Bj. Komerup i »Den danske Kirkes Historie«
V, s. 350-494. Rønning DS, 71-78. Samme: »Ra
tionalismens Tidsalder« III, 2, 1899, s. 158-288.
L. Koch: »Biskop N. E. Balle«, 1876. Emst Schebel: »Bastholm og Balle« i Dansk Maanedsskrift
1868, II, s. 173-308. Fr. Nielsen: »Bidrag til den
ev.-kr. Psalmebogs Historie«, 1895. N. F. S. Grandtvig: »Kort begreb af Verdens Krønike«, 1812, s.
346-350. Kirkehist. Saml. 2, II, s. 775-812; 6, IV,
361-364; 4, V, 59. BH II, LXI ff.
Balles salmer.
At Balle har bearbejdet salmer, er sikkert. Om det
er nedennævnte, er usikkert. At de siden er »for

bedrede« af andre, er sikkert. At der er flere, er
sandsynligt, men vi ved intet derom.
Original:
E 442. O Gud! du er jo stedse blid.
Bearbejdelser:
302. Du ene værdig er, du alle Herrers Herre
Brorson: Du est alene værd, o Gud for
alle Guder.
Gersdorff: Nur du bist wiirdig, Herr, du
groszer Gott der Gotter.
295. Gud! hvad du vil, det altid skee.
Thomissøn: Hvad min Gud vil, det skee
alle tid.
Albrecht: Was mein Gott wil, das gescheh
alzeit.
Se II, 230 ff. Th. K. P.
527. Lov, Tak og Priis og Ære.
(?): O Menneske, vilt du betænke, v. 11.
Th. K. P.
(?): O Mynsche, wyl gedencken.
92. Min Siel! hvi vil du græmme dig?
Thomissøn: Mit hierte hui gremmer du
dig.
Oemler(P): Warumb betrubst du dich,
mein hertz.
Se III, 378 ff. Th. K. P.
455. O Fader! Gud! din Godheds Spor.
Thomissøn: O Gud Fader, din sol saa
skøn..
Herman: Gott Vater, der du deine Sonn.
Se IV, s. 126 ff. Th. K. P.
242. O Herre! frels min svage Dyd.
(?): O Herre, frels mig og døm min Sag.
Sachs: Richt mich, Herr, vnd fiir mir mein
sach.
Sel, s. 3ioff. Tv. Th. K. P.
185. O priser, frelste Skarer. (?)
Brorson: Slaar sammen alle hænder.
Rist: Frolokket jtz mit Hånden.
Gb 7: Saa priser alle Skarer.
(Malling eller Riber?)

BALSLEV, CARL FREDERIK
C. F. Balslev, biskop i Ribe, blev født 10. jan.
1805 i Haarslev præstegaard paa Nordfyn som
søn af konsistorialraad Rasmus Balslev og hustru
Anna Salome Lautrup. Han blev undervist hjem
me af sin fader, til han 1817 kom i Odense Kate
dralskole, hvorfra han 1822 blev student. 1827
blev han teologisk kandidat og var derefter lærer
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i København, bl. a. 3 aar paa det VVestenske Insti
tut. 1833 blev han sognepræst i Vejerslev og Blidstrup paa Mors, 1850 stiftsprovst i Ribe, 1860
sognepræst i Nørre Broby paa Fyn, 1861 tillige
provst i Sallinge Herred og endelig 1867 biskop i
Ribe til sin død 11. marts 1895.
1878 blev han kommandør af Dannebrog af 1.
grad, og ved sit 50 aars præstejubilæum fik han
kongens anerkendelse for sin nidkærhed og dygtig
hed som embedsmand, og det teologiske fakultet
meddelte ham den teologiske doktorgrad honoris
causa.
Som biskop var han en mild og forstaaende fo
resat for sine præster, hvis ve og vel laa ham
stærkt paa sinde. Han var høj og statelig af ud
seende, jævn og folkelig af væsen og havde en
uopslidelig arbejdsevne, som han bevarede til sin
død. Det var ham en speciel fornøjelse selv at le
vere tegninger til nye præstegaarde.
Han var gift tre gange, første gang 1833 mcd
Ulrikke Christine Boesen, født 28, juli 1807, død
13. febr. 1837, anden gang 1839 med hendes
yngste søster Louise Eleonore Boesen, født 28. jan.
1818, død 17. nov. 1850; de var døtre af justitsraad Johannes Boesen i København og søstre til
den senere biskop i Slesvig, U. S. Boesen (se
denne!), medudgiver af Meyer og Boesens salme
bog, »MB«. Tredie gang blev Balslev gift 1853
med Maria Elise Hansen, født 3. aug. 1824, død
23. april 1895, datter af sognepræst og provst Jep
Hansen i Hjordkjær, overkonsistorialraad, en tid
superintendent for de danske sogne i Slesvig.
Balslev har oversat F. M. Franzéns salme »Den
korta stund jag vandrar har«, Wa 119, saa tem
melig ordret, at rimene er blevet daarligere eller
helt forsvundet. Den blev optaget i Hjorts »Gamle
og Nye Psalmer« 1843, nr- 320> men kom ikke ind
i salmebøgerne.
Det fik derimod enestaaende betydning for ef
terslægten, at Balslev selv underviste sine børn
hjemme. Frugten af denne undervisning blev to
berømte bøger:
»Bibelhistorie tilligemed Lidet af Kirkens Hi
storie efter Apostlenes Dage. Til Brug for Almue
skoler«, Kjøb. 1844. I denne bog har Balslev paa
tre steder i korte vers, som utallige danske børn i
sin tid har lært udenad, givet essensen af bibelske
digte: »Lovsynger Herren! hans Arm er stærk«,
en gengivelse af Mirjams sang, 2. Mos. 15, »O
Herre, udslet min Synd saa svar« (se denne!), Da
vids bøn i Ps. 51, som nu er blevet optaget i D
440, og endelig »Ved Babylons Floder med Graad
vi sad«, efter Ps. 137.
»Luthers Catechismus med en kort Forklaring.
En Lærebog for den uconfirmerede Ungdom«,
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Kjøb. 1849. Den trængte efterhaanden Balles læ
rebog til side og har til nu (1957) oplevet 342
oplag. Det er en fortræffelig systematisk bog, som
præster og lærere dog nok paaskønner mere end
børnene. Den er ikke krydret af vers eller andet,
som taler til følelse og fantasi.
Erslew Suppl. II, 59. Grohshennig II, 524. Poulsen
V, 139-144.
O Herre, udslet min synd saa svar. D 440.

BARING-GOULD, SABINE.
S. Baring-Gould blev født 28. jan. 1834 i Exeter,
studerede ved Clare College i Cambridge, blev
kapellan i Horbury nær ved Wakefield 1864, i
Dalton, Yorkshire 1867, sognepræst i East Mersea,
Essex, 1871, og endelig i Lew Trenchard, Devonshire, 1881. Som landsbypræst havde han tid til at
studere og skrive, og han havde en fantastisk ar
bejdskraft. Der er faa, der har skrevet saa meget
og samtidig saa godt, siger englænderne. De bedst
kendte af hans værker er »Curious Myths of the
Middle Ages« 1866, to bind; »Religious Beliefs«
1869, to bind; »The Golden Gate« og »The Silver
Store« 1870; »Lives of the Saints« 1872-77, hel
genbiografier i 15 bind; »The Mystery of Suffe
ring« 1877; »Ecclesiastical Art« 1873; »Court
Royal« 1886, tre bind; »Our Parish Church«,
»Our Country Life«, »Historie Oddities«, to bind,
1889; »In the Roar of the Sea«, to bind, »The
Tragedy of the Cæsars«, to bind, »Curuous Survivals« 1892; »The Queen of Love«, tre bind, »Old
Fairy Tales« 1894. »Christians of all sorts« 1903.
Dertil kommer poesien: »Church Songs« 1884 og
»Songs of the West« 1891. Endelig mange bind
prædikener. Alt med egen haand, uden sekretær.
Han døde 1924, 90 aar gammel.
Hans salmer blev først offentliggjort i »The
Church Times«, H.A&M 1868 og 1875. Den mest
berømte er »Onward, Christian Soldiers«, som
han skrev for sine søndagsskolebørn 1865, se »Frem
i hellig leding«, V, s. 326 ff. Nævnes maa ogsaa
en paaskesalme »On the Resurrection Morning«
og en aftensang »Now the day is over«. Blandt
hans bedste, maaske den mest berømte efter »On
ward, Christian Soldiers«, har vi særlig grund til
at nævne »Through the night of doubt and sorrow«, som først blev offentliggjort i »People’s
Hymn-Book« 1867 og optaget i H.A&M 1875,
hvorfra den gik ud over verden. Det er Ingemanns
»Igennem nat og trængsel«, som er blevet over
sat og omskrevet i marschtakt og har faaet noget
soldatermæssigt over sig. For første gang blev
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derved en dansk salme verdensberømt, se II, s.
360.
Julian, 114. Canon Duncan: »Popular Hymns«,
London u. a., s. 275. Arthur Temple: »Hymns we
love«, London 1954, s. 155. W. J. Limmer Sheppard: »Great Hymns and their stories«, London
■9531 s' 7°- Louis F. Benson: »Studies of Familiar
Hymns«, First Series, New Edition, Philadelphia
1926, s. 107-116. E. E. Ryden: »The story of Chri
stian Hymnody«, Rock Island 1961, s. 220 ff,
404 ff.
BARTELSEN, MORTEN
Salmen »Mit hjerte gøres mig bange« er et akro
stikon; versenes begyndelsesbogstaver danner nav
net Morten Barteisen. Thuner mener derfor, at
dette maaske kan være forfatterens navn. Man
kender imidlertid ikke nogen af dette navn, og
salmen minder paafaldende om Hans Christensen
Sthen baade i tankegangen, ordvalget, typiske ven
dinger og brugen af omkvæd. Sthen ynder ogsaa
at indflette ikke blot sit eget navn, men ogsaa
andres i sine salmer. Selv om salmen ikke findes
i Sthens Haandbog eller Vandrebog, men først
i Anna Gyldenstjernes haandskrift 1611, maa man
antage, at Sthen er forfatteren, og at han med
denne salme har villet trøste en mand ved navn
Morten Barteisen, som maaske har boet i Hel
singør eller Malmø og maaske har været i fængsel.
Ogsaa RT1 og KH har regnet med Sthens forfat
terskab. Se nærmere III, s. 401 ff.
BANCKE, MOGENS
Det vides ikke, hvor og naar Mogens Bancke er
født. Han nævnes første gang 1553 som præst i
Allinge og landsskriver paa Bornholm. 1558 efter
fulgte han Arvid Pedersen (s.d.) som sognepræst
ved St. Ibs kirke, og 1560 blev han tillige øens
provst. Ligesom Arvid Pedersen havde han svært
ved at gøre sig gældende overfor præsterne ved
provstevisitatserne, men da dette siges om alle de
første lutherske provster paa øen, har det nok væ
ret præsternes fejl. Som præst ved St. Ibs virkede
Bancke i 30 aar. Som en af den bornholmske
gejstligheds udsendinge var han 1584 til stede ved
prins Christians hyldning paa landstinget i Lund.
I de sidste aar maatte sognepræsten i Østermarie
overtage provstegerningen for ham under hans
svaghed. Han døde 1588 og blev efter sit ønske
begravet under døbefonten i St. Ibs kirke.
Hans Thomissøn optog tre af hans salmer 1569,
»Nu trøste du dig som sorrigfuld er«, som kaldes
trøst i gode venners dødelige afgang, endvidere
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»O Herre for dig ret ynckelig« og »Vi takke dig
o Gud vor Fader kiere«, den første med Banckes
navn under, de to sidste med initialerne M. B.,
men allerede i næste udgave er disse initialer æn
dret til det fulde navn. I en senere udgave, Th
1586, fremkom yderligere »Jeg stod en Morgen
saa hemmelig«, en vekselsang mellem evangeliet
og synderen om loven og evangeliet og deres frugt.
Mogens Bancke er den første danske salmedig
ter, som har digtet og udgivet en hel »aargang«
salmer, »Alle Søndagers oc Festers Euangelia fra
første Søndag i Aduent/ oc til Aduent igen/ det
gantske Aar igennem. Gud almectigste til Loff/
oc alle godhiertige Christne til Trøst oc Gudeligheds forbedring. Vdi Rim at siunge sammensæt.«
Med en fortale, der er dateret 1. febr. 1578 og sti
let til høvedsmanden paa Hammershus, Mogens
Gøye (Gjøe) til Galmindrup, udtaler han ønsket
om, at ogsaa lægfolk, der har svært ved at lære
evangelierne, kan lære at synge dem, »besynder
lige her paa dette Land/ Huor saa mange end
ocsaa blant Bondefolcket (almindeligere end i
somme andre Land, des Gud være loff) som kun
de læse Prent og Scrifft/ Gud giffue/ at saadant
maatte skee Christi Kircke til nogen forbedring.«
Biskop Poul Madsen har 19. april 1580 skrevet en
rosende fortale, hvor han dog forsigtigt noterer, at
det ikke er meningen, at de almindelige salmer i
kirken skal forandres eller aflægges, men det vilde
være godt, om unge folk vilde bruge Banckes sal
mer i stedet for boleviser og unyttige og uhøviske
sange.
Denne aargang salmer blev tilsyneladende yn
det, og en ny udgave af bogen udkom 1586. Det
er en ganske jævn genfortælling af søndagsevan
gelierne uden noget digterisk tilskud. Lyskander
kalder Bancke en dygtig prædikant, musiker og
digter, mens Judichær bruger ham til eksempel
paa, hvorledes vers ikke skal skrives. Erik Dal kal
der disse salmer et hæderligt forsøg paa reform
metriske vers. Baade ros og dadel er berettiget.
Banckes fire salmer i Th er efter tidens maal gode,
men evangeliesalmerne er ringere. Det mislykkes
ofte for langt større digtere at holde inspirationen
levende gennem en hel »aargang«. Det bliver ofte
til uinspireret haandværk.
M. Gjellerup i Bricka 1,471-472. BH, nr. 88-90,
Omrids, s. 21. Skaar II, 186-187. A. Arnholtz:
»Den sapfiske Strofe«, 1946, s. 18, 26. K. M. Ko
fod: »Bornholms Kirkehistorie«, I, 1920, s. 34635°) 355~357- Erik Dal: »Danske Metrikere«, IIA,
1960, s. 199.
Vi tacke dig O Gud vor Fader kiere.
Th 310. (Mol. Cas. Tus.) K. P 446 Gb 98. E 4.
La 450. Hauge 87.
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Nu trøste du dig som sorrigfuld er.
Th 345. (Mol. Cas.)
O Herre for dig ret ynckelig.
Th 210. (Mol. Cas.)
Jeg stod en morgen saa hemmelig.
Th 1886. (Mol. Cas.)

BARSTAD, JOHANNES ANDREAS
Johannes Barstad blev født 7. april 1857 i Volda i
Norge og var altsaa sunnmøring ligesom to andre
nynorske salmedigtere, Bernt Støylen og Anders
Hovden. De var alle tre bondesønner. Johannes
Barstads fader, gaardbruger, bygmester og smed
Lars Henriksen Barstad (1815-96) stammede fra
Ørsta. Hans moder Gurine Elisabet Rasmusdatter,
født Aarflot (1818-86), var datter af lensmand
og stortingsmand Rasmus Aarflot, hvis søster var
den kendte salmedigter Berthe Canutte Aarflot.
Johannes begyndte efter sin konfirmation at
læse latin og græsk, kom siden paa lærerskolen
i Volda, fik 1877 studentereksamen i Oslo, og un
der det paafølgende teologiske studium oplevede
han et aandeligt gennembrud. Da han 1883 havde
faaet sin embedseksamen, var han først omtrent
fire aar lærer ved Wieses pigeskole i Stavanger og
blev derefter 1886 kaldskapellan i sit hjemsogn.
Paa den tid gik der en stor vækkelse hen ovei
sognet og egnen. Her fandt Barstad sin plads og
fik en medhjælper i sognepræstens personelkapel
lan Halfdan Møller. Der blev dannet et Indre
Missions samfund med Barstad som formand, og
der blev af lægfolk organiseret et omfattende dia
konarbejde for sognets fattige og syge. Kirken var
overfyldt. Barstad skriver, at det var let at præ
dike i de dage; den hungrende forsamling ligefrem
trak prædikenerne ud af præsten.
Paa et stort lærermøde i Ørsta 1889 fik Bar
stad og Møller den tanke, at der burde udgives et
kristeligt opbyggelsesblad paa nynorsk. Han havde
i studietiden haft lidt forbindelse med Ivar Aasen,
og en artikel af Garborg 1878 fik ham til at tage
den beslutning, at han vilde være »maalmand«.
Som bondesøn var han vant til at tale sproget,
men at skrive det var noget helt andet. De to præ
ster gik da til nynorsk aftenskole sammen med de
unge, bl. a. cand. theol. Anders Hovden.
Bladet kom ud 1889 og fik navnet »Stille Stun
der«, det første kristelige blad paa nynorsk. Det
vakte et betydeligt røre, fordi nynorsken ellers paa
den tid blev betragtet som »fritænkermaalet«.
Støylens første salme blev trykt i det første num
mer, og mange salmer af ham, Barstad, Hovden
og Blix blev siden trykt der for første gang.
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1896 blev Barstad konstitueret som sognepræst
i Volda, 1900 udnævnt, og fra 1905 var han til
lige provst i Sunnmøre. 1918 blev han forflyttet
til Voss. 1928 faldt han for aldersgrænsen og flyt
tede tilbage til Volda, hvor han døde 7. jan. 1931
og blev begravet lige udenfor kirkedøren.
Han var gift to gange, først med Ragnhild Sal
vesen fra Stavanger, som døde 16. marts 1902,
derefter 26. marts 1904 med Eleonore Bentzen,
født i Oslo 1. aug. 1881, datter af stadsfysikus
Gotfred Eugen Bentzen og hustru Rachel Skarsteen, som havde været diakonisse.
Barstad udgav nogle af sine salmer i »Kvæde«
1904. Senere kom »Klokkeljod« 1914. Et særlig
betydningsfuldt arbejde fik han, da han 1916
blev medlem af den komité, som skulde vurdere
og revidere Gustav Jensens »Forslag til en revide
ret salmebok for den norske kirke« 1915. Barstad,
som var missionsmand, og Hovden, som var alt an
det, repræsenterede begge nynorsken. De opnaaede i saa hensende betydelige resultater under en
kraftig medvind udefra. Det var imidlertid ikke
nok at faa en god repræsentation af nynorske sal
mer i Landstads reviderede salmebog. Omtrent
samtidig var en særlig »Nynorsk Salmebok«
færdig. I La rev er 16 af Barstads salmer optaget,
i Nynorsk 21, stort og smaat medregnet.
Lars Aanestad i Ksm I, sp. 187-190. Yderligere
meddelelser fra samme. Norges kirke og presteskap
ved 900-års jubileet, red. av Alfred Eriksen, 4. utg.
'930Barstads salmer i salmebøgerne. Aarstal for første
offentliggørelse, i reglen i »Stille Stunder«.
Originale.
Det ringjer saman i den Ijose kyrkja. 1913.
Nynorsk 455. La rev 580.
Din Frelsar ser paa deg i dag. 1914.
Nynorsk 540. La rev 679.
Eg ser deg, Gud, i kvar den blom som tirer. 1899.
Nynorsk 700.
Ein talsmann Jesus Krist oss gav. 1910.
Nynorsk 340. La rev 441.
Far ut paa djupet! Jesus byd. 1911.
Nynorsk 389. La rev 502.
Guds kjærleik er som det store hav. 1904.
Nynorsk 695.
Hav tru til Gud, du kristne mann. 1912.
Nynorsk 155. La rev 207.
Kjære Jesus, fær eg vitja. 1906.
Nynorsk 550. La rev. 712.
Kor sælt hjaa Gud i paradis. 1900.
Nynorsk 498.
Stille, stille! Jesus lider. 1893.
Nynorsk 251. La rev 311.
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Staa fast, kvar mann i Kristi her. 1890.
Nynorsk 590. La rev 752.
Tii siger livsens første dreg. 1918.
Nynorsk 609. La rev 776.
Vaar Fader og Gud, Som signar. 1914.
Nynorsk 632. La rev 807.
Aaret hallar, klokka kalier. 1900.
Nynorsk 123. La rev 155.
Oversættelser og bearbejdelser.
Fedrane kyrkja i Noregs land (Eklund).
Nynorsk 630. La rev 803 (v. 1 og 4).
Fraa Grønlands kvite fenner (Heber) 1904.
Nynorsk 611. La rev 780.
I Jesu namn til bords me sat. 1906.
Nynorsk 645,3. La rev 824,2.
Paa det store hav me sigier (Dunbar). 1906.
Nynorsk 605. La rev 769.
Takk, vaar Gud, for gaavor gjæve.
Nynorsk 645,2.
Upp, mi sjel, for soli renner (Kingo). 1923.
Nynorsk 650.
Ver eit solskin, unge kristen (Bergquist), 1909.
Nynorsk 600. La rev 764.

BATHURST, WILLIAM HILEY
W. H. Bathurst blev født 28. aug. 1796 i Cleve
Dale, Mangotsfield, nær ved Bristol. Hans fader
Charles Bragge, som var parlamentsmedlem for
Bristol, tog navnet Bathurst, da han efter sin
onkel overtog familieejendommen Lydney Park,
Gloucestershire. Sønnen fik sin uddannelse i Win
chester og senere ved universitetet i Oxford, hvor
han 1818 blev »Bachelor of arts«. 1820 blev han
af sin slægtning, jarlen af Bathurst, indstillet til
embedet som sognepræst i Barwick-in-Elmet i
nærheden af Leeds, og i dette embede blev han
i 32 aar. Det siges om ham, at han fuldstændig
ofrede sig for sine sognebørns aandelige vel og
vandt deres kærlighed ved sin fromhed, sin hel
støbte karakter, sin ømme kærlighed og enestaa
ende gavmildhed. Han tog sin afsked 1852, fordi
han ikke kunne forene sine synspunkter med Book
of Common Prayer; det drejede sig især om ritua
lerne for daab og begravelse. Han trak sig tilbage
til privatlivet og boede først i Darley Dale, nær
ved Matlock, indtil han i 1863 arvede familie
godset Lydney Park, hvor han døde 25. nov.
1877. Han var i sine sidste aar noget sky og re
serveret, og der var den besynderlighed ved ham,
at han blev yderligere tavs, hvis nogen stillede
ham et ganske almindeligt spørgsmaal.
Han har udgivet »The Georgics of Virgil;

Translated by W.H.B.«, 1849. Endvidere »Metrical Musings; or, Thoughts on Sacred Subjects in
Verse«, 1849. Men her maa særlig nævnes hans
»Psalms and Hymns for Public and Private Use«,
1831, som udkom paany 1842. Heri fandtes 141
bibelske salmer og 206 »hymns« (som vi ogsaa
kalder salmer). Alle de sidste og mange af de
første er originale. Af hans hymns er »O for a
faith that will not shrink« og »O Saviour, may
we never rest« optaget i »Hymns ancient and
modern«; til de bedste hører ogsaa »How blest
are they whose hearts are pure« og »O for that
flame of living fire«, men der er en del andre
i brug, især i Amerika. Hans salmer udmær
ker sig ved et direkte sigte og et ganske en
kelt sprog, men rager ellers ikke særligt op over
saa mange andre. Mange af dem blev straks op
taget i Bickersteth’s »Christian Psalmody« 1833,
hvorfra Grundtvig har oversat »Ere the World
with light invested«, se »Helligaand, hør hvad
vi bede«, II, 140 f.
Julian, 117-118. Ryden, 375. Patrick, 263. C. S.
Nutter & W. F. Tillet: »The Hymns and Hymn
Writers of the Church«, New York, 1915, s. 390.
Helligaand, hør hvor vi bede.
RTi, 683. KH 300. SS 688. D 275.

BECK, JOHANN JOSEPH
J. J. Beck (Beckh, Bekh, Bekkh) virkede 1650-60
som jurist i Strassburg, var nogen tid sekretær i
Eckernførde og slog sig derefter ned i Kiel som
privatmand. Om hans fødsel og død vides intet.
Han var laurbærkronet poet, men synes at
være mere anerkendt som rimsmed end original
digter. Da han i Kiel blev gift med Margaretha
Diekhof, skrev professoren i poesi, D. G. Morhof,
et lykønskningsdigt, hvori han drillede Beck med,
at der var flere rim i hans hovede end der var
fluer om sommeren.
Han skrev skuespil og opbyggelsesskrifter og
udgav en del af sine salmer under titlen »Geistliche Eccho«, Strassburg 1660. Senere udgav han
»Sichtbare Eitelkeit und unsichtbare Herrlichkeit«, Hamburg 1671. En af hans salmer »Lass
uns doch nicht begehren« blev oversat af Brorson
i »Nogle Psalmer om Troens Frugt«. Da Koch
med støtte hos Wetzel siger, at den ikke findes i
»Geistliche Eccho«, slutter han, at den nok maa
findes i »Sichtbare Eitelkeit«, hvilket godt kunne
passe med salmens indhold. Rynning tror, den
findes i »Geistliche Eccho«, og Fischer siger, at
han ikke ved det.
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Koch III, 350-351. Fischer II, 28. Tiimpel IV,
s. 413. Skaar II, 212 ff.
Min sjæl, hvo vilde være.
P 356. Gb 267. Hauge 270.
La 462 (Hvi skulde nogen være). La rev 472.

BECK, THOMAS
Thomas Beck blev født i Southwark 1755. Han
kalder sig »evangeliets tjener i Gravesend«. Der
prædikede han i 32 aar i Dr. Watt’s Meeting
House, Bury Street, London, og senere i Deptford. Han døde 1844. Mere ved man ikke om
ham. Maaske kan man slutte lidt af titlerne paa
hans bøger. Han udgav:
»Cause of the Dumb pleaded«, 1791.
»The Missionary, a Poem«, 1795.
»The Mission, a Poem«, 1795.
»Poetic Amusement«, 1809.
»Elegy on the Princess Charlotte«, 1817.
Han synes altsaa at have haft mere end een
streng paa sin harpe. Han har ogsaa bidraget til
religiøse tidsskrifter som »Gospel« og »Evangelical Magazines« under mærket »T.B.«
Vigtigst i denne forbindelse er: »Hymns calculated for the Purposes of Public, Social, and
Private Worship, collected, composed, and arranged under their proper heads by Thos. Beck,
Minister of the Gospel at Gravesend«, Roche
ster 1782. Den synes at være blevet trykt for
Beck’s egen regning. I denne samling har han op
taget en bearbejdelse af James Allen’s »Thou,
Lord, delights Thy saints to own«, som igen blev
bearbejdet af Bickersteth: »Jesus, we lift our
souls to Thee«. Se nærmere herom under Grundt
vigs oversættelse: »O, lad din Aand nu med os
være«, IV, s. 200 f.
Julian, 121, 1170, 1611.
O, lad din Aand nu med os være.
RTi, 707. N 279. KH 349. D 401.
La 39. La rev 663. Nynorsk 524.

BEHM, MARTIN
Martin Behm (Behem, Bøhm, Boheim, i hvert
fald paa latin Bohemius) blev født 16. sept. 1557
i Lauban i Oberlausitz som søn af byens komman
dant Hans Bbhm. Han gik i skole i sin hjemby,
til han var 17 aar. Da indtraf der en saa forfær
dende dyrtid og hungersnød, at mange døde af
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sult. Under disse forhold kom en slægtning af
familien, læge og kejserlig matematicus P. Fabricius fra Wien, paa besøg i Lauban og tog
den unge Martin med sig hjem. Han var i Wien
i to aar og drog derefter til Strassburg for at
studere. Først ernærede han sig kummerligt ved
undervisning, men da han blev tjener hos en ung
adelsmand, som boede i den kendte humanist,
rektor Sturms hus, fik han selv ophold i dette
hjem og nød meget godt deraf. 1580 døde hans
fader, og hans moder kaldte ham hjem, hvor han
først fik tjeneste ved skolen, men kort efter til
lige en stilling som diakon ved kirken. 1582
giftede han sig med Ursula Romer, som døde
1607 efter at have født ham 11 børn. 1586 blev
han sognepræst ved Trefoldighedskirken, byens
hovedkirke, og der arbejdede han trofast i 36
aar og delte ondt og godt med sin menighed.
1590 indtraf der en forfærdelig tørke og dyrtid,
1613 døde 537 i byen af pest, 1618 begyndte
Trediveaarskrigen. Som om han havde forudset
disse begivenheder, udgav han 1601 en prædi
kensamling: »Die drei grossen Landplagen: Krieg,
Theurung, Pestilenz«. Han var en meget sam
vittighedsfuld prædikant; »ve mig, om jeg ikke
prædiker evangeliet« (1. Kor. 9, 16) var hans
løsen. Han udgav 1614 »Spectaculum passionis
Jesu Christi« med 150 passionsprædikener. I det
hele fordybede han sig meget i Kristi lidelse. Han
efterlod sig desuden manuskripter til 463 prædi
kener over Davids salmer. Hans forfatterskab
var meget omfattende og strakte sig lige fra
Kirkekalendere til adskillige salmebøger eller
andre bøger med indstrøede salmer. De vigtigste
er foruden de allerede nævnte:
»Kriegesmann, das ist griindlicher Unterricht,
wie sich ein christlicher Kriegsmann verhalten
solle, damit er bei seinem beshwerlichen und gefehrlichen Stande den hochsten Gott nicht erziirne, sein eigen Gewissen nicht beschwere und
seiner Seelen Seligkeit nicht verscherze«, 1693.
Heri findes bl. a. salmen »O hellige Dreifaltigkeit«,
som blev hyppigt optaget i salmebøgerne, men nu
er udeladt.
»Centuria precationum rhythmicarum«, 1606,
som indeholder hundrede rimede bønner over kirkeaarets evangelier. Heri findes »O Kbnig aller
Ehren«, som er bevaret i EKG 49.
»Centuria secunda precationum rhythmicarum«,
1608, en ny samling paa 100 rimede bønner. Her
findes »Das walt Gott Vater und Gott Sohn«,
en morgensalme, optaget i EKG 343, og »Ach
Gott, die armen Kinder dein«, en bøn om godt
vejr, optaget i EKG 378, og »Herr Gott, du
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Herrscher aller Welt«, en bøn om regn, optaget
i EKG 379. I anden udgave af dette værk, 1611,
findes et tillæg med »Zehn Sterbegebete«, hvor
man finder »O Jesu Christ, meins Lebens Liecht«
(tidligere i et særtryk, se »O Herre Jesus, mit
levneds lys«, IV, 132 ff), EKG 317. Disse 10
dødssalmer var ogsaa udkommet for sig selv
samme aar.
Hertil kommer hans »Kirchen Calender« for
1606, hvorfra salmen for maj, »Wie lieblich ist
der Maien«, og for juni, »Lobt Gott in allen
Landen«, er optaget i EKG 370 og 377.
Ialt har man optalt, at Behm har digtet 481
salmer, hvoraf 7 altsaa er bevaret i den nyeste
tyske salmebog. Han var sin tids passionsdigter,
og det er for saa vidt karakteristisk, at den ene
ste salme, vi har af ham i Den danske salmebog,
er en dødssalme, som henter sin trøst fra Kristi
lidelse.
Han døde 5. febr. 1622 og ligger begravet foran
højaltret i sin sognekirke.
Koch II, 227-234; VIII, 618-622. Handbuch,
s. 124-125.
O Herre Jesus, mit levneds lys.
K- Æ 395. p 48°- MB 617. R 543. N 520.
KH 536. D 612. La 619. Hauge 556.
O du hellig Tre-Eenighed.
Cassube 1661, Moltke.

BEICH, LAURITS JUSTESEN
L. Beich skal være født paa Lolland, men det
vides ikke hvor og naar, og man kender ikke me
get til hans liv. Han blev sognepræst i Stiftsbjerg
by paa Sjælland 1704 og blev i dette embede til
sin død 1729. Han nævner i sit testamente 17u,
at han ingen søskende har, men paarørende i
Westfalen og Norge, og at hans hustru Maren
Jacobsdatter von Ham var højt oppe i aarene.
Han har udgivet en række opbyggelsesskrifter
og salmesamlinger, hvoraf nogle har faaet en vid
udbredelse og er blevet flittigt læst i over 150 aar.
De vigtigste er:
»Tack- og Sange-Offer«, 1713.
»Rosen iblandt Torne«, 1723. Den indeholder
40 sange om Jesu lidelse og død i samme verse
maal som Kingos passionssalmer. Paa titelbladet
staar «samlet af L. Beich«. Da disse sange ca.
x755 blev udgivet paany under Frederik Chri
stian Fromms navn, en jødisk konvertit, kan man
tænke sig, at Beich i sin tid har udgivet dem for
ham, men det er næppe helt opklaret.

»Daglig samtale med Gud, bestaaende udi
eendeel Sange og Bønner«, 1726. Den opnaaede
indtil 1869 21 oplag.
»Himmerige paa Jorden, som bestaar i dend
Christne Kirkes aandelige Samfund og Eenighed
med Gud«, 1726. Her er ogsaa 40 sange. Ligesom
den foregaaende blev den ofte optrykt i Dan
mark og Norge, i hvert fald til 1882.
»Troens beste Gave Jesus Christus, udi disse
eenfoldige Riim ...«, 1726.
»Gode Raad af Guds Ord mod alt Ondt«,
1727, betragtninger, sange og bønner til Store
Bededag.
»Danmarks og Norges Stormklokke«, 1727, be
regnet til taksigelsesfesten den 11. februar.
Beich minder i sine salmer om en lille mand
mellem to store, Kingo som han tydeligt er paa
virket af, og Brorson som han kan minde om
ved jævn hjertelighed i tonefaldet og især ved en
henført Jesuskærlighed. En grundtone hos ham
er: Gud har givet mig saa meget i Kristus, hvad
skal jeg give ham til gengæld? Han svarer ud
førligt derpaa i en salme, »Et Offer Gud vil
have«, hvor hvert af de følgende vers begynder:
»Dig ofrer jeg...«, og saa nævner han i de
følgende vers: mit hjerte, min tunge, mit øje,
mit øre, mine hænder, mine fødder, min alder,
min styrke, min ære. Fra samlingen »Himmerige
paa Jorden« er ogsaa »Bedre kan jeg ikke fare
end at fare til min Gud«, som Landstad har frem
draget og optaget i sin salmebog, idet han har
digtet et slutningsvers til de tre originale. Fem af
Beichs salmer er optaget i BH II, 622-26, men
ingen i de danske salmebøger.
V. Ammundsen i DBL II, 346-347. EhrencronMuller I, 328-329. Skaar II, 551.
Bedre kan jeg ikke fare.
La 629. Hauge 555. La rev 744. Nynorsk 880.

BERGENDAL, JENS, se Pedersen, Jens.

BERG, HANS BROGE
H. B. Berg blev født i Grenaa 25. aug. 1802 som
søn af kammerraad og landinspektør Frederik
Nicolai Berg (1773-1847) og Anna Marie Broge
(f. 1781). Han blev sat i Aarhus Katedralskole
1814, og Borgerdydskolen paa Christianshavn
1817, dimiteret privat af A. G. Rudelbach 1821
og fik teologisk embedseksamen 1829. 1831 blev
han personel kapellan hos den kendte Bone Falch
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Rønne i Lyngby. Her ægtede han 30. april 1833
Benedicte Christiane Lund, født i København
15. aug. 1801, datter af prokurator Lund i Esbønderup. 1835 blev han residerende kapellan i Bjerregrav, 1839 sognepræst i Sejling-Sinding ved
Silkeborg, 1843 i Visby ved Tønder, 1857 i Torup
ved Frederiksværk. Her døde hans hustru 13. jan.
1862, og samme aar tog han sin afsked paa grund
af en øjensygdom. Han flyttede tilbage til Visby,
hvor hans datter Marie Kirstine var gift med
hans eftermand i embedet, Frederik Gustav Eyermand. Han flyttede med dem, da Eyermand 1867
paa grund af edsnægtelse til den preussiske konge
blev afskediget, og kom med dem til ThorsagerBregnet 1869, hvor Eyermand døde 16. juli 1873.
Derefter flyttede Berg sammen med datteren til
København, hvor han døde 30. jan. 1889.
Han var redaktør af »Dansk Religionsblad«
1831-33 efter Rønne, har forfattet den 10. og 12.
aarsberetning fra D.M.S., en prædiken i Fengers
og Birkedals »Vidnesbyrd fra Herrens Hus« og
adskillige salmer i J. V. Blochs (s. d.) »Christeligt Folkeblad«.
Berg var baade i sit kristendomssyn og i sin
poesi paavirket af Grundtvig. Ligeledes var han
stærkt grebet af det nationale røre, som i fyrrerne
gik hen over Danmark. Naar han i 1843 kunde
komme til Sønderjylland uden at have gennem
gaaet »Bienniet«, de pligtige to aars uddannelse
ved Kiels universitet, skyldtes det, at Visby hørte
til de kongelige enklaver. Carsten Petersen næv
ner, at Berg hørte til de præster, der havde et
godt navn og var agtede og elskede i deres menig
heder. Da Krigen kom 1848, tog han levende del
i begivenhederne, skrev nationale sange og var
med til at samle og opøve de vaabenduelige folk i
sognet, sagtens under paavirkning af rygtet om
»slaverne« fra Rendsborg, men siden var det nok
meningen, at Visby vilde erobre Tønder fra op
rørerne. De Visby-bønder marscherede under af
syngelse af Kampsange, som Berg havde digtet,
og som er optegnet efter hukommelsen henved
50 aar senere. Et par af de kraftige vers lyder:
Frederik vi vor Arm dig vier,
Folkekonning gæv.
Ud af hulen frisk du svier
hver durklautig Ræv.
Æns ej al hans Hyl og Tuden,
træk ham Bælgen over Snuden,
mellem Benene da Ka’len
snart skal stikke Halen.
Kæmpes skal der kun for Sejren,
Fred er Sejrens Løn.

Midt i Vaabenbrag i Lejren
danske Hjerters Bøn
stiger da til ham, som raader
alle Folkelivets Gaader:
Giv vor Moder kær tilbage
Fredens blide Dage.
Bergs »Psalme-Nyn og Søndags-Riim«, Kbh.
1846 indeholder 70 salmer til alle kirkeaarets sønog helligdage. Denne samling viser tydeligt nok,
at forfatteren har verset i sin magt, sætter pen
nen fast til papiret og skriver med et kraftigt
folkeligt sving. Fra denne samling blev »Vor Gud,
du ene kj ender grant« optaget i R. Men ved den
foretagne forkortning har den mistet noget af sit
særpræg og er ikke meget karakteristisk for Bergs
salmedigtning. Derfor er den atter gledet ud.
Paa den anden side kan det ogsaa ske, at den
folkelige tone bliver saa kraftig, at den slaar sal
metonen ihjel. Det hænder, at der til salmerne
angives melodier som »Nach Sevilla«, »Der boede
en Konge i Leire«, »Vift stolt paa Codans Bølge«,
og selv om det ikke er angivet, er det dog tyde
ligt, at salmen til 2. juledag er skrevet til melo
dien »Kong Christian«. Den begynder:
Sanct Stephan griber Aandens Sværd,
Med Mod i Bryst.
Det værge, meer end Staalet værd,
Han svinger kjæk i Kæmpefærd
Mod selvklog Læg, mod vantro Lærd,
Med Mod i Bryst.
Og Seirens Herre seer derpaa,
mens Engle dele Skyen graa
Med Lyst.
For Kæmpens Øie straaler brat
Nu Seirens Krands.
Og segner end han bleg og mat,
Omspændt af Dødens skumle Nat,
Med sidste Kraft han griber fat
Den Seirens Krands.
Mens Gnister smaa fra haarde Steen
Omkrandse Kæmpens Pandeben
I Giands.
Det ser ikke ud til, at Stefanus er noget godt
emne for »aanden fra 48«. Maaske denne i det
hele taget ikke egner sig for salmesang. Men det
kan ikke nægtes, at Berg med en stramning af
tøjlerne atter kan komme ned paa de kristne
realiteters grund, naar det hedder i det sidste vers:
Paa Christnes Vei til Livets Land
Var altid Kamp.

BERNHARD AF CLAIRVAUX

Erslew I, 108; Suppl. I, 120. Wiberg III, 369.
Carsten Petersen: Slesvigske Præster, s. 160, 327.
P. Feddersen Jensen: »Af Visby Sognekrønike«.
Særtryk af Sønderjydsk Maanedsskrift 1. Okt. 1936.
A. Malling i »Slesvigs delte Bispedømme«, 1949,
s- 3!3Vor Gud, du ene kjender grandt. R 259.
BERG, LINA. Se Sandell, Lina.
BERNHARD AF CLAIRVAUX
Bernhard blev født 1090 paa slottet Fontaine ved
Dijon i Frankrig som tredie søn af ridderen hr.
Tescelin og hans hustru Aleth de Montbart, som
var i slægt med de burgundiske hertuger. Mode
ren bestemte tidligt, at han skulde træde ind i
den gejstlige stand. Han blev sat i skole i Chatillon-sur-Seine, hvor Aristoteles ikke interesse
rede ham, og naar en af hans fjender siden an
tydede, at han havde skrevet verdslige viser til
strengeleg, er det maaske sagt af ondskab. Hver
ken filosofien eller livet i verden fængslede ham,
og 1112 bad han, ledsaget af 30 slægtninge og
venner, om optagelse i klosteret Citeaux, det
strengeste han kunde finde. Tre aar senere grund
lagde han med 12 andre munke datterklosteret
Clairvaux (clara vallis), som i løbet af faa aar
blev det førende kloster i kristenheden.
Munkelivet var for ham den højeste form for
kristenliv og en selvfornægtende askese midlet til
et inderligere samfund med Gud. Han studerede
ivrigt bibelen og kirkefædrene, og der var i hans
fromhed mange evangeliske træk. Kristenlivet
udspringer af den uforskyldte naade, som er større
end vor synd, og der gives ikke nogen fortjeneste,
som kan gøre naaden overflødig. Den kalder paa
vor genkærlighed. I klostercellen hengav han sig
derfor til en Jesuskærlighed, som han kun fandt
passende udtryk for i Højsangen, hvorfra 86 af
hans prædikener er hentet.
Kærligheden, siger han, begynder med, at vi
elsker os selv for vor egen skyld, dernæst elsker
vi Gud for vor egen skyld; paa det tredie trin
elsker vi Gud for hans skyld, og paa det sidste
trin elsker vi ikke blot Gud for hans egen skyld,
men ogsaa os selv og andre alene for Guds skyld.
Styrket og frigjort ved overvindelsen af sig
selv fik han en overordentlig indflydelse paa sam
tiden og eftertiden, baade i de teologiske stridig
heder og i de politiske magtkampe. Naar to pa
ver stredes om magten, sejrede den (Innocens II),
der blev hjulpet af Bernhard. Og naar han havde
faaet valgt en pave (Eugenius III), kunde han
5
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skrive en bog til ham (De consideratione) og
foreholde ham den apostolske fattigdom. Naar
han prædikede korstog, endogsaa i Tyskland, hvor
man ikke forstod fransk, blev de saa grebet af
hans flammende veltalenhed og den aand, der
lyste ud af hans blege ansigt, at kongen (Konrad
III) og hans mænd tog korset.
Angaaende et dybere indblik i hans teologi,
hans omfattende latinske forfatterskab, hans teo
logiske kampe med Arnold af Brescia, Abelard
og mange andre, hans andel i det andet korstog
og i det hele taget hans overordentlige indfly
delse paa de politiske og aandelige forhold i
samtiden, maa der henvises til den almindelige
kirkehistorie. Han døde 20. aug. 1153, og 1174
blev han erklæret for helgen, ikke blot fordi
han havde gjort mange undergerninger, men især
fordi man allerede, mens han levede, havde været
klar over, at han var helgen. Det havde man
baade kunnet se og høre paa ham, maaske med
undtagelse af saadanne folk som Abelard og an
dre modstandere, som han viljefast traadte ned
i sikker forvisning om, at han gik Guds ærinde.
Hans imponerende personlighed, hans asketi
ske fromhed og hans Kristusmystik medførte, at
man ned gennem tiden tillagde ham de stærkeste
og ejendommeligste latinske Jesusdigte. Her maa
især nævnes »Jesu dulcis memoira« (se »Du er
vor skat, o Jesus sød«, I, 260 ff) og sangen til
Jesu korsfæstede lemmer, herunder »Salve mundi
salutare« (se »Hil dig, Frelser og forsoner«, II,
203 ff) og »Salve, caput cruentatum« (se »O
hoved, højt forhaanet«, IV, 142 ff). Derved blev
en af Middealderens største personligheder ogsaa
en af de største digtere, som rimeligt var.
Men nu skriver Dreves og Blume: »Der gives
ikke mange digtere, som har skrevet mindre og
siettere, og derved er blevet mere prist og be
undret end Bernhard«. J. B. Hauréau offentlig
gjorde i 1890 sine grundige undersøgelser af Bernhards latinske forfatterskab, og resultatet er ble
vet, at man kun kan anse ham som forfatter til
fire hymner, tre til St. Victor og en til St. Malachias fra Armagh. Disse utvivlsomt ægte hym
ner af Bernhard viser os, at han som poet var
baade uopfindsom og følelseskold og i formen
meget ubehjælpsom, hvilket er et yderligere tegn
paa, at de nævnte berømte sange ikke kan til
skrives ham. Derimod kan man nok sige, at de
er skrevet i hans aand.
Dreves og Blume, I, 237-239. J. Oskar Andersen
i Kirkeleksikon for Norden I, s. 271-273. Fr. Niel
sen: »Haandbog i Kirkens Historie«, II, s. 546 ff.
E. Vacandard: »Vie de St. Bernard«, I-II, Paris
■895- J. B. Hauréau: »Des Poémes Latins, attribués
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å Saint Bernard«, Paris 1890. Grove-Rasmussen:
»Den hellige Bernhard«, Køb. 1900. F. Linhard:
»Die Mystik des heiligen Bernhard von Clairvaux«,
>923BERNSTEIN, CHRISTIAN ANDREAS
C. A. Bernstein blev født 1672 i Domnitz i nær
heden af Halle, hvor hans fader Daniel Bernstein
var sognepræst. Fra 1692 studerede han teologi
ved det nye unversitet i Halle, og straks da han i
1695 var færdig med studierne, kaldte Francke
ham til lærer ved det lige oprettede kgl. Pædagogium. Her blev han kun faa aar. 1699 blev han
hjælpepræst i Domnitz hos sin 72 aarige fader,
som trængte til hans støtte. Men den unge hjælpe
præst, som var svag af helbred, døde allerede sam
me aar, den 18. oktober, hvorimod faderen over
levede ham endnu 12 aar.
C. A. Bernstein husede i sit svage legeme en ild
sjæl, der fik luft i salmer, der brændte af tro og
kærlighed. 6 af dem blev optaget i Freylinghausens salmebog 1704. Heraf har Brorson oversat to,
»Mein Vater, zeuge (bilde) mich, dein Kind, nach
deinem Bilde« (»Min fader, fød mig til dit billede
at bære«) og »Ihr Kinder des Hochsten! wie stehts
um die Liebe« (se: »I Herrens udvalgte, som hel
lighed øve«, II, s. 363 ff).
Ingen af Bernsteins salmer er optaget i de nyere
tyske salmebøger, og Hymnologerne nævner ham
ikke. Men takket være Brorsons oversættelse af
sidstnævnte salme, kendes han endnu i Danmark
og Norge. Desuden kan det nævnes, at Lina San
dell har oversat den fra dansk til svensk til brug
for Ahnfelts sange: »I kara Guds barn, I som
troslifwet ofwen).
Koch IV, 365-366. O. Lovgren: »Psalm och sånglexikon«, sp. 53.
I Herrens udvalgte, som hellighed øve.
p 387- D 336Hauge 529. La rev 213. Nynorsk 755.
Min Fader! fød mig til dit billede at bære.
p 35- Gb 336- Hauge 477.
BESKOW, FREDRIK NATANAEL
Natanael Beskow, svensk rektor, blev fodt 9. marts
1865 som søn af provst F. Beskow i Hallingeberg
i Kalmar Len, et præstehjem, der var stærkt be
rørt af vækkelsesbevægelserne. I sin skoletid boede
han i Stockholm hos sin farbroder, hofprædikant
G. E. Beskow ved Blasieholmskirken, hvor præsten
hver lørdag aften holdt bibeltimer, og hvor den
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engelske prædikant lord G. Radstock i 1878-79
holdt vækkelsesmøder. Under disse forhold fik den
unge Natanael sin indvielse til et kristenliv med
aktivt arbejde paa indre og ydre mission.
Han blev student 1883 og tog aaret efter den
indledende teologisk-filosofiske eksamen, fortsatte
med teologien til 1887, men afbrød da studiet for
at hellige sig sine kunstneriske interesser og stude
rede 1888-92 ved Kunsthøjskolen i Stockholm.
Derefter vendte han tilbage til teologien, tog teoretisk-teologisk eksamen i januar 1895 og praktisk
i december samme aar.
Skønt han af samvittighedsgrunde ikke turde
aflægge præsteløftet paa Apostolicum, blev han
dog 1896 prædikant ved Djursholms kapel. 18971909 var han rektor ved Djursholms samskola og
i 1917-30 forstander for Birkagårdens folkehøj
skole. 1918 blev han æresdoktor ved Lunds uni
versitet. Han udgav gennem aarene en række vær
difulde prædikensamlinger og blev ikke mindre
kendt gennem sit kristeligt sociale brobygningsar
bejde.
Allerede i sin skoletid skrev han aandelige san
ge, paavirket af Sankey og den engelske vækkel
sessang; flere af dem blev optaget i svenske sang
bøger. Som student blev han et meget virksomt
medlem af Studentermissionsforeningen, og da
hans poetiske begavelse var kendt, blev han 1885
formand for et udvalg, som skulde samle og ud
give en missionssangbog. Man ønskede foruden de
gamle kendte missionssange at indsamle nyt stof
og indrykkede ligefrem et opraab derom i nogle
aviser. Der kom alt for meget, og komiteen fik
travlt med at vælge, forbedre og omarbejde. Da
»Missionssånger till de svenske forsamlingarnes
tjanst« udkom 1887, var en af de største rigdomme
deri 8 nye sange af Beskow selv. Her offentliggjor
des for første gang »Ditt verk år stort, men jag år
svag« og »Ack, saliga dag, som i hoppet vi bida«,
som er oversat til dansk og optaget i D (se: »Dit
værk er stort«, I, s. 249 f, og »Livsalige dag«, III,
s. 242 ff). Her fremkom ogsaa den lille salme
»Kårlek af hojden«, som er blevet en af den sven
ske kirkes kæreste arbejdssalmer.
I sangbøger, blade og tidsskrifter fremkom se
nere adskillige sange og salmer, som fandt ind
gang i menigheden.
Beskow fik en særlig stor opgave paa salmesan
gens omraade, da ærkebiskop Soderblom i 1919
fik ham til at træde ind i den komite, som skulde
udarbejde et tillæg til Wallins salmebog. De øv
rige medlemmer var Soderblom selv, domprovst
Pfannenstill og rigsdagsmand Fabian Månsson.
Ingen svensk forfatter havde dengang Beskows
forudsætninger for at forene kristelig erfaring med
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moderne tænkemaade, og ingen teolog havde den
samme kunstneriske sikkerhed som han. I udval
get 1919-20 og senere 1934-36 bidrog Beskow me
get væsentligt til at gøre den svenske salmebog saa
moderne og nutidig i tanke og sprog, som tilfæl
det er. Beskows egne salmer om herlighedshaabet,
om arbejdet for Guds rige, om arbejdet i denne
verden, om social retfærdighed og om personlig
helliggørelse hører til det bedste i den nye svenske
salmesang. I det nævnte tillæg havde han bidra
get med 14 originale salmer, hvoraf de 8 var nye.
Vækkelsesbevægelsernes sangbøger er især blevet
staaende ved hans ungdomsdigtning, mens salme
bogen mere har foretrukket hans manddomsdigt
ning. I den endelige salmebog af 1937 kom der
dog kun 7 af hans originale salmer med, nemlig
nr. 29 »Tranger i dolda dj upen ner«, en af de dy
beste og mest elskede, som fremkom i »Vår L6sen» 1919, endvidere nr. 139 »Som sol om våren
stiger«, en tankerig pinsesalme, som fremkom i
tillæget 1920, nr. 185 »Fader, du som livet tan
der«, daabssalme, ogsaa fra 1920, nr. 238 »Kårlek
av hojden« (»Dår hade du en lycklig stund, Bes
kow!« sagde biskop Eklund i salmebogskommis
sionen 1934), nr. 411 »Ditt verk år stort«, nr. 469
»Nu kommer kvåll med vilans bud«, en salme til
nytaarsaften fra 1922, nr. 593 »Ack, saliga dag«.
Hertil kommer 7 oversættelser, som han har fo
retaget eller medvirket ved, bl. a. »Guds kyrkas
grund år vorden« (efter Stone’s »The church’s
one foundation«), »Gud år hår tillstådes« (efter
Tersteegens »Gott ist gegenwårtig«), »O Gud, vår
hjålp i gångna år« (efter Watts’ »O God, our
help in ages past«), »Vredens stora dag år nåra«
(Dies iræ, dies illa«, som ogsaa findes paa latin
i Sv. Psbk.).
Af særlig interesse for os danske er to oversæt
telser af Grundtvigs salmer: Nr. 54 »Ringen, I
klockor« (Kimer, I klokker«) og nr. 573 »Att
såga vårlden helt farvål« (»At sige verden ret far
vel«).
Beskows salmer er samlede i »Psalmer och andra diktér«, 1944.
Lovgren III, s. 49-55. Emil Liedgren: »Natanael
Beskows andliga sanger och psalmer« (i »Djurs
holms kapell femtio år«, 1948). Torgny Bohlin:
»Natanael Beskows psalmer. En hymnologisk studie
(i »Forum Theologicum, Årsbok for Hårnosands
stifts teologiska såliskap« IV, 1947.
Dit værk er stort, men jeg er svag. SS 660. D 331.
Livsalige dag, som i haabet vi venter. D 655.
DE BÉZE, THÉODORE
Théodore de Béze, (Beza) blev født 24. juni 1519
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i Vézelay i Burgund som søn af den kgl. landfoged
Pierre de Béze. Han gik i skole i Orléans, senere
i Bourges hos en af Luthers disciple, Volmar, der
samlede om sig nogle unge, der var interesserede
i reformationen. Derefter studerede Béze jura i
Orléans og nedsatte sig 1539 som sagfører i Paris,
hvor han levede et muntert ungdomsliv og vandt
et navn som elegant latinsk poet og humanist med
digtsamlingen »Poémata juvenilia«. Men læsning
af reformatorernes skrifter og Bibelen paa grund
sproget bragte ham paa andre tanker, og under en
svær sygdom brød han med sit tidligere liv.
Han rejste til Genéve 1548, hvor han blev ven
ligt modtaget af Calvin. Han blev her kirkeligt
viet til Claude Desnoz, som han længe havde væ
ret hemmelig gift med. 1549 skaffede Calvin ham
en stilling som professor i græsk ved universitetet
i Lausanne. Efter aftale med Calvin arbejdede
han samtidigt med oversættelse af Davidssalmerne
til fransk. Calvin havde selv begyndt i det smaa.
Clément Marot havde fortsat arbejdet. I »La for
me des prieres« 1542, den første rigtige gudstjene
stebog for Genéve, er der 5 salmeoversættelser af
Calvin og 30 af Marot. 1543 fik Marot udgivet
»Cinquante Pseavmes«, og længere naaede han
ikke inden sin død 1544. Men saa tog Beza fat.
1553 (maaske allerede 1551) udkom »Octantetrois Pseavmes«, hvori de 49 salmer er af Marot
og 34 af Beza, som indleder udgaven med en
smuk fortale paa vers til »Vor Herres Kirke«.
1554 udkom en ny samling, hvor antallet af Béze’s
salmer er vokset til 40. Endelig 1562 udkom »Les
Pseavmes mis en rime francoise«, par Clément
Marot & Théodore de Béze«. Her er alle psalmer
oversat, 49 af Marot, 101 af Beza og som dobbelt
numre 6 af Calvin og 5 andre. 1564-65 udkom
»Les cent cinquante pseavmes de David, nouuellement mis en Musique å quatre parties, par C.
Goudimel, og dermed begyndte deres sejrsgang ud
over verden. Goudimel er ikke just komponisten,
der er flere, men han har smukt udsat melodierne
firstemmigt.
I Sten Billes oversættelse, dog med Ambrosius
Lobwasser som mellemled, har vi stadig en af
disse salmer, »Jeg raaber fast, o Herre«, se II, s.
450 ff, Marots gendigtning af Ps. 130.
I de reformerte menigheder i Schweiz vandt
Beza mere og mere tillid ved sin teologiske dyg
tighed og sine diplomatiske evner. Man anvendte
ham ved flere vigtige lejligheder som talsmand,
og efter at han 1558 var flyttet til Genéve, blev
han Calvins nærmeste medarbejder og forsvarede
hans teologi og hans synspunkter som lærer, præ
dikant og kirkepolitiker. 1559 vandt han kong An
ton af Navarra for reformationen, og kort efter
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overtog han ledelsen af den protestantiske bevæ
gelse i Frankrig. Efter Calvins død 1564 var han
de reformertes førende teolog. Romerkirken gjorde
et mærkeligt forsøg paa at vinde ham tilbage, og
Jesuitterne udspredte 1597 det rygte, at han var
død efter at have bekendt den katolske tro, hvilket
han dementerede med den bidende haan, der ofte
kommer frem i hans polemik. Han levede endnu
8 aar og døde først 13. okt. 1605 af alderdoms
svaghed.
Koch II, 9 ff. A. Bernus: »Théodore de Béze å
Lausanne«, Lausanne 1900. F. Bovet: »Histoire du
Psautier des Eglises réformées. Neuchatel et Paris
1872. P.-F. Geisendorf: »Théodore de Béze, Genéve
(1949). Pierre Pidoux: »Le Psautier huguenot«,
I-II, Båle 1962. Ulrich Teuber: »Claude Goudimel
som Psalmekomponist« i Dansk Kirkesangs Årsskrift
1952, 39-59. A Malling i Kirkeh. Saml. 7, I, 491517Salmer af Béze i danske salmebøger:
Seigneur, puis que m’as retiré. Ps. 30.
Bille: Min Herre oc Gud jeg priser dig.
Mol 1654. Cas 1661 og følg.
Jamais ne cesseray. Ps. 34.
Bille: Jeg skal altid med Flid.
Mol 1654. Cas 1661 og følg.
Ainsi que la biche rée. Ps. 42.
Bille: Som Hiorten med Tørst befangen.
Mol 1654. Cas 1661. Tus.
K. P 364.
Forfatterne i den franske Psalter 1562:
(Numrene i ( ) betegner, at Béze og Marot i disse
tilfælde træder i anden række for en nedennævnt
forfatter, men er anført som dobbeltnumre).
Psalmer af Béze:
16, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, (34),35, 39,
40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 54,55, 56, 57,
58. 59. 6°. 6l. 62> 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
7«. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 80, 81, 82, 83, 84, 85,
87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
102, 105, 106, 108, 109, ni, 112, 116, 117, 119,
(120), 121, 122, 123, (124), 125, 126, 127, 129,
• 31. >33. ‘34. ‘35. 'S®, ‘39. ‘4°. >4‘> (H2), ‘44.
‘45. '48. ‘47. ‘48. ‘49. ‘50Ialt 101, hvoraf 4 i anden række.
Psalmer af Clément Marot (s. d.):
1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,
‘9. 22> 23> 24> (25). 32, 33. (36), 37. 38, (43).
45. (46), 5°. 5‘> 72, 79. 86, (91), 101, 103, 104,
107, 110. (113), 114, 115, 118, 128, 130, 137,
(‘38), ‘43Ialt 49, hvoraf 7 i anden række.
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Psalmer af andre forfattere, anbragt i første række
i forhold til de i ( ) nævnte af Béze og Marot:
Calvin: 25, 36, 46, 91, 113, 138. Claude le Maistre: 34. C. D.: 43. Jean Ménard: 120. Guillaume
Guéroult: 124. D.: 142.

BICKERSTETH, EDWARD
Edward Bickersteth, søn af kirurgen Henry Bicker
steth, blev født i Kirkby-Lonsdale, Westmoreland,
den 19. marts 1786. Da han var 15 aar gammel,
blev han ansat i postvæsenet, men forlod dette
1806 for at studere jura, indtil endelig teologien
sejrede, og han fik sine teologiske eksaminer i
1815. Derefter rejste han for »Church Miss. So
ciety« paa et besøg til missionsstationerne i Vest
afrika. Da han kom hjem, blev han sekretær i
dette missionsselskab til 1830, hvorefter han blev
sognepræst i Watton, Herts; her døde han 28.
febr. 1850.
Hans talrige skrifter blev udgivet i 16 bind
1853. Her maa særlig nævnes hans »Christian
Psalmody, a collection of Psalms, hymns and spi
ritual songs«, som udkom 1833. Den havde stor
indflydelse paa den engelske kirkesang. Mange af
de salmer, han havde optaget deri, findes stadig
i de engelske salmebøger og ofte netop i den form,
han havde givet dem, enten i førsteudgaven af
1833 eller i den forøgede udgave 1841.
Ogsaa for den danske salmedigtning har dette
værk haft stor betydning, fordi Grundtvig ejede
et eksemplar (som ganske vist i auktionskataloget
over hans efterladte bogsamling er dateret 1834).
Han har formentlig købt just denne bog, som var
ganske ny og ret omfattende, da han skulde til at
arbejde paa sit Sangværk. Her fandt han næsten
alle de engelske salmer, som han oversatte.
Edward Bickersteth’s broder, John Bickersteth
(1781-1855), og hans søn, Edward Henry Bicker
steth (f. 1825), som blev biskop af Exeter, var
ligeledes baade salmedigtere og udgivere af salme
samlinger, bl.a. bearbejdede og videreførte E.H.B.
sin faders »Christian Psalmody« i 1858 under tit
len »Psalms and Hymns, based on the Christian
Psalmody«, og i denne skikkelse blev den anset for
en af samtidens bedste salmesamlinger. Søger man
i engelske salmehistoriske værker efter navnet
Bickersteth, er det i reglen sønnen og ikke fade
ren, man finder; ca. 30 af hans salmer skal have
været i brug.
Julian, 141-142. Louis F. Benson: »The English
Hymn), London 1915, s. 506.
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BIBRING, CHRISTIAN HENRIK
C. H. Diering blev født i Korup ved Odense 26.
aug. 1729 som søn af degnen i Trøstrup-Korup
gennem 50 aar, Niels Jørgensen Biering og hustru
Else Bosdatter. Han blev student fra Odense gym
nasium 1749 og fik en lille teologisk embedseks
amen allerede 1752, holdt dimisprædiken det føl
gende aar, blev 1759 ansat som hører ved sin
gamle skole i Odense og 1760 sognepræst i Aastrup paa Falster, hvor han blev livet ud. 1773 tog
han magistergraden. Han døde 8. sept. 1804.
1761 blev han gift med Anne Marie Schrøder
(1737-1767), hvis fader Rasmus Peter Schrøder
var skipper i Ærøskøbing og siden blev postmester
i Rudkøbing. Han blev gift anden gang 1770 med
Elisabeth Jæger (1746-1809), datter af sogne
præst Adolph Jæger i Munkebjergby. Ved sin før
ste hustrus død skrev han i Fruentimmer-Tidenden 1767 »Jacobs Kiende-Tegn over Rachels
Grav«.
Hans myndige selvhævdelse og hans vittige og
skarpe tunge medførte, især i hans første præste
tid, at han ofte kom i konflikt med andre. I 1764
følte han sig krænket, fordi en kirkegænger ikke
blot havde formindsket højtidsofret, men ogsaa
vedlagt nogle spottende ord paa alteret. Han hav
de aabenbart mølleren mistænkt. Den 1. sønd. e.
paaske benyttede han Jesu ord til Peter om, at
Satan begærede at sigte ham som hvede, saaledes
at de ogsaa passede paa dagens tekst om den van
tro Thomas, som blev sigtet i Satans mølle. Denne
anstrengte lignelse havde ikke behøvet at fornær
me nogen, hvis han ikke i indledningen havde an
ført mange klassiske bemærkninger om mølleres
daarlige ry, og hvis han ikke efter sin prædiken
havde fortalt menigheden om den spottende offer
seddel. Det ene med det andet røbede, at han
havde et personligt sigte, og det fremkaldte en
proces fra 8 falsterske møllere; det endte med, at
han 1767 fik en bøde ved Højesteret. Men ellers
vandt han ret ofte sine processer.
I de praktiske forhold var han fremskridts
mand. Han kritiserede stavnsbaand og hoveri.
Han var en dygtig landmand, lærte bønderne at
grøfte, at dyrke Humle og avle kartofler, og det
vakte særlig opmærksomhed, at han gik i spidsen
ved at gennemføre en fuldstændig udskiftning
mellem præstegaardsjorden og bondejorden. Han
restaurerede fuldstændigt sin præstegaard og an
lagde en stor have 1770. Til bondefester kunde
han digte viser, som blev husket længe paa Fal
ster.
Hans egentlige forfatterskab havde en helt an
den karakter. Han skal allerede have faaet danske
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og latinske digte trykt som fjortenaarig, og senere
fortsatte han, naar en lejlighed bød sig, paa et af
disse sprog. I kandidattiden digtede han om dron
ning Lovises »høystbedrøvelige Døds Fald« 1752
og »Poetiske Tanker over Lissabons Ødeleggelse
ved det uhørlige Jordskielv paa Alle Helgens Dag
I755«- !757 begyndte han, og 1777 fuldendte han
sin oversættelse af Horats’ breve paa danske vers.
Paa latin besang han saa forskellige emner som
Landhusholdningsselskabet 1784, og den evige
fred, som man ventede 1801. At han for det sidst
nævnte digt »Olivam pacis« skulde have faaet en
gulddaase af Napoleon, beror kun paa en familie
spøg, som er blevet misforstaaet. Mest skrev han
hyldestdigte til fødselsdage, sørgedigte ved døds
fald, snart om kongelige personer, snart om andre
berømte mænd, endda engang om et bispeskifte i
Odense 1763: »Da Jacob indtog Christjans Sæde,
brød Præster ud i Graad og Glæde«. Mest læst
blev maaske hans »Moralske Fabler og Fortællin
ger«, 1759. Han vandt efterhaanden betydelig an
seelse baade som digter og som en praktisk og
idealistisk fremskridtsmand. Det sidste gav anled
ning til en lovtale i Ove Mallings »Store og gode
Handlinger«.
Ingemann skildrer Biering i sin »Levnetsbog«
(uden navns nævnelse, men det er utvivlsomt
ham) som »en vakker Repræsentant for hin sorg
løse Tids classisk dannede Lærde, der i egentligst
Forstand i sit patrialkalske Hus lod Fiolen sørge,
medens han glædede sig ved at efterligne Horats
og Virgil i sit Studerekammer og opbygge sin Me
nighed med en Levnetsviisdom, der i Forening
med god christelig Moral kunde sprede en mild
og rolig Giands over Livet. Det var en lille, let
bevægelig Præst fra Falsters Sønderherred, som
var temmelig bekjendt for sine gode latinske Vers
og var et Mønster for milde og sagtmodige Husfædre. At leve overensstemmende med Naturen
(convenienter naturae) var hans Princip, og tidlige
Ægteskaber ansaae han for det virksomste Middel
til at bevare Sædernes Renhed og Sindets Friskhed
i Familielivet. Musikkens forædlende Virkning paa
Ungdommens Sæder kjendte han fra sine græske
Classikere, og det naturligste Udtryk af sand og
uskyldig Livsglæde saae han i den lette, uforbe
redte Dands. I Overensstemmelse med denne sin
Livsbetragtning lod han sine voxne Sønner [Bie
ring havde 15 børn] gifte sig jo før jo heller og
beholdt dem alle med deres stedse voxende Fa
milier i sit Hus, til der efterhaanden kunde aabne
sig nogen selvstændig Levevei for dem. Hans
Præstegaard var saaledes næsten, før han mær
kede det, bleven et Hjem som Patriarkernes, og
der kom aarlig flere og flere Vugger, som selv
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gjorde Dandsepladsen i Storstuen noget indskræn
ket. Hvor der var Hjerterum var der dog altid
Rum, og for fremmede Gjester fandtes der altid
endnu Plads. Man kunde aldrig komme i noget
gladere Hus. Naar den lille, lærde Bedstefader om
Aftenen forlod sine Classikere og Studerekamret,
medbragte han gjerne selv Fiolinen og havde sin
Glæde af at være Spillemand, mens Børn og Bør
nebørn dandsede omkring ham med Husets kjærkomne Gjester.«
Bierings ry som digter var dog ikke saa rod
fæstet i København, at Balles salmebogskommis
sion indbød ham til at skrive salmer; men da han
selv i april 1792 indsendte et forsøg paa omarbej
delse af gamle salmer, vandt det saa stort bifald
i kommissionen, at man skriftligt takkede ham og
bad ham om flere saadanne bearbejdelser. Det
lod han sig ikke sige to gange, men indsendte end
nu 20, som blev forelagt paa mødet 28. august, og
sidst i oktober indsendte han endnu en tredje samling.
Hans bearbejdelse af Luthers trossalme (se nær
mere »Vi tro, vi alle tro paa Gud«, V, s. 146 ff)
viser os, at han i sin teologi var forholdsvis kon
servativ og som skribent en ret habil versifikator,
hvilket var tilstrækkeligt ved en saadan bunden
opgave. Hans bearbejdelse, som først fremkom i
prøvehæftet 1793, blev dog endnu lidt udvandet
inden optagelsen som indledningssalme i E. Han
har ogsaa bearbejdet P. J. Roskildes gamle freds
salme, se »Kriste, lad din ædle fred«, III, s .183!.,
som i hans form blev optaget i E og gik videre til
R: »Send, o Gud! din blide Fred«. Foruden disse
bearbejdelser har man optaget et lille vers til brug
efter katekisationen i kirken, »Bevar, o Herre! i
vort Sind«, som fra E gik videre til R. Maaske er
det originalt, maaske har Rynning ret i, at det er
en bearbejdelse af »Gud, lad os i din Kundskab
fremmes« fra en udgave af Luthers katekismus
1693. Man ved ikke, om der er flere salmer af
Biering blandt de salmer i E, som man ikke ken
der forfatteren til.
Bricka II, 347-348. DBL II, 598-599. Wiberg I,
61. Nedergaard IV, 294. Ehrencron-Muller I,
402-405. Fr. Nielsen, 50. Ove Malling: »Store
og gode Handlinger«, 1810, 407. Nyerup og Rah
bek: »Bidrag til den danske Digtekunsts Historie«,
IV, 1808, s. 457-460. I. Barfod: »Den falsterske
Geistlighed«, I, 1849, s. 147 ff. O. Degenkolw i
Lolland-Falsters Hist. Samf. Aarbog 1941, s. 153155. Egenhændigt manuskript til »Møllerprædiken«
i Sorø Akademis bibliotek.
Vi tro, vi alle tro paa Gud.
E 1. R 1. KH 1. D 362. (MB 182. N 10).
Bevar, o Herre! i vort Sind.
E 53'- R 37°-

Send, o Gud! din blide Fred.
E 431. R 103.
(K. P 547. Gb 41. MB 139. D 753).

BILLE, STEN JENSSØN
Sten Bille, søn af Jens Bille til Billesholm i Skaane
og Anna Rønnow til Hvidkilde, blev født 10. maj
1565 paa Visborg slot paa Gulland, hvor hans fa
der dengang var lensmand. Lange studierejser før
te ham 1583 til Basel, 1585 til Padua, ja han skal
endog have besøgt det hellige land. Fra sin hjem
komst 1588 var han ansat i kancelliet til 1595.
1596 fik han Tureby len, og aaret efter holdt han
d. 19. okt. bryllup med Rigborg Lindenow (15771633). 1601 afgav han Tureby og blev i stedet
lensmand over Trondhjem, Herjedalen og Jæmtland, fra 1604 ogsaa over Romsdalen. I dette ud
strakte len slog hans administrative evner næppe
til, som det især viste sig under Kalmarkrigen.
1611 fik han ordre til at gøre et indfald i Sverige.
Da tingene imidlertid ikke var i orden til et felt
tog, gjorde han modforestillinger, men rigsraadet
gentog ordren, og saa maatte han til det. Paa
grund af sygdom kunde han ikke selv deltage;
bønderne fra Jæmtland faldt fra, og de norske
bønder viste intet mod ved denne lejlighed, saa
togtet fik et højst uheldigt udfald.
Næste sommer gik det ogsaa galt. Udenlandske
tropper, som svenskerne havde hvervet, gik i land
i Norge, da den danske flaade spærrede adgangen
til Kattegat, men mens den skotske oberst Sinclair
maatte bide i græsset i Gudbrandsdalen, gik det
bedre for den brabantske oberst Johan Mønnichhaven, som kom med 800 mand fra Holland.
Efter at have hærget paa kysten nordover, for
søgte han søndag den 19. juli 1612 at angribe
Trondhjem, men Sten Bille forlod straks guds
tjenesten og samlede folk til forsvar, saa fjenden
ikke vovede sig i land der, men i stedet næste
morgen sejlede til Størdalen, hvor der ikke var
truffet nogen anstalt til forsvar. Skønt Bille søgte
at indhente det forsømte, slap Mønnichhaven
uhindret ind i Sverige, og hans skibe sejlede
uskadte tilbage. Da Stockholm, som af Christian
IV blev belejret fra søsiden, saaledes fik undsæt
ning, bidrog dette maaske til, at kongen tabte
taalmodigheden med Sten Bille, afsatte ham som
lensmand og krævede ham til regnskab paa herre
dagen i København 1613. Ældre kilder meddeler,
at Sten Bille trods sin broder Markus’ forsvar blev
dømt til tre aars landflygtighed, og da han des
uagtet opholdt sig hemmeligt i Jylland, blev han
sat i statsfængsel paa Dragsholm, hvor han endte
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sine dage efter nogle aars forløb. Denne beretning
skyldes dog vist en forveksling med en fynsk slægt
ning, Sten Mogensen Bille, mens Sten Jensen Bille
skal have boet uantastet paa Billesholm til sin død
i oktober 1629. Casp. Bartholin dedicerede 1619
et af sine skrifter til Sten Bille, som han kalder
»sin Velynder«, »den danske Ulysses« og »den
utrættelige naturforsker«. Da kan han altsaa næp
pe have været i fængsel. Det er derfor sandsyn
ligt, at kongen kun har idømt ham en større pen
gebøde, som maaske var skyld i, at han resten af
sit liv sad i trykkede kaar. Han maatte tilsidst
pantsætte alt, hvad han ejede, ogsaa sin store bog
samling, som efter hans død gav anledning til en
større retssag. Hans slægt vilde ikke vedgaa arv
og gæld efter ham.
Han var altsaa næppe nogen praktisk og hand
lekraftig mand; han levede mere for studeringer
og lærde sysler, og navnlig røber hans efterladte
salmer megen kærlighed til den hellige skrift. Dis
se salmer er samlede i et haandskrift, som findes
i Karen Brahes bibliotek i Odense (Riising A V, 1).
Det indeholder (foruden enkelte afskrifter) godt
40 af Billes egne salmer, hvoraf mindst 30 er gen
digtninger af Davids salmer og 3 andre gendigt
ninger af andre bibeltekster. Det i BH I, nr. 278284 foretagne udvalg kunde næppe være mere ka
rakteristisk. Her findes ogsaa gengivet det bitre
digt »O Venner i Nød«, der i haandskriftet har
titlen »De olie amicis«. Det er skrevet af en mand,
som i nødens stund ser de gamle venner svigte. De
kommer ikke engang til hans dør ved aftenstid
for at høre, om han endnu er i live. Mens hans
gryde kogte, og han selv var en »før« mand, holdt
de ellers nok af hans brød og mjød. Ikke mindst
dette digt har givet anledning til at tro, at hans
salmer er skrevet i hans fængselstid. Det er de nu
nok ikke, navnlig ikke, hvis han ikke har været i
fængsel. De er tværtimod skrevet i hans velmagts
dage i Trondhjem, de fleste før 1612, en enkelt i
anledning af den foreløbige sejr over oberst Møn
nichhaven 19. juli 1612, og umiddelbart derefter
følger »Jeg raaber fast, o Herre«, se II, s. 450 ff,
hvorfor det er muligt, at denne salme, som nu er
den eneste af Billes, der er bevaret i salmebogen,
er skrevet sidst paa sommeren 1612, maaske un
der indtryk af nederlaget overfor oberst Mønnich
haven.
Da Bille havde faaet meddelelse om sin afsæt
telse og var blevet indstævnet for herredagen, lod
han en skriver samle og afskrive de salmeoversæt
telser, som han havde foretaget og som muligvis
laa paa løse blade mellem de papirer, der skulde
gennemses og ordnes inden afrejsen. Derved er
haandskriftet blevet til. Men da skriveren ikke har

været meget omhyggelig, har Bille selv foretaget
nogle rettelser og senere tilføjelser, blandt hvil
ke er Niels Paaskes oversættelse af Ph. Nicolais
»Wachet auf«, se IV, s. 349.
Skønt Sten Bille ikke er nogen stor poet, slog
hans salmer ganske godt an i samtiden. Et antal
af dem blev optaget allerede 1620 i »Nogle Vdkaarne Psalmer«, hvor der er tilføjet et tillæg:
»Nogle Davids Psalmer, Rimuijs vdsatte, vnder
Lobwassers Melodi«. Her findes ialt 20 oversæt
telser, hvoraf de 8 er Billes. Herfra fandt de vej
til Moltkes og Cassubes fuldkomne salmebøger.
Tre af dem blev optaget i Kingos og Pontoppi
dans salmebøger, »Som en Hiort tørstig oc ban
ge«, der synes at være en original gendigtning af
Ps. 42, og »Som Hiorten med Tørst befangen«,
der er en oversættelse af Lobwassers oversættelse
af samme psalme. Endelig »Jeg raaber fast, o
Herre«, der en en oversættelse af Lobwassers tyske
oversættelse af Marots franske gendigtning af Ps.
130, se II, 450 ff.
DBL, III, 52-53. Ehrencron-Muller, I, 415-416.
BH I, nr. 278-284. Omrids, s. 30. Anders Malling:
»Sten Billes haandskrift« i Kirkehist. Saml. 7, I,
49I-5I7-

Sten Billes salmer i salmebøgerne:
Ey vilde du, O Herre, Ps. 6.
Mol 54. Cas 66. Tus.
Jeg raaber fast, o Herre. Ps. 130.
Mol 54. Cas 61. Tus.
K. P 332. Gb 105. R 424 og 942. N 316.
KH 467. D 474.
La 191. Hauge 94. Nynorsk 147.
Jeg skal altid med Flid. Ps. 34.
Mol 54. Cas 61.
Min Gud bøy til mig dit Øre. Ps. 86.
Cas 61. Mol 64. Tus.
Min Herre oc Gud ieg priser dig. Ps. 30.
Mol 54. Cas 61. Tus.
O høyeste Gud vor aller kieriste Herre. Ps. 8.
Mol 54. Cas 66. Tus.
Som en Hiort tørstig oc bange. Ps. 42.
Mol 54. Cas 61. Tus.
K. P 342.
Som Hiorten med Tørst befangen. Ps. 42.
Mol 54. Cas 61. Tus.
K. P. 364.
BILLING, EINAR. Se V, s. 271-273.
BIRKEDAL, SCHØLLER PARELIUS
VILHELM
Vilhelm Birkedal blev født 7. dec. 1809 paa Aale-
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bækgaard i Borre sogn paa Møen som søn af gods
inspektør, forpagter Ludvig Harboe Birchedahl
(1172-1819) og Agathe Johanne Husum (17751864). Faderen døde, da drengen var 10 aar gam
mel, og det blev moderen, som kom til at præge
hans barndom. Hun forstod navnlig at vække hans
natursans i de skønne omgivelser. Efter nogle aars
forløb kunde hun dog ikke længere holde hjem
met sammen, og Vilhelm kom i huset hos slægt
ninge i Ringsted, derefter hos en ældre broder,
som var læge i Aarhus, og af ham blev han sat i
lære paa Kong Salomons Apotek i København.
Men kun i seks dage holdt han ud mellem »kruk
ker, igler og glas«, saa løb han af lære og vilde
melde sig som frivillig i den græske frihedskrig,
15 aar gammel. En broder, som boede paa Regen
sen, fik dog dette afværget og fik læge H. B. Gram
til at tage sig af den ulykkelige dreng, som nu
kom i Borgerdydskolen paa Christianshavn. Her
gjorde P. A. Fenger et dybt indtryk paa ham, og
i hans religionstimer »ringede det første gang til
kirke« for ham. Dette udtryk er Birkedals eget;
han sammenligner i »En Livs-Førelse« tre kriste
lige paavirkninger, han fik, med de tre ringninger
før gudstjenesten.
Han blev student 1829 og levede nu i nogle aar
et rigt ungdomsliv med begavede kammerater.
Sibbern og Oehlenschlåger paavirkede ham stærkt,
hver paa sin vis, Martensen var hans manuduktør,
Mynster hans præst. Under hans prædikestol blev
den unge poetiske patriot for alvor grebet af kri
stendommen. Her »ringede det anden gang«. Han
blev cand. theol. 1834, °8 aaret efter debuterede
han med »Digte«, hvori det mest bemærkelses
værdige er dedikationen til »Mine Ungdomsven
ner: Georg Aagaard, Peter Andresen, Frederik
Barfoed, Vilhelm Bjering, Georg Bloch, Victor
Bloch, Peder Dorph, Carl Fog, Carl Hall, Frede
rik Knuth, Ludvig Kramer, Ditlev Monrad, der
med mig dannede det ængeste Samfund i Ungdomsaarene«. Flere af dem har siden indskrevet
deres navne i Danmarks historie, ogsaa i salme
historien. Selv kaldte han sig endnu Birchedahl.
Efter at han et par aar havde virket som lærer,
kom han 1837 til Ringkøbing som kateket og før
stelærer ved borgerskolen. Samme aar d. 4. april
giftede han sig med Emilie Christiane Meyer, født
11. marts 1815, død 27. dec. 1889, datter af kap
tajn og urtekræmmer J. F. Meyer og Conradine
D. A. Beyer. »Mille« blev ham en fortrinlig, prak
tisk og kærlig hustru. Allerede i Ringkøbing vakte
hans prædikener opmærksomhed, men hans kir
kelige stade blev ikke helt klart, før hans nabo
præst i Velling, C. F. Hassenfeldt, lukkede hans
øjne op for den grundtvigske opfattelse, som Bir
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kedal gav navnet »den kirkelige anskuelse«. Der
med »ringede det sammen«. Da nu samtidig de
grundtvigske andragender om sognebaandsløsning
blev afvist af stænderforsamlingerne, fra Mynsters
side endda med haarde ord om ansøgerne, greb
Birkedal pennen og drog for første gang til felts for
kirkefriheden. Det blev ikke sidste gang. Men
grundtvigianer turde han endnu ikke kalde sig.
1840 blev han sognepræst i Sønder Omme og
Hoven paa den jyske hede, hvor han kom i berø
ring med Peter Larsen Skræppenborg og de gude
lige forsamlinger. Herfra gjorde han ogsaa i 1841
en rejse til det »sydvestsjællandske Broderkonvent«, som dengang var missionskærlighedens hovedarnested. Her blev hans interesse for hedninge
missionen vakt, og efter sin hjemkomst stiftede
han en missionsforening under D. M. S. for Ring
købing og Vejle amter. Møderne i denne forening
fik ham til at folde vingerne ud som salmedigter.
I Sønder Omme havde han en lykkelig tid, indtil
han 1847 blev ramt af en uforklarlig blodsygdom.
Det kom ganske pludseligt, mens han prædikede
i Hoven kirke. Det var, som om en »pil fra Her
ren« ramte ham i hjertet. Forgæves søgte han
lægedom paa rejser til Tyskland, Schweiz og Nor
ge. Trykket blev ved at hvile paa ham hele hans
liv, selv om det mildnede noget i alderdommen.
Ofte tænkte han, naar han gik paa prædikestolen:
Du kommer ikke levende ned! Paa denne bag
grund maa man forbavses over hans kraft og var
me som prædikant og hele hans rige virksomhed.
Han lærte som spartanerne at »kæmpe i skyggen«.
Men hemmeligheden var dog den, som han har
røbet i sangen »Jeg fik en trøst, da byrden tungest
laa«, nemlig at ogsaa dette var Guds kærlighed,
og han lærte at »favne den byrde, som Han har
mig rakt, den forbarmende hyrde«. Dette forhold
er nærmere omtalt i forbindelse med »Jeg saa
ham som barn», II, s. 458, hvortil der henvises.
1849 kom han til Ryslinge paa Fyn, hvor han
efterhaanden samlede store skarer om sin ildfulde
og inderlige forkyndelse. Her gav han et par gan
ge stødet til udviklingen af den kirkelige frihedslovgivning. Da han 1850 talte imod baptisterne i
et privat hjem i Stige ved Odense, men uden sog
nepræstens tilladelse, kom der en stor sag ud af
det, som indbragte ham en irettesættelse, men bi
drog til løsningen af sognebaandet. En meget al
vorligere sag førte til loven om valgmenigheder.
Han havde i den bevægede tid efter 1864 vakt op
mærksomhed ved sin bøn i kirken: »Giv kongen
et dansk hjerte, om det er muligt!« Nogle office
rer klagede over det, men det førte i første om
gang kun til, at han i en erklæring til provst og
biskop forklarede sig nærmere. Men da han i
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1864-66 var medlem af rigsraadet og her hæv
dede, at Danmark skulde kæmpe til sidste mand
og aldrig lade sønderjyderne i stikken, holdt han
nu en tale, hvori han angreb regeringen paa en
saadan maade, at det ogsaa var krænkende for
kongen. Derefter blev han uden videre afsat fra
sit embede. Men menigheden vilde ikke slippe
ham, og i kærlighed til folkekirken besluttede han
da, at han ikke vilde træde ud og danne frimenig
hed, men ganske simpelt blive staaende og fort
sætte med at betjene sin menighed. »Men Gud,
hvad gør vi saa?« sagde Martensen. Birkedal sam
lede først menigheden i hjemmene, siden i Boltinggaards store lade. Men i 1868 kom valgmenig
hedsloven, hvorefter menigheden i Ryslinge fik
anerkendelse som et lovligt led i den folkekirke
lige orden. - Endnu en gang kom han i konflikt
med myndighederne og blev idømt en bøde af
Højesteret, da han og flere andre havde ordineret
den første sønderjyske frimenighedspræst Corne
lius Appel paa Askov højskole.
Ved den nye »Nazarethskirke« i Ryslinge og i
den nye præstebolig »Kirkely« blev der levet et
rigt menighedsliv og hjemliv til 1885, da Birkedal
ret pludselig tog sin afsked. Den største del af me
nigheden havde efterhaanden sluttet sig til »det
forenede Venstre«, som Birkedal af aandelige og
nationale grunde maatte bekæmpe, og han beslut
tede da at sige menigheden farvel, inden det gode
forhold blev ødelagt. Han tilbragte sine sidste aar
paa Vældegaard højskole i Gentofte, hvor han en
gang om maaneden prædikede for en stor forsam
ling; mange københavnere søgte derud. Her miste
de han 1889 sin trofaste hustru. Han døde selv 26.
juli 1892, efter at han havde omfavnet sin søn
med de ord: »Korset, korset! Amen!« Det var
hans sidste prædiken.
Birkedal var en stridsmand med et ualmindelig
varmt hjerte. Han svingede stadig mellem de to
poler: Idealet og virkeligheden! Derfor løb han
saa ofte mod love og paragraffer, men da han
stod fast, var det undertiden paragrafferne, der
maatte vige. Først og fremmest var han en væk
kende forkynder af synd og naade, dernæst elske
de han Sønderjylland, kæmpede for de grundtvig
ske frihedstanker, for hedningemissionen og for
svarssagen. Hans missionskærlighed samlede sig
især om Santalmissionen, efter at han havde lært
H. P. Børresen at kende.
Utallige er de opbyggelscsskrifter og stridsskrif- •
ter, der er udgaaet fra hans haand: »Vidnesbyrd
fra Herrens Hus« 1847 (sammen med J. F. Fen
ger), »Synd og Naade« 1848-49, »Naadens Sorg
og Sorgens Naade« 1855-57, a**e postiller. End
videre andagtsbogen »Daglig Husandagt til Op
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lysning og Opbyggelse for troende og døbte« 1860,
og fortællingen »Kirkeklokkeklangen i den norske
Dal« 1869.
Blandt hans stridsskrifter kan nævnes »Om
Stænderforhandlingerne i Roskilde angaaende
Sognebaandets Løsning« 1839, »En Stemme fra
Folket om Danmarks Nutid, Fortid og Fremtid«
1842, »Samvittighed og Retfærdighed« (om daa
bens gyldighed) 1856, »Forsvar mod Biskop Martensens: »Jeg ved ikke hvad«« 1864, »Kongen har
dømt - Folket skal dømme« 1866, »Grundtvigia
nismen og det forenede Venstre« 1870, »Norden,
Tyskland og Bjørnstjerne Bjørnson« 1872, »Den
danske Folkekirke, Grundtvigianismen og Pastor
Blædeb 1873, »Slaget ved Katekismen« 1873 (se
under P. A. Fenger), »Kontraindlæg mod Dr. Skat
Rørdam og andre« 1882 (om Askovadressen),
»Den kristne Forsonings-Tro hævdet overfor Pa
stor Otto Møller« 1884. Et halvt aarhundredes
kirkelige debat i Danmark drager os dermed forbi.
Sit liv har han skildret paa vers i »En LivsFørelse« I-II, 1863-64 (1096 siders digterisk for
tælling og portrættegning), og paa prosa i »Per
sonlige Oplevelser i et langt Liv« I-III, 1890-91.
I det første værk findes hans berømte sange »Jeg
fik en Trøst, da Byrden tungest laae« (II, s. 165)
og »Jeg saae Ham som Barn med det solrige Øje«
(II, s. 507), begge sprunget ud af hans særlige li
delse. Inddelingen i den sidste, barn, yngling,
mand, er ikke identisk med den førnævnte, det
ringer første, anden og tredie gang. I det andet
selvbiografiske værk findes en mængde ypperlige
portrætter af hans mange betydelige venner.
Birkedal har næppe tænkt, at de to dybt per
sonlige sange i saa høj grad vilde komme i folke
munde, men da de nu var offentliggjort, blev de
hentet frem af deres sammenhæng og optaget i
sangbøgerne. »Jeg saa ham som barn« blev almin
delig kendt i Danmark og Norge, og mange fandt,
at udviklingen »barn, yngling, mand« var skildret
saa alment, at sangen kunde gaa ind i salmebø
gerne. Det skete i Norge 1924, i Danmark 1926.
Derimod har Birkedal bevidst sigtet paa sal
metonen ved at skrive missionssalmer. Da han
havde fundet sin plads i den grundtvigske lejr,
besøgte han 7. sept. 1841 det sydvestsjællandske
Broderkonvent, som den dag holdt møde hos
J. A. L. Holm i Hyllested. Broderkonventet var
ikke blot grundtvigianismens sjællandske højborg,
men ogsaa missionstankens arnested. J. F. Fen
ger (s.d.) var formand for Det danske MissionsSelskab, og Oldenburg (s.d.) var redaktør af
Dansk Missions-Blad, hvori hans missionssalmer
blev trykt. I Boeslunde havde konventet en uge i
forvejen haft et stort missionsmøde, hvor pastor
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Hass havde talt, inden han rejste ud til Smyrna
som missionær. Paa denne baggrund talte Holm
nu paa konventet ud fra Es. 49. Det blev Birke
dals missionsvækkelse. Tanker fra denne tekst
genfindes i alle hans missionssalmer.
Da han kom hjem fra Broderkonventet, begynd
te han straks at virke for hedningemissionen i Jyl
land. Der blev stiftet en missionskreds for Vejle
og Ringkøbing amter 27. okt. 1841, og til kreds
mødet i Vejle 25. maj 1842 skrev han to missions
salmer, »Slaa Hjertets Orgeltone an« og »Opreis
blandt os Din Helligdom«. Af den første blev v.
7-8 i Norge optaget i Hauges missionssalmer med
begyndelsen »Lad Kirkeskib med Kors i Stavn«.
Til næste kredsmøde i Vejle 14. juni 1843 skrev
Birkedal »Der gaar et Suk henover Jord« og »Saamangen Kirkestol staar tom«. De er alle fire opta
get i H. C. Rørdams »Missions-Psalmer«, Frede
ricia 1850, og altsaa først sunget i St. Nikolai
kirke i Vejle. Af »Der gaar et Suk henover Jord«
optog man de fire sidste vers i RF 1850 med be
gyndelsen »O Herre Christ, din Stjerne staar«,
hvorfra den gik ind i salmebøgerne, se IV, s. 137
ff.
Birkedals to nævnte selvbiografier. V. Birkedal:
»Carl Frederik Hassenfeldt« i Dansk Kirketidende
1852, sp. 465-473, 481-506. Erslew I, 136, Suppl.
I, 156-158. Elvius, 416 ff. Fr. Nielsen (A. J. Rud)
i DBL II, 134-139. Laurids Nyegaard: »Vilhelm
Birkedal. En Levnedstegning«, 1896. Samme: »Vil
helm Birkedal, hans Liv og Kamp«, 1911-12. Johs.
Monrad: »Vilh. Birkedal«, 1915. Karl Povlsen i
Ryslingebogen 1909. H. P. Barfod i »Minder fra
gamle grundtvigske Hjem«, I, 1921, s. 61-81. H.
Begtrup i »Dansk Menighedsliv« III, 1932, s. 6696. Fr. Nygaard i Højskolebladet 1892, nr. 46, 47,
48, 49. A. Malling: »Birkedals Missionssalmer« i
Kirken og Tiden, 1944, s. 17-23.
Jeg saa ham som barn med det solrige øje.
SS 710. D 58.
La rev 872. Nynorsk 907.
O Herre Krist, din stjerne staar.
R 307. N 255. KH 321. D 315.

BLICHER, STEEN STEENSEN
Steen Blicher blev født i Vium 11. okt. 1782 som
søn af sognepræsten Niels Blicher (1748-1839) og
hustru Kirstine Marie Curtz (1753-1820). Niels
Blicher fik embedseksamen 1773, var huslærer i
nogle aar, bl. a. paa Tjele, blev derefter af sin
tilkommende hustrus morbroder, etatsraad Steen
de Steensen til Aunsbjerg, kaldet til sognepræst i
Vium og Lysgaard, hvorfra han 1795 flyttede til
Randlev og Bjerager. 1822 tog han sin afsked, var
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derefter et par aar hjælpepræst hos sin broder i
Vorning og flyttede endelig til Steen Blicher i
Spentrup, hvor han døde 1839. Han var i høj
grad præget af sin tid, en »folkelærer«, der var
optaget af at gavne og dygtiggøre sine sognebørn.
Han fik sølvmedalje af Landhusholdningsselska
bet, forbedrede skolevæsenet, virkede for vaccina
tion, ophjalp hjemmeindustri og skrev »Topographie over Vium og Lysgaard Sogne«. Teolo
gisk begyndte han som rationalist, arbejdede for
indførelsen af Ev.-kr. Salmebog og skrev en stofrig
beretning derom i »Iris og Hebe« 1802, men efterhaanden svingede han i konservativ retning,
skrev i Theologisk Maanedsskrift og endte med at
betragte rationalismen som en kræftskade for kir
ken. Det hændte ogsaa, at han forsøgte sig som
salmedigter.
Til denne fader var Steen Blicher hjerteligt for
bundet, og det var gensidigt og varigt. Faderen
var hans lærer i de klassiske sprog, i jagt og musik.
Han sprang ind i mesterlektien i Randers lærde
skole og blev student med udmærkelse 1799, fik
hurtigt de indledende universitetseksaminer og
hengav sig saa til studenterlivet, til spredt og man
gesidig læsning, kæmpede med sygdom og fattig
dom og satte dog en ære i at være en flot fyr.
Men under Københavns bombardement brændte
hans bøger og klæder, mens han selv gik vagt paa
volden. Det saa ud, som det var slut; han maatte
hjem til faderen i Randlev for at sunde sig et aars
tid. Endelig 1809 fik han en god embedseksamen.
1810 blev han adjunkt ved sin gamle skole i Ran
ders, men lønnen mindskedes ved inflation og han
opgav stillingen aaret efter og blev i stedet forpag
ter hos sin fader i Randlev. Hans farbroder, Pe
der Daniel Blicher i Spentrup, døde 1809 og efter
lod sin 16-aarige enke, Erneste Juliane, født Berg,
til Steen Blicher, samt 15.000 rdl. Hun var en stor
skønhed, men behagesyg, indholdsløs og trættekær
og udviklede en voksende mani for rengøring.
Hendes penge forsvandt ved statsbankerotten, og
da de fik 10 børn, blev livet en kamp mod fattig
dom og gæld.
Blicher, som i teorien havde været en ivrig
landmand med mange gode ideer ligesom sin fa
der, søgte præsteembede og fik endelig 1819 Lys
gaard og Thorning, et fattigt kald, men en egn
efter hans hjerte, og 1825 det rigere Spentrup og
Gassum, hvor han blev til sin død, 26. marts 1848,
men han var allerede blevet afskediget 1847.
Arven fra faderen og fra det 18. aarhundrede
blev han tro til det sidste. Rullende faarefolde, uld
industriens udvikling, hørindustri, vekseldrift af
jorden, hedeplantning og meget mere var emner
for hans gavnelyst. Dødsstraffens afskaffelse, for
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bedring af fængslerne, jødernes ligeret, et menne
skeligt syn paa natmandsfolk og paa faldne piger
var ideer fra den franske revolutions tanker om
menneskerettighederne. Men dertil kom nu det
ig. aarhundredes folkelige vækkelse og skandina
vismen, som bar frugt i hans Himmelbjergmøder.
I alt dette var Blicher, hvad man dengang kaldte
menneskeven, en idealist med social interesse for
næstens vel og folkeaandens vækkelse.
Med hensyn til hans digtning maa der her hen
vises til den almindelige litteraturhistorie, men og
saa hans egen person havde et drag af det roman
tiske. Havde han haft mere af det 18. aarhundre
des sans for den jævne pligtfølelse end for roman
tikkens flugt fra studereværelset, regnskabsbøgerne
og kirkebøgerne, var hans liv maaske ikke blevet
saa tragisk. Men forholdene i hans hjem var en
undskyldning. Han flygtede dog ikke blot ud til
jagtmarken og ensomheden, men ogsaa ind »i det
Eden, hvor Fantasiens søde Bedrag og Hjertets
velsignede Daarskab har saa megen lyksalig Stund
hævet ham over Virkelighedens sørgelige Over
drev«. Saadan siger han selv. Men det bør dog til
føjes, at hans flugt ogsaa var en flugt ind i virke
ligheden, til menneskene. I hans noveller ser man
ikke noget opdigtet paradis; det er heller ikke den
teoretisk filosoferende idealist, som taler, men her
staar mennesket overfor mennesket; det er realis
me med et dybt kristeligt drag. Han tegner sand
færdigt og medfølende den menneskehed, som
trænger til Guds tilgivelse og udfrielse, og person
ligt tvivler han ikke om, at dette er at finde hos
Kristus, Guds Søn. I »Sildig Opvaagnen« siger
præsten, Blichers talerør, om lægen hvis liv er øde
lagt ved hustruens utroskab: »Han havde vel havt
Troe; men en let Troe, som aldrig var prøvet og
styrket ved betydelig Kummer eller Gjcnvordighed«. Man forstaar, at Blichers egen tro var prøvet
og styrket i betydelig kummer, og citatet faar en
særlig vægt, naar denne novelle er inspireret af
hans eget ægteskabelige forlis.
Der var stof i ham til en salmedigter, men det
blev saa sjældent udformet. Det kunde dog ske
for ham som for Grundtvig, at et fortællende digt,
»Søren Kanne«, pludselig fik salmetone:
Saa skulle dog alle I danske Mænd
Af Hjærtet elske hinanden!
I Faren og Døden sig give hen
Den ene med Lyst for den Anden!
Og Fynbo, og Jyde, og Sjællandsfar Til eet Huus vi Alle jo høre.
Gud Fader os Alle i Troskab bevar!
Og Alle til Enighed føre!

Der er digte af ham, som svinger mellem ro
mantik og kristelig salme, »Om Strømmen mod
dig bruser« 1820, og »Sig nærmer Tiden, da jeg
maa væk« 1837. Der er kristelige sange, som nær
mer sig til salmetonen, f. eks. aftensangen »Da
gen svandt - for Evigheden svunden« 1828. Der
er personlige bønner som »Hymne efter en Syg
dom«: »Opløft dig Sjæl! fra Smerters Land« 1822,
og mest gribende maaske »Englen i Gethsemane«
1828, som slutter:
Min Frelsers Engel! hjærtekær!
Min Lægedom og Trøst!
Forlad mig ej paa tunge Færd,
Men styrk mit svage Bryst!
Fra Livets Gethsemane leed Du mig frem
Til Haabets og Trøstens, til Englenes Hjem!
Men han holder ogsaa af haabets engel, som han
kalder »datter af en evig kærlighed« (»Haabet«
1829). Salmetonen er helt naaet i »Gud skal alting
mage« 1826 (ikke at forveksle med Stockmanns
salme, D 29) og »Saa vandre vi mod Graven«
1843, mens »Doxologia« 1827, der er bygget over
slutningen af Fadervor, mere er en ode end en
salme. Men selv i helt romantiske digte som »Nat
ten paa Jellinghøje« 1817 kan et stærkt kristeligt
udtryk bryde frem: »Mit Anker kaster jeg paa
Golgatha!«
I P. Hjorts »Gamle og Nye Psalmer« 1840 og
1843 er der optaget tre stykker af Blicher. Om
det er sket paa hans eget initiativ, eller Hjort selv
har fundet dem frem, er vel usikkert. Det er den
patetiske »Hvi skjælver du, naar sig Orkanen hæ
ver« og den 17 vers lange »Midt i Natten, midt
i Vinters Hjerte«, hvor hans betragtning af Jesu
fattige fødsel giver anledning til en tapper prædi
ken mod hans egen pessimistiske livsbetragtning. I
begge er der salmetone. Men det er der slet ikke
i den tredje, »Af Sorg der ej findes i Verden saa
lidt« med dens billeder og lignelser, der er hentet
fra snedkerværkstedet.
Noget af alt dette kunde nok være optaget i sal
mebogen, men det vilde ikke være følt som nogen
egentlig berigelse, og det vilde have været for
svagt til at repræsentere den digter, som kendes
fra novellerne. Naar man da skulde have Blichers
navn med i salmebogen, var det nok bedst, at det
blev det eneste, som faktisk synges, »Ud gaar du
nu paa livets vej«, med de jævne formaninger,
som en fader giver sin søn, nar han drager ud i
verden, se V, 74 ff. Det er noget af den samme
livsvisdom, som novellerne rummer, og evigheds
dimensionen bryder dog frem i de sidste fire ord:
ikke hen, men hjem!
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Ud over de almindelige litteraturhistorier og bio
grafier af Blicher, samt DBL III, 230-244 og den
der nævnte litteratur, kan nævnes »Erindringer af
Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv
i Aaret 1845). Hans Brix: »Fagre Ord«, 122-131.
Kaj Munk: »Dagen er inde«, s. 294-300. H. P.
Christensen: »St. St. Blichers Tro«, 1956. Samme:
»Tonen fra Himlen i Blichers Sang«, 2. opl. 1951.
Samme: »Blicher som salmedigter« i Præsteforen.
Blad, 1952, s. 253-256.
Ud gaar du nu paa livets vej. D 330.

BLIX, ELIAS. Se V, s. 248-252.

BLOCH, JØRGEN VICTOR
J. V. Bloch blev fodt 25. sept. 1812 i Lønborg ved
Tarm som søn af sognepræsten Jørgen Bloch
(1767-1838) og hustru Gjertrud Fog (17721840). Han blev først undervist hjemme og kom
derefter paa Borgerdydskolen paa Christianshavn.
Birkedal siger, at han virkede som en romantisk
blomst, der var plantet ind mellem realistiske
køkkenurter. De blev studenter sammen i 1829 og
hørte stadig sammen i den studenterkreds, som
Birkedal dedicerede sine første digte til. 1833 blev
Bloch cand. theol. og giftede sig med Agathe Theodorine Benedicta Thorlacius (1811-1872). 1835
tog han licentiatgraden paa en afhandling om Kri
sti himmelfart, var derefter konstitueret som ad
junkt i Horsens, blev sognepræst i Borbjerg 1837,
men flyttede allerede næste aar til Lønborg som
sin faders efterfølger. 1851 blev han provst.
I Lønborg kom han atter sammen med Birke
dal, som tegner et portræt af ham i »En LivsFørelse«:
Dyb, stille var han; fra Hjertet skjød
Saa mangen Lysblomst op i hans Hjerne;
Hvad sjælen leved, gik op som Stjerne,
Og frem i Tanken mod Lyset brød.
Men især skildrer Birkedal ham som længselens
mand, der ikke her paa jorden kunde finde noget
blivende sted, men først i det evige hjem. Han
var særligt anlagt for tankearbejde; han »fanta
serede med forstanden«. Og hertil bemærker Johs.
Monrad: »... i Modsætning til Birkedal, der kun
de være fristet til at tænke med Fantasien«.
Bloch var dog i høj grad optaget af proble
merne paa jorden. Han stillede sig til valg til den
grundlovgivende Rigsforsamling og til Folketinget,
var landstingsmand 1855-59 °S
indflydelse paa
loven om fattigkasser 1856 og virkede med mindre
resultat for den lovede forfatning for folkekirken.
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Et vidnesbyrd om forstaaelsen af den vestjyske
befolkning, som han ved fødselen tilhørte, var
»Nogle grammaticalske Bemærkninger om den
vestjydske Dialect« 1837, som efter Marius Kri
stensens udsagn er et godt arbejde.
Han udgav 1846-48 »Christeligt Folkeblad«,
hvor han skrev det meste selv, men hvor salme
digtere som Julius Lassen, Hans Broge Berg og
J. Christensen fik adskillige salmer optaget. Her
findes ogsaa de to bordbønner, som er optaget i
salmebøgerne, »Velsign vort hus, velsign vort bord«
og »Fader, tak for dagligt brød«, se I, s. 106 og
109. Han har ogsaa af og til skrevet salmer. Han
havde arvet en lille aare efter sin fader, som 1827
udgav »Forsøg til Moralske Sange over Bibelske
Historier«.
1855 blev han sognepræst i Kerteminde, hvorfra
han støttede Christen Kold og hans friskole.
1866 blev han udnævnt til sognepræst i Snolde
lev, men fortrød det og fik lov til at betragte sig
som ikke kaldet. Han vilde i stedet virke for en
stor og skøn ide. Han tilhørte vel nærmest den
grundtvigske retning, men fremhævede stærkt det
fælleskristelige, ja drømte om en sammenslutning
af alle kristne i haab om, at der saa vilde komme
en ny pinsetid. Foreløbig skulde den nordiske og
den græske kirke, jævnfør Johs. Aab. 2,9 med 3,9,
i fællesskab drive muhammedanermission. Det vir
kede han for paa en rejse til Norge 1866 og en
rejse til Athen 1867. Han udgav paany et blad,
»Kirkebudet« 1867-68 som et talerør for disse
tanker. 1874 var han til irenisk møde i Bonn, se
nere paa en længere rejse til Schweiz og Frankrig.
Overalt søgte han medarbejdere for sin økumeni
ske herlighedsdrøm. Her har vi alligevel den læng
selens mand, som Birkedal havde skildret.
1868 blev han sognepræst i Vig-Asminderup,
blev afskediget 1881 og boede derefter i Køben
havn til sin død den 21. dec. 1892, utrættelig skri
bent til det sidste.
Ud over det, som allerede er nævnt, foreligger
der fra Blochs haand en lang række skrifter, hvor
af følgende nok er de vigtigste: »Lærebog i den
christelige Religion« 1844, »Naaden og Sandhe
den« (en aargang prædikener) 1860, »Breve om
Præstefrihed« 1865, »Grundtvigianismens Selvkri
tik« 1866, »Michael Servet« 1879, »Georg Calixtus« 1882. Under pseudonymet Jørgen Jørgensen
udgav han »To Lystspil og en Fortælling« 1869
og »Valget« 1874. Under et mærke, som var sam
mensat af hans kones og hans eget navn, Theod.
Thorlacius Bloch, skrev han breve om tidens reli
giøse og andre spørgsmaal. Dertil kommer mange
artikler og anmeldelser i Dansk Kirketidende og
senere i Højskolebladet.
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DBL III, 268-269. Erslew, Suppl. I, 168-169.
Elvius, 583-584. Lars Andersen: »Jørgen Victor
Bloch«, 1893. Hardsyssels Aarborg 1920. Nordisk
Missions-Tidsskrift 1916.
Velsign vort hus, velsign vort bord.
KH 78,4. D 742,2.
Fader, tak for dagligt brød.
KH 79,3. D 743,1.

BOESEN, ULRICH SECHMANN
U. S. Boesen blev født i Faaborg 22. juli 1797 som
søn af den residerende kapellan Ulrich Christian
Boesen (1769-1840) og hustru Marie Christine
Schiøtt (1776-1849). Faderen var en modstander
af rationalismen og en ven af Brødremenigheden.
Han blev 1807 sognepræst i Seest ved Kolding,
1817 i Vordingborg og 1833 i Eltang.
Børnene blev undervist i hjemmet af huslærere,
bl. a. af salmedigteren N. J. Holm, og Ulrich kom
i skole i Kolding, da han var 15 aar gammel; han
blev student 1815 og teologisk kandidat 1823. I
studieaarene maatte han af økonomiske grunde
tage plads som huslærer, saaledes en kort tid 1818
paa Egeløkke, hvor han underviste en yngre bro
der til Grundtvigs elev.
Mest betydning for ham fik hans farbroders
hjem. Kontorchef i Rentekamret, justitsraad Jo
hannes Boesen (1768-1859) og hans hustru Sophie
Frederikke (1779-1850), en datter af købmand
Kai Frederik Hammerich, sluttede sig til Brødre
menigheden i København, og deres velstillede,
dannede og børnerige hjem blev et samlingssted
for slægtens ungdom, f. eks. brødrene Frederik og
Martin Hammerich (s.d.). To sønner fra hjemmet
blev præster, Emil Frederik var Søren Kierkegaards eneste fortrolige ven. En datter blev gift
med J. F. Fenger (s.d.), to andre (dog først den
ene, saa den anden) med C. F. Balslev (s.d.), og
Ulrich sluttede forbund med sin kusine Anne Jo
hanne, kaldet Hanne (født 5. sept. 1805, død 21.
dec. 1877).
14. febr. 1826 blev U. S. Boesen kaldet til sog
nepræst i Nørre Løgum i Sønderjylland, og 25.
april giftede han sig med Anne Johanne. De to
unge præstefolk blev hurtigt afholdt for deres li
gefremme færden i sognet, og Boesen samlede kir
ken fuld ved sin følelsesfulde, pietistisk farvede
veltalenhed. 1834 blev han sognepræst i Oksenvad
og Jels, hvor han virkede under lignende tilslutning.
De vakte fra andre sogne strømmede til som for
hen i Nørre Løgum. Men da de to store sogne sled
meget paa hans kræfter, flyttede han 1846 til Fjel-
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strup, hvor man efter den tidligere præsts død
havde bedt om at faa en dansk præst.
Den slesvigske gejstlighed var overvejende tysk
sindet, og man talte tysk paa præstekonventerne;
det gjorde Boesen ogsaa, og han var i det hele ta
get nationalt tilbageholdende, indtil han kom til
Fjelstrup. Da Treaarskrigen brød ud, bekendte
han kulør, og snart efter maatte han flygte med
familien; de bosatte sig først i Kolding, senere i
Assens. Slesvigholstenerne indsatte i stedet en tysk
præst. Under vaabenstilstanden blev Boesen 10.
nov. 1849 genindsat i sit embede, og 10. jan. 1850
konstitueret som provst i Haderslev provsti, men
17 af provstiets tyske præster sendte ham et mis
tillidsvotum, som blev offentliggjort i Altonaer
Merkur. Han besvarede det i et udførligt skrift
»Hvem stifter Forargelse og Samvittighedsforvir
ring i Kirken og Menighederne?«
Efter mange overvejelser angaaende ordningen
af de kirkelige forhold i Slesvig stift blev Boesen
efter gentagne vægringer 1854 udnævnt til biskop
med bolig i Flensborg. Han havde gode evner
dertil. Han var grundig og omhyggelig i sin em
bedsførelse, samvittighedsfuld og dertil særdeles
viljefast. Naar den høje, kraftige og smukke mand
tog sit »amtsgesicht« paa, virkede han meget im
ponerende. Inden udnævnelsen havde han forbe
holdt sig, at han maatte kaldes biskop i stedet for
det lange generalsuperintendent, som man i dag
lig tale afkortede til »generalen«, og at han maatte
faa indflydelse paa provstevalgene, fordi han vilde
have svært ved at samarbejde med grundtvigianer
ne, hvis frihedsideer i den »elastiske saakaldte
folkekirke« vilde føre til anarki og demoralisa
tion.
Han tog straks fat paa visitatser i det store stift
med 227 sogne og 242 præster. Han forstod at
gøre sine besøg festlige, ikke mindst i skolerne.
Han vandt i høj grad ogsaa tyskernes respekt for
sin upartiskhed. En i Sydslesvig født præst min
dedes ham endnu efter 1920 som »min over alt
elskede biskop Boesen«.
1852 fik han stiftet et bibelselskab i Haderslev.
1853 blev han kongevalgt medlem af stænderfor
samlingen, hvor han forsvarede sprogreskripterne.
Den 8. marts 1864 blev han afskediget af de tyske
civilkommissærer, men han blev boende stille i
Flensborg til 1865, da han flyttede til Vejle. Hans
helbred var knækket. Han døde n. febr. 1867.
Naar han omtales her er det ikke som digter,
men som salmebogsudgiver. Han var klar over be
tydningen af Pontoppidans salmebog. Den var
ganske vist siden 1798 blevet indbundet sammen
med Adlers »Christelige Psalmer« paa 200 numre,
hvorfra de rationalistiske præster gjorde deres sal

I

68

BOESEN, U. S.

I
mevalg, men lægfolket i Sønderjylland holdt mere
af den hundredaarige Pontoppidan, som dog
trængte til afløsning.
Boesen gik da i samarbejde med Chr. Wollesen
Meyer, som 1826-40 var præst i Abild og derefter
i Sønder Vilstrup. De udgav »Psalmebog samlet
og bearbejdet af C. W. Meyer og U. S. Boesen.
Udgivet af C. W. Meyer« (MB). Den udkom i
Haderslev 1844. Det var maaske den tysksindede
Meyer, som havde gjort hovedarbejdet, mens Boe
sen havde hjulpet med det sproglige og med sit
bedre kendskab til den nye, danske salmedigtning.
De optog 332 salmer fra P, for at de to salmebø
ger kunde bruges sammen. De indføjede nye sal
mer af Kingo og Brorson, som stadig var »den
danske salmedigtnings krone«, nogle nye oversæt
telser fra tysk og nye salmer af Grundtvig, Inge
mann, Boye, Timm og Holm, ialt 715. Bogen blev
1847 autoriseret til brug i de sønderjyske menig
heder, hvor sproget var dansk, og hvor man øn
skede den.
Der er ingen tvivl om, at den afhjalp et savn,
men den slog ikke P af marken. I pietistiske kred
se følte man ikke trangen til en ny salmebog saa
stærkt, og de rationalistiske præster holdt sig til
Adler, som var indbundet sammen med P. E var
dog indført nogle steder. Men hvor man sidst i
fyrrerne mærkede den nye tids pulsslag, greb man
ogsaa efter en ny salmebog, og de første oplag af
MB kom ret hurtigt efter hinanden.
Efter Treaarskrigen og sprogreskripternes ind
førelse kom der en helt ny situation, idet der for
uden den tyske ogsaa skulde holdes dansk guds
tjeneste mange steder i Sydslesvig. Hvor præsten
var en ærlig pietist eller havde en lidt daarlig sam
vittighed fra krigens tid, antog man naturligvis
biskoppens salmebog. Men de unge grundtvigske
præster indførte Roskilde Konvents, i Flensborg
allerede 1852, fordi der var et langt større antal
grundtvigsalmer end i MB. Boesen afbødede denne
indvending ved i 1856 at tilføje et tillæg paa 36
salmer, hvoraf 25 var Grundtvigs. Man saa nu det
særsyn, at to danske salmebøger løb omkap sydpaa
mod Danevirke. De var begge overlegne i forhold
til den tyske »Allgemeines« af Cramer (s.d.). Men
1864 blev kapløbet standset af Bismarcks kanoner.
Det 6. oplag af MB udkom 1877. En halv snes
aar senere blev den endnu brugt i 7 sogne, der
iblandt GI. Haderslev og Aabenraa. De sidste
oplag blev udgivet af Boesen alene, idet Meyer
blev afskediget 1850 paa grund af sin stilling un
der krigen.
Th. Hauch-Fausbøll: »Slægten Boesen«, 1931, s.
43 ff. »Den slesvigske Biskop U. S. B.s Liv og Vir

ken«, 1868 (af E. V. B., udg. af E. B.). H. F. Pe
tersen i Sønderj. Aarbøger 1928, s. 161-224, samme
i »Dansk Kirkeliv« 1935, s. 76-99, samme i »Slesvigs delte Bispedømme«, 1949, s. 327-372. P. Lau
ridsen i Sønderj. Aarbøger 1900, s. 93-105. Aage
Dahl: »Sønderjyllands Bispehistorie«, 1933, s. 8083. J. Brodersen: »Fra gamle Dage«, 1912, s. 348352. Fr. Hammerich: »Et Levnedsløb«, I, 1822,
s. i66ff og flere steder. Carsten Petersen: »Slesvig
ske Præster«, 1938, s. 138 ff, 141 f, 163 f og flere
steder. Peder Skau (Bukshave): Minder, s. 28.
V. Ammundsen i DBL, III, 359-362.
BOGATZKY, CARL HEINRICH
Carl Heinrich von Bogatzky blev født 7. sept.
1690 paa riddergodset Jantkawe ved Militsch i
Nedre Schlesien. Hans fader, Joh. Adam v. Bo
gatzky, var af ungarsk adelsslægt; som oberst var
han for det meste borte fra hjemmet i militær
tjeneste. Moderen Eva Eleonore v. Kalkreut var
en from kvinde, som sørgede for sønnens kriste
lige opdragelse. Da han var 14 aar gammel, blev
han page ved det hertugelige hof i Sachsen-Weissenfels. Senere forsøgte faderen at gøre en soldat
ud af ham, men det havde han hverken helbred
eller lyst til, og foreløbig fik han lov at studere
i Breslau, hvor han desuden gik flittigt i kirke
og læste i Scrivers »Sjæleskat« og regnede med
at være en god kristen.
Med understøttelse fra greve Heinrich af ReussKostritz kom han 1713 til universitetet i Jena,
hvor han studerede jura, men ogsaa blev paa
virket af pietismen. En svaghed ved hovednerven
havde bevaret ham fra udskejelser i pagetiden,
og denne legemlige svaghed blev ham ogsaa nu
en aandelig hjælp i studentertiden. Paa opfor
dring af hans velynder grev Heinrich besøgte han
Halle for at høre Francke, og det gjorde saa
dybt et indtryk paa ham, at han 1715 flyttede
til Halle. Hans moder var nu død, men paa hen
des grav besluttede han at studere teologi. Sam
tidig havde hans fader skaffet ham plads som
kornet ved det østrigske militær, men da han
ikke paa nogen maade vilde være soldat, brast
forbindelsen mellem fader og søn. Han trøstede
sig med Ps. 27, 10 og studerede i den hellige
skrift, til han syntes, at den var skrevet med
Kristi blod.
Efter disse afgørende oplevelser i Halle drog
han til Breslau, hvor han udarbejdede sin »Giildnes Schatzkåstlein der Kinder Gottes« 1718. Alle
rede som page havde han i sin ensomhed digtet
andagtsvers og samlet skriftsteder. Nu ordnede
og bearbejdede han alt det, der havde opbygget
ham selv, og det blev en bog, som fik overordent-
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lig indflydelse og oplevede en mængde oplag.
Den blev oversat til mange sprog, ogsaa til dansk
1758 af Michael Holmboe, som lærte den at
kende i London, da han som skræddersvend op
holdt sig der paa fagets vegne, men den blev
først udgivet 1761. Den indeholder til hver dag i
aaret et skriftsted, en kort betragtning derover
og et af Bogatzky digtet rim i tilknytning dertil.
Rimene er for det meste bønner eller formanin
ger, ikke inddelt i strofer, men siden har Bogat
zky selv eller andre bearbejdet nogle af dem
saadan, at der kom sangbare vers ud af rimene.
Af helbredsgrunde turde han ikke blive præst.
I stedet kom han i mange aar til at leve som
fattig omrejsende sjælesøger, meget ofte i adelige
kredse. En lang tid opholdt han sig i Glaucha,
hvor han hjalp til ved vajsenhuset. Der giftede
han sig 1726 med sin slægtning Eleonore Bar
bara von Fels, som dog døde efter otte aars
ægteskab og efterlod ham to sønner, som han tog
med sig til sin søster i Breslau. Fra 1740 levede
han som sjælesørger ved det hertugelige hof i
Saalfeld. 1746 fik han fribolig i Vajsenhuset i
Halle, hvor han fik tid til at udarbejde en lang
række opbyggelsesbøger, bønnebøger og teologiske
betragtninger.
Francke havde i sin tid oprettet et »Seminarium
universale« i Halle; det skulle være en aandelig
planteskole til forbedring af alle stænder i og
udenfor Tyskland. Det fik forskellige afdelinger,
og væsentligt var det, at der dannedes en mis
sionsskole, hvorfra de første evangeliske missio
nærer Ziegenbalg og Pliitschau drog til Trankebar i dansk tjeneste. Fra 1710 udgav Francke
aarligt missionsberetninger. Grebet af disse mis
sionstanker digtede Bogatzky den første evangeli
ske missionssalme, »Wach auf, du Geist der ersten
Zeugen«, som er den eneste af hans salmer, der
endnu er bevaret i den tyske salmebog EKG 216,
se »Du Aand fra kirkens første tider«, I, s. 304 ff.
Men en salmekender som Wilh. Nelle sætter lige
saa megen pris paa »O Vaterherz, o Licht, o Le
ben«, se »O Frelser, som er lys og livet«, IV,
60 ff. Den ene fører os ud paa vidden, den an
den ind i stilheden, i dybden. De er vel begge
digtet tidligere, den ene ogsaa offentliggjort tid
ligere, men sammen med Bogatzkys andre salmer
fremkom de 1750 i »Die Uebung der Gottseligkeit in allerley Geistlichen Liedern«. Her er 362
salmer. Men dertil kommer et antal, som har
været fremme i forskellige andagtsskrifter. Det
bliver over 400, hvoraf 54 har været optaget i
tyske salmebøger. Men af den store produktion
kan man ikke slutte, siger Koch, at Bogatzky er
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nogen glimrende poetisk begavelse. Han var egent
lig mere anlagt for prosaisk og forstandsmæssig
eftertanke. Men i nogle af hans bedste salmer
brænder en aandelig ild, i andre vilde man maa
ske snarere kalde det inderlig trosvarme. De to
salmer, som her er nævnt, repræsenterer disse to
former for kristelig energi.
Ved sin død 15. juni 1774 efterlod Bogatzky sig
en selvbiografi, »G. H. v. Bogatzky’s Lebenslauf,
von ihm selbst beschrieben«, som 1801 blev ud
givet af dr. Knapp.
Koch IV, 468-478. Fischer II, 430 f. Handbuch,
s. 244-245. Kulp, nr. 104, 185. Nelle (4. Aufl.,
1962), s. 218.
Du Aand fra kirkens første tider. Se I, 304 ff.
John Hansen. D 318.
Vaagn op, du Vidne-Aand, som alletider.
A. Hauge i 100 Missions-Psalmer.
Våkn op igjen, du Ånd som brente.
Landstad 1863. La rev 775.
O Frelser, som er lys og livet. Se IV, 60 ff.
P 328. Gb 203. MB 403. N 382.
Hauge 485.
(Det andet vers i A. N. Haaves salme »Jesus, lær
du mig at bede«, Hauge 549. La rev 607. Nynorsk
489, skal stamme fra Bogatzkys Skatkiste.
Et Aar nu atter er tilende.
(Abermal ein Jahr erlebt).
St. Due i Harpen 1863).
BONDESEN, INGVOR ANDREAS NIKOLAI
Ingvor Bondesen blev født 6. dec. 1844 i Illebølle
paa Langeland som søn af lærer Peter Nikolai
Bondesen (1818-74) og hustru Christiane Mar
grethe Andresen (1816-98). Han gik paa Skaarup
seminarium, fik lærereksamen 1864 og var der
efter hjælpelærer hos sin fader, til han 1870 fik
embede i Norup mellem Odense og Assens. Den
2. aug. s.a. giftede han sig med Agnes Georgine
Jakobsen, født i Troense 18. nov. 1846, datter af
skipper Anders Troensegaard Jakobsen og Gurine
Madsen.
1877 udsendte han under pseydonymet Henning
Fox sin første historiske fortælling, »Styrismanden og hans Brud«. Et par andre arbejder fulgte
under det samme mærke. Han slog igennem som
folkelig forfatter 1883 med »Hersen fra Steinarstad, en Fortælling fra Hellig Olavs Tid«, som
han udgav i sit eget navn.
Derefter fulgte den ene roman efter den anden.
Han hentede sine emner dels fra samtidens fyn
ske landsbyliv, dels fra historiske perioder, især
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middelalderen og renæssancetiden. »Rettergang
og Skriftegang« udkom 1884, »Skovstrup-Folk«
1885, »Kastelsfangen« 1886, »I Strid og Stræb«
1887, »Kareten fra Lønneskov« 1888, »Skovstrup
historier« 1892,» Elskovs Kringelgang« 1895. Han
udsendte tre bind »Eventyr, gamle og nye« 189395. Udvalgte Romaner og Fortællinger udkom
først i 7 bind 1902-03 og derefter 4 bind 190911. Et værk af særlig karakter er »Eventyrets
Dyreverden« 1887, som paa grundlag af folke
viser og sagn fortæller om virkelige dyr og fabel
dyr. Han er en redelig og lun skildrer af fynsk
folkekarakter, og hans historiske fortællinger hvi
ler paa et godt kendskab til de paagældende
perioder.
1885 forlod han landsbyskolen og bosatte sig i
København for helt at hellige sig sit forfatterskab.
Men skolen blev ved at trække, og han blev ansat
ved det københavnske skolevæsen. 1892 blev han
skoleinspektør ved Prinsessegades skole. Han har
derefter udgivet en række skolebøger, blandt
hvilke man især maa nævne den interessante
læsebog, »Myrebogen«, som udkom 1897 og indtil
1929 havde set 28 oplag.
Bondesen døde i København 17. marts 1911.
Naar han nævnes i salmehistorien skyldes det blot
fire linjer, den lille bordbøn »Velsign vort Maaltid, Herre kær«, som han har indflettet i en af
sine historiske fortællinger, »Tetete«, se nærmere
I, 107.
DBL III, s. 432-433 og den der anførte litteratur.
Velsign vort Maaltid, Herre kær.
KH 78,6. D 742, 3.

BONDESEN, JENS MARTIN GEORG
J. M. G. Bondesen blev født 9. juli 1812 i Lynge
i Nordsjælland som søn af songepræsten Eskild
Bondesen (1762-1824) og hustru Sophie Magdalene Lund (1781-1853). Han blev student fra
Metropolitanskolen 1831, fik udmærkelse ved an
den eksamen og blev teologisk kandidat 4. maj
1838 og blev derefter huslærer i Sorø. Dette blev
bestemmende for ham, idet han resten af sit liv
forblev knyttet til Vestsjælland. 18. nov. 1851
blev han personel kapellan hos dr. Sommer i Sorø.
1. sept. 1842 blev han Th. W. Oldenburgs efter
følger som sognepræst i Sorterup og Ottestrup,
hvor han fik lov til at høste, hvad Oldenburg
havde saaet. Biskop Mynster var 1849 paa visitats
i Sorterup og skriver derom, at Bondesen »holdt
en god prædiken med et fuldt levende, skønt just

ikke varmt foredrag. Katekisationen noget kold.
Talrig og opmærksom forsamling«.
Fra 1861 til 1884 var Bondesen provst for Sla
gelse herreds provsti og har i denne tid paa bis
koppens vegne indviet alle de tre kirker i Slagelse.
27. nov. 1872 blev han forflyttet til Stillinge i
samme herred, og 1875 blev han udnævnt til
Ridder af Dbg. Han tog sin afsked 13. marts 1866
og døde 22. april 1895 i Roskilde.
Elan ægtede 25. april 1843 Betty Sandmann,
født 21. maj 1813 i Wismar som datter af svensk
norsk konsul, købmand Johan Andreas Christo
pher Sandmann og hustru Christine Elisabeth
Eleonore Mårtens. Hun døde 5. juli 1894 i Ros
kilde. Roskilde Avis skrev ved Bondesens død,
at »han var en velvillig og meget godgørende
mand«.
Mens Bondesen var huslærer i Sorø, kom han
i forbindelse med den kendte salmebogsudgiver
P. Hjort (s.d.), professor ved Sorø Akademi,
som opfordrede ham til medarbejde paa »Gamle
og Nye Psalmer«, som skulde udkomme 1840.
Hertil leverede Bondesen nedennævnte 6 over
sættelser fra tysk. En af dem, »Savn og Møje«,
blev optaget i R, se IV, 322 f. Men tre originale
salmer fulgte med. Særlig betydning fik den
lange nadversalme »Ak, Herre! jeg saa mødig er«,
fordi man af den uddrog tre gode slidstærke vers,
der stadig er meget brugt, »Jeg kommer, Herre,
paa dit Ord«, se II, 434 f.
I den sidste udgave af Hjorts salmer 1843 har
Bondesen faaet optaget to sammenhørende be
gravelsessalmer, henholdsvis » Til Aanden«: »Far
til Gud, du fromme Sjæl« og »Til Støvet: Hviler
sødt, I trætte Ben«.
Ud over disse faa salmer indskrænker Bonde
sens forfatterskab sig til en anmeldelse af Hjorts
salmer i »Dansk Folkeblad« (6. aarg. nr. 54 og
55) under mærket »img« og en latinsk oversæt
telse af H. P. Holst’s digt over Frederik den
Sjette i »Berl. Tid. Søndagsblad« 1840, nr. 4.
Erslew Suppl. I, 196. Wiberg II, 149. Elvius, 485.
Grohshennig II, 179. Nedergaard II, s. 451, 456.
Aage Lambert-Jensen i Sorø Amtstidende, 22. nov.
'945Bondesens salmer i P. Hjorts »Gamle og Nye
Psalmer« 1840.
Originale:
Jeg kommer, Herre, paa dit Ord. Se II, 434!.
(Ak, Herre! jeg saa mødig er).
MB 266. R 343. N 288. KH 381. D 423.
Hauge 167.
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Hør, o Gud! med Velbehag.
(Til præsteindsættelse) Wexels Psbg. 1849.
O, Død! hvor er du haard og streng.
Oversættelser:
Fuldendet er dit Værk, fuldendet (J. C. Lavater).
Gud lever! skal jeg sørge da? (Schmolck).
Om end dig alle svige (Novalis).
O, Menneske! opmærksom vær (L. Laurenti).
Savn og Møje (Ph. F. Hiller). Se IV, 322 f.
R 54N 432.
Stejl og tornet er den Vej (S. S. Burde).
Sammesteds 1843. Originale:
Til Aanden: Far til Gud, du fromme Sjæl.
Til Støvet: Hviler sødt, i trætte Been!

v. BONIN, ULRICH BOGISLAUS
Ulrich v. Bonin blev født 28. sept. 1682 i Cartzin
nær ved Coslin i Bagpommern som søn af kur
fyrstelig brandenburgsk kammerraad Christoph
Ulrich v. Bonin og Magdalene v. Putkammer.
Hans moder døde allerede 1692; fire aar efter
maatte han rejse hjemmefra for at gaa i skole i
Stolpe, men da ogsaa hans fader døde 1700, be
stemte hans fornemme slægtninge ham for den
militære løbebane, skønt han ikke havde lyst til
den. 1704 blev han fændrik og gjorde derefter
fire felttog med. Paa slagmarkerne lærte han at
bede, blev i disse aar ogsaa dybt paavirket af
Franckes »Busspredigten« og Bunyans »Pilgrims
progress«, og da han åndelig under slaget ved
Malplaquet fik en overvældende følelse af, hvor
ledes mennesker ødelægger livet for hinanden,
opgav han militærtjenesten. Det var hans tanke
at tage til Halle og studere teologi, men grev v.
Reuss til Kostritz overtalte ham til at tage plads
som hovmester for den unge greve af Reuss-Ebersdorf. Inden han i efteraaret 1711 tiltraadte denne
tjeneste, udgav han i Kostritz den lille bog »Girrendes Tåublein, d. i. gebundne Seufzerlein eines
mit Gott verbundnen Herzens«. Den indeholder
144 rimpar, som hører parvis sammen, — to linjer
med et suk til Gud, to linjer med Guds svar.
I Ebersdorf underviste han den unge greve og
hans to søstre; den ene af disse, Erdmuth Dorothea, blev senere gift med Zinzendorf; den anden,
Benigna Maria, blev kendt som salmedigter. 1715
fulgte han greven til Halle, hvor han skrev endnu
en rimbog, der lignede den tidligere: »Gesammelte Tropflein aus dem Briinnlein Gottes.«
6
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1719 fulgte han greven paa en studierejse til Hol
land og Frankrig. Efter hjemkomsten giftede han
sig 1720 med Auguste Sophie v. Geusau, som
trods megen svaghed i et tolvaarigt ægteskab
skænkede ham syv børn, hvoraf de 3 døde som
smaa. Da greven havde overtaget regeringen un
der navn af Henrik XXIX, gjorde han sin tro
faste lærer til raadsherre ved grevehoffet, og som
saadan blev han nu i Ebersdorf resten af sit liv.
Da hoffet og den største del af menigheden 1746
gik helt over til Brødremenigheden, trak han sig
noget tilbage. Han døde 9. jan. 1752.
Foruden de nævnte rimbøger, der viser os ham
som en forløber for Bogatzky, har han udgivet:
1. »Das sich selbst verlorne und von Jesu, dem
guten Hirten, wieder gefundne Schaflein.« Det
er et længere digt i alexandriner, som han skal
have skrevet for sin egen opbyggelse omkring
1715, men det skal først være udkommet o. 1720.
I senere udgaver er nogle faa salmer tilføjet, saa
ledes »Erwiirgtes Lamm, das die verwahrten
Si egel«, som Brorson har oversat: »O slagtet lam!
som dødens stærke strikker«. Mere kendt er
»Wie gut ist’s doch in Gottes Armen«, ogsaa
oversat af Brorson: »Hvad er det got, i Jesu
Arme«, se »Hvor er det ...« II, 265 ff. Den
første er allerede optaget i Zinzendorfs Berthelsdorf-salmebog 1725, og den anden er digtet i an
ledning af, at fru Erdmuth Dorothea Zinzendorf
skulde holde sin kirkegang efter barnefødsel 15.
sønd. e. trin. 1724. Den er bevaret i et særtryk
og optaget i en udgave af Berthelsdorf-salmebogen 1726-27.
2. »Theophili Pomerani gottgeheiligste Poesien,
auch Freuden- und Trauer-Gedichte«, Greitz
1727. Heri findes de indtil da udkomne digte af
den »gudelskende pommeraner«, bl. a. endnu fem
salmer, saaledes »Mach doch den engen Lebensweg«, der ogsaa blev oversat af Brorson, se »Den
vej, du gik i kors og trang«, I, 181 f. Ogsaa
den var allerede med i Berthelsdorf-salmebogen.
3. »Kornlein Rauch-Werkes«, 1734, med 125
korte rim-bønner og 6 salmer.
4. »Geistliche Brocklein«, 1735, som indeholder
80 rimede leveregler, 35 latinske sentenser og
blandt meget andet 5 salmer.
5. »Die unvermeidliche Todesstunde«, maaske
1736, et læredigt med et tillæg af 2 sørge-arier.
v. Bonin har i alt skrevet 53 salmer, hvoraf 5
allerede 1714 blev optaget hos Freylinghausen.
Ingen af dem er nu bevaret i Tyskland i EKG,
men takket være Brorsons oversættelser lever to
hos os i bedste velgaaende.
Koch IV, 478-485. Rambach IV, 316. Fischer II,
431. J. Th. Muller. Skaar II, 148.
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Den vej, du gik i kors og trang. Brorson. Se I,
181 f.
P 392. MB 515. N 349. D 531.
La 424. Hauge 162. La rev 420. Nynorsk 325.
Hvor er det godt, i Jesu arme. Brorson. Se II,
265 II.
P 177. Gb 318. MB 315. N 448.
RT2, 827. KH 24. D 37.
La 524. Hauge 321. La rev 562. Nynorsk 437.
O slagtet lam, som dødens stærke strikker. Brorson.
(i Norge hos Lammers og Johnsen).

BONN, HERMANN
Hermann Bonn (eller Bonnus, egl. van Bunnen)
blev født o. 1504 i Quakenbriick i fyrstendømmet
Osnabriick som søn af en velstillet raadsherre
Arnold Gude og hustru Hille, født Dreckmann.
Han gik i skole i Miinster, hvor grunden blev
lagt til hans humanistiske dannelse. Han stude
rede i Wittenberg 1523-25 hos Luther og Melanchton, som satte megen pris paa ham, og den
sidste gav ham det vidnesbyrd, at han udmærkede
sig ved geni og dannelse, raad og daad; i grunden
var der ikke andet at udsætte paa ham end, at
hans latin ikke var klassisk nok. 1525 blev han
lærer i Greifswald, og fra 1527 en kort tid i
Stralsund.
1528 kom han til Gottorp som lærer for Fre
derik I’s søn Hans, den senere hertug Hans den
Ældre, for hvem han skrev en latinsk gramma
tik paa plattysk, som dengang var den danske
kongefamilies sprog. Samme grammatik blev ta
get i brug, da Bonn 1530 blev rektor i Liibeck,
og derefter blev den udbredt over hele Nordtysk
land, hvor plattysk var elevernes sproglige ud
gangspunkt.
Frederik I satte megen pris paa Bonn, som
paa sin side bevidnede sin ærbødighed for kongen
ved at digte »Ein schbn nye ledt, des Koninges
Frederick tho Dennemarcken«, hvori versenes be
gyndelsesord danner kongens navn og titel, »Fre
derick Koning tho Denmerck« (se Wackernagel
III, nr. 846). Salmen begynder paa tysk »FREd
giff vns, leue Here«, men den blev oversat paa
dansk og allerede optaget i Malmøsalmebogen
1533, hvor den begynder »Fred giff oss o kere
Herre«. Oversættelsen, som har bevaret akrosti
kon, gik videre til Tv og Th.
Som nævnt blev Bonn 1530 rektor i Liibeck, og
allerede aaret efter blev han af Bugenhagen ind
sat til superintendent. I de første aar maatte han
kæmpe paa mange fronter, først mod Jiirgen
Wullenwebers yderligtgaaende demokrati, der
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efter mod calvinister, katolikker og lutherske
sværmere. For at styrke den indre front udgav
han 1539 en plattysk katekismus til ungdommens
og lægfolkets belæring, og kirkepolitisk var han
meget medvirkende til, at der 1535 kom en for
ening i stand mellem de frie slæder Liibeck,
Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund og Liineburg, sigtende paa et fælles forsvar for den
lutherske tro og ensartet kirkeskik, hvortil hørte
bevarelsen af latinske salmer.
1543 reformerede han med biskoppens god
kendelse fyrstendømmet Osnabriick, herunder hans
egen hjemby, og desuden grevskabet Delmenhorst.
Efter veludført arbejde vendte han tilbage til
Liibeck. Mange andre steder havde haft bud efter
hans dygtighed og arbejdskraft, saaledes baade
Hamburg og Liineburg, og fra dansk side kom
der tilbud om bispestolen i Flensborg, siger Fr.
Nielsen. Men Bonn vilde blive i Liibeck, hvor han
døde 12. febr. 1548 efter faa dages sygdom. Han
blev begravet i Mariakirken. Omkring et portræt
af ham paa Stadtbiblioteket skrev man: »Bonnus
ist Bonus gewesen, bleibts auch mit Nam und
Tat«. Han var fra 1539 gift med fru Catharina
og efterlod sig 6 børn, hvoraf sønnen Arnold se
nere blev borgmester i Liibeck.
Han var en fremragende teolog og kirkestyrer
og forenede luthersk kristendom med humanistisk
dannelse. Koch kalder ham grundlægger af den
plattyske kirkesang, idet han henviser til den
lutherske salmebog fra 1545, »Enchiridion geistlike lede vnde Psalmen, uppet nye gebetert von
M. Luther«, men det er nok en forøget udgave
af Sliiters salmebog fra 1531. Grundlægger kan
man derfor ikke kalde ham, men han har bidra
get meget til udbredelsen af plattysk salmesang
og har selv digtet i dette sprog, som vi ser af
»Kong Frederiks vise«. Magdeburg-salmebogen
fra 1542 og den ovennævnte salmebog fra Lii
beck har begge et afsnit med hans plattyske sal
mer, blandt hvilke findes hans bearbejdelse »Och
wy armen siinders«, som stadig er optaget i den
tyske salmebog EKG 57, og er oversat til dansk af
Hans Thomissøn, se »O vi arme syndre«, IV,
278 ff. I EKG 200 er tillige optaget en bear
bejdelse af Marias lovsang, »Mein Seel, o Herr,
muss loben dich«.
Da han havde forenet de nævnte seks frie slæ
der til et forsvar for den lutherske tro og ind
førelse af fælles kirkeskik, lagde han den latinske
kirkesang til rette for dem ved at »corrigere« sal
merne i luthersk retning. Hans værk hed »Hymni
et Sequentiae tam de tempore quam de Sanctis
cum suis Melodiis........ et jam passim correcta
per sanctae memoriae reverendum virum M.
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Herm. Bonnum«, 1559. Saavel titlen som aarstallet siger, at det først udkom efter hans død.
Af de 77 salmer heri har Bonn korrigeret de 13.
Koch I, 428-436. Handbuch, s. 53 f. KulpBF, nr.
57, 200. Skaar I, 55. Nutzhorn I, 282. Fr. Nielsen
i Kirkeleks. f. Norden I, s. 359.
Fred giv os, kære Herre.
m33. 95- TV 33- Th 272.
O vi arme syndre.
Th 54. K. P 55. Æ 72. N 327.
La 17. Hauge 413.

BONNEVIE, SOPHIE AUGUSTA
Sophie Bonnevie blev født i Oslo (Vester Aker)
1864, men voksede op i Arendal, hvor hendes
fader var amtmand. 1885 fik hun eksamen fra
Guvernanteskolen i Oslo, hvor hun to aar senere
blev ansat ved skolevæsenet og arbejdede paa
Vaterland skole i et udpræget fattigkvarter. Hun
var en fortræffelig lærerinde, men kræfterne slog
ikke til. Hun holdt kun ud paa skolen i to aar,
saa maatte hun nøjes med at have en lille pri
vatskole i sit hjem, til hun ogsaa maatte opgive
den.
Derefter levede hun stille, men af og til skrev
hun dog et digt i »Morgenbladet« eller »Menig
hedsblad for Christiania«. 1912 debuterede hun
med digtsamlingen »Mot lyset«, næste aar udkom
»De sange små« og atter de følgende aar »Under
stjernerne«.
Da stiftsprovst Gustav Jensen arbejdede paa
forslaget til en salmebog, som skulle afløse Land
stads, trængte han til en sekretær, ikke mindst for
di den nye retskrivning skulde følges. Dertil valgte
han Sophie Bonnevie, som i sin tid havde været
hans elev. Hun kunde modsige ham med en fri
modighed, omtrent som naar en kær datter gaar
i rette med en højt agtet far, siger Blom Svend
sen. Hun kunde godt sige, at hans vers var kej
tede og hans rim daarlige. Hans salmer indeholdt
gode tanker til prædikener, men det var ikke en
hver sandhed, som egnede sig til sang. Det skete
kun engang imellem, at han tog hensyn til hen
des kritik, men ortografien fik hun lov til at raade
for. Han siger i slutningen af redegørelsen for sit
»Forslag« 1915, at »frøken Sophie Bonnevie med
sin smukke sprogsans har været mig til hjælp
ved gjennemførelsen av den nye retskrivning i
den bundne stil. Men for utvalget av salmer og
deres form bærer jeg dog selv det hele ansvar.«
Ved saaledes i aarevis at leve i salmernes ver
den blev hun paavirket af salmetonen, mens hun
6*

vel af natur var mere lyriker end forkynder. Fem
af hendes salmer blev optaget i La rev:
»Der går en mann fra nådens port« handler
om den gældbundne tjener; det er en salme, som
Kingo ikke havde behøvet at skamme sig ved.
»Et vennligt ord« blev først offentliggjort i »Me
nighedsblad for Kristiania« 1908, men blev ikke
optaget i Gustav Jensens forslag. Det er en ret
spinkel sang med en smuk moralforkyndelse, men
med magt bryder salmetonen frem i sidste vers.
»Mens tidene går« er en god Jesussalme med
omkvædet: Han døde for mig. Dertil kommer en
lille morgenbøn og en lille, lidt fyldigere aften
bøn. Endelig maa nævnes hendes oversættelse af
»Arbeid, ti natten kommer«, opr. »Skynd dig,
ti natten kommer«. En adventssang, »Nu tiden
er for haanden«, var med hos Gustav Jensen,
men kom ikke med i salmebogen.
Blom Svendsen III, 59, 61. Samme i Kirke og Kul
tur 1937, s. 376. H. S. Dehlin: »Kvinne-skjebner
og salmevers«, Oslo 1960, s. 147-153. K. Kampmann Bothner: »Hva salmene lærte meg«, Oslo
1963, s. 9-25.
Der går en mann fra nådens port. La rev 632.
Et vennlig ord. La rev 874.
Mens tidene går. La rev 879.
Når dagen atter sender. La rev 820.
Når dagens lys forsvunnet er. La rev 841.
Arbeid, ti natten kommer. La rev 595.

BORDING, ANDERS CHRISTENSEN
Anders Bording blev født 21. jan. 1619. Enhver
som har været i Ribe, kender hans fødested, som
nu i mange aar har været byens raadhus. Hans
fader var den lærde provinsialmedikus Christen
Lauridsen Bording (1578-1640). Hans moder var
Ingeborg Klyne (1593-1668), datter af raadmand
Anders Sørensen Klyne. Gennem hende var han
i slægt med Peder Jensen Hegelund og Anders
Sørensen Vedel (sd.).
Han blev student fra Ribe 1637 og hengav sig
derefter mere til poesien end til noget embeds
studium, og foreløbig fik han ikke nogen eksa
men, men opnaaede dog en betydelig klassisk
dannelse. Da familiens formue begyndte at skrum
pe ind efter faderens død, maatte han ernære sig
som huslærer paa forskellige herregaarde, eller
han opholdt sig hos sin broder Laurids, der var
præst i Ulfborg. Opholdet i Jylland blev dog
afbrudt 1653, idet han disputerede for magister
graden ved Sorø Akademi, og siden var han
maaske igen hos broderen.
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Hans ry som digter var efterhaanden blevet saa
stort, at rigsraad Tage Thott tilbød ham frit op
hold paa sit gods Eriksholm i Skaane. Disse dig
terprivilegier fik en brat afslutning ved Tage
Thotts død 1658 og den samtidige krig med
Sverige, og i den følgende tid har han nok er
næret sig kummerligt ved at skrive lejligheds
vers. 1662 blev han rektor i Slangerup, men dette
lille embede i den lille by opgav han allerede
næste aar, var paany løs og ledig og skrev ansø
gervers om sine forhaabningsgriller og sin tynde
lykke. 1664 søgte han et lektorat ved domkirken
i Ribe, bl. a. for at kunne være sin »høitbedagede
og nødlidende moder til skyldig hjælp og trøst«.
Det fik han, men den gamle by var ikke længere
hans ungdoms Troja, og lektoratet var forbundet
med sognepræsteembedet i Vester Vedsted, som
han ikke vilde passe. Det blev for dyrt at holde
vikar, og efter et aars forløb opgav han ogsaa
dette embede.
Efter næsten 30 aars forgæves forsøg paa at
finde en plads, hvor hans digtersind, hans bo
hemenatur og nødvendigheden af et levebrød
kunne forenes, fik han endelig 1666 en højst
usædvanlig stilling, som han med aldrig svigtende
troskab og dygtighed passede i 11 aar til sin død
24. maj 1677. Om det var hans egen opfindelse
eller kongens eller regeringens er uvist. Han
skulde med kongelig understøttelse skrive og ud
give en dansk avis paa vers, »Den danske Mercurius«, fire sider maanedlig paa aleksandriner,
tidens fornemme versemaal. Ogsaa i vore dage
har diktaturer fundet det nødvendigt at have en
informationsminister, men ingen har i denne stil
ling været saa opfindsom til at variere sin hyl
dest til kongehuset og regeringen som Bording,
causere om vejr og vind og celebre begivenheder
og underrette om forbud mod udførsel af salt og
tvangskurs paa fremmed valuta. Han var en
fremragende og fornøjelig journalist og vor før
ste professionelle digter.
Man ser af hans mangfoldige frie digte, at han
ofte var forelsket og skrev søde vers om piger,
men han blev aldrig gift. Hans drikkeviser er
lystige, hans lejlighedssange er vittige, han havde
en stor evne til variation, han spredte sine vers
for alle vinde, og andre skrev dem af. Han har
ikke selv samlet og udgivet noget større værk,
og først efter hans død begyndte man at samle
hans digte sammen. 1735 udkom, hvad man i
næsten 60 aar havde kunnet samle, »M. Anders
Bordings poetiske Skrifter« I-II.
Det fremgaar baade af Hans Grams indledning
og af selve værket, at Bording var en elsker af
det danske sprog. Han undgik gerne fremmedord,
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søgte hellere til folkemaalet eller greb tilbage til
gamle danske ord. Han berigede sproget og gjorde
det smidigt. Han var samvittighedsfuld i sin kunst.
Han har ikke, som man skulde tro, rystet sine
elegante vers ud af ærmet. Han har tilstaaet, at
han baade bed i fjernpennen og i neglene, naar
han skulde digte de vers, som ser saa lette ud.
»Jeg haver seet et Udkast med hans egen Haand«,
siger Hans Gram, »til eet af hans gode Vers, og det
med saa mange rettelser, saa mange udstrøgne
og overskrevne Ord, at det nok lod sig paakiende, [at] hånd ej var af det slags Poeter, der
havde sovet sig Kunsten til.« Endvidere fortæller
Hans Gram, at Bording var musikalsk. »Og saasom
han forstod Musiken vel, var en god sanger og skiøn
Lutenist, sang og spillede hånd sine Viser, baade
de Aandelige og Verdslige, ret paa de gamle Ly
riske Poeters viis. Men at hånd enten skal have
været saa forelsket, som hånd undertiden har
siunget, eller saa vellystig og Viinkiær, som hånd
lader til, i sine Binde-Breve og andre Skrifter,
er langt fra. Alle skikkelige Folk, som have haft
hans Omgængelse, og hvoraf nogle have levet
endnu til vore Tider, have givet ham det bedste
Vidnesbyrd af et Christeligt og ærbart Levnet.«
Man faar dette bekræftet, naar man fordyber
sig i Bordings salmer, som litteraturhistorikerne
i reglen overser. De nævner kun hans julesang
»Ørnen med sin lette Vinger« se BH 430, som
maaske ikke helt kan kaldes en salme. Men det
er et digt med store linjer og en gennemført kom
position, hvori han paa gode vers, med billedrig
veltalenhed og ægte Jesusglæde, præsenterer ju
lens under for menneskeheden. Det maa have hen
revet de smaa frøkener Juel paa Brusgaard ved
Randers, til hvem det er skrevet, da Bording 1647
var deres huslærer og »oplærte dem i Gudsfrygt«.
Han har ogsaa skrevet et digt til deres moster
jomfru Margrethe Juel, »Scutum Gymnæcosophias eller Lærde Qvinders Forsvar«, hvori han pri
ser den boglige uddannelse for kvinder.
Af hans egentlige salmer blev 6 udgivet af Jo
han Brunsmand i »Den siungende Himmel-Lyst«
1687, for sent til at de kunde udbredes gennem de
fuldkomne salmebøger. Søren Jonæsøn optog dem
1693 i sit udkast til en Kirke-Psalmebog, hvor de
vækker opmærksomhed ved deres bedre verskunst,
skønt Jonæsøn ikke er nogen ringe digter (s.d.).
Det var de eneste nye danske salmer, som Jonæ
søn optog. Den konservative kommission, som ud
arbejdede K, havde faaet besked om at tage hen
syn til Kingo, men var ellers ikke interesseret i nye
salmer, og havde vel heller ikke taget hensyn til
Jonæsøns udkast, hvis ikke hans svigerfader havde
siddet i kommissionen, saa 8 af Jonæsøns egne
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oversættelser blev optaget; Ingen af Bordings sal
mer kom derfor ind i salmebøgerne.
I de samlede poetiske skrifter faar man imid
lertid et ret nuanceret billede af hans salmedigt
ning. Her er ialt 35 salmer, hvoraf halvdelen bæ
rer præg af hans kamp mod fattigdom og andre
prøvelser. Han føler sig ofte under Guds dom eller
dog glemt af Gud. Han plages af den gamle an
fægtelse, at det gaar den ugudelige godt, mens de
fromme lider. Vel er han ikke uskyldig, men Guds
straf er dog for haard og hans byrder for tunge.
Dette oprør fører han dog ikke til bunds. I sidste
instans klamrer han sig til naaden og haaber paa
en vending i hans forhold. I nogle salmer omtaler
han en saadan vending, og da forvandles hans
klage til en frydefuld lovsang. Her maa særlig be
mærkes »Den ædle Glædsens Skat«.
Den anden halvdel af salmerne er ikke direkte
paavirket af hans situation, men ganske simpelt
af lyst til salmearbejde. Han kan tage en gammel
latinsk sang, »Letus vivam omni hora« og »gudeligen forandre« den til salme, »Pius vivam, nunc
est Hora«, ogsaa oversætte den til dansk: »Nu vil
jeg slet lade fare Synden her i Naadsens tid«. Der
findes 12 salmer i rækkefølge over evangelierne
fra 2. til 16. sønd. e. trin., hvor 3 søndage dog
mangler. Det er systematisk salmedigtning, som
tyder paa, at han har villet skrive en hel aargang,
men har opgivet det. Hans salmesprog og billeder
er præget af Davidssalmerne. Formodentlig paa
given anledning har han 1648 gendigtet Ps. 120
som et »Klagemaal over Klaffere og onde Mennisker«, men tilsyneladende uden anledning har
han gendigtet Ps. 1 og 2. Der var næppe grund til
at vælge just disse to, hvis han ikke flygtigt har
tænkt, at han vilde gendigte dem alle.
Han har ikke ladet nogen af sine salmer offent
liggøre, men har sendt dem til venner i afskrift.
Han skjuler sin fromhed og offentliggør sin verds
lighed. De to sider har vel kæmpet med hinanden.
Hans verdslige digte og viser fylder lidt mere end
de aandelige, men dobbelt saa meget som disse
grupper tilsammen fylder hans lejlighedsdigte,
rimbreve og sange. Blandt muligvis bestilte bryl
lupssange findes en, som er usædvanlig, en over
sættelse af Paul Gerhardts »Voller Wunder, voller
Kunst«, se II, s. 23 ff., som han har skrevet til et
bryllup 15. marts 1677. Den blev uden hans vi
dende offentliggjort i Daniel Paullis »Den siun
gende Guds-Fryct« 1680, hvori der noteres, at den
er digtet af Peder Møller 1677. Aarstallet passer,
men salmen er aabenbart Bordings.
Nedenfor nævnes kun de 6 salmer, som blev
samlet og udgivet af Johan Brunsmand, derefter

optaget hos Søren Jonæsøn og tilsidst i »Tusindogti«. Overskrifterne er Bordings.
»Den berømte og velfortiente M. Anders Bordings
Poetiske Skrifter«, ved Fr. Rostgaard, Peder Terpager og Hans Gram, I-II, Kbh. 1735. J. Paludan i
Bricka II, 513-517. R- Paulli i DBL, III, 470473. Ehrencron-Muller I, 514-519. Carl S. Peter
sen: 111. dansk Litteraturhistorie I, 917-936. Bille
skov Jansen: I, 127-128, 196, 199, 201-202.
Nogle af Bordings salmer.
Hos J. Brunsmand:
Eens Klagemaal, der strider med Fortvilelse.
Arme Hierte du med Skiel. Se BH 432.
Om Verdens Kierlighed.
Beklemte Siæl hvad vilt du vanke. Se BH 431.
En Takke-sang, efter at en stor Sorg er forsvun
den.
Den ædle Glædsens Skat.
Eens Klagemaal, som strider med Fortvilelse.
Hvem skal jeg min Angest klage? Se BH 433.
Eens Klagemaal, der strider mod Fortvilelse.
Jeg ikke noksom kand med Ord.
Om de Ugudeliges Velstand.
Min Kummerfulde Siæl i mig.
I Cassube 1685 findes følgende salmer, der lige
som de foranstaaende hos Brunsmand er mærkede
med A.B., men derimod ikke optaget i de samlede
poetiske skrifter:
Ah at dog een Trois Gnist.
O Fader vor/ i Himlen boer/ vi dine Børn.
Guds Loffvis tvende Tafler er.
Ah hvor jeg længis/ efter dig Jesu min.
Af dem er kun den udmærkede Fadervor-salme
optaget i Tusindogti.
BOYE, BIRGITTE CATHRINE
Birgitte Boye blev født 7. marts 1742 i Gentofte.
Hun var datter af ladefoged, senere kgl. jagtbe
tjent paa Jægersborg Jens Johannissen (1711 - tid
ligst 72) og Dorthea Henriksdatter (1712 - tidligst
72). Hun fik sammen med sine seks mindre sø
skende en omhyggelig kristelig opdragelse, og hun
maa tidligt have vist sig som en pige, der var no
get værd, siden hun havde haft flere friere, inden
hun 13 aar gammel blev forlovet med en ung kgl.
jæger, Herman Michelsen Hertz (ca. 1735-75),
med hvem hun efter en lang forlovelsestid blev
gift 23. sept. 1763, da han var blevet ansat som
skovrider i Vordingborg amt. I løbet af fem aar
fik de fire børn.
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Den unge Birgitte var en god moder og en dyg
tig husmoder, som klarede den store landhushold
ning smukt og tilsyneladende ikke adskilte sig fra
andre husmodre, naar man drøftede børn og hus
holdning. Men hun havde sin hemmelighed. I sine
sparsomme fritimer hentede hun bøgerne frem af
deres skjul. Det var leksikon og grammatik og
lette historier paa fremmede sprog. Hun havde sat
sig for at kunne læse de store tyske, engelske og
franske digtere paa originalsprogene.
1773 opfordrede Selskabet for de skiønne Vi
denskabers Forfremmelse offentligt enhver, som
følte kald og lyst, til at arbejde med den hellige
poesi. Man foreslog at indsende prøvesange til be
stemte melodier i et antal af mindst 10. Skønt
kendte forfattere som Peder Olrog og J. J. Lund
deltog, var det den ukendte Birgitte Hertz, som
vandt prisen, og tg af hendes indsendte 20 salmer
blev senere optaget i Guldbergs salmebog.
Ser man nærmere paa disse salmer, er det forstaaeligt, at de kunde vække beundring i den tid,
hvis sprog de talte, og hvis regeliøse stemning de
saa klart udtrykte. Da den unge frue paa skovridergaarden (dengang dog kaldt madam) blev
grebet af sin opgave, fandt hun straks en klar
plan: et samlet værk fra det gamle Testamente
om skaberens storhed, magt og visdom, som man
kan aflæse det af naturen, og et værk fra det nye
Testamente om Jesu liv og ophøjelse. Til det før
ste emne valgte hun Ps. 104 til tekst og skrev 10
salmer derover, idet hun skred frem fra vers til
vers. Til det andet emne valgte hun Luk. 9, 18-36
og skrev om Jesu person, Jesu efterfølgelse og hans
herliggørelse, ialt 9 salmer, hvorefter hun sluttede
med Helligaandens komme ud fra Ap. G. 2, 1-5.
De første 10 er mere særprægede end de sidste og
har paa den tid grebet mest, fordi de i tidens pa
tetiske ode-stil sang om hjertepunktet i tidens teo
logi. Men det er just de samme salmer, som faar
nutidens Danmark til at affærdige madam Boye
med et par komiske citater. De blev adspredt ved
optagelsen i Gb (kun den niende udeladt), saa de
ikke mere støtter hinanden, hvad de heller ikke
dengang behøvede. Men en tid, som foretrækker
det enkle og nøgterne, har let ved at smile, naar
madan Boye serveres i løsrevne citater.
Uhyre Jord! opfyldte Boelig!
Hvad holder dig i Ligevægt?
Du vælter om, men vælter roelig
Med din utælte store Slægt;
Kan ingen Grad af let og tungt
Dig veye fra din Middel-Punkt? (Gb 62, 1).
Det er et forsøg paa at synge om det koperni
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kanske solsystem; hun er »moderne«. For os lyder
det bedre, at jorden drejer, end at den vælter
omkring. Men har ikke ethvert barn stillet sig de
spørgsmaal, hun fremsætter i et følgende vers:
Kan du ey falde ud og glide
Og mod et større støde an?
Kan intet fra en anden Side
Forhindre dig din Løbe-Plan?
Ney! store Skabning, tunge Last!
Du holdes ved Guds Kræfter fast. (v. 3).
Den mest berygtede af disse salmer begynder
med en flot kosmisk poesi:
Naturen sov ved tendte Natte-Fakler,
Ved Millioner skinnende Mirakler,
Som fra den lange Nat først tindred’ ud,
Og rulled’ hen ved Skabermandens Hænder,
Hvorhen, o Nat! jeg deres Kreds ey kiender!
Men nok din Gud.
(Gb 281)
Idet Guds hænder drejer jorden, veksler dag og
nat.
Han skaber Dag, og ald Naturen smiler,
Han skaber Nat, og ald Naturen hviler.
O! Gud er stor.
Men det er dog ikke hele naturen, som hviler om
natten. De unge løver gaar ud paa rov og søler
sig i blod. Men Gud maa unde dem natten, »thi
Løvens Raab er Raab til Gud«. Om dagen maa
de søge til deres huler, »hvor hver sit Rov omhyggeligen skiuler Med egen Krop«. I salmedigt
ning plejer man ikke at vove sig længere ud, end
at Gud sørger for ravneunger. Birgitte Hertz er
dristig nok til at tage rovdyret med. For os kom
mer løverne saa umotiveret, men de staar i hendes
tekst Ps. 104, 19-25. Desværre har hun ikke vejr
nok i sig til at gennemføre en saa dristig natur
betragtning. Hun er heller ikke sikker i stilen.
Hendes pigefantasi ser løverne saa levende, at de
bliver naturalistiske, og et øjeblik efter synker hun
ned i den jævneste dagligstuesnak:
I Fred og Roe kan Mennesket forrette
Sin Gierning nu, og Reyser trygt fortsette . ..
Der er alligevel yndefulde vers i hendes skabel
sessange :
Hvor sagte Vande sig maae sno
I Sommer-Blomster-Dale,
Hvor Vinter-Grønt maae evig groe,
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Og med sin Skiønhed prale,
Hvor milde Vinde gaae
Paa Engens dugget Straae,
Hvor Dyret skrækket sprang
Fra Bækkens Surre-Sang
Til Skovens Vilderede.
Det har skovriderens unge kone set paa egnen ved
Vordingborg.
Da hun havde naaet dette første højdepunkt i
sit liv, begyndte prøvelserne at melde sig. Allerede
i nogen tid havde der gaaet rygter om, at de konkelige domæner i amtet skulde gaa over paa pri
vate hænder, hvorved hendes mand vilde miste sin
stilling. Da denne situation blev akut, rejste hun til
Guldberg og bad ham om at hjælpe. Samtidig vi
ste hun ham nogle af sine digte, bl. a. en oversæt
telse af den engelske digter Edw. Youngs parafrase
over Jobs bog. Guldberg førte sagen videre til arve
prins Frederik, som bestemte, at skovriderens to
sønner skulde uddannes paa hans bekostning. De
to drenge kom i skole i Helsingør, blev siden flyt
tet til Metropolitanskolen i København, blev stu
denter 1784, begyndte begge at studere teologi,
var begge digtere og forfaldt begge til et lystigt
studenterliv. Christian (1765-1810) fik med møje
sin eksamen efter 16 aars forløb og blev 1804
klokker i Roskilde, hvor hans kone, som var min
dre forfalden, maatte passe embedet for ham. Jens
Michael (1766-1825) tog sig hurtigt sammen,
brød med livet i hovedstaden og blev huslærer hos
H. P. Koch i Horbelev og fik en maadelig eks
amen efter tre aars forløb, blev præst i Nørhaa i
Thy. Han blev gift med en af Kochs døtre og efter
hendes død med en anden datter. Efter en præste
tid i Buttcrup-Tudse ved Holbæk og senere i
Korsør kom ogsaa han 1804 til Roskilde, dog som
stiftsprovst, og 1819 blev han biskop i Ribe. Alt
dette oplevede moderen.
Men just da hun havde faaet et godt haab for
sønnernes fremtid, blev hendes mand syg af vat
tersot og døde 1775, og hele boet blev overgivet
til kreditorerne. I de tre aar hun var enke, skaf
fede Guldberg hende understøttelse til livets op
hold fra enkedronningen og arveprinsen. Samtidig
gav han hende ligefrem den opgave at skrive sal
mer til den salmebog, som han i hemmelighed vil
de udarbejde sammen med biskop Harboe, fordi
den autoriserede kirkesalmebog K og den ved
hoffet brugte P ikke overalt havde den nødven
dige »rigtighed, værdighed og styrke«; i nogle sal
mer var poesien for ussel, og en del af Kingos sal
mer var »alt for historiske og ofte for lange og i
udtrykket uædle«.
Med hensyn til erstatning for det store antal
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salmer, som af de nævnte grunde blev udeladt,
vilde Guldberg og Harboe, som de skriver til kon
gen, have været »meget forlegne, naar ikke Gud
havde givet en fattig Skovrider Enke fra det Vordingborgske, Birgitte Cathrine Hertzes, nu nyelig
gift med Ober Visiteur Boye, en besynderlig gave
til denne hellige poesie«, og Gud har endda føjet
det saadan, at hun længe forud ved enkedronnin
gens og arveprinsens understøttelse var blevet »op
muntret til at giøre denne heldige Vittighed virk
som til en stor Deel Psalmers Frembringelse, af
hvilke de aller fleeste ere hendes egne, deels over
Religionens store Sandheder, deels over visse Da
vids Psalmer og andre Skriftens Stæder ...« Vi
dere nævner Guldberg, at hun har oversat nogle
af Gellers og Miinters salmer. Det bliver efter
hans optælling 146 salmer af hende i den nye
salmebog.
En maaned før Guldberg skrev dette, nemlig
2. jan. 1778, blev Birgitte Hertz gift med kontrol
lør ved Maltmøllen, senere toldskriver ved Køben
havns toldkammer, Hans Boye. Da hun var færdig
med sin salmebogsopgave, gik hun over til den
nationale og dramatiske digtning. 1780 udgav hun
»Melicerte«, et hyrdestykke i to akter, som blev
spillet paa Fredensborg til enkedronningens fød
selsdag. Georg Christensen siger, at hun i denne
gennemprøvede genre og navnlig i arierne ikke
bevæger sig uden gratie. Om »Gorm den Gamle,
et heroisk Sørgespil« fra 1781 siger han derimod,
at handlingen er urimelig, replikken affekteret og
den episke patos og nationale smiger ganske stil
løs. Stykket blev dog optrykt 1784 af Selskabet for
de skiønne Videnskaber og opført paa Det kgl.
Teater paa kongens fødselsdag. »Sigrid eller Regnalds Død, et heroisk Skuespil« 1795 med stof fra
Saxo skal være noget mere sikkert i stilen. Dertil
kommer nogle mindre arbejder, f. eks. 1788 en
selskabssang til brug i Kongens Klub paa kongens
fødselsdag; det er i grunden en kantate. Næste aar
teksten til koncerten i samme klub i samme an
ledning. Videre en sang i anledning af kronprin
sens hjemkomst fra Norge o. lign.
Men helt havde hun dog ikke lagt salmedigtnin
gen paa hylden. Den gamle kærlighed til Davids
salmer førte hende til et systematisk arbejde, »Da
vids Psalmer i en fri Oversættelse«, hvoraf der
kom tre hæfter 1781-85, omfattende Ps. 1-89.
Hun døde 17. okt. 1824 og blev begravet fra
Trinitatis kirke.
Samtiden saa op til hende som en dygtig og
praktisk kvinde, en fin og ædel karakter, og hen
des poesi blev i høj grad beundret. Hendes første
biograf H. J. Birch sammenfatter sin dom i føl
gende:
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»Sammenligner man hende med de gamle Dig
terinder vil man hos hende finde den ægte poeti
ske Geist, den fine rensede Smag, det Høitidelige
og Dybsindige i hendes Digte. Men ikke alle hen
des Sange burde været optagne i den nye Psalme
bog; da mange af dem ikke ere skrevne for den
offentlige men private Andagt, for Elskere af høie
Tanker og dem, som kunne følge Digterinden i
hendes Flugt; da mange af hendes Sange nærme
sig snarere til Odens høie Sving end til Psalmedigterens simple Tone. Imidlertid har hun erhver
vet sig et udmærket Navn iblandt Dannemarks
Digtere, og en stor Deel af hendes Psalmer ville
altid blive siungne med Bifald og Aands Opløftel
se, og dette vil forskaffe hende en udødelig Ag
telse i den danske Kirke.«
En senere tids dom er faldet anderledes ud. Ef
terhaanden som hendes salmer er forsvundet af
de danske salmebøger, mindes man kun, at hen
des poesi vakler mellem det pompøse og det op
styltede. Hendes ode-stil harmonerer daarligt med
evangeliet, og undertiden har hun slet ingen stil.
Men vi er nu kommet paa saa lang afstand, at vi
kan betragte hendes indsats som noget betydnings
fuldt og karakteristisk for en bestemt tidsalder. Et
følsomt kvindeligt gemyt modtager paavirkning fra
tidens højeste patos (Klopstock) og fra dens jæv
ne medborgerstil (Gellert) og giver det videre til
sin samtid, ofte baade dybsindigt og klogt. Hendes
indflydelse i Danmark blev forkortet, fordi op
laget af Guldbergs salmebog brændte, da den kun
var indført i købstæderne; som Vilh. Andersen si
ger: »I Trankebar, men ikke i Ballerup«, og det
gav anledning til, at Balles Ev. kr. Psb. hurtigt
blev udarbejdet til afløsning.
Helt anderledes gik det i Norge, hvor man man
ge steder ikke vilde indføre E, men optrykte Gb,
saa folket faktisk kom til at leve længe med Bir
gitte Boyes salmer, hvorved nogle af dem blev fol
kets kæreste eje. Det er utænkeligt at undvære
hendes højtidsvers til jul, »Os er i Dag en Frel
ser fød« (ændret i La rev 114; »En Frelser er oss
født idag«), til paaske »Han er opstanden, store
Bud«, og til pinse »O! Lue fra Guds Kierlighed«.
Man har den mærkelige skik, at præsten paa de
store kirkelige festdage begynder med et lille ak
tuelt causeri og slutter dette med at sige: »Lad os
saa synge vort højtidsvers!« hvilket sker staaende.
Først derefter følger evangelium og prædiken.
Hvert norsk barn har oplevet denne indledning til
de hellige højtider og vil alene af den grund be
tragte Birgitte Boye som en kær digter. I La rev
er disse højtidsvers og hendes bryllupsvers optaget
baade paa bogmaal og nynorsk, og dertil kommer
fire andre af hendes originale salmer og to af hen
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des oversættelser. Nynorsk har ialt 9. I Den dan
ske salmebog er kun een bevaret, »Alvidende! dit
øje mig ransager«, og det endda i Storms bearbej
delse.
Dertil siger Blom Svendsen ganske jævnt og
bramfrit: »Men vi har holdt fast ved madam Boye,
og hun har i grunden sunget seg så godt inn hos
oss at det ikke skal bli lett å få henne helt ut. Vi
tåler nemlig av og til å være litt høytidelige. lallfall kan vi prestere at vi tre gange i året reiser oss
i kirkestolene og synger noen vers av madam
Boyes salmer, som vi alle kan utenat ... Ved si
den av megen vassarv har hun også plantet mang
en vakker liten blomst inn i kirkehagen.«
En systematisk fortegnelse over hendes salmer
findes hos Birch. Enkelte salmer mangler dog, og
flere af de nævnte kunde med fordel anbringes i
andre rubrikker. En afskrift af teksterne findes
i bispearkivet paa Det sjællandske Landsarkiv.
Denne afskrift synes at være foretaget efter at der
allerede er rettet lidt i hendes tekster, og dertil
kommer yderligere nogle rettelser med biskop
Harboes haandskrift. Der mangler adskillige ark i
manuskriptet, men registret udviser ogsaa de sal
mer, der mangler. I den følgende fortegnelse næv
nes først de 20 prøvesalmer, som gør det muligt,
at de kan læses i sammenhæng. De øvrige er ord
net alfabetisk med notering af de anførte skrift
steder, hvoraf man nogenlunde kan se, om det er
evangeliesalmer, aftensangssalmer, passionssalmer,
og hvoraf man i det hele kan se, hvor bibelsk
hun er. I E er hendes salmer ofte forkortede og
ændrede saaledes, at det bibelske præg er ud
visket. Det har ikke altid tjent til deres bevarelse.
H. J. Birch: »Billedgallerie for Fruentimmer« I,
1793, s. 202-224. Erslew I, 183 f. Georg Christen
sen i DBL III, 536-537. BH II, s. 373-374; nr.
778-797. Rønning DS, 68-70. Raid, 91 f. Vilh.
Andersen: »Dansk Litteraturhist.« II, 618. Blom
Svendsen I, 244-245. Samme: Streiftog gjennom
salmeboken«, 1959, s. 57-60. Dehlin: »Kvinneskjebner og salmevers«, Oslo 1960, s. 63-67. L. E.
Fich: »Domprovsten i Roskilde« (Memoirer og Bre
ve, udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, X, 1909),
s. 3-12 m. fl. steder. Rigsarkivet, Sjæll. Tegneiser,
2. febr. 1778, nr. 71. Sjæll. Landsarkiv, Sjæll. Stifts
Bispeark. VIL Diverse Dokumenter. K. Litteraria.
Madame Birgitte Cathrine Boyes Psalmer.
Oversigt over Birgitte Boyes salmer og deres op
tagelser i danske salmebøger:
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I. Prøvesalmer
Hvor Dødelige aldrig kom
Ps. 104, i-a
Før alt blev til og viklet ud,
Ps. 104, 2-5
Uhyre Jord! opfyldte Boelig!
Ps. 104, 5
Mød der min Aand! hvor Aanden svæved’
Ps. 104, 6-10
O store Frydens Skuespil!
Ps. 104, 10-14
Med største Pragt Naturen gik
Ps. 104, 14-19
Naturen sov ved tendte Natte-Fakler
Ps. 104, 19-25
Siig stolte Hav, som dine Byrder hæver
Ps. 104, 25-26
Ufattelig hver Skabnings Art
Ps. 104, 27-33
Bliv tyst i høye Engle-Chor!
Ps. 104, 33 ff
Davids faldefærdig Hytte
Luk. 9, 18-22
Hvi er der stænket Drue-Blod
Luk. 9, 21-23
Gaae frem min Siel i Christi Spor!
Luk. 9, 23
Udødelighed lyser;
Luk. 9, 25
En lige god og kierlig Gud
Luk. 9, 26
Stiig op min Siel! omfavn din Fred,
Luk 9, 27-28
See! hvor Guds Søn
Luk. 9, 29
Mænd fra Udødeligheds Land
(Luk. 9, 30-31)
Mens Guddoms Straale spiller
Luk. 9, 32-36
De stirrede Med Øyne fuld af Vand
(Ap. G. 2, 1-5. (Til Faderen, Fra den)

II. Til salmebogen
Almægtig Godhed! du er stor,
Gellert: Wie gross ist des
Aid Verden fryde sig for Gud,
Ps. 100
Alvidende! dit Øye mig randsager
Ps. 139
Bland dig, velsignet Glæde!
Rom. 5, 1-5
Bliv Engle liig Min Siel!
Ps. 103
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Bliv fuld af hellig Glæde
(Lov, Friis og Tak og Ære)
Bryd, min Siel! i Lovsang ud
i. Pet. i, 3-9
Bæver Mørkheds sorte Riger!
(Passion. Ikke i manuskr.P)
Da Gud sit Folk selv ihukom
Ps. 126
Da Mørkheds Aand i Eden stod
Rom. 5, 6-11
Da Simeon med Glæde saae
Luk. 2, 29-32
De knælede med Ja mod Ja
Efter Brude-Vielsen
Den alleene Mægtige
1. Tim. 6, 15-16 (Christne! synger)
Denne Dag var ey forgieves
Gellert: Der Tag ist wieder hin
Den sidste Dag af mine er
Munter: Der letzte meiner Tage
Den Trøst er stor: De ere salige
Vers efter prædiken
Dersom Herren havde ikke
Ps. 124
De som forladte sig paa Gud
Ps. 125
Det er fuldbragt! den faldne Jord
Højtidsvers til Kr. Himfd.
Dit Væsen ey af Grændser veed
Aftensang sønd. e. nytaar
Du dyrekiøbte, see dig for!
Aftensang, 9. trin.
Du er jo kun et Menneske
Math. 6, 27, 31-32, 15. trin.
Du har, 0 Eenemægtige
Naar kongen er reyst af landet
Du, Herre! bør alleene være æret
Gellert: Du bists, dem Ruhm und
Du hørte det, 0 store Gud!
Printz’s Confirmation
Du ledte frem ved Almagts Bud
Før Brude-vielsen
Du skal mig, Gud! min Deel og Lod
Ps. 73, 24-26
Du spørger tvilsom, bange Si el!
(Hvi spørger jeg saa ængstelig)
Ey at jeg alt har vundet Sag,
Gellert: Nicht dass ichs schon
En fremmed vandrende jeg er
Ps. 15
En Fryde-Sang om Salighed opføres
Ps. 118, 15, 24-25
En stor Prophet Har Pagtens Sønner
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Evig, hellig og ophøyet
Ps. 146 (Evig priset og ophøiet)
Fader! han har Børne-Ret
Ved en Proselytes Daab
Forsoneren er Troens Havn
Johs. 15, 7-10
Forsøm dog ey din Salighed
Gellert: Dein Heil, 0 Christ,
Fra dette Støv, som jeg beboer
Munter: Von dem Staub, den ich
Fred, idel Fred For arme Syndere
Prædikestolvers, 1. adv.
Før Verdens Grundvold den blev lagt
2. Kor. 5, 14-15, 18-21
Gud! den, som ikke kiender dig
Munter: Die dich nicht kennen
Gud! du boe i vore Egne
Nytaarsdag (Brorson?)
Gud! du er min, du er det Væld
Ps. 63, 1-10 (Gud er min Hielp)
Gud Hellig Aand! Lad din Velsignelse
Vers efter prædiken
Gud Herren er min Hyrde god
Ps. 23
Gud! jeg med Kiødets Sands, med Had
(?): O Gott! da ich gar keine Rath
Gud! Kongen glæder sig i dig,
Ps. 21
Gud! ligesom dit Navn det er
Ps. 48, 11-12, 15 (Ufattelig for)
Gud! man i Zion fryder sig
Ps. 65
Guds Almagt blev et Under uden lige
Aftensang, Trin. s.
Gud! skal din Kiøbte med dit Blod
Munter: Ach wird denn dein
Guds Velbehag, Grundløse Kierlighed!
Fra Paaske til Himmelfarts Dag
Guds Ære brede Himle ud
Gellert: Die Himmel riihmen des
Halleluja! Gud er min Deel
Ps. 28, 6-9
Han er Gud! Naturens Evner
Math. 27, 51. Passion
Han er opstanden, store Bud!
Højtidsvers til paaske
Han giennem skabte Himle brød
1. juledag
Han gik Giengieldelsernes Ret
t. paaskedag
Han tog Ædiken og smagte
Johs. 19, 30. Sjette korsord
Helligdommen Gienlyd giver
Math. 27, 51. Passion
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Her er ikkun min Prøvestand,
Munter: Hier ist nur mein
Himlen idel Vrede blotter,
Mark. 15,34. Fjerde korsord
Hvad er vel Livet? sørg dog ret
Gellert: Was sorgst du angstlich
Hvad Mangel der Er ved den faldne
Prædikestolvers, 4. trin.
Hvad Tanker tumler Sielen i
Aftensang, 1. sønd. i f.
Hvi vil jeg mig bedrøve?
Gellert: Was ists, dass ich
Hvorfore fnyse Hedninge
Ps. 2
Hvor meget got, o gode Gud
Ps. 31, 20-25
Hvor tydeligt og rørende
11. trin. (Der staar en Mand og)
Hvo som paa Herrens Veye gaaer,
Gellert: Wer Gottes Wege geht
Hvo troede det, vi have hørt
Es. 53. Passion
I Lyset, Gud! Kan Zion Lyset see,
Prædikestolvers, 2. adv.
Ind i det Allerhelligste
Johs. 14, 16-18, 26-27
Jeg er frelst og dyrekiøbt,
Rambach: Ich bin getauft
(Led os, Herre)
Jeg raaber til dig, Herre!
Ps. 130
Jeg veed, om denne Hytte
2. Kor. 5, 1-3
Jeg veed, og er forsikret om,
Munter: Ich weiss und bins gewiss
Jo! Guds Domme ere svare
(Jesus græd. Fald paa mit Hjerte)
Kom! lader os hver Tanke ned
Ps. 95, 1-2, 6 ff
Kom til din Roe igien min Siel!
Ps. 116, 7-9, 12-13
Kongers Gud! vær Kongens Ven
Aftensang, 3. sønd. e. paaske
Leg Dage, Gud! til Kongens Alder!
Ps. 61, 7-8
Lyksalig er den Mand
Ps. XI2
Lyksalig her i Tiden
Ps. 1
Medbrødre af det faldne Kiøn
(Os alle af)
Medens Peder endnu taler
Passion (ikke i Manuskr.?)
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Mens vor Soel i Døden daler,
Luk. 23, 44-45. Passion
Midleren mod Himlen sendte
Luk. 23, 42-43. Andet korsord
Min Siel med hellig Bævelse
Munter: Zitternd’, doch voll
Min Siel! ophøy dig, fryd dig ved
Gellert: Erinnre dich, mein Geist
Mørkheds Aand mod Braadden stamper
Johs. 18, 4-9. Passion
(Jesus staar og rækker Hænder)
Nat! som Evighed besynger
Johs. 18, 1-2. Passion
Naturens Gaver, Lykke, Stand,
Gellert: Was ist mein Stand
(Hvor kunde jeg, o Gud, for dig)
Naade-Giver! lad os see
(Jesu, Guds eenbaarne Søn)
Naar Viisdom alt har forsket ud
Fil. 3, 8, 11, 20-21
O grændseløse Kierlighed
Printzesses Confirmation
O Gud! din Godhed gaaer saa vidt,
Gellert: Gott, deine Giite reicht
O! Lue fra Guds Kierlighed
Højtidsvers til pinse
Om Tidens sidste Klokke-Slag
(See, jeg er med blandt deres Tal)
Os er i dag en Frelser fød,
Højtidsvers til jul
O store Gud! tilbeder I Udvalgte,
Ps. 17
Paa Jorden det en Himmel er,
Aftensang, 4. adv.
Randsag mig Gud! prøv mig! og see!
Gellert: Erforsche mich, erfahr
Retfærdigheden opbragt var,
(Min Gud! naar Verdner styrter)
Salighed skal boe paa Jorden,
Ps. 112
See her Guds rige Naade,
Tit. 2, 11-14
See! Kongens Datter gaaer i Pagt
Printzesses Confirmation
See! Kongens Søn han knæler ned
Printz confirmeres
Selv Fædrene de saae i Lovens Skygger
Aftensang, nytaarsdag
Siig mig, Natur! siig! hvem er jeg,
Gellert: Wer bin ich von Natur
Skaber! du, som evig er,
Aftensang, 16. trin.
Solen er saa sort som Jorden,
Math. 27, 54. Luk. 23, 47-48
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Stærke Siel! din Fiende sigter
Passion (ikke i Manuskr.?)
Staaer der intet meer tilbage?
Passion. Syvende korsord
Saa knuste Christus Dødens Magt;
Kr. Himmelf. (Den Helt, som knuste)
Saa stor og overvættes
9. trin.
Saa vidner da det store Eet
Fastelavn (v. 9-11 af: Her er
Guds blottet Helligdom)
Saa viger alle Farer
Math. 8, 23-27 (ikke hos Birch)
Saa værer ey uvidende
1. Thes. 4, 13-18
Tael Herre! tael! Vi ville høre dig,
Vers til tolv-prædiken
Tit klager du, hvor tungt det er
Gellert: Oft klagt dein Herz
Tit Naade-Gavers Herlighed
Aftensang, Sexagesima
Troens Helt! hvor slog dit Hierte
Mark, 61-62. Passion
Trællende din Siel den stræber
Passion. Tredie korsord
Tørst udtørrer Davids Kræfter
Passion. Femte Korsord
Uendelige store Gud!
Ps. III
Velsign os Gud! forlad os ey!
Ps. 67
Vidner, som fra Almagt hørte
Mark. 14, 33-36. Luk. 22, 43-44
Vilde Adam sig tilegnet
Luk. 23. 33-34. Første korsord
Vor Konge! Gud bønhøre
Ps. 20
Vor Midiere, Guds egen Søn (bearb.)
Barnedaab. Mens der ofres
Endvidere indeholder manuskriptets register føl
gende salmer, som ikke ses at være optaget i Gb:
Al Guddoms Fylde legemlig
Forskiællig deler Godheds Gud
Gud! min Taare bede
Gaae aandelige sørgende
Hvo bør for Herrens Alter gaae
I Hyrder, Siæle-Ledere
Lyksaligt Folk! o vi, som kand
Store Væsen ved Guds Hænder
Vor Jesus sig i Døden gav
Da de paagældende ark med teksten til disse sal
mer er forsvundet, kan det ikke fastslaas, om nogle
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af dem er optaget med ændret begyndelse. Fru
Boye har altsaa skrevet 158 salmer til Gb, hvoraf
mindst 149 er optaget. Guldberg har kun optalt
146.
1 de norske salmebøger:
De knælede med Ja mod Ja.
La 583. La rev 715b og 716b. Nynorsk 559b.
Den Trøst er stor: De ere salige.
La 31. Hauge 13. La rev 57.
Det er fuldbragt. Den faldne Jord.
La 411. Nynorsk 320.
Du ledte frem ved Almagts Bud.
La 582. La rev 715a.
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Vår Gud som alt i Edens land.
La rev 716a. Nynorsk 559a.
Forsøm dog ey din Salighed.
Hauge 534. La rev 402. Nynorsk 797.
Gud! jeg med Kiødets Sands, med Had.
Jeg har af Hjertens Grund afsagt. La 46.
Han er opstanden! store Bud!
La 350. Hauge 182. La rev 333 og 334. Ny
norsk 269.
Hvor tydeligt og rørende.
Der staar en Mand og takker Gud. La 509.
Jeg er frelst og dyrekiøbt.
La 42. Hauge 377. La rev 678. Nynorsk 864.
Jo! Guds Domme ere svare.
Jesus græd. Fald paa mit Hjerte.
La 506. Hauge 303. La rev 533. Nynorsk 834.
Mens Guddoms Straale spiller.
Her, uden Sky og Skygge. La 242. La rev 218.
Mørkheds Aand mod Braadden stamper.
Jesus staar og rekker Hænder. La 368. Nynorsk
787.
O Lue fra Guds Kierlighed.
La 20. Hauge 250. La rev 428.
Du loge av Guds kjærleiks-eld.
La rev 429. Nynorsk 337.
Om Tidens sidste Klokke-Slag.
Se, jeg er med blandt deres Tal. La 566.
Os er i Dag en Frelser fød.
La 136. Hauge 58.
En Frelser er oss født idag. La rev 114.
I dag er fødd vår Frelsarmann. La rev 115.
Nynorsk 93.
Saa knuste Christus Dødens Magt.
Den Helt, som knuste Dødens Magt. La 410.
La rev 413.
Staaer der intet meer tilbage.
O mit Hjerte, naar du brister. Hauge 409.
Vilde Adam sig tilegnet.
Søde Jesu, lad mig høre. Hauge 408.
Vor Midiere, Guds egen Søn.
Af Jesu Ord og Adferd kan. La 41.
Vor Herre Jesus Christ, Guds Søn. Hauge 448.
Vi våre barn til Jesus Krist. La rev 668.
I Danmark er kun 1 af fru Boyes salmer bevaret,
endda i bearbejdet form, men idet Guldbergs sal
mebog blev brugt i længere tid i Norge, har de
norske salmebøger optaget 19, hvoraf de 14 er be
varet til nutiden, og nogle af dem staar i høj ære
som særlige højtidssalmer.
BOYE, GASPAR JOHANNES
C. J. Boye blev født paa Kongsberg d. 27. dec.
1791. Hans far Engelbrecht Boye (1754-1839),
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som var dansk født, var rektor ved skolen, der
1786 var genoprettet som latinskole og bestod som
saadan til 1806, da rektoren blev forflyttet til
Trondheim. Boyes mor, Dorothea Sophie Styhr
(!753-98), var datter af krigsraad Christen An
dersen Styhr paa Kongsberg, sorenskriver i Numedalen og Sandsvær.
Den unge Boye blev saa hurtigt færdig med la
tinskolen, at han var for ung til at blive student.
To venteaar tilbragte han i Trondheim med vi
dere studier og lærervirksomhed og med fortsæt
telse af den digtning, han allerede havde begyndt
i skoleaarene. Hans »Elegi ved Ruinerne af Mun
keklosteret paa Tuterøen« (en 0 i Trondheimsfjorden) blev senere optaget i en digtsamling.
1810 blev han student i København og begyndte
paa det juridiske studium, men senere gik han
over til teologien og blev kandidat 1816 med bed
ste karakter. Allerede i studenteraarene blev han
kendt som en hvlig og poetisk begavet natur. Et
enkelt af hans digte var nær kommet ham dyrt til
at staa. I anledning af fredsslutningen 1814 skrev
han »Nor til Dana«, opfyldt af harme over, at
den danske regering havde afstaaet Norge uden at
forsøge den yderste modstand. Det indeholdt an
tydninger af, at det danske folk burde sige sig løs
fra Frederik VI og hylde prins Christian sammen
med det norske folk. Da dette digt blev udbredt i
afskrifter, blev politiet opmærksom paa dets stats
farlige tendens, eftersøgte forfatteren og udlovede
en dueør til den, der kunde identificere ham. Man
skyndte sig da at lære de farlige strofer udenad og
brænde afskrifterne.
I Bakkehusets kreds, hvor Kamma Rahbek var
flink til at give vennerne øgenavne, hed han na
turligt nok »den norske« men ikke blot fordi han
endnu talte norsk. Han havde en ubændig trang til
selvhævdelse, siger Niels Møller, kunde flamme op
i hidsighed, harmes ved uret, elske og hade, og
som koleriker og melankoliker ejede han en natur
lig patos, men manglede den milde danske humor.
Men han kom til at leve den største del af sit liv
i den mest smilende del af Danmark, i Nordsjæl
land, hvis natur genspejler sig i hans salmer, og
der gik ikke mange aar, før han følte sig saa dansk
som nogen under Frederik Vis scepter.
1818 blev han nemlig ansat som andenlærer
ved Jonstrup seminarium. Samme aar giftede han
sig med Maria Adolphine Birckner født 21. juli
1796 i Korsør, død 17. juni 1880 paa Frederiks
berg, datter af præsten Michael Birckner, der var
kendt for sin kamp for trykkefriheden, og Hen
riette Christine Hornemann, som efter Birckners
død var blevet gift med Jonas Collin, den berømte
og indflydelsesrige finansembedsmand. Gerningen
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som seminarielærer var kun et levebrød for ham;
han levede i de følgende aar bare for sin digtning.
Allerede 1817 havde han udgivet »Davidshar
pen« med 22 gendigtninge af Davidssalmer. De er
letløbende, men har ikke endnu nogen ny tone.
1819 udgav han en samling digte, men i de føl
gende aar 1820-27 fulgte en lang række skuespil,
saa han hvert af disse aar fik mindst eet stykke
opført paa Det kgl. Teater. I »Brødrene i Leire«
1820 (opført 1821), »Konradin, den sidste Hohenstaufer«, opført 1822 og maaske i »Kong Sigurd«
fra 1826 skimter man maaske i heltens rolle prins
Christian og i skurkens den Bernadotte, som skilte
Danmark og Norge. Her skal ikke nævnes hans
utallige originale og oversatte værker, han skal
have indleveret ca. 70, men kun de, han senere
1850-51 optog i sine »Udvalgte og samlede poe
tiske Skrifter: »Juta« 1824, »Svend Grathe« 1825,
»William Shakspeare« 1826, »Erik den Syvende«
(Erik Glipping) 1827, »Floribella« 1825 (sat *
musik af Weyse). Foruden dette skuespil er der i
fjerde og sidste bind et udvalg af hans digte og
nogle lejlighedssalmer. - Saa stor en anseelse
vandt han ved sin dramatiske virksomhed, at han
sammen med Oehlenschlager og Heiberg blev op
fordret til at skrive et festskuespil til prinsesse Vilhelmine Maries bryllup med den senere Frederik
VIL Han opgav dog straks kappestriden med
disse fine konkurrenter, og det blev Heiberg, som
vandt med det udødelige »Elverhøj«.
Men paa den tid var han i virkeligheden ophørt
med sin virksomhed som skuespilforfatter. Han
var 1826 blevet præst i Søllerød, dengang et stort
landsogn med fiskerbefolkning langs Øresund. Her
lagde hans præstegerning saa stort beslag paa ham,
at hans digtning i nogle aar ganske ophørte. Men
der var nok ogsaa noget andet. Han markerede
nemlig sin overgang til anden virksomhed ved at
bede teatret om at slette hans navn paa plakaten,
naar hans stykker blev opført.
I Søllerød begyndte han for alvor med salme
digtningen. Først var det lejlighedssalmer til en
kelte kirkefester, men da det viste sig, at de vandt
bifald, begyndte han at arbejde mere systematisk
med en plan for øje. I 1832 sendte han en sam
ling paa 25 originale salmer til prinsesse Caroline
Amalie, og samtidig bad han sin sted-svigerfader
Jonas Collin om at skaffe ham en kongelig under
støttelse paa 600 rigsdaler i 3-4 aar; han vilde da
digte 25-30 salmer om aaret og levere dem i hef
ter med 50 i hvert, i haab om at de vilde kunne
afløse de maadelige rimerier i E.
Han fik formodentlig denne undersøttelse, thi
1833, 1834, 1835 og 1837 udkom hefter af hans
»Aandelige Digte og Sange«. Efter en lille pavse
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udsendte han en »Ny Samling« i to dele 1840 og
1843. Endelig paabegyndte han en samlet og for
øget udgave 1847, hvoraf de to sidste bind dog
først kom efter hans død.
1835 flyttede han fra Søllerød til Olai Kirke i
Helsingør, hvor han samlede en stor kreds om sin
prædikestol. Han havde en høj, statelig skikkelse,
et vindende væsen og en god stemme. Hans stil
var poetisk og blomstrende uden at være overlæs
set. Man faar et godt indtryk af ham gennem
Mynsters Visitatsbøger: »Den 31te Mai (1836)
visiterede jeg i St. Olai Kirke . . . Sognepræsten
Boye prædikede over 1. Kor. 3,16.17: »Den
Christne er indviet til at være et Guds Tempel«.
En meget smuk, christelig Prædiken, poetisk uden
at være affecteret. Giennemtænkt Orden syntes
jeg undertiden at savne. Hans Stemme er klar, so
nor og kraftfuld; Foredraget monotont, som til
dels hidrører fra, at han læser sin Prædiken, hvil
ket han ellers giør med Anstand. Han har giort
meget Indtryk i Byen, hans Kirke er altid fuld,
og alle Stole bortleiede. En talrig Menighed var
tilstede, af Ungdommen endeel, som svarede no
genledes.« Den 26. maj 1844 kom Mynster igen:
»Spr. Boye prædikede over Dagens Evangelium:
»Gienfødelse ved den Hellige Aand«. Meget
smukt og godt; Foredraget i Begyndelsen noget
monotont, men siden levende og kraftfuldt; det
Hele behagede mig meget. En talrig Forsamling,
men de fleste gik under Overhøringen. Ungdom
men var ret talrig, og Endeel af de bedre Classer
traadte frem; men kun Enkelte svarede vel, de An
dre taug eller svarede forkert.« - Det var ikke
alene under overhøringen, men ogsaa naar der
skulde ofres, at menigheden forsvandt, saa det var
tildels af økonomiske grunde, at Boye søgte Gar
nisons Kirke i København, som han fik 1847. Og
saa her samlede han en stor menighed, og adskil
lige af hans prædikener blev efterhaanden udgivet.
Flere af dem er en slags udlægning af hans salmer.
Da den frygtelige Kolera 1853 hærgede Køben
havn, flygtede mange af »de bedre Classer« fra
byen, men Boye blev paa sin post og besøgte de
syge og døende. Han prædikede endnu den 3.
juli, og da har han formodentlig allerede haft
smitten i sig; han døde om morgenen den 6. juli.
Fra Silkeborg skrev H. C. Andersen d. 9. juli et
deltagende brev til fru Marie Boye, som i august
svarede ham og fortalte om Boyes sidste timer:
».. . hans død var saa himmelsk blid, han var jo
ogsaa moden for Himlen, da Fenger kom om afte
nen spurgte Boye ham paa Ære og Samvittighed,
om han kunde leve, da denne svarede han troede
det ikke, var han saa velsignet og Gud hengiven,
trak selv sit Uhr op for sidste Gang, han talte saa
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venlig til dem alle. Jeg Stakkel kunde jo ikke
høre ham, men han tog min Haand mellem sine
dødsklamme Hænder og trykkede den saa kj ær
ligt, det var hans Afsked til mig!«
Niels Møller, som vistnok er den, der har loddet
dybest i Boyes salmedigtning, skildrer ham som en
discipel af Kingo. »Han føler sig beslægtet med
Kingos brusende Digtersind, hans fristede og kæm
pende Aand, kendt med Livets Uro, dets Ærger
righed, dets Omskiftelser, Skuffelser og Fjend
skab. Det ses af hans smukke Indledningsdigt til
Caroline Amalie, hvor han taler om Kingos Sal
metone, som han ønsker at faa til at klinge paa
ny.« Niels Møller peger paa, at Boye stadig ar
bejdede videre baade med sit personlige kristenliv
og det sproglige udtryk i sine salmer. I begyndel
sen var der for meget af præstelig formaning og
en alt for let beherskelse af kunstdigtningens vir
kemidler: apostrofe, antithese o. lign. Der er sal
mer, der virker som deklamation. Men efterhaan
den blev hans digtning mere præget af bønnens
personlige kamp og af bibelsk sprogbrug. »Af hans
stærkt personlige Kamp for Fred og Tilgivelse i
Forholdet til andre ser vi i vor Salmebog kun den
forholdsvis matte Afglans i Salmen »Hvor blev
Guds Jord et dejligt Sted« ... medens de 3 storslaaede Digte, der alle begynder med Ordene:
»Guds Vilje jeg véd: Ej over min Vrede maa So
len gaa ned,« ikke er kendt. Dybest er han, naar
han taler om Kampen og om Trygheden midt i
Usikkerheden.«
Naar beundringen for Boyes salmer, der hur
tigt og i stort tal kom ind i salmebøgerne, efter
haanden er dalet noget og i teologiske kredse er
afløst af en vis miskredit, finder Niels Møller, at
grunden er »en forhaabentlig forbigaaende Syg
dom i dansk Forkyndelse og Teologi.«
Boyes salmer fremkom i følgende samlinger:
»Davidsharpen. Udvalgte Psalmer metrisk over
satte efter det Hebraiske«, 1817. Heraf ingen i
salmebøgerne.
»Aandelige Digte og Sange«, 1833. Denne og de
følgende samlinger er delt i tre Dele: I. Digte. II.
Nye Psalmer. III. Oversatte og omarbeidede
Psalmer. Af den første gruppe maa her nævnes
»Kirkeklokken i Farum«. Af de nye, dvs. originale
salmer bemærkes her »Dybt helder Aaret i dets
Gang«, »Hvor blev Guds Jord et deiligt Sted«,
»Saavidt som Dine Straaler stige«, »Trillende Vo
ver og fraadende Bølger«. Mellem de bearbejdede
salmer findes Brorsons »Jeg gaar i fare, hvor jeg
gaar« og »Kingos »Som den gyldne sol frembry
der«. Dem skulde han ikke have rørt ved.
»Aandelige Digte og Sange. Anden Samling.«
1834. Her er salmerne »Bliv hos os, Mester! Da
7

gen hælder«, »Ingen paa sin Styrke bygge«, »Jeg
er, o Gud! din Vandringsmand«, »Christus er for
mig korsfæstet«, »Lidt kun det baader, at Meste
ren Huset opbygger«, »Naturen holder Pindsefest«
og flere andre, som blev optaget i R.
»Aandelige Digte og Sange«, 1835. Her findes
»Jeg vil nu gaae til Herrens Bord«, »Kom, Ver
dens Konge, Christus, kom«, »Lyksalig den, som
ydmygt troer«, »O Frelser, til dit Naadebord«, »Sit
Indtog haver Christus holdt« (Sin menighed har
Kristus kær), »Til Zion drager Christus frem« og
blandt oversættelserne »Dit Ord, o Gud, som Dug
gen qvæger«.
»Aandelige Digte og Sange. Fjerde Samling«,
1837. Heri findes »Du, bange Sjæl, hør Trøstens
Bud«, »Jesus Christus er min Klippe« og »Solen
sank bag Høi og Hav«.
»Aandelige Digte og Sange. Ny Samling. Første
Deel«, 1840. Her findes blandt digtene »Der er et
Land; dets Sted er høit mod Norden«, 5 vers;
blandt de originale salmer »Herre Christus! Dig
til Ære«, »Jeg haabe vil, hvordan det gaaer« og
blandt oversættelserne »Jeg haver været rank og
ung«.
»Aandelige Digte og Sange. Ny Samling. An
den Deel. Julegave for 1843«. Her er »Himlen
aabnes, Taagen spredes«, hvori nogle linjer er den
første kim til »Himlen aabnes, mørket svinder«.
»Psalmer. Anden, forøgede Udgave. Første
Bind«, 1847, indeholder samlingerne fra 1833 og
1834 og nogle flere.
Andet bind af »Psalmer«, som indeholder sam
lingerne fra 1835 og 1837, og tredie bind, som
gentager »Ny Samling« fra 1840 og 1843 samt
nogle flere, udkom begge 1854 og er efter Boyes
død udgivet af A. Baggesen og J. C. Holck.
H. Topsøe-Jensen i DBL, III, 537-540 (med litte
ratur). Hans Ellekilde: »Digterpræsten Gaspar Jo
hannes Boye« i »Søllerødbogen« 1946, s. 51-84.
Niels Møller i »Vartovbogen« 1954, s. 120—124,
I28flg. »I. P. Mynsters Visitatsdagbøger«, Køb.
■SS?« I, s. 89. Erslew, I, 184; Suppl. I, 215. Otto
Bisgaard: »Fra Silkeborgs Nybyggertid«, Silkeborg
1935. s- 156, 173-
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Oversigt over C. ]. Boyes salmer i salmebøgerne.
I parentes den oprindelige begyndelse. Sidste Kolonne henvisning til Dansk salmehistorie.
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Bliv hos os, Mester, dagen hælder.
La 361. La rev 353. Nynorsk 786.
Det er fredens røst, der lyder.
(Jesus Christus! Tak og Ære)
Din kraft er i den svage stærk.
Dit ord, o Gud, som duggen kvæger.
Oversættelse, Hauge 445.
Du bange sjæl, hør trøstens bud.
Du Helligaand, i kraft stig ned.
(Du Hellig Aand, du Jesu Ven)
Dybt hælder aaret i sin gang.
La rev 808. Nynorsk 894.
Guds vilje jeg ved.
Han stiger op paa Jordans bred.
(Hvor smukt gjør Jesu Ydmyghed)
Helligaand, din pris udsjunger.
Herre Kristus, dig til ære.
Himlen aabnes, mørket svinder.
Hvor blev Guds jord et dejligt sted.
Ingen paa sin styrke bygge.
Jeg er, o Gud, din vandringsmand.
Jeg haver været rank og ung.
Oversættelse.
Jeg haabe vil, hvordan det gaar.
Jeg vil nu gaa til Herrens bord.
Jesus Kristus er min klippe.
Kom, sandheds konge, Kristus, kom.
(Kom, Verdens Konge ...)
Kristus er for mig korsfæstet.
Lidt kun det baader, at mesteren.
Lyksalig den, som ydmygt tror.
Natten søger træt sit hjem.
Naturen holder pinsefest.
Nu tak, min Gud, for fuldendt fart.
Naar tvivl og angst omspænde mig.
O Frelser, til dit naadebord.
Se, Herrens magt gør falskhed blind.
Sin menighed har Kristus kær.
(Sit Indtog haver Christus holdt)
Solen sank bag høj og hav.
Som bølgen harmfuld banker
Sving dig op, min Sjæl, til Gud.
Saa vidt som solens straaler stige.
(Saavidt som Dine Straaler)
La 179. La rev 164.
Til Zion drager Kristus frem.
Hauge 586
Trillende vover og fraadende bølger.
Vi tro paa dig, du Helligaand.
(Norge: Hauge 382: Fader! ogsaa denne Gang).

Frem ET
kom.
1834
597

580

120
279

396
542

V, 50
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V, 34
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»Med spottens rør i fromme hænder« er i R og
KH tilskrevet Boye; men den er af Timm.
Tabellen viser en hurtigt stigende og dalende
kurve. Allerede Mynster optog 6 af Boyes salmer
i ET. Derefter optog R 32, og RTi fandt endnu
4 (numrene over 571). Dermed var toppen naaet.
RT2 optog ikke flere. I Sønderjylland optog N 13,
og SS tilføjede 4 efter KH. (numrene over 624).
KH optog 20 og udelod altsaa 16, som havde væ
ret i R og RT1. Endelig har D kun optaget 9.

BOYE, FREDERIK
Frederik Boye, eller som han selv skrev, Friderich
Bøye, blev født i København 13. dec. 1715 som
søn af guldsmed Christian Boye og Elise Marie
Stur. Da hans forældre flyttede fra København,
blev han sat i skole hos den dygtige skolemand,
magister Peder Jonsen i Nysted, og da denne
blev forflyttet til Nykøbing F., fik Fr. Boye efter
nogen tids Forløb lov til at flytte med. Fra Ny
købing F. blev han student 1736, og 1741 fik han
sin teologiske attestats, hvorefter han i nogle aar
var privatlærer. 1745 blev han lærer ved Vajsenhuset, som under Enevold Ewald var blevet et af
de pietistiske centrer i København. 1750 blev han
personel kapellan og kateket hos en anden af pie
tismens førere, sognepræsten ved Trinitatis kirke,
professor Chr. Langemach Leth. Her havde han
mange tilhørere til sine herrnhuttisk farvede præ
dikener. Han døde allerede 27. april 1759; ifølge
kirkebogen af hovedpine! Han var gift med Anna
Lucie Pahl (1718-70), der 1764 blev J. P. Høysgaards anden hustru.
Lige før han kom til Trinitatis kirke udgav han
»efter nogle redelige Sjæles Begjæring« sin saakaldte »Lille Skatkiste«, hvis oprindelige titel er:
»Nogle faa udvalgte og med Blod besprængte
Blomster, opsamlede under Jesu Kors og meddeelte i Besynderlighed dem, som i Sandhed elske
vor Herres Jesu herlige Aabenbarelse«. Bogen er
foreløbigt anonym, men fortalen til læseren, da
teret 12. dec 1749, slutter med ordene »formedelst
Jesu vor Frelseres Blod«, hvor F og B er frem
hævet. Bogen indeholder et skriftsted og et vers til
hver dag. Den er beregnet til at ligge opslaaet, saa
man dagen igennem kan vende tilbage til dette
»løsen« og indprente sig det. 1753 kom et nyt op
lag med et tillæg af samme slags. Tillige optræ
der her en dedication til prinsesse Charlotte Ama
lie; da denne dedication imidlertid er dateret 1.
jan. 1750, maa det antages, at den i haandskreven
stand har fulgt med bogens første oplag til prin
sessen. Tredie oplag udkom efter Boyes død 1759
7*
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eller 1760. Det er forsynet med et nyt tillæg af
samme indhold; det er udgivet af J.P.J., nemlig
Jens Pedersen Juul, Boyes efterfølger som kateket
ved Trinitatis kirke. Han indleder tillægget med
et lille mindevers, dateret 1. jan. 1760. I dette
oplag er for første gang sat datoer over versene;
nu er der nemlig ved det sidste tillæg blevet en
hel aargang. Det viser sig da, at de oprindelige
vers kommer til at slutte med 1. okt., Boyes eget
tillæg med 16. december. Ved brugen har det sik
kert vist sig, at der manglede saa lidt i en hel
aargang, hvorfor det sidste tillæg tilføjes, og bo
gen indrettes efter almanakken.
Den blev siden optrykt gang paa gang, saaledes af Brødremenigheden i Christiansfeld og Ha
derslev, 1837 af grundtvigianeren P. Larsen
Skræppenborg, senere af Indre Mission med for
ord af Vilh. Beck. Ogsaa i Norge lod man den
trykke flere gange. Den har sikkert oplevet over
20 oplag.
Af bogens vers er to gaaet ind i salmebøgerne,
nemlig det oprindelige slutningsvers, som i de se
nere udgaver kom under datoen 1. oktober:
»Amen! det samme skal være min Sang«, til hvil
ket 100 aar senere den første redaktør af Indre
Missions Tidende, Peter Sørensen, har tildigtet et
begyndelsesvers »Brødre og søstre, vi skilles nu
ad«, se nærmere I, s. 121 f. Det andet vers er det
senere slutningsvers til 31. dec. »Er der da saa
stor en glæde«, se I, s. 349.
Foruden denne berømte bog har Boye udgivet
en oversættelse af »Thomæ Securii aandelige
Myrrhe-Busk eller Syv Faste-Betragtninger om
Vor Korsfæstede Herres Jesu Christi Person, Ge
stalt og Skikkelse paa Korset, hans Ribler, Vun
der og Saar, hans Smerter, hans Blod, hans syv
Ord paa Korset, og hans bittre Død«, 1758.
I Herlufsholms skoles manuskriptsamling findes
»Kort Compendium af Hr. Boyes Prædikener
'754 °g '755«At Boyes prædikener har haft betydning for
samtiden har man et andet vidnesbyrd om fra den
bekendte, meget alsidige agent Hans Holck, som
J. H. Wessel kalder »de fattiges tolk«, og som lige
efter Boyes død tolker sorgen over dette tab:
»Zions Børns Klagesang over Deres store Forliis,
i det de mistede en redelig og retskaffen, troe og
benaadet Jesu Christi Blods Vidne, og Evangelii
Lærere, Den Nu i sin Herres Glæde indgangne.
Fordum Velærværdige og Høylærde Friderich
Boye«. Han skildrer her paa alexandrinske vers,
hvorledes »vor salig Lærere« i sin ungdom var
blevet opvakt af syndens søvn, men »faldt paa den
forkeerte Sag, at Loven stille kand Samvittighe
dens Nag«. Denne lovtrældom varede fem aar,
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som vi ikke har midler til at placere i Boyes liv,
men i hvert fald led han skibbrud paa gerninger
nes vej.
Vor Salig Lærere i denne Lovens Klemme
fik høre Livsens Ord og Evangelii Stemme
om Naade uforskyldt, der alle aaben staar
i JEsu Offer-Blod og aabne Siides-Saar.
Her fandt Han Himlens Vey, ja Vey til
Paradiset,
da vor Korsfæsted Lams Forsoning blev
anpriiset.
Her blev den matte Siæl med Naadens Strømme
fyldt,
her hørtes kun det Ord: tag Naade uforskyldt,
(citeret efter Schrøder)
Saa kunde Boye synge »Fryde-Sang, Triumph og
Hosianna«, ikke blot for sit eget vedkommende,
men han kunde ogsaa forkynde den uforskyldte
naade for sine tilhørere. Eller for at sige det med
et par linjer af Boyes vers til 2. april:
Ikke Moraler, ey Philosophie;
Men kun den blodige Theologie.
Ehrencron-Miiller I, 541 f. H. F. Rørdam: »Bidrag
til Kateketembedets Historie« i Kirkehist. Saml. 5,
V, 129-131. A. Jantzen: »Om Frederik Boyes Skat
kiste«, sammesteds s. 406-409. Urban Schrøder:
»Jesu Blods Prædicantere«, Køb. 1950.
Brødre og søstre, vi skilles nu ad.
RTi, 728. N 578. KH 668. D 392.
Er der da saa stor en glæde.
RTi, 796. KH 645. SS 669.

BRANDT, CARL JOAKIM
C. J. Brandt (i kirkebogen: Karl Joakim) blev født
i Nyborg 15. aug. 1817. Hans fader var købmand
Rasmus Peter Brandt (1789-1860), hvis fader
Hans Gaspar Brandt var købmand i Svendborg
(se Kirkehist. Saml. 6, IV, s. 131-164). Hans mo
der var Louise Esther Boesen (1793-1847), datter
af provst J. F. Boesen i Vigerslev paa Nordvestfyn, hvis fader Ludvig Boesen havde været præst
sammesteds. Baade købmandsfamilien og præste
familien havde forbindelse med Brødremenighe
den i Christiansfeld, og begge Brandts forældre
havde gaaet i skole der. Da børneflokken i købmandsgaarden i Nyborg voksede, og da kaarene
i disse aar var trange, kom Carl Joakim til sin
morfader i Vigerslev 1823, men vendte 1827 til"
bage til Nyborg for at gaa i latinskole. Derved
fik hjemmet ny betydning for ham, og navnlig
moderen fik med sin fromhed og begavelse stor

indflydelse paa hans aandelige udvikling. Hun
var hans fortrolige langt ind i manddomsaarene.
Da han 1835 var blevet student, maatte han
selv bidrage til sit underhold i København ved
at give undervisning, og 1837 var han saa heldig
at blive huslærer hos den juridiske professor,
etatsraad J. L. A. Kolderup-Rosenvinge (se den
ne!). I den stilling blev han 6 aar og havde ikke
blot lejlighed til at dyrke sine teologiske og hi
storiske studier, faa en god teologisk embedseksa
men 1841, men ogsaa til at møde mange af tidens
ypperste mænd fra Thorvaldsen til Oehlenschlager og J. P. Mynster og mange andre, som havde
deres gang i det fine og gæstfrie hjem. Da hans
gerning var endt der, blev han lærer ved Vajsenhuset; ogsaa dette var en forholdsvis fri stilling,
som levnede ham tid til studier og litterært ar
bejde.
Han gik i kirke hos Mynster og Grundtvig, men
den sidste greb ham mere og mere, og foredra
gene »Mands Minde« paa Borchs kollegium gjorde
et uudsletteligt indtryk paa ham. Lidt efter lidt
overvandt han sin medfødte skyhed og tilbagehol
denhed og traadte i personlig forbindelse med
Grundtvig. Det var ogsaa denne, som 9. maj 1845
viede ham i Vartov kirke til den smukke køb
mandsdatter Dorothea Louise Elisabeth Henningsen, som han da havde været forlovet med i fire
aar. Hun var født i København 6. jan. 1823, døde
18. okt. 1881, var datter af urtekræmmer Frans
Peter Henningsen og Marie Louise Elisabeth Ol
ding.
Da nu Brandt 1852 opgav sin stilling ved Vajsenhuset for helt at hellige sig sit litterære ar
bejde, viste det sig snart, at han ikke kunne leve
af det. Han tog derfor 1855 mod Grundtvigs til
bud om stillingen som forstander ved højskolen
paa Marielyst, som snart skulde aabnes. Han syn
tes, at hele hans livs udvikling havde stilet mod
et saadant arbejde, og han gik til det med liv og
lyst, men skolen fik ikke den tilslutning, man
havde haabet, og Brandt blev klar over, at han
ikke egnede sig til skoleleder. Han opgav da sin
stilling 1859 og besluttede sig endelig til at søge
præstekald. 1860 blev han sognepræst i Rønnebæk-Olstrup i Sydsjælland, hvor han kom i for
bindelse med folk fra de gudelige forsamlinger.
Han fik en stor tilhørerkreds, ogsaa udensogns
fra. Hans personlighed udfoldede sig; det djærve
fra faderens sømands- og købmandsslægt, det
milde og stilfærdige fra moderens præstesiægt
brød ofte frem gennem hans indesluttede forbe
holdenhed. Det var derfor ikke mærkeligt, at man
efter Grundtvigs død bad ham blive præst ved
Vartov, og 30. nov. 1873 blev han udnævnt til
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denne stilling, som han bevarede til sin død. Hans
hustru døde 1881 efter nogle aars svaghed, men
en stor børneflok var vokset op i hjemmet, saa
han blev ikke ensom. Mange af dem var ogsaa
om ham i hans sidste stund. Efter tiltagende træt
hed var han gaaet til sengs omkring advent 1889.
Han havde taget det løfte af sine børn, at de
skulle synge for ham Kingos vers »Sov da, sov i
Jesu arme« (se »Tiden skrider, dagen rinder),
naar de saa, at døden nærmede sig. Det var et
af hans kæreste vers, som de ofte havde sunget
ved hjemmets andagter. Da de havde sunget dette
vers, sagde han: »Gud ske lov!« og sov hen. Det
var 27. dec. 1889.
Han var en trofast og oprigtig, men selvstæn
dig efterfølger af sin store forgænger, og det ikke
blot som præst, men paa flere andre omraader.
I visse henseender blev han allerede tidligt en
af de grundtvigske bannerførere. Sammen med
R. Th. Fenger begyndte han 1845 at udgive
»Dansk Kirketidende« for at »udbrede Lys og
Klarhed i kirkelige Begreber«. Dette ugeskrift fik
stor betydning i den kirkelige debat, og det blev
tillige stedet, hvor mange af Grundtvigs salmer
saa lyset. Brandt havde skiftende medredaktører,
var selv ude af redaktionen en halv snes aar i
Rønnebæktiden, men overtog den igen, da han
kom til Vartov. Han var ogsaa talsmand for de
grundtvigske anskuelser som medlem af kirke
kommissionen 1868. Han deltog i det folkelig
politiske arbejde ved stiftelsen af »Dansk For
ening« 1853, hvis blad »Dannebrog« han udgav
1854. I Vartovtiden var han nogle aar formand
for det af Grundtvig stiftede »Danske Samfund«.
Ogsaa paa det kristelig-pædagogiske omraade
gjorde han en indsats ved at udgive »Ledetraad
til Samtaler om den kristne Menigheds Tro og
Gudsdyrkelse« 1868. Denne Ledetraad har ofte
været brugt til konfirmationsundervisningen.
Hans særlige felt var litteraturhistorien, især
den kristelige litteraturhistorie og ganske særligt
salmehistorien. 1848 var han medstifter af »Sel
skabet for Danmarks Kirkehistorie«. Han udgav
»Rim og Sange til Fædrelandets Historie« 184849, »Lucidarius« 1849, »Christiern Pedersens Dan
ske Skrifter« I-V, 1851-56 (sammen med R. Th.
Fenger). Kærligheden til Chr. Pedersen bevarede
han livet igennem og samlede stof til hans bio
grafi, som endelig udkom 1882: »Om Lundekanniken Christiern Pedersen og hans Skrifter«. Efter
haandskriftstudier, bl. a. i Sverige, udgav han
»Gammeldansk Læsebog« 1857. Aaret efter ud
sendte han en folkelig udgave af »Den danske
Riimkrønike«, som han havde gennemgaaet med
sine højskoleelever. For børn skrev han teksten til
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»Bibelsk Billedbog med Fortællinger« (»Kommer
smaa med kinden rød«) 1857. Han udgav »Dansk
Klosterlæsning fra Middelalderen« 1858-65, »Ro
mantisk Digtning fra Middelalderen« I-III,
1869-77, °8 »Ældre danske Digtere« 1862. Endnu
i 1889 skrev han en »Udsigt over vore danske
Bibeloversættelsers Historie«.
Hans indsats med hensyn til salmehistorien kan
vanskeligt overvurderes. Sammen med Ludvig
Helweg udgav han 1844-47 det betydningsfulde
værk »Den danske Psalmedigtning« (BH). Han
begyndte sine forstudier 1841, udsendte det første
hefte 1844, men værket havde ved udgangen af
dette aar endnu ikke 200 subskribenter. Det er
siden blev uundværligt for enhver, som vil studere
dansk salmehistorie. Det bringer et udvalg paa
1107 danske salmer fra de ældste tider til Grundt
vig og hans samtidige, i reglen uforkortede og
nogenlunde i den oprindelige sprogdragt. Ud
valget er ledsaget af en salmehistorisk oversigt og
biografier af danske salmedigtere. Det fik ikke
blot betydning som studiegrundlag, men bidrog
til en fornyelse af salmebøgerne. En fortrinlig
digter som Sthen var ganske gaaet i glemme,
men blev her repræsenteret med 38 salmer, hvoraf
mange paany kom ind i salmebøgerne. Senere
fulgte Brandt denne sag op og udgav en biografi
af »Salmedigteren Hans Christensen Sthen« 1888,
ledsaget af et »Udvalg af Hans Chr. Sthens Sal
mer og aandelige Rim« 1888. Tillige fuldendte
han de salmehistoriske oplysninger i værket med
et skrift om »Vore danske Kirke-Salmebøger fra
Reformationstiden til Nutiden« 1886. Disse sidst
nævnte bøger udkom i »Smaaskrifter til Oplys
ning for Kristne«, udg. af Fredrik Nielsen.
Som førende salmehistoriker fik han efterhaanden mangfoldige opgaver. Han holdt foredrag om
salmesangens udvikling ved enkedronning Caroline Amalies mandagsmøder paa Sorgenfri 185859 og skrev i tilslutning dertil »Salmebogen, en
Ledetraad i den kristelige Salmesangs Historie«.
Han hjalp en tid Grundtvig med 2. udg. af Sang
værket, som udkom 1868-70. Han udgav sam
men med A. Leth »Psalmer og aandelige Sange«
1864 som et tillæg til R. Han var derefter 187172 med til at udarbejde det tillæg til R, som
blev autoriseret 1873 (RT 1). Som præst ved
Vartov udgav han 1873 det n. oplag af Grundt
vigs Festsalmer, hvori der vel var de samme sal
mer som i 10. opl. 1870, men nu sagligt ordnede,
mens de hidtil havde staaet i den tilfældige or
den, som skyldtes den stadige tilvækst. Senere
føjede han flere tillæg til disse Festsalmer. 1874
udgav han sammen med Fr. Nielsen »Salmer og
Sange for Børn«, som udkom paany i en meget
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forøget udgave og under et nyt navn »Gud ske
lov« 1889 (se under »Solen straaler over vang«).
Da der stadig kom nye tillæg til R, som fra
begyndelsen var blevet betragtet som en »over
gangs-salmebog«, og da det autoriserede tillæg
fra 1873 (RTi) stadig ikke maatte bruges i Kø
benhavn, besluttede en kreds af præster med
Brandt som hovedmand at tage salmebogssagen
op paa ny basis. Med P. A. Fengers arbejder som
grundlag udarbejdede man »Salmebog for Kirke
og Hjem. Et Forslag« 1885 (KHF), som blev
revideret 1888 (og efter Brandts død endnu en
gang 1893). Denne salmebog blev dog ikke auto
riseret, men kom til at danne grundlag for et
nyt tillæg til R i 1890 (RT2). Senere brugte man
det samme navn til den nye salmebog, som blev
autoriseret 1897. I KHF 1885 har Brandt bear
bejdet mange af de ældre salmer paa fortræffelig
maade. Han omdigtede ikke som Grundtvig, men
restaurerede med nænsom haand og med en udtalt
følelse for stil og sprogform. Som salme-konser
vator er han maaske den bedste, vi har haft.
Han har ogsaa udført en lang række oversæt
telser, hvoraf mange er fortrinlige. Det er for
bavsende, at ikke blot hans evne, men ogsaa hans
lyst omfattede saa forskellige emner som Hallgrimur Pjeturssons dødssalmer, P. Gerhardts trø
stesalmer og Sankeys vækkelsessange.

Hans originale salmedigtning er maaske knap
saa betydningsfuld. Lige fra barndomstiden havde
han drømt om at blive digter, og mærkeligt nok
at blive en efterfølger af Baggesen med komiske
fortællinger. Det blev helt anderledes. Hans for
tællende digtsamling »Legender« 1850 er ikke
inspireret af Baggesen, men af Christiern Peder
sens Jærtegnspostil; her har han fundet en form,
som laa godt for ham. Man husker ham ogsaa for
de bibelhistoriske sange »Der ganger Sagn saavidt om Land« (slutningsverset »Vær stille Hjer
te, bi paa Gud«) og »Blomst kan visne før Sol
nedgaar« og »Al Jeriko saae Vor Herre«. Særlig
kendt er hans sang »Blomster i Vaar«. Baggrun
den for den er en længere brevveksling med ba
ronesse Reedtz-Thott, hvori Brandt som svar
paa hendes spørgsmaal samlede grundtvigianis
mens hele »katekismus« i tre paragraffer: 1) Aand
er magt, 2) Aand aabenbarer sig i ordet, 3) Aand
virker kun i frihed. Som tak sendte baranossen
ham violer, og de kaldte sangen frem.
F. Rønning: »Carl Joakim Brandt«, Kbh. 1892. Fr.
Nielsen i DBL, IV, s. 2-4. Agnete Bardenfleth, f.
Brandt: »Minder fra Præsten C. J. Brandts Hjem«
(»Minder fra gamle grundtvigske Hjem« IV, Sam
lede og udg. af Dr. H. P. B. Barfod, Kbh. 1924,
s. 106-132). K. G Brandt: »C. J. Brandt« (»Var
tov-Præster gennem 80 År, samlede og udg. af Dr.
H. P. B. Barfod«, Kbh. 1925, s. 95-147).

Oversigt over C. ]. Brandts salmer
og deres optagelse i salmebøgerne.

Originale.
Gud, som engle vagt lod staa
Klokken slaar . .. troen
Lovet være Gud, vor Gud
Solen straaler over vang
Vær stille, hjerte, bi paa Gud
Oversættelser.
En vej eller anden
Gud, du som lyset og dagen oplod
Hjerte, løft din glædes vinger
Jeg venter, Herre, efter dig
Jesus, min drot
Kom, hedningstammers frelsermand
Nu ledet er min lille
Nu sol i øst oprinder mild
Se, døden alle dage
Sig mig den gamle sage
Skulde jeg dog være bange
Sving dig op, forsagte sjæl
Vaagner op, basunen gjalder

KHF
1885
(1888)
634
703
561
623
I l6

RT2
(RTi)

(794)

674
90
661
707

578

813

KH

617

596
866

69

i33

378

79

586
609

N
SS

D

Se:

358

III, 125

673

IV. 375

516

V, 218

20
699

I. 347
II. 33

93

II, 219

50

III, 84
111,142
III, 461
111,471
IV, 323
I, 402
IV, 362
IV, 437
iv, 351

73

928

53°

846
927

7i3
660
659

833

(57)

99°

434

572

449

634
681
616

593

489

455
65

583
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Nogle bearbejdelser
Af Dybsens Nød, o Gud paa dig
Aleneste Gud i Himmerig (?)
Forgæves er vor kraft og kunst
Jesus er mit liv i live
Mig hjertelig nu længes
Min sjæl, du Herren love
Min største hjertens glæde
Nu blomstertiden kommer
Nu takker alle Gud
Nu vil vi sjunge og være glad
Paa Gud alene
O Jesus, livsens Herre
Op alle, som paa jorden bor
(Parenteserne under N betyder, at teksten er en
blandingsform)
BREDAL, NIELS
Niels Bredal stammer formodentlig fra landsbyen
Bredal ved Vejle. Han maa være født o. 1500
eller kort efter. Borgmester Clement Sørensen
Vedel har 1635 optegnet følgende om ham:
»Niels Bredal, som haver været her i byen i Klo
steret en Munkling, dog udi sine Grammaticalia
vel funderet, giftede sig, efter Brødrene vare
borte; blev siden udi Magister Hans Tavsens Tid
sat til Skolemester; jeg kom et Barn i Skolen
1576. Blev for sin Alderdom aftakket og fik af
Øvrigheden sin Livtid Kongens Part af Hover
Tiende, som siden fulgte Skolemestrene i mange
Aar.«
Bredal har altsaa været munk i sortebrødreklostret, det eneste i byen. Frederik I lod det be
slaglægge 1529, og da det i 1531 var tomt, blev
det overladt til byen, som senere brugte det til
raadhus. Bredal har giftet sig, vi kender ikke hans
hustrus navn, og har formodentlig ernæret sig ved
undervisning, og da byens latinskole blev oprettet
1542, blev han dens rektor.
Hans mest berømte discipel blev Anders Sø
rensen Vedel, hvis svigersøn, mag. Ægidius Lavritsen fortæller derom: Vedels »fromme og gud
frygtige Forældre have strax udi første Ungdom
sat denne deres Søn til latinsk Skole udi Vedel,
under hæderlig og vellærd Mand. Hr. Niels Bre
dal, fordum Skolemester der sammesteds. Og
eftersom samme Hr. Niels Bredal var en fin, lærd
og skikkelig Mand til Ungdommens Opdragelse,
da haver han med Flid i al Troskab oplært denne
sin unge Discipel med andre i Gudsfrygt og andre
gode Lærdomme, saa at han i sin Alders nte
Aar kunne skrive ustraffeligen Latin og begyndte

KHF
1885
1888
424
(21)
479
255
679
(501)
394
625
441
87
400
412
3i5

RT2
(RTi)

N
SS

KH
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8.7
824
888
988
826
992
841
820

631
443

360
745
■71

SU
(467)
(568)
(614)
468

3
81
212
637
12
632
46
13

831
918
819

(429)
47i

'7
384
II

Se:

I. 49
I. 398
ni, 33
ni, 325
24 in, 376
656 in. 397
671 in, 430
11 ni. 481
91 111,496
3° IV, 291
447 IV, i6r
25 IV, 224

at gjøre latinske Vers. Der han nu var bleven
oplært udi Vedel Skole, indtil han var fuldt 14
Aar gammel, og fornævnte hans Skolemester for
mærkede, at han havde et drabelig godt Ingenium og Nemme til at begribe, hvad ham fore
læstes, og at han kunde ikke meget forbedre sig
der udi Skolen, da haver han tilraadet hans For
ældre, at de skulde forskikke ham til Riber Skole,
som da var i stor Flor og meget berømt.«
Eleven glemte ikke sin lærer, men optog i sin
samling »It Hundrede vdualde Viser« 1591 et
digt paa 25 vers af Bredal, »Konning Christian
IITs christelige Affgang aff denne Verden«, som
dog ikke er fremragende.
Bredal levede endnu 1578, og vi ved ikke,
hvornaar han døde. Muligvis har han tilsidst og
saa været præst i Vinding, og en tid har han haft
sin søn, Rasmus Bredal til medhjælper baade i
skolen og præsteembedet.
Skolen i Vejle var lille. Foruden rektor var
der kun en hører. Bredal skriver nytaarsdag 1568:
»Nu ere de faa, som holder deres børn til skolen,
og end færre som lade dennem lære latin«. Det
var grunden til, at han udgav sit morsomme og
elskværdige »Børnespejl«, det første pædagogiske
skrift paa dansk om ungdommens opførsel og levemaade. Paa latin havde man et skrift af Erasmus
af Rotterdam, »De civilitate morum puerilium«,
og paa latinske vers et skrift af Johannes Sulpitius, »De moribus puerorum in mensa præcique
servandis«, som især belærer ungdommen om god
bordskik. Et saadant værk vilde Bredal da skrive
til gavn for de børn, som ikke lærte latin, og han
gjorde det paa gode danske Vers, der undertiden
har ordsprogenes fynd.
»Børne Speigel. Hederlige: Wiise oc Velfor
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standige Mend Jens Michilssen/Oc Clement
Søffrensen Borgemester wdi Weyle oc menige Bor
gere tilschreffuit.« Fortalen er skrevet nytaarsdag
1568. For borgernes børn besynderlige til tjeneste
har han nu »vdschreffuit paa Danske Rim Nogen
de fornæmmeligste Lærdomme aff Latinæ«, og
det er meget træffende sagt. Han har ikke oversat,
men behandlet sit stof frit, med mere omfattende
emner end Sulpitius, som er hans nærmeste for
billede, skønt han henviser til Erasmus. Her er
mange morsomme kulturhistoriske træk, som
Troels Lund har benyttet sig af, men ellers har
børnespejlet stort set været glemt, til det 1894
blev genudgivet af H. F. Rørdam.
I forbindelse med god opførsel ved bordet an
fører Bredal de to bordbønner, som er citeret I,
s. 103-104, og som i Hans Thomissøns salmebog
1569 er blevet anbragt efter to bordsalmer af
Johann Horn (s. d.), hvorved man har antaget,
at Horn var forfatter til dem. Horns navn anføres
endnu under verset »I Jesu navn gaar vi til bord«,
D 742. Men da Horn ikke er forfatter til disse
vers, og da Bredal behandler sine latinske for
billeder særdeles frit, maa man antage, at Bredal
har formet versene. Der er dog den mulighed, at
at han har benyttet allerede kendte danske vers,
ligesom han flittigt benytter danske orsdprog. Vi
kender dog ikke versene fra nogen ældre kilde,
og Bredal bør nævnes som forfatter.
Og det saa meget mere, som han virkelig ogsaa
var salmedigter. Børnespejlet slutter med »En Ny
Psalme at quede offuer Smaa Børn. Niels Bre
dal.« Den er ganske yndefuld og har hidtil været
upaaagtet. Det første af de seks vers lyder:
Nw souff liide Barn, mit Hiertens kiere,
Luck til dine Øgen to,
HERRE Gud vil selffuer hoss dig wære,
Thi huil nu oc haff goed roo,
Hånd haffuer giffuit tig Liff og Aand,
Formedelst Foreldre dine,
Han teg forsee baade vil oc kand,
Aff naade oc godhed sine.
Niels Bredal: Børnespejl, paany udgivet for Univer
sitets-Jubilæets Danske Samfund af Holger Fr. Rør
dam«, Kjøb. 1894. Indledning, tekst og noter.
Ehrencron-Miiller II, 44-45. Kirkehist. Saml. 4,
HL 387)I Jesu navn gaa vi til bord.
Th 328. R 89. KH 78. D 742. (La rev 822).

v. BREITENAU, CHRISTOPH GENSCH
Christoph Gensch blev født 11. aug. 1638 i Naumburg, studerede jura i Leipzig fra 1655 og blev
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siden hovmester for hertug Rudolf Frederik af
Nordborg, kom senere i hans moders, enkehertug
inde Eleonores tjeneste, og da hertugdømmet
Nordborg gik konkurs, blev han hofraad hos her
tug Joachim Ernst af Plon.
I en strid om arvefølgen i Oldenburg og Delmenhorst mellem hertugen af Plon, kongen af
Danmark og hertugen af Gottorp lykkedes det
Gensch, der var en fortrinlig kender af tysk stats
ret, at faa et forlig i stand mellem Plon og Dan 
mark, hvorved Gottorp blev sat udenfor. Senere
traadte Gensch i tjeneste hos Christian V, som
havde brug for en dygtig tysk jurist under sine
stridigheder, bl. a. med Gottorp og Hamburg.
Gensch blev udnævnt til kansler i Oldenburg og
adlet under navnet von Breitenau, men blev des
uden brugt i vigtige diplomatiske missioner og
juridiske undersøgelser. Han døde i Liibeck 11.
jan. 1732. Udførlige oplysninger om hans politi
ske virksomhed findes i DBL IV, 70-72, hvortil
der henvises.
Naar han skal nævnes i salmehistorien, beror
det ikke paa, at han ikke har skrevet salmen
»Mein hertz’, sey zufreiden, betrube dich nicht«,
som Brorson har oversat. Han har skrevet en an
den salme »Mein herze, sey zufrieden, stell doch
dein trauren ein«, som har givet anledning til misforstaaelsen, se »Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv
dig ej mer«, V, s. 219 ff. Det er mere muligt,
at han har digtet salmen »Wo willt du hin, weils
Abend ist? o liebster Pilgrim, Jesu Christ«, som
Landstad har oversat: »O Herre Krist, gak ikke
bort«.
Han bør mindes som redaktør af Plon-salmebogen, der udkom 1674 og var den første tyske
salmebog, der blev til i det danske riges davæ
rende tyske landsdele, hvor man hidtil havde kla
ret sig med salmebøger sydfra. Det første og maa
ske andet oplag kendes ikke mere, men den lange
titel paa tredje oplag begynder med »Vollstandiges Gesang-Buch«. I andet oplag indeholdt den
442 salmer; de ældre er bearbejdet af v. Breite
nau paa samme maade som i den hannoveranske
teksttradition, se nærmere under Denicke og Gesenius, som v. Breitenau har taget til forbillede.
Den udkom i mange oplag, det tiende udkom
1703, men dermed var det ikke forbi. Man har
et oplag fra 1730, hvis nummer man ikke kender,
fordi det ikke blot har skiftet bogtrykker, men
ogsaa navn; nu hedder det »Plonisches GesangBuch« og indeholder 543 salmer. Derefter fulgte
nye oplag 1731, 1732 og videre frem til 1761, da
den sidste hertug af Plon døde, og man gik over
til de »kongelige« tyske salmebøger, »Vollståndiges Gesangbuch« 1752 (»das tausendliedrige«)
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og senere »Allgemeines Gesangbuch«, se undei
J. A. Cramer.
L. Laursen i DBL IV, 70-72. Koch III, 463-465.
E. Brederek I, 3-19. Tiimpel IV, s. 534 ff. Skaar
II, 32, 328.
O Herre Krist, gå ikke bort (?)
La 362. La rev 834.

BREITHAUPT, JOACHIM JUSTUS
J. J. Breithaupt blev født i febr. 1658 i Nordheim
i nærheden af Hannover. Han var kun fem aar,
da han mistede sin fader Christian Breithaupt,
som var superintendent, men han blev undervist
af sine brødre, især den ældste, som blev rektor i
Schoningen. 1676 begyndte han at studere teologi
i Helmstådt. 1680 blev han lærer ved den fyrstelige
skole i Wolfenbiittel, og da den lukkede 1681 paa
grund af pest, rejste han til Kiel, hvor han boede
hos dr. Kortholt. Derfra rejste han til Frankfurt
for at besøge Spener, som gjorde et dybt indtryk
paa ham. 1685 ønskede man ham tilbage til Kiel
som professor i homiletik, og samtidig vilde her
tug Bernhard af Sachsen-Meiningen have ham til
hofpræst. Ledet af en drøm, som han tog som et
vink fra Gud, valgte han det sidste, og i Meiningen var han saa flittig til at holde katekisation i
kirker og skoler, at den fromme hertug opfordrede
ham til ogsaa at gaa rundt paa slottet og holde
katekisation med tjenerskabet, hoffolkene, ja end
og den hertugelige familie, hvilket ikke just be
fordrede hans yndest.
1687 blev han kaldt til Erfurt som førstepræst i
byen og professor ved universitetet, og i de første
aar satte menigheden saadan pris paa ham, at den
betalte de udgifter, der var forbundet med, at han
tog doktorgraden i Kiel, og de overtalte ham til
at blive i Erfurt, da man vilde have ham til
Hildesheim som superintendent. Men 1690 kom
Francke til Erfurt som diakon, og hans pietistiske
»konventikler« vakte en saadan modstand i raadet, at man ikke blot forbød disse private bedemøder, men ogsaa snart efter fordrev Francke fra
byen. Breithaupt, som i hele denne strid havde
staaet paa Franckes side, prædikede nu saadan, at
raadet ogsaa vilde afskedige ham, men han kom
dem i forkøbet og meddelte, at kurfyrsten af Brandenburg havde kaldet ham til Halle.
I oktober 1691 blev han den første og foreløbig
eneste teologiske professor ved det nyoprettede
universitet i denne by og tillige direktør for præ
steseminariet. Francke var foreløbig professor i
orientalske sprog, men gik senere over til teolo

gien. 1705 blev Breithaupt ogsaa generalsuperin
tendent for hertugdømmet Magdeburg, og da kir
kestyrelsen 1714 blev flyttet fra Halle til Magde
burg, kunde han kun periodevis passe de forelæs
ninger, som var hans kæreste gerning. Selv om
gigten undertiden lammede ham, lod han sig bære
i lænestolen ind i auditoriet.
Han forbedrede skolevæsenet, tog sig meget
samvittighedsfuldt af kandidaterne, som skulde
ordineres, stod op kl. 4 sommer og vinter for
punktligt at passe sine embedssager, fik aldrig tid
til at finde sig en kone, der kunde passe til hans
temperament og embede, bekæmpede selv ydmygt
sin heftighed, gav sine penge til de fattige og styr
kede sig ved flittig og systematisk bøn. Han døde
16. marts 1732.
Naar han havde haft lidt fri, havde han forlystet
sig ved klaverspil og digtning. Han udgav en sam
ling latinske digte, »Poemata miscellanea« 1720.
Han oversatte Ordsprogenes og Prædikerens bog
paa tyske hexametre og udgav dem sammen med
aandelige digte og festdigte 1717. Tre af hans sal
mer ledsagede hans bog »Christlicher Meiningischer Abschied und Erffurtischer Anspruch« 1687:
»Jesus Christus, Gottes Lamm«, »O Gottes Sohn
von Ewigkeit« og »Versuchet euch doch selbst«
(se IV, s. 306 ff). Brorsons oversættelse har be
varet den sidste i de danske og norske salmebøger.
I Tyskland blev fem optaget hos Freylinghausen
1704, men ingen af dem er bevaret i EKG.
Koch IV, s. 334-342. Skaar II, s. 280.
Ransager (Forsøger) eder selv.
P301. Gb34i. MB 388. RTi, 789.. KH 506.
D483.
La 494. Hauge 476. La rev 517.
(Prøv, kristne, eder selv).

BRINCH, IVAR DIDERIKSEN
Ivar Brinch blev født 19. nov. 1665 paa gaarden
Valderhaug i Sunnmør i Bergens stift som søn af
inspektør ved handelen Didrik Brinch (1631-86)
og Helene Hansdatter (død tidligst 1692). Han
gik i skole i Christiania, blev 1681 student i Uppsala, men rejste allerede aaret efter til Køben
havns universitet, hvor han studerede teologi og
filosofi. I aarene 1683-86 var han huslærer for
skellige steder i Norge, vendte derefter tilbage til
København, blev alumne paa Valkendorfs kolle
gium og tog teologisk embedseksamen med laud.
1689 opholdt han sig hos Ulrik Christian Gylden
løve, som han underviste i latin. Ved operahusets
brand 1689 var han i fare for at indebrænde og
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saa sin forlovede Anna Cathrina Alsteen omkom
me i flammerne. I september samme aar blev han
feltpræst for »Prinsens Livregiment til Fods«, som
Christian V havde udlaant til Wilhelm af Oranje,
som i Irland kæmpede mod den katolske Jacob II.
Han bidrog meget til at holde mandstugt blandt
de danske soldater, og da Wilhelm havde vundet
krigen, blev Brinch sognepræst for den dansk
norske menighed i London, hvor han 1694 be
gyndte at bygge en kirke. Han fik 1695 ved kon
geligt patent lov til at holde dansk gudstjeneste i
England. Det kostede meget arbejde og mange
rejser for at samle pengene til kirken sammen;
derom vidner hans endnu bevarede brevbog. Kir
ken blev indviet 1696 og stod til 1868. Mens han
var præst der, udgav den tidligere engelske ge
sandt i Danmark Rob. Molesworth sit uretfærdige
skrift »An account of Denmark, as it was in the
year 1692.« Brinch fik en dygtig engelsk jurist til
at skrive en gendrivelse (William King: »Animadversions on a pretended account of Denmark,«
1694) og leverede ham de faktiske oplysninger
dertil, hvilket i høj grad styrkede hans anseelse
hos den danske regering. 1702 rejste han til Kø
benhavn for at indkræve resterende kollekter til
kirken, men blev straks uden ansøgning kaldet til
sognepræst ved Holmens Kirke, hvor præsten lige
var død. 1708 var han som konfessionarius med
Frederik IV paa den store italienske rejse. Imens
blev Aalborg bispestol ledig og tilbudt Brinch, som
imidlertid foretrak at blive i København, hvor
han 1711 flyttede til Nicolai Kirke som sogne
præst. Han døde i dette embede 25, juni 1728.
Han var to gange gift, først 1692 med Ambro
sia Michelsen (født i Christiania 1670, død i Kø
benhavn 1709), datter af Henrik Michelsen i Lon
don, anden gang 1710 med Sophie Hansdatter
Seidelin (født ca. 1692, død 13. aug. 1741), datter
af konferensraad Hans Seidelin. Hun blev efter
Brinchs død gift med biskop Chr. Ramus, Odense.
Ivar Brinch var medarbejder ved Fr. Rostgaards (s. d.) planlagte danske ordbog og viste
ogsaa paa anden maade interesse for modersmaalet. Men han var ikke nogen særlig frugtbar for
fatter. Foruden nogle latinske disputatser, enkelte
ligprædikener og digte er der navnlig to skrifter,
som her kommer i betragtning:
»Bruudgommens og Brudens Jesu Christi og
hans Kirkis aandelige Kiærligheds Sange; det er
Salomons Høje Sang, til Christ-elskende Siælis
Lyst og Opmuntring eenfoldig forklaret og sangviis forfattet af Een, som priser det sit høieste
Gode, i Deelagtighed med andre Christi Lemmer,
at kunde være /esu Brud. Tillige med en liden
Tilgift af nogle aandelige tyske Sange fordanske
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de,« Kbh. (1695). Brinchs navn er her nævnt
fuldt ud baade i H. Wandals Imprimatur af 20.
marts 1695 °S i forfatterens egen dedication til
menigheden i London af 10. juni 1695. Bogen er
altsaa ikke egentlig anonym; det er derimod:
»En Christens Tancke-Tøyle eller og faa aande
lige Sange, hvormed hånd mange Gange fordrev
hans Tanker mange og holdte dem / Bidsel,«
Kbh. 1705. Denne sidste samling har nydt en enestaaende popularitet og kom efterhaanden i 30
udgaver. Af de 21 sange i bogen var »See Dagen
den helder og skynder sig bort« i mange aar mest
populær. Landstad brugte tre af dem, »Lystig,
mit Hjerte, lad Sorgen bortdrive«, (La rev: »Gled
dig, mitt hjerte, la sorgen bortdrive«), »Herre, du
levende Gud og min Fader«, (La rev: »Herre du
livande Gud og min Fader«, Støylens oversættelse
til nynorsk) og »Op sødeste Sang«, (La rev: »Op
søteste sang«). Den sidste er ogsaa brugt i danske
salmebøger og i D forkortet til »O glædelig dag«.
I denne samling er anonymiteten gennemført.
Boghandleren Chr. Geertzen nævner ikke forfatte
ren. Hans svigersøn Jørgen Sorterup siger om den:
»Mig er beretted, at en Guldsmid-Svend forlod sit
Haandverk og gav sig til at giøre disse Sange.
1697). !• Bartholins trykketilladelse af 2. april
1695 bestaar kun af det ene ord »Imprimatur«.
Det er mærkeligt, at den samme mand med 14
dages mellemrum skulde søge trykketilladelse for
to salmesamlinger hos to forskellige professorer,
hvoraf de ene omtaler ham med megen anerken
delse, den anden saa kort og forretningsmæssigt
som muligt, og at han skulde røbe sin anonymitet
i den ringere samling og ikke paa nogen maade i
den bedre. Det er først Jens Worm, som i sit
»Lexicon over lærde Mænd« tillægger Ivar Brinch
»Tanketøylen«, men derefter gik oplysningen vi
dere gennem aarene, indtil Skaar yderligere slog
det fast. I nyere tid er man begyndt at tvivle igen.
Oluf Holck dømmer efter indre grunde, at de to
samlinger ikke kan være af samme mand, Blom
Svendsen er ikke enig med ham deri, hvorefter
Kristen Valkner har opsummeret vanskeligheder
ne, saa det bliver vanskeligt at fastholde Brinchs
forfatterskab. »/ Bidsel« kan naturligvis betyde
Iver Brinch, og et andet navneskjul i forordet »I
Livsens Vavne-Boog« kan til nød udlægges paa
samme maade, idet L kan betyde London og N
Norge. Men det kan ogsaa betyde andet.
Nogle særtryk med andre aandelige viser er og
saa anonyme. Hans ligprædiken over fru Berte
Scheel, »Guds Børns Salighed i Døden«, er et
pragtstykke paa 370 foliosider.
Ehrencron-Miiller II, 67-70. A. Jantzen i Bricka
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III, 59-60. Bjørn Kornerup i DBL TV, 91-93.
Skaar II, 592. Blom Svendsen I, 187 flg. Oluf Holck
i »Norvegia Sacra« 1925, s. 75 flg. Kr. Valkner i
»Norsk teol. Tidsskrift 1925 s. 230-236. H. F. Rør
dam i Kirkehist. Saml. 5. r-, I, 278-279; VI, 209240. Iver Brinchs brevbog i Landsarkivet for Sjæl
land (Sjæl. St. Bispeark. VII, Diverse Dokumenter.
M, Blandinger)
Herre, du levende Gud og min Fader.
La 395. La rev 610. Nynorsk 481.
Lystig (Gled dig), mit Hjerte, lad Sorgen
bortdrive.
La 383. La rev 377. Nynorsk 79 r.
Op, sødeste Sang.
RTi, 718. KH 386. N 294. D 429. La 75.
La rev 714. Nynorsk 557.

BROCHMANN, JØRGEN HENRIK
HEGERMANN
Jørgen H. H. Brochmann blev født 11. febr. 1850
i Kvinesdal i Sydnorge som søn af sognepræst Di
derik Hegermann Brochmann og hustru Sara Jessine Louise Brock. Han blev student 1868 fra Kristiania katedralskole og teologisk kandidat 1875,
studerede halvandet aar i Erlangen, blev 1877 ka
pellan i Grue, var atter 1882 i Tyskland som uni
versitetsstipendiat, blev 1883 personel kapellan i
Gamle Aker og 1884 tillige præst ved diakonisse
anstalten. 1885 blev han sognepræst i Rødenes,
hvor han fik opført et kapel.
1894 blev han residerende kapellan ved dom
kirken i Kristianssand og 1904 stiftsprovst samme
steds. Her var han i nogle aar medlem af kom
munestyret og fik bygget en forsamlingssal i byens
fattigkvarter. Han skaffede katedralskolen 3000
bind af prof. Gisle Johnsons efterladte bogsam
ling, hvoraf han oprettede et gejstligt stiftsbiblio
tek, som han bestyrede. 1908 flyttede han til
Ringsaker som sognepræst, blev pensioneret 1923
og døde 30. okt. 1926.
Han var tre gange gift, første gang 1877 med
Sophie Wilhelmine Dybvad, født i Kristiania 22.
juni 1858, død i Rødenes 9. okt. 1892, anden gang
1896 med Ragna Hilsen, født i Drammen 10. april
1867, død i Ringsaker 2. okt. 1911, tredje gang
1919 med Hanna Elise Schou, født i Kristianssand
16. jan. 1888.
1894 udgav han »Lov og Naade«, som gav an
ledning til en teologisk strid. Biskop Heuch angreb
ham. og Th. Klavenes forsvarede ham. Han har
ogsaa udgivet bibelarbejder, og var 1889-90 med
lem af en komité, der reviderede lidelseshistorien

i salmebogen. Han var tillige astronomisk inter
esseret og skrev om »Maanens Stednavne« og
»Stjernehimmelens Sagnkreds« i Nordisk astrono
misk Tidsskrift 1920-22.
Men fortrinsvis var han hymnolog. Allerede i
studentertiden begyndte han sine studier, som ef
ter mange aars forløb satte frugt i »40 Latinske
Salmer med Oversættelse samt Oplysninger og
Musikbilag« 1901. Hans oversættelser og ikke
mindst de fyldige oplysninger i bogen vidner om
betydelig kyndighed. I de følgende aar, da det
blev mere og mere paatrængende at faa Landstads
salmebog revideret, var der nogen, som pegede
paa, at Brochmann vilde være bedst skikket til
dette arbejde. Men han henviste til Gustav Jen
sen, som han allerede i 1901 havde dediceret sin
bog til. Det blev da ogsaa Gustav Jensen, men
Brochmann blev 1916 sekretær i den komité, som
skulde bedømme Gustav Jensens forslag, og efter
biskop Tandbergs død 1922 blev han formand, saa
det blev ham, som kom til at give La rev den
endelige form. Da dette arbejde var færdigt 1926,
var han ogsaa udslidt. Se nærmere under Gustav
Jensen.
To af hans oversættelser fra 1901 blev optaget
i salmebogen: Morgensalmen »Du lysets giver,
som med prakt«, der er en oversættelse af »Lucis
largitor splendide«, som Hilarius af Poitiers har
skrevet 358, og »Guds dyre evangelium«, en over
sættelse af »Sacrata libri dogmata«, som er digtet
af abbed Hartmannus i St. Gallen, som døde 925.
»Herligste Jesus, alle herrers Herre«, Brochmanns
oversættelse af »Schonster Herr Jesu«, se I, s. 140,
har ogsaa fundet vej til danske sangbøger.
Hans originale salmer vidner mere om hymnologisk kultur end digterisk flugt og originali
tet. »Jeg skuer i din vingård inn« er bygget over
Math. 20, 1-16. Julesangen »En rose er utsprungen« er en selvstændig digtning, som blot har en
motiv-tilknytning til »Es ist ein Ros entsprungen«.
I »Himlene, Herre forteller din ære« har han
laant de fire første linjer fra Grundtvig, men gen
digter derefter Ps. 19 paa sin egen maade.
Halvorsen I, 462. Norsk Biogr. Leksikon II, 198199. Blom Svendsen III, 42-43, 98-99. .Ksm I,
3i5-3i6-

Du lysets giver, som med prakt. La rev 817.
En rose er utsprungen. La rev 134.
Guds dyre evangelium. La rev 35.
Herligste Jesus. La rev 870.
Himlene, Herre, forteller din ære. La rev 460.
Jeg skuer i din vingård inn. La rev 222.
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BRORSON, HANS ADOLPH
Hans Adolph Brorson blev født 20. juni 1694 i
Randerup mellem Ribe og Tønder som søn af
sognepræsten Broder Brodersen og Catharina
Margrethe Clausen.
Slægten kan føres tilbage til 1496, da bonden
Iffer Persen ejede tre helgaarde i Drengsted, Dø
strup sogn. Fra ham nedstammer i fjerde led bon
den Peder Jensen, »en stille og sagtmodig mand«,
som var gift med Kjersten Andersdatter, »en god
og gudfrygtig dannekvinde«. Deres søn blev »den
hæderlige og vellærde Mand Hr. Broder Pedersen,
fød i Drengsted Anno 1620, Den 5. Februar, ordi
neret til Sognepræst udi Randrup Anno 1649, Den
31. Dec., Døde den 22. Juni Anno Christi 1685,
Hans Alders 66de Hans Embedes 36te«, som der
staar om ham paa et epitafium i Randerup kirke.
Derefter nævnes hans hustru »Den Hæderlige oc
Dyderige oc Gudfryctige Matrone Ellen Hr. Bro
ders«, født i Harris i Brede sogn 13. juli 1623 som
datter af bolsmand Hans Jensen. Underneden
staar navnene paa 7 børn, af hvilke de tre blev
præster. Den ældste, Peder Brodersen, blev præst
i Ballum 1684 og provst over Lø herred, den yng
ste, Anders Brodersen, blev præst paa Amrum
1694, og den næstyngste af flokken, Broder Bro
dersen, født 28. juni 1662, blev sin faders efter
mand i Randerup 1685. Hans hustru, Catharina
Margrethe Clausen, med hvem han blev gift i de
cember 1689, var født 18. juli 1666 som datter af
godsforvalter paa Trøjborg Nicolai Clausen (den
ældre) og hustru Cathrine Steenbek. Baade paa
fædrene og mødrene side hørte Hans Adolph Bror
son altsaa hjemme i Vestslesvig, og i denne egn
mellem Tønder, Løgumkloster og Ribe kom han
til at leve sit liv.
Randerup sogn, der nu hører til Mjolden som
anneks, er et lille marsksogn med frugtbare enge,
men selve byen ligger paa en lav bakkeø, der paa
sit højeste punkt kun hæver sig 9 m. over havet.
Gennem den nordlige del af sognet løber den dybe
Brede aa, der har sit udløb i havet ved Ballum
sluse. Men paa Brorsons tid var der ikke noget
dige, som hindrede stormfloderne i at oversvøm
me engene og true husene paa bakkeøen. Hjem
lige billeder fra denne egn dukker undertiden op i
Brorsons digtning. Han kan sammenligne den
kristnes naadestand med en have:

Du ligger siid og lav
I ydmyghedens dal,
Dog trods, at noget hav
Dig oversvømme skal.

Det er ogsaa marsken, han tænker paa, naar han
synger:
Hvad skal jeg sige, naar jeg gaar
Blant Blomsterne i Enge,
Naar Fugle-Sangen sammen slaaer
Som Tusind Harpe-Strenge.
Naar han lader Goliath haane israelitterne med,
at det var bedre, at de puttede sig bag deres stude,
mindes han, at studene i de brede enge var det
eneste, som en lille bondedreng kunde skjule sig
bag, naar han vilde være uset. Men ogsaa lam
mene gik derude i engene:
Min hyrde! fød dit lam i livets grønne enge,
Og leed mig i min tørst til naadens stille vand.
I marsken kan sommerdagen pludselig formørkes
af den farlige havgus, og de andre aarstider kan
bringe taage, saa man ikke har noget mærke at
gaa efter:
Tidt ingen vey jeg seer,
Hvor jeg kand vandre meer,
Nar modgangs taage om mig staaer.
Jeg gaaer i trengsel, hvor jeg gaaer.
Da kan man pludselig staa ved aaen, og saa er
den ikke noget »naadens vand«, men man gyser
ved tanken:
J eg sank med et til grunde
I vredens dybe aa.
Kirken og det fattige præstehjem laa noget
lavere end selve byen, saa stormfloden kunde naa
dertil. Hjemmet var fattigt, ikke alene fordi sog
net kun talte et par hundrede indbyggere, men
ogsaa fordi faderen var en daarlig økonom, der
letsindigt stiftede gæld. Brorson siger i sit Vita,
at moderen var en »himmel-sindet, Gud hengiven
og i Mange store Trængseler vel prøvet« kvinde.
Det er nok hende, der har betydet mest i hjem
met, hvor der voksede tre begavede sønner op,
»det rare (sjældne) kløverblad fra Randerup
enge«. Nicolai blev født 23. juli 1690 og opkaldt
efter sin morfader. Broder blev født 12. sept.
1692 og opkaldt efter sin farfader. Hans Adolph
blev opkaldt efter godsejer H. A. Buchwald til
Borstel, som ved giftermaal var kommet i besid
delse af Trøjborg, hvorunder Randerup hørte.
Først med disse tre brødre antog slægten navnet
Brorson, som efter egnens skik i reglen blev ud
talt Brorsen.
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Sognet hørte til de kongerigske enklaver, som i
kirkelig henseende stod under Ribe bispestol. Be
boerne var dansktalende som i alle andre vest
slesvigske sogne til egnen syd for Tønder, men de
hørte til selve kongeriget og havde der ikke blot
de kirkelige, men ogsaa de kulturelle forbindelser.
Derfor var det ikke mærkeligt, at de i præstehjemmet kendte Kingos Aandelige Sjungekor. Herfra
hentede Broder Brodersen sin trøst, da han skulde
dø og vidste, at han ikke kunde efterlade sine
børn en skilling:
For mine Børn og sæd
Om jeg vil sørge,
Om ieg hver Tjme græd
Og vilde spørge:
Hvor skulde de sit Brød og Lykke tage?
Gud lever jo endnu!
Hånd kommer dem ihu,
De skal ey klage.
Broder Brodersen døde 28. marts 1704. For de
efterladte blev der sørget paa forskellig maade.
Kreditorerne var velvillige og nedskrev gælden til
en fjerdedel. Og en af hjemmets udgifter svarede
nu uventet rente. Fra 1699 havde man haft skif
tende huslærere. Ganske vist kneb det med at
skaffe lønnen til dem, men teologiske kandidater
var billige, mens de ventede paa embede. Den sid
ste var Oluf Holbek, som søgte og fik sognekaldet
efter Brodersens død, og med ham giftede mode
ren sig for børnenes skyld. Han blev dem en god
stedfader og fortsatte undervisningen til 1709, da
de blev sendt til Ribe Kathedralskole, hvor Nico
lai straks kom i mesterlektien og blev student 1710,
mens Broder og Hans Adolph først blev studenter
1712. Skønt Nicolai en tid maatte afbryde ophol
det ved universitetet, fordi der var pest i Køben
havn, fik han sin eksamen 12. sept. 1713. Broder
fik eksamen et aar senere, 12. sept. 1714.
Studentertid.
Derefter var Hans Adolph alene tilbage i ho
vedstaden. Han manglede aabenbart sine brødres
eksamens-maalbevidsthed. Det lette sind, som hans
fader havde haft med hensyn til pengesager, viste
sig maaske hos sønnen i forholdet til studierne,
ikke saadan, at han var doven, men ud over teo
logien spredte han sig til mange andre emner, som
havde hans interesse. Han nævner i sit Vita filo
logi, filosofi og historie og tilføjer, at den berømte
islænding Arne Magnussen i det sidste fag var
hans vejleder. Man sporer ikke senere nogen sær
lig frugt af disse studier, og det er et spørgsmaal,
om det ikke i virkeligheden dækker over hans før
ste øvelser i digtekunsten. Han er født med en

usædvanlig lyrisk begavelse, men selv en saadan
maa udvikles ved studium og øvelse, og der er i
hans salmer og andre digte spor af, at han kendte
Hans Mikkelsen Ravns og Søren Poulsens arbej
der med dansk sprog og verselære. Det første sal
mehæfte, han udgav, julesalmerne 1732, viser os
straks det fuldkomne mesterskab, og mester bliver
man ikke uden at have været lærling. Vi ved og
saa nu, at han har skrevet salmer før den tid, og
vi har vidnesbyrd om en tidligere digtning med et
præg af barokken, som han siden afstrejfede, ja
direkte salme-paavirkning fra Kingo og Naur. Det
er rimeligt at gætte paa, at det, der har forsinket
hans teologiske studium, er noget som har afsat ty
delige spor, altsaa digtning. Men hertil kommer,
at han næppe har været dybt kristeligt grebet; det
synes at være et ungdomsportræt, naar han siden
siger:
Da vi tilforne ey andet forstode,
End at os fejlede ikke et grand.
I foraaret 1715 blev han alumne paa Borchs
kollegium. Nu kunde han rigtig studere, men ak:
»da han for des bedre at profitere af denne skiønne Leilighed, ikke brugte den til hans Sundheds
Conservation fornødne motion, blev han derover
svag, laae den hele vinter syg, og maatte nødes ti]
at reise hiem«. Til opholdet paa kollegiet knytter
sig en ubehagelig historie. Brorsons fætter fra
Ballum, som længe havde boet paa kollegiet og
maatte formodes at være godt kendt med forhol
dene, havde bildt den yngre Hans Adolph ind, at
han kunde skaffe ham plads paa kollegiet for 23
rigsdaler, en stor sum, som Hans Adolph betalte.
Det blev senere opdaget, og fætteren blev bortvist
som løgner og bedrager, men ogsaa over Hans
Adolph falder der et uheldigt lys; han var ikke
blot taget ved næsen, men han havde ladet sig
lokke til bestikkelse.
Da han nu om sommeren 1715 havde været saa
ufornuftigt flittig, at han var syg om vinteren, saa
han sig i juni 1716 nødt til at forlade kollegiet og
rejse hjem. Først tog han til Nicolai, der var ble
vet sognepræst i Bedsted øst for Løgumkloster, og
som 24. sept. giftede sig med Anna Christine
Bruhn, som Hans Adolph kom til at sætte megen
pris paa. Derfra tog han hjem til Randerup og
hjalp sin svagelige stedfader i embedet. 1717 fik
han plads som huslærer i Løgumkloster hos sin
morbroder Nicolai Clausen (den yngre), som efter
sin fader var blevet godsforvalter paa Trøjborg,
men nu efter at kongen havde inddraget de got
torpske landsdele, ogsaa var blevet kgl. amtsfor
valter i Løgumkloster.
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Løgumkloster.
Om tiden i Løgumkloster 1717-21 skriver Bror
son i sit Vita: »Ved den tiid begyndte hånd at
faae Meere Indsigt i den sande Christendoms be
skaffenhed, under adskillige fristelser, i uophørlige
bønner og aandelige betragtninger at smage Evan
gelii Sødhed, og paa saadan maade desto glæde
ligere at for(t)sette sit Studium Theologi(c)um,
af hvilcken kilde ogsaa hans bekiændte Psalmebog, kaldet Troens Rare Klenodie, har haft sin
udspring til mange Siæles opvæckelse og vederqvægelse.«
Det ubestemte udtryk »ved den tid begyndte«
om 1717 peger maaske ikke blot fremad, men
ogsaa tilbage til 1716, da han besøgte Nicolai i
Bedsted og havde set, hvorledes den ældre broder
havde begyndt sin præstegerning (se nærmere
herom i Nicolai Brorsons biografi). Her var en
alvor paa færde, som Hans Adolph maatte savne
hos sig selv. Hvorledes Nicolai var blevet grebet af
pietismen vides ikke, men det er tydeligt, at han
fra begyndelsen i Bedsted har staaet som en fore
gangsmand i vækkelsen.
Med et stærkt indtryk af Nicolais præsteger
ning var Hans Adolph rejst til Randerup, hvor
han traf sammen med Broder, der kom hjem fra
en studierejse til Kiel og der havde faaet et dybt
indtryk af pietismen. Mens Broder derefter i for
aaret 1717 tiltraadte en plads som huslærer hos
biskop Thura i Ribe, rejste Hans Adolph til Lø
gumkloster, hvorfra han kunde staa i stadig for
bindelse med Nicolai og hans levende menighed i
Bedsted.
De tre brødre kunde i og for sig godt have faaet
deres pietistiske paavirkning i Døstrup, et nabo
sogn til Randerup, hvor Nissen P. Wedel siden
1685 havde haft en frugtbar pietistisk virksomhed.
Der var kontakt mellem sønnerne fra de to præstegaarde, og vi ved, at Hans Adolph i 1718 skrev
»et net ligvers«, da en af sønnerne i Døstrup døde.
To andre sønner kom i forbindelse med Enewald
Ewald straks efter dennes hjemkomst i 1718. Selv
om pietismen ikke i sin vækkende form har haft
indflydelse paa Hans Adolph i København, har
han i Sønderjylland mødt den paa mange maader,
vel fortrinsvis i Bedsted.
Hvad skete der da med ham? Det er sandsyn
ligt, at han i salmen »Guds igenfødte ny-levende
sjæle« (se II, s. 68 ff) nærmere har skildret den
udvikling, som han i faa ord tegnede i sit Vita.
Det var ikke en pludselig forvandling, hvor alt
skiftede fra mørke til lys. Han havde ikke før vidst,
at han befandt sig i »fordærvelsens stand«, men
nu begyndte han at indse, at han havde været død
som en sten og marmorkold i hjertet. Han følte
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sig derfor under Guds vrede, men efter lovens
Sinai begyndte naadens Golgatha at skinne frem,
saa han paa samme tid længtes efter Jesus og øn
skede at sige verden farvel. Guds kærlighed vilde
indplante det himmelske sind i ham, og angsten
for Gud vilde dræbe det i ham, som ikke kunde
forenes med Kristus. Naar han i sit Vita nævner
»adskillige fristelser«, kan det maaske forstaas som
prøvelser, men maaske ogsaa, at han stundom
kunde fristes til at opgive det hele. Men han næv
ner ogsaa uophørlige bønner, og bønhørelsen kom
ved, at »Jesu Retferdighed sielen blev givet«, og
Da brød hun ud, som af Fødselens Smerte,
Det af Gud skabte nye levende Hierte.
Denne nye glædelige tilstand fik to følger. For
det første fik han lyst til at fortsætte sit teolo
giske studium, og nu drev han det med en alvor,
som snart skulde sætte frugt. For det andet blev
han salmedigter. Vi ved ikke noget om, at det just
begyndte i Løgømkloster, men han nævner i hvert
fald Troens Rare Klenodie som en følge af den
nye maade, hvorpaa han nu studerede teologi (»af
hvilcken kilde«). Han venter ikke med at omtale
salmedigtningen i forbindelse med hæfterne i
Tønder eller den samlede udgave af Klenodiet i
Ribe 1739. Men har han i København arbejdet
med digtning, har det været naturligt, at det snart
efter gennembruddet blev salmedigtning, og maa
ske er det ikke tilfældigt, at den førnævnte salme
straks siger, at Herrens ny-skabninger »kand i
hans Lovsang ej øve sig nok«. Vi har ingen af
disse øvelser, som med sikkerhed kan dateres før
ca. 1730, men vi har hans digt i anledning af, at
Nicolai mistede sin hustru Anna Christine d. 7.
juni 1721. Alle de tre brødre skrev mindedigte,
som blev udgivet i et lille hæfte, »Sidste Afskeed«
(se nærmere under Nic. Brorson). Hans Adolphs
digt er fortræffeligt, vel er det paa alexandriner,
vel bærer det stærkt præg af barokken, men i
sammenligning med samtidige digtere, ja endog
med Hans Adolphs egne vers i »Lissabons ynke
lige Undergang« er det udmærket. Det er dog
underligt, at en saa ung mand i den grad priser
graven, men naar han med en hentydning til
udenrigspolitiske tilstande kalder den de »ved
Jesu Død friefegted Næderlande«, ser man, at
han kan forme en pointe. Den fremtidige salme
digter, ja endog hans yndlingsbillede, rosen, be
hersker digtets slutning:
Her er en Rose lagt (Trotz Edens Rosmariner)
Af Christi Roser af de rareste Christiner,
En Rose Himmel-Sød imens vi Hende saae,
Hvis Længsels Minde vi til Døden bære maae.
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At og den Jord og Sted, hvor Hun sig lod
begrave,
Er os et Blomster-Bed og yndig Tioren-Have,
Sov sødt, Du yndigste udi din Rosen-Dal!
I Ævighedens Vaar Du ævig blomstre skal.
(BSS III, s. 207-208)
Snart efter indtraf et andet dødsfald. Brorsons
stedfader, Oluf Holbek, døde i august. Nytaarsnat
havde der været saa stor en stormflod, at beboerne
maatte flygte fra præstegaarden i Randerup, og
Holbek kom sig ikke efter den sygdom, han der
ved paadrog sig. I samme maaned skete der det,
at biskop Thura kaldte Hans Adolph til rektor i
Holstebro, og herren til Trøjborg, O. F. Buchwald,
vel foranlediget af Nicolai Clausen, kaldte ham
til sognepræst i Randerup. Det er naturligt, at
han valgte det sidste. Han skyndte sig da i septem
ber til København, bestod den teologiske embeds
eksamen med laudabilis d. 6. oktober, og kongen
stadfæstede hans udnævnelse 24. dec. 1721. Bro
der Brorson var 1719 af biskop Thura blevet ud
nævnt til rektor i Lemvig, men uden hans vidende
kaldte O. F. Buchwald ham nu til kapellan i
Mjolden, hvor han 1725 blev sognepræst. Mens
biskoppen vilde have gjort dem til naborektorer,
gjorde godsejeren dem til nabopræster; det var
de i otte aar. De blev ordineret samme dag, 6.
april 1722, af biskop Thura.
Randerup.
Hans Adolph fortæller i sit Vita, at han i Rande
rup inden ordinationen »opvartede dem med Prædicken og Ungdommens Underviisning«. Det var
hans farbroder, provsten Peder Brodersen, der
indsatte ham 3. sønd. e. paaske, og da talte Bror
son med menigheden om »den liden stund, de
havde at arbeide i med hverandre paa deres Salig
hed«.
Den 26. nov. 1722 ægtede han sin unge kusine,
Cathrine Steenbek Clausen, som havde været hans
elev i Løgumkloster. Hun var kun 16 aar gammel.
De fik i deres ægteskab ti sønner og tre døtre. Tre
af sønnerne var dødfødte, og yderligere tre sønner
og en datter døde som smaa, og den ældste af søn
nerne blev i 12ars alderen sindssyg og lam i under
kroppen og maatte holdes indespærret i hjemmet,
fordi han undertiden var uregerlig. Han overleve
de sine forældre og blev 68 aar gammel. Mange
sorger og et vedvarende kors!
Brorson fortæller ikke noget i sit Vita om præ
stegerningen efter indsættelsen, men i en visitatsberetning fra 1753 skriver han, at der »fra for
mange aar siden har været en køn opvækkelse«;
det har formodentlig været fra hans egen tid.
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Man plejer at regne med, at tiden i Randerup
har været en lykkelig tid, fordi han ofte siden gæ
stede sognet, hvor hans søster var gift med efter
manden Jens Jakob Hygom, og paa dette spinkle
grundlag gætter A. D. Jørgensen paa, at Brorson
har skrevet sine bedste og lyseste salmer i Rande
rup, mens han i Tønder kom ind paa en oversæt
tervirksomhed, »der snarere skadede end gavnede
ham som selvstændig digter«. Det er sandsynligt,
at Brorson har skrevet salmer i Randerup, men i
saa fald peger det snarest i retning af oversættel
serne. Om hans »lyse stemning« ved man intet, og
tre af børnene døde som smaa i den tid.
H. J. Helms, der var sognepræst i Randerup
1921-58, har efterforsket, om der endnu var be
varet minder fra Brorsons tid i sognet, men har
kun fundet et par usikre smaatræk. En gammel
mand, der som barn havde hørt det af de ældre,
fortalte, at man paa Brorsons tid spændte hestene
fra og holdt andagt paa marken, naar kirkeklok
ken ringede. Noget saadant berettes ogsaa i »Menoza« om andre steder i Vestslesvig. Et andet lo
kalt sagn fortæller, at Brorson en juleaften vilde
se, hvordan hans sognebørn fejrede jul, og han gik
da en tur i sognet. Et sted saa han gennem et
vindue, at beboerne sad og spillede kort og slog i
bordet, naar de havde trumf. Han gik da hjem og
skrev salmen »Triumph! triumph! vor sol er alt
oprunden!« Det lyder ikke meget sandsynligt, da
det er en paaskesalme. Man kan heller ikke godt
tænke sig, at Brorson gik og kiggede ind ad vin
duerne. Han behøvede heller ikke at udspejde den
menighed, som han fra barn kendte ud og ind.
Kort sagt: vi ved ikke meget fra Randeruptiden.
Vi ved, at biskop Thura roste de tre brødre, og vi
ved, at provst Schrader fandt, at han kunde bruge
Hans Adolph Brorson i Tønder.
Tønder.
I Tønder var forholdene vanskelige. Byen var om
givet af dansktalende sogne, og flertallet af dens
borgerskab var ogsaa paa sin vis dansk. Men der
var livlige handels- og kulturforbindelser til tysk
side, og der var officielt tysk kirkesprog for hele
Slesvig siden 1543. Der var kun én kirke i byen,
og her var begge præster tyske. Om dem samledes
borgerskabet, som forstod tysk og var vant til at
hente sin opbyggelse paa dette sprog. For fattig
folk, indvandrede tjenestefolk og de danske bønder
i landsognet var der dansk froprædiken om mor
genen kl. 5,30, og bortset fra, hvordan den præ
diken kan have været, sang man ogsaa her tyske
salmer.
Men bønderne fra landsognet udeblev. Provst
Reimarus havde sendt »fussknechte« ud efter
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dem, men forgæves, og tilsidst bad han den got
torpske administrator (hertugen var mindreaarig)
om at komme ham til hjælp med »den verdslige
magt« for at drive bønderne i kirke. Han skrev,
at de var uvidende, levede et bestialsk liv, og om
søndagen gik de hellere i mosen end i kirke. Nu
var Reimarus død, de gottorpske landsdele var
lagt under kronen, og Johann Hermann Schrader
(s.d.) var blevet provst i Tønder 1728. Han for
stod som pietist, at man maatte tage fat paa en
helt anden maade. Han fik oprettet et embede
som »dansk og tredje præst«, Brorson blev præ
senteret, holdt prøveprædiken, blev valgt af me
nigheden, og kaldelsen blev stadfæstet af kongen
3. okt. 1729. Men provst Schrader fulgte yder
ligere sagen op, idet han 1730 fik bygget et hus i
Emmerske, hovedbyen i landsognet, hvor der skul
de være skole i den ene ende, bedesal i den anden,
meget karakteristisk for pietismens omsorg for
børnenes opdragelse og de voksnes vækkelse. Her
fik Brorson sin særlige menighed, som foreløbig
sang i Ægidius’ salmebog.
Schrader har ogsaa paavirket Brorson som sal
medigter. Naar denne tidligere havde skrevet
salmer, var det vel efter lejlighedens behov eller
øjeblikkets inspiration, og hans forbillede havde
været Freylinghausens salmebog. Men fra 1731
kom Schraders store »Vollstandiges Gesangbuch«
ind i billedet, og det er utænkeligt, at provsten og
tredjepræsten som var gode venner, ikke havde
drøftet salmebog og salmesang inden den tid. Nu
begyndte en stor plan at dæmre for Brorson. Han
vilde skabe en pietistisk salmesang paa dansk.
Kingo og i nogen grad Ægidius savnede de nye
toner, og da han nu i et par aar havde brugt den
sidste i Bedehuset, var han klar over, at han kun
de skabe noget bedre.
Han vilde gennemsynge kirkeaaret og derefter
troslæren, som den tegnede sig for ham. Natur
ligvis maatte han begynde med advent, men da
julen nærmede sig, begyndte han pludselig at grue
for, at hans kære menighed i Emmerske snart
skulde holde jul paa den sædvanlige ugudelige
vis. Han lagde da adventssalmerne til side fore
løbig og »sammenskrev i hast« sit lille julehæfte
1732, hvor den første salme er en pietistisk jule
prædiken, der giver et billede af den menighed,
som Reimarus i sin tid havde skildret negativt,
men her bliver tiltalt med kærlighedens positive
fortegn: »Bort, Verdens Jule-Glæde .. . Bort syn
dig Lege-Stue!
Bort Syndsens Natte-Veye,
Som mand tilforne gick,
Hver hielpe at udfeye
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Den gamle Jule-Skick,
At dantze og at stime
I Verdens syndig lid,
Hvor kunde det sig rime
Med JEsu Fødsels Tiid.
Saa lad dig derfor raade, min elskte Menighed!«
(se nærmere »Nu ville vi os samle«, III, s. 494 ff).
Som et modstykke kommer bagefter »I denne
søde juletid« om at fornøje sig ret, og hele hæftet
viser os, at Brorson ikke blot er den fødte, men
ogsaa nu den fuldt uddannede og opøvede mester.
Adventssalmerne og endnu et par julesalmer kom
da først i det nye aar.
Planen blev nogenlunde fuldført ved de salme
hæfter, som Brorson udgav i aarene 1732-35. De
stod ikke alle paa højde med julesalmerne, maa
ske fordi disse var nye og originale, mens han i de
følgende hæfter i høj grad oversatte fra tysk og
vel ogsaa indskød ældre salmer, naar de kunde
passe i sammenhængen. Hæfterne blev 1739 sam
let i »Troens Rare Klenodie«, som har et par nye
afsnit, hvortil han maaske tidligere havde haft stof
fet, men afsnittene havde ikke været fyldige nok
til at udsendes som særlige hæfter.
Ribe.
Broder Brorson var 1736 blevet stiftsprovst i Ribe,
men da han 1737 blev biskop i Aalborg, blev Hans
Adolph hans efterfølger i Ribe. Der fik han det
ikke let. Biskoppen Mathias Anchersen havde uor
den i sine pengesager, og Brorson blev sat til at
bestyre dem, og han maatte endda senere som bis
kop overtage forgængerens gæld til embedet. Efter
Anchersens død 26. febr. 1741 blev Brorson kaldet
til embedet og bispeviet i København 6. aug. 1741.
Da var hans hustru lige død, 9. juni, i barsel
seng med det 13. barn, som var dødfødt. En over
gang tænkte Brorson paa at frasige sig embedet,
og det er i hvert fald ikke mærkeligt, at han i sit
Vita til bispevielsen taler om kors og trængsler,
»ja indtil denne Stund«. Aaret efter, den 29. juni
1742, giftede han sig med Johanne Christine
Riese, født 22. juni 1710, søster til Broders hu
stru, datter af provst Christian Riese i Agerskov.
De fik to sønner og en datter.
Som prædikant i Ribe samlede Brorson fuldt
hus. 1742 var der en stor vækkelse, og naar bis
koppen prædikede, var der saa mange, at folk
maatte ligge paa gulvet. Maaske har de heller
ikke kunnet holde ud at staa saa længe. Da Bror
son 28. okt. 1749 prædikede ved festen i anledning
af 300 aars jubilæet for den oldenborgske konge
stamme, talte han kun i tre timer, »da en katar
hindrede ham i at prædike længere«.
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Han var en flittig og maalbevidst visitator, som
var meget paa rejse i det store stift, naar ikke
helbredet forhindrede det. Det glædede ham, naar
han i et sogn fandt »en køn opvækkelse« eller
naar menigheden under hans prædiken var »be
vægelig«. Han havde særlig opmærksomheden
henvendt paa ungdommens oplæring i kristendom,
hvortil han fandt Pontoppidans lærebog meget
tjenlig, og hvis ungdommen i kirken havde svaret
ham »meget muntre«, istemte han tilsidst »Jeg
er nu glad og meget fro«.
Desuden var han en dygtig embedsmand og ad
ministrator, som med sikker haand ordnede for
holdene i sit stift og sørgede for de kirkelige lo
ves gennemførelse og overholdelse. Samtidig for
nægtede hans mildhed sig ikke; han vilde hellere
tale modparten til rette, end trumfe sagen igen
nem, men han var ikke bange for at bruge sin
myndighed overfor de genstridige. Han havde
navnlig mange brydsomme sager med præster og
degne; han irettesatte dem, hvis de levede et uor
dentligt liv, men vejledede, trøstede og opmuntre
de dem, hvis de var i nød. Sans for den kirkelige
orden, samvittighedsfuldhed, myndighed og mild
hed, kristen kærlighed og undertiden en smittende
humor lyser frem af hans embedsbreve. Det var
nu ikke blot hans, men i det hele taget pietismens
ære, at præstestanden i disse aar blev betydeligt
højnet, og det hjalp tillige paa den moralske til
stand landet over.
Man har undret sig over, at Brorson ikke i sin
bispetid gav større bidrag til salmedigtningen. I
anden udgave af Klenodiet kom 15 nye salmer til,
senere endnu et par stykker, og derefter var han
tavs. Man har tænkt, at det skyldtes hans mange
embedspligter. Det er vel tildels rigtigt, men en
hovedsag er det sikkert, at han havde fuldført sin
plan. I Klenodiet var samlet, hvad han vilde give
den danske menighed at synge. Ved hans død laa
der 70 salmer efter ham, som hans søn udgav i
»Svanesangen«. De er skrevet i hans sidste aar til
hans egen opbyggelse, naar svaghed hindrede hans
visitatsrejser. Forstaaet ret kan man vist ogsaa
sige, at de er skrevet til hans egen fornøjelse.
Med sin store formdannende evne har han her le
get med rim og rytme og skabt en forfinet kunst,
som er et højdepunkt i europæisk lyrik og kriste
lig set et samvær med Gud, der ikke overgaas af
Augustins bekendelser. Nogle af disse sange har
han ledsaget paa sin lut ved hjemmets andagt.
I sit private liv var han mild mod andre og
meget godgørende. Engang da hans hustru bebrej
dede ham, at han havde givet en fattig mand sin
gode nattrøje, svarede han, at den gamle jo ikke
havde kunnet nytte den fattige ret meget. I hjem8
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met levede de meget sparsommeligt, men ved
juletid sagde Brorson: »Lav nu kun til, saa meget
som I vil!« Ofte holdt han andagt med familie
og venner, og ved saadanne lejligheder tog han
sin Lut og sang sine salmer for dem, især »Hvor
er saadan en! Dejlig skøn og ren.«
I anledning af hundredaarsjubilæet for enevæl
dens indførelse blev han kreeret til dr. theol. Der
for skrev han en latinsk afhandling »De Vexillo
Ecclesiæ«. Kirkens banner er Kristus, som Brorson
med datidens teologi finder allerede i det gamle
Testamente, idet hele afhandlingen drejer sig om
2. Mos. 17, 15. Han bekæmper her den nye tids
»naturalister«, som fornægter Kristi guddom. Det
er oplysningstiden, som begynder at stikke hovedet
frem.
I de sidste aar var han svag, ofte ogsaa tung i
sindet, men mildhed og taalmodighed havde dog
i reglen overhaand, og sit embedes byrde bar han
til det sidste. Gang paa gang havde der været
særlige vanskeligheder i forholdet til amtmændene
i Haderslev, fordi en del af Ribe stift i verdslig
henseende hørte under hertugdømmet. Endnu den
29. maj 1764 skrev han om en saadan sag til amt
mand, kammerherre v. Klingenberg og søgte at
føre den til ende i enighed. »Og hvor meget meere
maae dette være mit Hiertes ønske, da jeg nu er
70 Aar gammel, mestendels afmægtig og sængeliggende, og hvert Øjeblik saare længes efter at
komme ud fra denne uroelige Verden.« Det er
betegnende, skriver L. J. Koch, at han paa denne
maade holdt ud, selv i den ubehageligste em
bedspligt, lige til det sidste, paa én gang fast og
sagtmodig.
Dagen efter blev han meget syg. Kristi himmel
fartsdag, den 31. maj, laa han stille hen, men
engang sagde han: »Min Jesus beder for mig i
Himlen og bereder sted for mig i sit Rige. Jeg
ser det i troen, og min længsel staar derefter.
Kom snart og hent mig, min Frelser!« Og han bad
om, at Ribe stift maatte faa en god biskop. Den
3. juni om morgenen sov han stille hen. Han blev
jordfæstet i domkirken syd for alteret. Nu daler
fra kirketaarnets klokkespil tonerne af »Den yn
digste rose« ned over byens røde tage.
Dansker.
Det er naturligt i nutiden at spørge en slesviger,
om han er dansk eller tysk, men paa Brorsons tid
blev der ikke ført nogen folkelig nationalitets
kamp, som man kender det senere. Derimod
kendte man striden mellem fyrstehusene, og her
var der ingen tvivl om, at Brorsonslægten stod
paa kongens side. Dette var netop aktuelt. Efter at
den gottorpske hertug i den store nordiske krig
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havde gjort fælles sag med Magnus Stenbock og
denne havde maattet kapitulere i Tønning 1713,
inddrog kongen de hertugelige lande under kro
nen. Til administrationen fik man brug for de
danske slesvigere, ikke mindst fra enklaverne.
Saaledes blev godsforvalter Nicolai Clausen (den
yngre) paa Trøjborg tillige amtsforvalter i Lø
gumkloster. Naar der var anledning dertil som
i hundredaaret for enevældens indførelse, var det
ganske naurligt for Brorson at prise kongen og
fædrelandet, men naturligvis tilføjer han: Kristen
dom skal der til!
Til Lykke kiere Danske Folk,
Din Velstand bruger [behøver] ingen Tolk,
Al Verden veed at tale om
Det milde Danske Herredom.
Men Danmark, søde Fædre-Land,
Det gielder om den Lyst og Brand,
At prise GUD med saadan Fliid,
Som svarer til din gyldne Tiid.
Brorsons danskhed var ikke som hos Kingo en
national frontstilling eller en kappestrid med den
tyske salmedigtning. Men han bevarede og tjente
danskheden gennem sit discipelforhold til provst
Schrader og den tyske pietisme. Han lod sig ikke
drage ind i den tyske kulturkreds, hvad der havde
været let adgang til. Altid digtede han paa dansk
---- og hvilket dansk! Vi har kun et eneste tysk
lejlighedsdigt fra hans haand, og det er just et
mindedigt om Schrader. Formaalet med hans
oversættelse af den tyske salmedigtning var na
turligvis kristeligt. Det sigtede paa vækkelse, men
en bivirkning var en styrkelse af danskheden. I
et grænseland gælder en lov, som svarer til fy
sikkens horror vakui. Er der aandsrigdom paa den
ene side og fattigdom paa den anden side af
grænsen, griber fattigdommen efter rigdommen.
Man kan ogsaa sige, at en aandsbølge, som skyl
ler mod grænsen, er tilbøjelig til at presse denne
med sig. Det skete ved reformationen, som betød
en kristelig vinding, men i Sønderjylland et na
tionalt tab, og det tyske kirkesprogs grænse blev
endda kunstigt flyttet langt op i de rent danske
sogne. Men noget saadant skete ikke ved pie
tismen, fordi denne hurtigt og godt oversatte den
tyske salmesang og føjede originale rigdomme
til. Brorsons salmer blev optaget i Pontoppidans
salmebog, som uofficielt blev hentet ned i det
salmebogstomme Sønderjylland, hvorved et dansk
almuehjem, hvis eneste bog ofte var salmebogen,
for første gang i historien var lige saa aandeligt
velforsynet som et tilsvarende tysk hjem. Saa
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langt som Pontoppidan og Brorson naaede mod
syd, var det danske folkeliv og kristenliv stærkt,
og der blev den ydre landegrænse sat ved fri af
stemning i 1920.
Var Brorson dansk af sind, saa var han det
ikke mindre af psyke. Man har kaldt »Op al den
ting, som Gud har gjort« for det danske Tedeum,
og man kan godt sætte en streg under dansk; det
er baade en skøn og tilbedende lovprisning og
en munter, uhøjtidelig opsang, endda med et lille
smil ad kongerne, som kommer »i rad«, en efter
en og bøjer sig ned over nælden uden at kunne
faa et nyt blad sat paa. Naar netop pietisten
blandt vore salmedigtere har kunnet skrive vor
bedste salme om skabelsen, skyldes det hans dan
ske psyke. Gaar man videre i salmerne om ska
belsen og kommer til den herlige »Adam gik i
frydens lund«, bryder smilet endnu stærkere frem
ved saadanne linjer:
Adam sov og vidste ikke,
At det var hans bryllupsdag.
Brorson fortæller her saa frisk som Grundtvig i de
bibelhistoriske sange. Det gør han ogsaa i visen
om Goliath:
David kom, saa sig om:
Hvad vil denne store vom?
Det er festligt. Men ellers maa man indrømme,
at Brorsons lune strømmer rigeligere i hans breve
end i hans salmer.
Det er ogsaa den danske natur, der laaner ham
billederne i hans digtning. Han lader Gud sige:
»Gaa kun frisk og glad, min giest, mit lam i
enge!« I sin formaning kan han henvise til bierne:
»Kom, set dig som en flittig bie i ordets blom
sterenge!« Stadig disse enge! Der finder man og
saa bækken, og menneskers »tanke, ord og gerning
skal i (Jesu) fodspors dybe dal som stille bække
rinde«. Naar han ikke, som der staar i salme
bøgerne, taler om »fuglesving«, men »fugle
spring op under Herrens himle«, saa er det lær
ken med dens springvise opstigen, han tænker paa.
Der er hos Brorson nogle ofte tilbagevendende
billeder, som ikke forekommer danske. Først bru
debilledet, som stammer fra Højsangen, der den
gang blev udlagt saaledes, at Kristus var brud
gommen og den enkelte sjæl var bruden, Sulamith eller duen. Det synes at være Bernhard af
Clairvaux, som har givet billedet den drejning af
personlig mystisk art, som kom til at præge en
del af opbyggelseslitteraturen, især i pietismens
tid. Ofte bruger Brorson billedet blufærdigere end
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de tyske mystikere, men en enkelt gang kan han
dog ogsaa gøre det værre. Og undertiden bliver
det til et legende koketteri, bag hvilket man mær
ker den skjulte glød.
Ach vidste jeg dog den Maneer,
Hvor skal jeg det begynde,
At faae dig til mig meer og meer
Ret heftig og i Brynde,
At du maat sige: vend dig bort,
Du har mit Hierte heftigt giort
Med dine Øynes Ynde.
Men naar han siger, at Brudgommens sødme
overgyder bruden »som duggen staaer paa rosen
blad«, fornægter digteren sig alligevel ikke. Ho
vedreglen er den, at Brorson bruger billedet blu
færdigt, med sans for skønhed og takt.
Et andet billede af østerlandsk oprindelse er
ørkenen eller den af solen fortørrede have. Hos
mystikerne bruges dette billede til at betegne den
sjælelige tørhed og fattigdom, der kan indtræde
mellem henrykkelsens perioder, maaske som en
reaktion. Saa beder man: »Kom Regn af det
Høye! lad Jorden oplives som Lillie- Dal«. Bror
son synger fortræffeligt paa den tone. Men det
kan ogsaa ske, at han ombytter ørken og tørken
med den lange og trælsomme nordiske vinter,
naar han skriver en original salme om denne
sjæletilstand:
Trange Tider langsom skrider
Langsom skrider. Det har den Art.
Dagene længes, Vinteren strænges
Vinteren strænges. Og det er svart.
Men saa trøster brudgommen sin due ved at pege
paa Forsommers Minde, alt grøn paa Qvist«. I en
anden samtale mellem brudgom og brud staar
Sulamith ved vinduet en vinterdag, og brudgom
men siger:
Hvad seer min Sulamith,
Da Luften er endnu saa fuld
Af Vinter-Sneens Gyse-Kuld?
Her lukker du da Vindve op,
Og stirrer alt paa Skyens Top.
Hvi giør du det saa tit,
Min Sulamith?
Og bruden svarer:
Jeg staaer kun her at see,
Naar Stiernerne, ved Dommens Knald,
Er kommen først paa Fald,
8*

Hvordan det da vil snee.
Far hen, som fuglen fløj [flyv!]
Du Vinter-Boelig, nok for mig!
Jeg agter ej at fæste dig.
Jeg har mit Rejse-Tøj.
Det er Højsangen i dansk iscenesættelse.
Og saa er der bjergene. Brorson har aldrig set
et bjerg, men han har læst om dem i sin Bibel,
og saa har fantasien taget fart, som det vil være
naturligt for den, som bor i lavlandet, ja i engene.
»Du maae over Bierg og Dal«, det kan endnu
være en gængs talemaade. »Her er Sang paa
Juda Bierge«, det er bibelsk. Men der er et par
steder, hvor han har tegnet bjergene saadan, at
det just hos et bjergfolk som det norske føles
som det helt dækkende billede.
Den store hvide Flok vi see,
Som tusind Bierge fuld af Snee ...
Blom Svendsen skriver, at det er »lett å forstå
at folk som kjenner den evige sne, som vet hvad
tusen fjelltoppers mektige dimensjoner er, som
har sett solglansen over alle vidder, straks føler
makten i billedet, - vi kan gjeme si - fortryllel
sen, de vil være grepet av det storslagne, av hvad
det forteller om uendeligheten.«
Jeg seer dig, søde Lam, at staae
Paa Zions Bierge-Top.
Men ak! den Vej du maatte gaae,
Saa tung, saa trang derop.
O! Byrde, som paa dig var kast,
Al Verdens Skam og Last.
Saa sank du i vor Jammer ned,
Saa dybt, som ingen veed.
»De raske, poetiske utbrudd, de brå overganger,
minner om avsatser i fjellene. Folk som ofte har
stått der og stirret ned i dype avgrunner, vil føle
ordene i salmen sterkere, virkeligere«.
Kommer man endelig til selve sproget, har man
grund til at glædes over den danske klang, den
store naturlighed, den legende lethed. En sprog
mand som Karl Mortensen siger herom: »Brorson
er i sit Sprog dansk lige til Hjerteroden, og hans
særlige Hjemstavns jævne og ligefremme Tale er
tydeligvis hans Udgangspunkt. Herved fries han
fra Barokkens Overdrivelser - der ofte hjemsøger
selv en Kingo! - og fra Fremmedordenes Hænge
dynd - tænk paa Ludvig Holberg!; selv Germa
nismer har han færre af, end man kunde vente.
Her maa vi forøvrigt huske paa, at Bibelsproget
og vore Salmer bevidst har holdt sig borte fra
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Fremmedord og derved er blevet en rindende
Danskheds-Kilde, ogsaa efter den skæbnesvangre
tyske Indflydelse fra Reformationstiden og frem
efter. Brorson har trods tysk Pietisme og tysk
Salmedigtning, om end ubevidst, været Modersmaalet og Nationalfølelsen en trofast Værner og
Vogter.«
Digter.
Skal man vurdere Brorson som digter, maa man
naturligvis lægge hovedparten paa hans egne
frembringelser, men man kan ikke se bort fra, at
han har skrevet 194 oversættelser og kun 150 ori
ginale salmer. Ved oversættelserne er det hans
princip at følge det tyske forlæg tanke for tanke,
vers for vers. Han leverer nødigt bearbejdelser.
Han har det heller ikke som Grundtvig, der ofte
bruger originalen som startbane, til han er kom
met paa vingerne, og derefter flyver sin egen
kurs. Men Brorsons mesterskab som oversætter
viser sig paa baggrund af hans ydmyghed og tro
skab mod originalen. Resultatet er ofte saadan,
at salmen synes født paa dansk, og man vilde ikke
komme i tanke om, at det var en oversættelse,
hvis Brorson ikke selv havde gjort opmærksom
derpaa. Han er ikke blot salmebogens, men maa
ske i det hele taget den danske litteraturs mest
elegante oversætter. Naar der alligevel kan kom
me noget nyt ind, saa oversættelsen faar et for
højet skær af poesi eller et umiskendeligt præg
af danskhed, kan det være paa grund af samme
originaltroskab. En uklar tanke kan han gøre klar,
et svagt antydet billede kan blive helt udfoldet.
Paul Gerhardt siger: »mit hjerte skal grønnes«.
Brorson oversætter: »mit hjerte skal grønnes som
en skov«. Men det er ogsaa muligt, at han erstat
ter et abstrakt udsagn med et billede. Paul Ger
hardt siger, at Gud vil komme og stille al angst
og nød, som er ham bevidst hos jer. Brorson over
sætter, at Gud kommer og gør en liflig sommer
af al din trængsels sne. Det er anskueligt, let
fatteligt og dansk. Men han kan godt faa sam
vittighedsnag, hvis han har taget sig en saadan
frihed, selv om han har fundet nok saa skønt et
billede. Han kan begynde:
Som Liliens Hierte kand holdes i Grøde,
Skiønt Soolen de yderste Blade har brent.
Men siden fortryder han det og stiger ned til
originalen: »Hvad ere de Christne dog glimrende
smukke«; se nærmere IV, s. 385 ff.
Brorsons digterbegavelse ligger ikke mindst paa
det lyriske omraade. Her overgaar han de største,
Johs. Ewald, Oehlenschlager, Chr. Winther, og
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hvem man ellers vil nævne. En mand, som ikke
kan beskyldes for at være hans aandsfrænde,
Georg Brandes, siger om ham: i artiklen »Søn
derjyllands Betydning for dansk Kultur«: Jeg
ser rent kunstnerisk paa ham. Naar man betæn
ker, at hans Liv kun falder et Tiaar efter Hol
bergs, hvis Samtidige han er, og saa sammenlig
ner hans Versbehandling med Holbergs, maa hans
Overlegenhed kaldes overordentlig. Han var, som
det vides, meget musikalsk, og man sporer tyde
ligt, hvorledes han slynger og bøjer sine Versemaal - efter Datidens Forhold rent virtuost i Overensstemmelse med Melodier, han nyn
ner . .. (han) formaar at faa Rytmen til at
skride, at svæve, at danse, at faa Verset til at
synge. Han har den medfødte Gave til Verset,
Ulyst til at stille Ordene om, og han har, hvor
han er bedst, Udtrykkets Simpelhed, der svarer
til Følelsens Simpelhed og Ægthed ... Brorson
har skrevet Vers, som er enklere, i kristelig For
stand oprindeligere end noget andet paa Dansk,
som det berømte, af Søren Kierkegaard frem
dragne:
Endnu en liden Tid,
saa har jeg vunden.
Saa er den ganske Strid
med Et forsvunden.
Saa kan jeg hvile mig
i Rosen-Sale
og uafladelig
min Jesum tale.
Det er nærmere Fiesole end Ingemann er. Men
saa har han ogsaa som Virtuos et helt sødt rin
gende Klokkespil af Rokoko-Rim i sine Vers. Tag
dette:
I Sinde! som finde ej Hvile paa Jorden,
men længes at mænges i Englenes Orden!
Bereder dog Eder, o gid I var mange!
at møde den søde vor Frelser med Sange!
De Andre, der vandre som Lysten dem drager,
hvis Taler kun praler af jordiske Sager,
o Jammer! de skammer sig ikke, mod Eder
at braske med Aske, som Vindene spreder ...
Det er glimrende som Haandværk. Dog større er
Brorson, hvor han lader Rytmen med tilsynela
dende Uregelmæssighed, i Virkeligheden helt
formfast, rette sig efter Stemningens fineste Sving
ninger: Her vil ties, her vi bies ... Der er Strofer
af ham, hvor han, Holbergs Samtidige, ikke staar
synderligt tilbage for Bellman i smidig, legende
Kunst.« Saavidt uddrag af Georg Brandes.
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I sine originale salmer er Brorson en mester i
at disponere stoffet. Man lægger slet ikke mærke
til det, f. eks. i de bedst kendte julesalmer, saa
rigtigt, saa fremadskridende naturligt ser det ud.
Det samme mesterskab viser sig i valget af strofe
former. Skønt han i Klenodiet vælger mange af
de kendte gamle salmemelodier, fordi det er be
regnet til menighedssang, har han en betydelig
evne til variation, som strækker sig fra det gan
ske enkle til det kunstfulde. Han er den af vore
salmedigtere, der bruger de fleste strofeformer.
Særlig bemærkelsesværdig er variationen i Svane
sangen, hvor mange af digtene er opstaaet som
tekstunderlag for ariemelodier, han syntes om, og
paa den baggrund er teksterne saa meget mere
beundringsværdige. Sproget er forbavsende mo
derne og naturligt.
Til selve rimkunsten, som Georg Brandes berømmer, maa gøres den bemærkning, at visse rim
først synes fuldkomne, naar man tager klangen
af Brorsons sønderjyske dialekt i betragtning. Han
rimer »siunge« paa »konge«, fordi det sidste ud
tales »kunge«. Han rimer »skal« paa »dal«, fordi
det sidste udtales med kort a og uden stød, altsaa
omtrent som »dali«. Han rimer »derfor« paa
»spor«, fordi det sidste udtales med kort, aabent
o. Dette rim, som er daarligt i rigsdansk, har
endda i forbindelse med et sønderjysk dialekt
udtryk givet anledning til en tekstændring i tid
ligere salmebøger:
Men ak! de Fare-Vande.
Hvor kan jeg finde Spor,
Blant blinde Skiær,
Mod Strøm og Vær,
Til Fryde-Borg at lande?
Jeg skal, jeg er derfor.
Sidste linje blev ændret til »Saa gerne did jeg
fo’r.« Udtrykket »jeg er for« betyder paa sønder
jysk: jeg er indstillet paa, jeg vil! Linjen rummer
altsaa en bestemmelse: »jeg skal«, og en længs
lens energi: »jeg vil«. Vor bedste kender af Bror
son, dr. L. J. Koch, mener dog, at »jeg er der
for« betyder: jeg er til derfor; det er meningen
med min tilværelse. Men dette ligger allerede i
»jeg skal«.
Sønderjysk er ogsaa »Hver Gade er af Guld al
heel«, og det berømte før citerede »min Jesum
tale«. Jeg »taler ham« betyder: jeg taler med
ham.
At digte er nu ikke blot at faa rim og rytme
til at falde godt. Vigtig er ogsaa den anskuelige
fremstilling af tanken eller billedet, saa det for
planter sig til læserens sind. Den før nævnte pige

ved vinduet, den danske Sulamith, som staar og
ser op mod stjernerne, - hvor er hun set, og hvor
er hun synlig! Som Brorson der har malet længse
lens situation, kan han ogsaa male beslutningens:
Far vel du brede stræde,
Du seer mig aldrig mer.
Eller:
Nu god nat, du gamle vane!
Synde-fulde fastelavn!
Christi korses blode-fane
Svinge vi i Jesu navn.
Og han kan vise os, hvordan den vakte, men
ubeslutsomme »stille hen i angest gaar«. Med
faa ord kan han tegne Frelseren i arbejdets si
tuation, som kærlighedens majestæt:
Men du gaar midt paa pladsen ind
Blandt dem, der lide ilde.
Eller den Himmelfarne slaar fløjdørene op for
sit følge:
Han slaar til begge sider
Guds himles porte op igien.
Meget ofte bruger han ordet »see« for at med
dele tydeligheden til læseren: »Den store, hvide
flok vi see«, »men see dem nu i deres pragt«.
Ogsaa i oversættelser indfører han dette »see«,
selv om det ikke findes i den tyske tekst: »Her
seer jeg da et Lam at gaae«, »Paa denne dag vi
see Guds Søn«. Han gør derved tilhørerne til
medoplevere.
Som digter har Brorson sin egen røst. Hans
tonefald er umiskendeligt. Det staar ganske vist
fast, at man kan spore paavirkning fra Kingo.
»Kom hierte! tag dit regne-bret« ligner i anslaget
Kingos »Gak Siæl og tag dit Regne-Bræt«. »Nu
vel an! et freidigt mood« er paavirket af Kingos
»Rind nu op i Jesu navn«. Men i disse tilfælde
er Brorson paa højde med forbilledet. I »Mit
hierte altid vanker« er der et gammelt motiv,
som Brorson kan have kendt fra Luther, men i
udformningen er der en tydelig paavirkning fra
Elias Naurs julesang »Jeg raaber af det dybe«.
Selv i et saa helstøbt kunstværk som »Den yn
digste rose« er der tydelige efterklange af Naurs
»Jeg kaster mig ned og bejamrer«. Men i disse
tilfælde ligner Brorson Naur, som diamanten lig
ner glasperlen. - Men saadanne faa eksempler
paa efterklange er i grunden velkomne. De stiller
Brorson ind i en sammenhæng. Uden saadanne
menneskelige fingeraftryk vilde f. eks. hans første
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hæfte med julesalmer forekomme mirakuløst og
himmelfaldent.
Forkynder.
Der kan imidlertid være noget misvisende i denne
tale om Brorson som kunstner, for det har han
ikke sigtet paa at være. Kunst er ikke noget, han
vil, men noget han bruger. Her er intet l’art pour
l’art. Han har villet bruge »al sin kunst og flid,
Guds naade at ophøje*.
Hans baggrund er den pietistiske vækkelses
kristendom, som han af hele sit hjerte har sluttet
sig til, og en opfordring til vækkelse følger næ
sten altid med, hvilket emne han end synger om.
Julehæftet indledes med en saadan pietistisk præ
diken. Men som han skriver til præsten Ambders paa Helgoland, at bodsprædikanten Johan
nes ikke kan gøre sagen ud, saaledes kan han
korrigere sig selv midt i vækkelsestonen med, at
»det søde maa ey giøres suurt, men her skal læres
reent og purt, hvor høyt vor Guds os ynder«.
Ja det, at Gud er mild, og lod
Sig ved din søn forsone,
Det ord om Jesu død og blod,
Det har saa stærk en tone ...
Det positive udgangspunkt for Brorsons forkyn
delse bliver derfor Guds kærlighed i Kristus.
Derom handler Gud-Fader-salmen »I denne søde
juletid«, og da vi nu kun kender Gud gennem
Sønnen, bliver »vor Jesus« det centrum, hvorfra
Brorsons teologi og digtning straaler ud.
Aid Verden stod i Sathans Pagt,
Da brød vor Jesus frem med Magt,
Og rev os ud med blodig Haand
Af alle vore Fienders Baand.
Det er et af de Golgatha-vers (»med blodig
haand«), som giver hans julesalmer den store
dybde. Da dette nu er vor frelses kilde, maa vor
naturlige gudsdyrkelse blive en lovprisning af
Jesusnavnet:
O du blodig Jesu-Navn!
Min Forløsnings Morgen-Røde,
Paradises første Grøde,
Bange Siæles Hvile-Stavn,
Troens stærcke Seyer-Fane,
Haabets rætte Ancker-Grund,
Lyyss op paa min trange Bane,
Ja udi min sidste Stund.
Jesu kærlighed fremkalder Jesuskærlighed. Det er
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den, som faar Brorson til at synge, snart med en
billedtrængsel som her, snart i en stille, henført
fordybelse i et symbol, den yndigste rose.
Lad Verden mig alting betage,
Lad Tornene rive og nage,
Lad Hiertet kun daane og briste,
Min Rose jeg aldrig vil miste.
Derfor vanker hans hjerte altid i Jesu føderum, og derfor maa det vække den største forundring,
at nogen kan være ufølsom overfor Guds gave i
Kristus.
Men Jesu, Ach! hvor gaar det til,
At dog saa faa betænke vil
Dend synderlige Kiærlighed,
Der drog dig til vor Jammer ned.
Det er Brorsons suk. Dette suk findes saavel i hans
første som i hans sidste salmer: »Af døbte vrimler
Stad og Land; men hvor er Troens Brand?« Hvad
er der dog i vejen med mennesker? Man gaar
og drømmer og forsømmer naadens tid. Eller
man vil blive ved i sine lyster, som man er vant
til. Maaske trøster man sig endda med, at Gud
er naadig. Eller man vil ikke gennem den yd
mygelse at staa som en synder overfor Frelseren.
Forhærdede Tidsel-Gemøtter,
Saa stive som Tome og Støtter,
Hvi holde i Eder saa rancke
I Stoltheds fordervede Tancke.
Man maa dog gøre det ganske klart for enhver,
at der maa en afgørelse, en omvendelse til:
Kiære Hierte, Et af Toe,
Enten udi Bøn og Troe
Syndens Vey at fly og hade,
Eller lide Siæle-Skade.
Hører hjertet dette kald, træder man ind i naadestanden, hvor gudsbarnet er frit og glad, samtidig
med at det her kommer til at vandre under korset.
O søde naade-stand!
Hvor livets strømme rinde,
Thi her er Gud og Mand
Med tusind lyst at finde,
I dig er friheds egn
Og intet slaverie,
Kors er det visse tegn
Paa dem, du har gjort frie.
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I naadestanden jubler Guds igenfødte ny-levende
sjæle, og hjertet gør fryde-spring mod naadens
solskin, men midt i denne glæde har Brorson dog
som en nænsom sjælesøger omsorg for og aner
kendelse af den svage tro, der maaske kun ytrer
sig som en længsel i hjertet.
Hvis hjertet derimod forhærder sig mod Guds
kald, maa det vente Guds dom og den evige for
tabelse. Her kan det brorsonske suk stige til vrede
og haarde ord:
Det er jo godt nok til
De svine-lemmer,
Som jorden have vil
Og himlen glemmer,
Som verdens lysters mad
Og mask udvælge,
Og himlens engle-fad
For intet sælge.
Et saadant vers, som ingenlunde er nogen sjæl
denhed, viser hvor lidet træffende det end er,
naar C. J. Brandt har karakteriseret Brorson i et
vers, der i sig selv er skønt nok:
Saa mild som en Midsommeraften sval,
naar Maanen smiler fra Himlen,
vemodig som Nordens Nattergal
gik Brorson blandt Blomstervrimlen.
Han leged med dem i Smil og Suk;
men selv hans Taarer de faldt som Dug,
saa Rosen dufted i Dale.
Nej, Brorson er en tordensøn som apostlen Jo
hannes, men i Jesu skole paa vej til at blive en
kærlighedens apostel. Endnu kan lynet let bryde
ud af vredens sky. Det er ligeledes en ufuldstæn
dig karakteristik, naar Rønning siger, at Brorsons
grundstemning er taalmod. Der er et tilkæmpet
taalmod hos ham, og det er ikke uvæsentligt.
Men mildhed og taalmod er ikke de rammende
ord for Brorsons glødende Jesuskærlighed, afgjor
te omvendelseskrav, stærke understregning af skel
let, alvorlige opfordringer til at vaage og bede
eller hans domme over sig selv og verden. Han
glemmer jo nemlig ikke dommen over sig selv:
O jeg er en syndig Krop,
Det er al min Titels Ære,
Bedre kand den ikke være.
Naar jeg [slaar i] Loven op,
Men for du est Jesus bleven,
Og min Jammer paa dig toog,
Derfor staar mit Navn indskreven
Deyligt udi Livsens Boog.

Han ved, at også han gaar i fare, hvor han gaar;
han maa kæmpe mod synd og Satan, og det kan
meget let ske, at Jesus maa straffe den troende
sjæl, fordi han har lukket verden ind i sit hjerte.
Zion, hele sagen er,
Verden, verden du begier,
Hendes skiulte glød
Gnistrer i dit kiød,
Brænd dig ey, det er din død.
Man mærker paa ordet »gnistrer«, hvor alvorlig
sagen er. Derfor maa den troende sjæl altid staa
paa sin skanse. Han bliver en stridsmand med
front baade mod verden og sig selv. Han maa
aldrig give op. Han maa sige til sig selv: Staa
fast, min sjæl, staa fast i Herrens krige. Han maa
raabe til de andre: Op, I kristne, ruster eder!
Gaar krigen, som den skal, kan han prise sin lod:
Nu da til lykke, mandhaftig kristensjæl! Kristen
livet koster megen kamp og strid, maaske mer
end man fra først betænker, men dog ikke for
meget i betragtning af maalet. Det kan godt være,
at Brorson i sine mange kampsalmer undertiden
kan tage tonen lidt for højt:
Hver et saar
Giør dig haard,
At du altid seyren faar.
Nej, man bliver ikke usaarlig (»haard«), man
faar heller ikke altid sejren, og stridsmanden kan
blive træt. Men saa er Brorson utrættelig til at
minde om, at det kun er en liden tid, saa har
jeg vunden. Strid og saar da forgaar. Tanken om
det himmelske maal giver stridsmanden kraft til
at holde ud.
Naar Himlen er os kier
Og sød og yndig,
Da bliver Herrens hær
I striden myndig.
Derfor lyder formaningen til den, der tøver eller
trættes:
See op! og tænk engang
Paa livets krone,
Paa din bestemte rang
For lammets throne,
Gak ey til kampen meer
Med mange griller,
See! hvor din krone leer
Og mod dig spiller.
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Og derfor gaar stridsmandens tanke med for
kærlighed fra jorden til Himlen. Den bliver hans
rette fædreland. Hans Jesuskærlighed bliver til
himmellængsel. Den Brorson, som af natur er
dansker, af psyke lyriker, af Satan en synder, af
omvendelse pietist, af Jesu naade Guds barn, han
bliver i den stadige kamp og under kors og trængs
ler en himmelborger.
O Hellig Aand! mit Hierte
Den stad saa hart attraaer,
Det søde Hiem,
Jerusalem,
Hvor al min Nød og Smerte
Sit Pas og Afskeed faaer.
Hvad er det godt at lande i Himlens søde Havn;
hvad er det sødt at smage, hvad huset der formaaer! Helt fyldt af lys og himmellængsel, med
trængslerne som noget næsten overvundet frem
træder den ypperste af Brorsons salmer om Him
len, »Den store, hvide flok vi se«, hvor maalet
er naaet,
Og Lammet selv
Ved Livets Elv
Er baade Vært og Giest.
Ved dette himmelske gæstebud ender Brorsons
salmesang.
Salmernes senere skæbne
Brorsons salmer har haft en ejendommelig skæb
ne. Klenodiet oplevede i Brorsons tid og kort
derefter en række oplag, og 92 af hans salmer
blev optaget i P. Men da de var anonyme og
gik under fællesnavet Pontoppidans salmer, og
da antallet af dem næsten blev halveret i Gb og
decimeret i E, kendte man ikke Brorson i de tone
angivende litterære kredse i København omkring
1800. Smæde-historie-skriveren Niels Riegels hav
de dog i en skildring af Christian Vis tid (Smaa
historiske Skrifter III, 1798, s. 497) nævnt hans
navn som følger: »En vis Broderson blev jo Bisp
i Ribe, efterat have skrevet, ædt, sjunget og for
døjet Psalmer fra 1730 til 1741, uafbrudt, endte
jo og Livet med Svanesang«. Paa denne karakte
ristik troede Rahbek til 1816, da han og Grundt
vig drøftede, hvem der havde skrevet »Den yn
digste rose«, se nærmere V, s. 335-336. Tre aar
senere var Rahbek kommet saa vidt, at han skrev
om Brorson: »Vist nok er en stor Del af hans
salmer udaf det tyske, men der er dog adskillige
af hans egne, man ikke med Billighed kan kalde
slette.«
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Digteren Nicolai Søtoft gjorde i 1820 opmærk
som paa, at strengene paa Brorsons harpe var af
guld, og han omdigtede godt halvdelen af Svane
sangene til en enklere form (se II, s. 264-265) i
haab om, at man fra disse sange vilde finde vej
til de ægte salmer i Klenodiet.
En sønnesøn af Broder Brorson, Anders Winding Brorson, som var rektor paa Herlufsholm,
blev saa vred over den omtale, Riegels havde givet
hans faders farbroder, at han 1823 udgav »Nogle
af salig Biskop Hans Adolph Brorsons Psalmer«,
dels for at rense Brorsons minde, dels for at »for
nye Erindringen om en Mand, som ikke burde
gaae aldeles i Forglemmelse«. I det udførlige for
ord fortæller han, at Christian VI spurgte Bror
son, »om han var Forfatter til Psalmen: Op al
den Ting, som Gud har gjort? og da Brorson
svarede: Ja! skal Kongen have tilsagt ham Riber
Bispestoel, som da var ledig.« A. W. Brorson har
moderniseret salmerne lempeligt efter tidens
smag, men det er særlig bemærkselsesværdigt, at
han har opdaget Svanesangens poetiske værdi.
Det var ikke sket før. Ved fremkomsten fik den
kun en enkelt, ret haanlig anmeldelse. Gennem
Winding Brorsons bog fik en mand som Sibbern
øje for, at Danmark maaske ikke havde haft en
salmedigter som Brorson.
Mens denne nedgang og begyndende opgang
fandt sted i dene ene ende af landet, var Brorsons
salmer baade gennem Klenodiet og P blevet sun
get i Sønderjylland, og de vakte kredse i Vest
jylland brugte Klenodiet som deres sangbog. Det
kunde ogsaa godt ske, at en vestjysk hosekræm
mer (Kierkegaard) tog bogen med til Køben
havn. De stærke jyder brugte Kingo i kirken
og Brorson hjemme. Da de gudelige forsamlinger
i Sydvestsjælland fik forbindelsen med de unge
grundtvigske præster, mødtes den folkelige brorsonsang med akademikerne, og J. A. L. Holm ud
gav 1830 en smuk samlet udgave af Klenodiet og
Svanesangen. Holms bog kom i mange oplag og
medførte et gennembrud for Brorsons salmer,
som derefter i stigende tal kom ind i de nye
salmebøger.
I Norge gik det anderledes. Mens Brorson næ
sten blev udrenset i E, udgav Hans Nielsen Hauge
»De sande Christnes udvalgte Psalmebog«, Trondhiem 1799, hvori han optog 52 salmer af Brorson
og paa titelbladet angav Klenodiet som sin ho
vedkilde. Endvidere fik Guldbergs salmebog større
og mere varig betydning i Norge end i Danmark.
Der har derfor ikke været noget tidspunkt, hvor
Brorsons salmer var glemt i Norge, og den folke
lige tonedigtning har omfattet dem med større
kærlighed end noget andet. Blom Svendsen op
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giver, at der til »Den store, hvide flok« findes 16
folkemelodier, til »Kom, regn af det høje« lige
ledes 16, »Saa sød er Jesu hyrdefavn« 12, »Jeg
ser dig, søde Lam, at staa« 11, »Ak Fader! lad
dit ord og Aand« 10, »Jeg gaar i fare« 9 osv.
Landstad optog af Brorson 57 originale salmer
og 66 oversættelser. La rev har 59 og 67, Nynorsk
46 og 24, hvoraf dog knap halvdelen er oversat.
Datering
I 1848 skænkede pastor L. C. Hagen fra Mjol
den en sjælden bog til Universitetsbiblioteket.
Den indeholdt alle kendte brorsonske salmehæfter
indbundet i eet bind. Først findes Nicolai Bror
sons »Sidste Afskeed«, trykt i Flensborg 1727,
derefter tre smaa hæfter uden navn og titelblad
(i den følgende fortegnelse benævnt Ea, Eb, Ec),
endelig julesalmerne og de følgende hæfter, da
terede fra 1732 til 1735 og mærkede H. A. B. Det
er øjensynligt, at man ved indbindingen har til
stræbt en kronologisk orden parret med hensynet
til kirkeaaret. Derfor har Tuxen og Skaar ment,
at Brorson først havde skrevet om skabelsen, for
synet, gudsbilledet, Jesu navne, Guds kald og
oplysningen, de salmer som siden i Klenodiet blev
anbragt som nr. 77-103.
Imidlertid blev man klar over, at de tre hæf
ter uden titelblad hørte sammen med »Nogle
Psalmer om Troens Grund«. Dette hæfte var
udkommet i fire parter med fælles titelblad i
den første. Saaledes forstaaet fik salmerne samme
plads som i Klenodiet. Følgen blev, at julesal
merne fra 1732 kom til at staa i spidsen, og man
maatte antage, at Brorson ikke tidligere havde
udgivet noget, maaske endda ikke skrevet noget
særligt, selv om man nok kunde tænke sig, at der
maatte gaa nogen øvelse forud for den pludseligt
afslørede dygtighed. Brorson maatte selv have
slaaet en streg over hvert tilløb, og først da han
fik den store tilskyndelse gennem Schraders sal
mebog 1731, brød hans egen sang for alvor frem
1732. Det var den fremherskende anskuelse i
første halvdel af dette aarhundrede.
Men 1950 udgav Povl Otzen »Nogle hidtil
utrykte vers af Brorson«, som ganske har ændret
billedet. Nogle afskrifter af salmer, som vel havde
været kendt, men ikke nærmere undersøgt og
overvejet, viste sig at indeholde en tekst, som
ikke blot var ældre end den af Brorson senere
offentliggjorte, men ogsaa ældre end Schraders
salmebog, selv om man ikke kunde datere den
nøjere. Fr. Orluf havde allerede i 1935 fastslaaet,
at Brorson i den systematiske inddeling af sal
merne i Klenodiet var mindre afhængig af Schra
der, end man plejede at antage, ja endog Schra
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der betydelig overlegen i salmebogens systematik.
Efter Otzens lille epokegørende skrift fortsatte
Orluf i 1951 med en undersøgelse af tidsforhol
dene i Brorsons digtning. Der er i Klenodiet tre
oversættelser (nr. 155, 204, 210), hvis tyske for
læg ikke findes hos Schrader. Der er desuden tre,
maaske fire andre (53, 115, 162, maaske 57), som
vel findes hos Schrader, men hvor Brorson dog
synes at have benyttet et andet forlæg. Disse syv
kan være oversat, inden Schraders salmebog ud
kom. Men da Brorson synes at have sigtet paa
at lave en dansk kirkesalmebog, jvf. udtrykket
»sin elskelige menighed«, et mindre sidestykke
til Schraders tyske, har han ved senere oversæt
telser maattet følge sin overordnedes tekst af hen
syn til brugen i samme dobbeltsprogede menighed.
Selv om Otzens og Orlufs undersøgelser har
maattet holde sig til foreliggende begrænsede en
keltheder, har de aabnet vide perspektiver. Vor
betydeligste Brorsonforsker, dr. L. J. Koch, som
var den stærkeste tilhænger af 1732-hypotesen,
har ikke blot forladt denne, men har peget paa
en passus i Brorsons Vita, som kan forstaas
saaledes, at han har begyndt sin salmedigtning i
forbindelse med Løgumkloster-oplevelsen. Hejsel
bjerg Paulsen har ved sit fund af Rostgaards regi
ster til Ewalds sangbog givet et billede af san
gens betydning og art i den pietistiske vækkelses
tid. Grundlaget var Freylinghausens salmebøger
fra 1704 til 1714, som Brorson ogsaa har øst af,
baade før han kendte Schrader og senere (Svane
sangen nr. 22). Det maa nu anses for sandsynligt,
at hans stemme har været med i sangerkoret
1720-32, men det er vanskeligt nærmere at da
tere de afskrifter, som har cirkuleret i disse aar,
og de fleste er vel gaaet til grunde.
Provst Otzen har vist, at salmen »Nu Jesus til
sin pine gaar« er omarbejdet to gange, inden den
1734 blev offentliggjort i hæftet om »Troens
Grund«. Der er i Klenodiet en besynderlig uensartethed mellem salmerne; den fineste poesi veks
ler med matte rimerier, den uforbeholdne naadesforkyndelse med haarde ord om de vantro, den
mest sarte kærlighedserklæring med erotiske ud
malinger. Men efter saadanne forskelle er det
vanskeligt at datere, fordi de ogsaa kan fore
komme indenfor en enkelt salme, som maa være
skrevet ud i et stykke. Der lader sig næppe
heller slutte noget bestemt ud fra stilistiske paavirkninger fra barokken i almindelighed eller fra
enkelte digtere. Men det er utvivlsomt, at der
saavel i hæfterne som i Klenodiet er indskudt
ældre salmer, hvor de har passet ind i det senere
planlagte system. Derfor har Vilstrup allerede
1952 kunnet tale om en dalende linje i Klenodiet
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(ikke i Svanesangen) og fastholde dette 1964 i
en baade dristig og forsigtig oversigt over, hvor
naar Brorsons salmer kan være blevet til.
Man kan altsaa ikke alene af den følgende over
sigt over salmehæfterne og Klenodiets udgivelse,
slutte noget afgørende om de enkelte salmers til
blivelse.
Brorsons salmer udkom i følgende samlinger:
A.
Nogle Jule-Psalmer/ GUD til Ære Og ChristneSiæle/ i sær siin elskelige Meenighed til Opmun
tring Til den forestaaende Glædelige Jule-Fest
Eenfoldig og i Hast sammenskrevne Af H. A. B.
Tundern/ Hoss Clauss Kiessbuy og findes hos
hannem Tilkiøs 1732.
Der er næppe paa dansk udkommet et hæfte,
der i forhold til sit ringe omfang har været saa
lødigt. Her er 7 julesalmer, 2 nytaarssalmer, alle
originale, og en oversat paaskesalme. Den første
»Bort/ Verdens Jule-Glæde« synes skrevet med
direkte adresse til menigheden i Emmerske. Den
næste om Gud Faders julegave, »I denne søde
Jule-Tiid«, og de tre krybbeandagter, »Mit Hierte
altid vancker«, »Frisk op! Endnu engang« og
»Her kommer dine Arme Smaa«, den sidste for
børn, samt opfordringen til omvendelse, »Hvor
dan takke vi vor Herre«, udfolder motiver, som
allerede var berørt i indledningssalmen. De synes
nye og sammenhørende. »Den yndigste Rose er
funden« er et næsten tidløst mesterstykke. Nytaarssalmerne, »Nu vel an! et freydigt Mood!«
over nytaarsdags evangelium, og »Kom/ Hierte!
tag dit Regne-Bræt«, hører naturligt med til jule
kredsen. Men Paaskesalmen »Frisk op i Fryd/ alt
Christen Biood« er kommet med for at faa arket
fuldt; den er oversat efter Freylinghausens tekst
og vel et par aar gammel. Det tyder paa, at Bror
son ikke har haft mere passende stof liggende.
Af de ni salmer viser den ene paavirkning af
barokstilen, to har efterklange fra Kingo og to
fra Naur. Her røbes en fremragende digterbega
velse, som endnu ikke er fri for litterær afhæn
gighed. Men sammenhængen i motiver og tanke
gange og ensartet kvalitet tyder paa, at de ni sal
mer i hæftet er nye, og at »i Hast sammenskrevne«
virkelig betyder nydigtede.
B.
Nogle Advents-Psalmer/ tillige med et Tillæg til
de forhen udgifne Jule-Psalmer gud til ære og
Hans Kircke til opmuntring sammenskrevne af
H. A. B. Tundern Hoss Clauss Kiessbuy og findes
hos hannem tilkiøbs 1733.
Her er 4 adventssalmer, 2 julesalmer, 3 nytaars
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salmer, 2 helligtrekongerssalmer, 1 paa Mariæ
renselsesdag, 1 paa Mariæ bebudelsesdag. De to
julesalmer, Paul Gerhardts »Immanuel! vi synge
dig« og Herrnschmidts »Vor Jesus kand ey nogen
Herberg finde« er nok nye. En af dem kunde
nogenlunde have udfyldt arket i julehæftet, hvis
den havde været færdig. Her og i nogle følgende
hæfter skriver Brorson »hans Kircke til opmun
tring«; det svarer til »Christne-Siæle« i jule
hæftet og tyder paa, at Orluf har ret i, at Bror
son sigtede paa en kirkesalmebog, som vel kunde
være udkommet uden særlig autorisation under
de brogede forhold i hertugdømmet. Men da
Klenodiet først udkom, efter at Brorson var flyt
tet til kongeriget, hvor K var autoriseret, blev
det en privat salmebog.
C.
Nogle Paaske-Psalmer Gud til Ære og hans Kir
cke til opmuntring sammenskrevne af H. A. B.
Tundern/ Hoss Clauss Kiessbuy og findes hoss
hannem til kiøbs. 1734.
Heri 8 salmer.
D.
Nogle Himmelfarts og Pindse-Psalmer/ Gud til
ære og hans Kircke til Opmuntring Verterede
af H. A. B. Tundern/ Hoss Clauss Kiessbuy og
findes hoss hannem Tilkiøbs 1734.
4 himmelfartssalmer, trykt med brudte linjer,
8 pinsesalmer, trykt som prosa, vel af hensyn til
pladsen. Dette hæfte har nok rekorden i trykfejl
og er i det hele skødesløst trykt. Alle salmer er
oversættelser; Orluf antager, at manglen paa ori
ginale salmer her skyldes, at Brorson har haft for
travlt med at faa sin plan gennemført.
E.
Nogle Psalmer om Troens Grund Gud til Ære
Og Hans Kircke til opmuntring forferdigede af
H. A. B. Tundern Hoss Clauss Kiessbuy og findes
hoss hannem Tilkiøbs. 1734.
Her er 6 salmer, 4 under rubrikken »Om Guds
Væsen og Egenskaber«, 2 »om Guds ewige NaadeVall og forskydelse«.
Ea.
Et hæfte uden eget titelblad, uden trykkeaar og
sted, med 8 salmer »Om Skabelsen« og »Om
Guds Forsyn og Regiering«.
Eb.
Et lignende hæfte uden eget titelblad, trykkeaar
og sted, med 7 salmer »Om Guds Billede, og
Menniskens Elendighed og Fordervelse« og »Om
Guds Venlighed og Kierlighed«.
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Ec.
Et lignende hæfte uden eget titelblad, trykkeaar
og sted, med 12 salmer »Om JEsu Navne, Em
beder og Ståender« og »Om Guds Kald« og »Om
Oplyysningen«. Disse fire hæfter, E, Ea, Eb og
Ec, udgør tilsammen første del af salmerne om
Troens Grund; anden del kommer senere, under
mærket H. De er udkommet i fire afdelinger
med fælles titelblad i den første. De er ensartede
i typografi og udstyr. Underrubrikkerne følger
logisk efter hinanden, og hele rækkefølgen stem
mer med Klenodiet. De er nok alle trykt 1734,
fordi det følgende hæfte F, som logisk kommer
senere, ogsaa bærer aarstallet 1734.
F.
Nogle Psalmer om Troens Frugt forferdigede af
H. A. B. Tryckt i Aar 1734 og findes til kiøbs
hos Hans Christian Kiessbuy i Tunder.
Her er 42 salmer, fordelt paa 14 rubrikker,
som gentages i Klenodiet, blot med lidt afkor
telse og forbedret ortografi.
G.
Nogle Paszions-Psalmer/ Udgivne af H. A. B.
(Det andet Oplag.) Nøjere igiennemseet og formeeret. Tønder, Trykt udi Vaysen-Huset, og paa
dets Forlag, af Herman Henrich Rotmer. 1735.
Første oplag af dette hæfte er nok kommet
1733 eller 1734, men kendes ikke mere. Her er
15 salmer af Brorson og tilsidst »Tillæg af
Tvende Psalmer Om Christi Død og Begravelse,
Sammenskrefne af T. H.«.
H.
Nogle Psalmer Om Troens Grund. (Den anden
Deel.) Udgivne af H. A. B. Tønder, Tryckt udi
Wæysenhuset, og paa dets forlag, af Herman
Henrich Rotmer, 1735.
Her er 24 salmer, delt i 4 afsnit »Om Igienfødselen«, »Om Omvendelsen«, »Om Troen«,
»Om Retfærdiggiørelsen«; de to sidste er smaa;
i Klenodiet er forrest indskudt en salme om »Sa
lighedens Orden«. Paul Diderichsen formoder,
at dette hæfte ligesom det forrige er andet oplag,
og at første oplag er udkommet efter E og før F.
G og H er trykt med samme sats, som ellers ikke
kendes, og er i flere tilfælde indbundet sammen.
I.
Nogle Psalmer om Troens Kamp og Sejr, forfer
digede af H. A. B. Trykt udi Væysenhuset og paa
dets Forlag, af Herman Hinrich Rotmer, 1735.
Her er 33 salmer »Om Korsets Hemmelighed
i Almindelighed«, »Om allehaande Aandelig

Striid«, »Om høje Aandelige Anfegtninger«, »Om
den Aandelige Aarvaagenhed«, »Om Bestandig
hed og Fremvexst i Troen« og tilsidst »En Psal
me, Hvori Salighedens Orden kortelig er befat
tet«; det er den som i Klenodiet er flyttet frem i
spidsen for anden del af salmerne om Troens
Grund. Maaske er dette hæfte ældre end G og H.
Satsen er anderledes, siderne ikke paginerede som
1 G og H, salmerne er endnu »forferdigede«, mens
de i G og H er »udgivne«.
Manglende hæfter?
Sammenligner man de nævnte hæfter og deres
indhold med Klenodiet, viser det sig, at der
mangler tre afsnit, som i Klenodiet hedder »Tro
ens Midler«, »Troens Herlighed« og »Troens
Ende«. A. D. Jørgensen og andre har derfor ment,
at der maa være udkommet tre salmehæfter, som
er gaaet tabt. Det er ikke sandsynligt. P har op
taget salmer fra hvert eneste hæfte fra A til I,
men ingen fra de tre her nævnte afsnit eller i det
hele taget fra Klenodiet, som udkom 1739, da
P var færdig redigeret.
JiTroens Rare Klenodie, i nogle Aandelige Sange
forestillet af Hans Adolph Brorson, Forhen SognePræst i Randerup under Troyborg i Løeherred
under Riber Stift, siden den tredie Præst i Tøn
der, men nu Stifts-Provst og Sogne-Præst til Vor
Frue Kirke i Ribe. Selges u-indbunden for 2 mark
2 ssl. Dansk. Kiøbenhavn, Bekostet af Frantz
Christian Mumme, Boghandleren paa Børsen, og
findes hos hannem sammesteds til kiøbs. 1739.
Her er optaget de 190 brorsonske og 2 frem
mede salmer, som findes i hæfterne, samt 67 nye
brorsonske og 3 af Nicolai Brorson, som uden
navn er sat ind, hvor de sagligt hører hjemme.
Brorson har ordnet indholdet klart og originalt
under hovedordet »Troen«:
I. Troens Fryde-Fest, som omfatter kirkeaaret,
jvf. hæfterne A, B, G, C, D.
II. Troens Grund, jvf. hæfte E og H.
III. Troens Midler, salmer om ordet, bønnen
daaben og nadveren.
IV. Troens Frugt, jvf. hæfte F.
V. Troens Kamp og Sejr, jvf. hæfte I.
VI. Troens Herlighed, salmer om de troendes
adelsskab, foreningen med Jesus og det forbor
gene liv.
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VII. Troens Ende, om livets forfængelighed,
døden, opstandelsen, dommen, verdens ende, sa
ligheden og fordømmelsen.
Paa selvstændig maade og med eftertanke har
Brorson brugt et flertal af de 75 hos Schrader
sidestillede rubrikker som sine underrubrikker,
for en stor del ordnet anderledes, saa der er kom
met bedre orden end i »det Kingoske prædikantvademecum og det Schraderske kaos« (Orluf).
Udenfor skemaet slutter Brorson med en morgenog en aftensang, hvis arieform til Chrysillis-melodien synes at være et forbud om Svanesangen.
JaTitelbladet er ændret. Efter forfatternavnet staar
nu: Biscop udi i Riber Stift. Aarstal mangler, men
bogen begynder med et tilegnelsesdigt til Chri
stian VI, dateret 19. aug. 1742.
Her er 15 nye salmer af H. A. Brorson, 3 nye
af Nicolai Brorson, 1 af Broder Brorson. Sam
men med de 3 tidligere af Nicolai Brorson og de
2 af T. H. er disse i alt 9 fremmede salmer nu
samlet i »Et lidet Tillæg Af mine Brødres og
en anden kiær Vens Psalmer, som til Deels i de
forrige Oplag have været indførte iblandt de
andre i denne Psalmebog, men findes nu her
trykte for sig selv.«
J 3Titelbladet er uden aarstal. Tilegnelsesdigtet til
kongen fra 1742 er bevaret, men nyt er et por
træt af Brorson, stukket af J. M. Bernigeroth,
hvorunder der er anbragt følgende vers af Nicolai
Brorson:
Har Penssien ikke hafft af Farverne de rette,
Da Konsten vilde sig til dette Ansigt giette
Saa har Forfarenhed dess mindre taget feyl
I denne rare Bog at visse Troens Speil.
Det er allerede her antydet, og slægtstraditionen
bekræfter det: billedet ligner ikke.
Her er 2 nye salmer af Brorson, den ene er
»En Psalme mod den begyndte Lande-Plage
1745«; der er tale om en kvægpest. Da vi har
Fastings vidnesbyrd om, at der er kommet en ud
gave 1747, maa det være denne.
Det endelige antal af H. A. Brorsons salmer i
Klenodiet, 274, er hermed naaet.
J 4-

Titelbladet er dateret 1752. Tilegnelsesdigtet er
nu udeladt, portrættet bevaret. Teksten i denne
udgave er den bedste og ligger til grund for BSS,

mens teksterne i Dansk salmehistorie i reglen gen
giver første tryk, hvorved de supplerer hinanden.
Desuden kender man en udgave J 5, der ligger
mellem 1752 og 1760, J6 fra 1760 og J 7 fra
1767, alle fra Mummes eller hans enkes forlag.
Den følgende udgave er fra F. C. Pelts forlag
‘773-

S.
Doet. Hans Adolph Brorsons fordum Biskop over
Riber Stift Svane-Sang. Kiøbenhavn, 1765. Trykt
med August Friderich Steins Skrifter.
Svanesangen er udgivet af Brorsons søn, Bro
der Hansen Brorson, som var præst ved Vor Frel
sers kirke paa Christianshavn og senere blev stifts
provst i Ribe. Han skriver i fortalen, at disse
sange er forfattede efterhaanden i de senere aar
af Brorsons levetid, »fornemmelig til hans egen
og nærmeste Paarørendes indbyrdes Gudelige Op
muntring, under hans ofte store Sinds og Legems
Lidelser, uden at den Tiid havdes nogen egentlig
Hensigt til deres Bekientgiørelse ved Trykken«.
Men da der allerede i nogen tid havde været af
skrifter af sangene i omløb, vilde det være rime
ligt ved en udgivelse at fastslaa deres rette tekst
og imødekomme et ønske hos mange.
Her er 70 salmer og sange, hvoraf kun 2 er
oversættelser; mange af dem er formet som sam
taler.
Der er stor forskel paa Klenodiet og Svane
sangen. Salmerne i Klenodiet er beregnet til me
nighedssang (»hans Kircke til Opmuntring«), og
det er der taget hensyn til ved strofeform og me
lodivalg. Ofte er salmerne prædikener. Formaalet
er at føre menigheden gennem omvendelsen ind
i naadestanden, og selv hvor en salme er ren lov
prisning, er den ikke nogen solostemme, men vil
have medsangere.
I Svanesangen er salmerne kortere, temaet be
høver ikke nogen lang udfoldelse for at faa hele
frelsens orden med. Men stroferne er ofte meget
længere, mere kunstfulde, og mange rim klinger
med som smaa klokker. Sangeren har elsket me
lodierne, som for en stor del har hørt døgnet til,
men han har lagt evige ord under dem. Han
synger ikke for nogen menighed, og dog er en
tylvt af disse sange blevet menighedssalmer. Men
han synger for en usynlig gæst, med hvem han
haaber snart at faa den fulde forening. Derfor
saa mange samtaler, hvor troen og fantasien altid
lader Jesus faa det sidste ord. Sangene er sjælens
frydefulde syssel i den foreløbige ensomhed, en
tilbedelse, men formet, saa de er en glæde for
tanken og øret. Hver bøjning af strofen, hvert
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rim og hver vellyd, er som et sting i brudedrag
ten, der skal være færdig, og være værdig, til
det store møde med brudgommen.
Uden nogen egentlig tanke om offentliggørelse!
siger udgiveren. Er det da en samling løse, uordnede blade, som sønnen har taget op af faderens
skrivepult? Nej, mener Hans Brix, der synes
at have været to hæfter, det ene med en samling
sange, som vedrører paasketiden, anbragt først
som nr. 1-19, et andet hæfte med sange om det
evige liv, anbragt sidst som nr. 44-70, og ind
imellem paaskegruppen og evighedsgruppen er
anbragt stof af mere broget karakter. Hans Brix
har næppe vidst, at allerede J. A. L. Holm har
indset, at ordningen af disse sange svarer til sy
stemet i Klenodiet; men da der ikke var tanke
om offentliggørelse, var der ingen grund til at
runde afsnittene af, og nogle er blevet smaa, skønt
de var vigtige, og nogle er blevet store, fordi de
i saa høj grad optog digterens tanker og længs
ler. Og da der alligevel var en lille bitte tanke
om offentliggørelse (er det ikke det, der ligger i
ordet »egentlig«, og hvem digter uden ønske om
at blive hørt?), saa fik digteren da ogsaa ordnet
sangene ind i det system, der for tredive aar siden
blev den naturlige ramme om hans sange, altsaa:
Troens Frydefest, hele kirkeaaret, nr. 1-19.
Hans Brix har nok set, at paaskesalmerne er
fremtrædende, men han har ikke tænkt paa, at en
salme om Jesu indtog i Jerusalem kunde være til
1. sønd. i advent.
Troens Midler, nr. 20-21, men her kun om
daaben og ordet. Dog gør den sidste ogsaa tjene
ste som Helligaandssalme.
Troens Grund, nr. 22-35, men her næsten ude
lukkende samlet om Jesu person.
Troens Kamp og Sejr, nr. 36-47, og her lige
saa stor mangfoldighed som i Klenodiet.
Troens Ende, nr. 48-69; her er en meget rig
gruppe, som nogenlunde svarer til evighedsgrup
pen hos Hans Brix, men han sætter begyndel
sen lidt tidligere. Afsnittet er ikke blot rigere,
men uendeligt skønnere end det tilsvarende i

Klenodiet. Vel er biskoppen blevet svagere, saa
han maa holde sig hjemme fra visitats, men den
kunstneriske evne er modnet og evighedslængslen
stor.
Benyttede udgaver: Tønder-hæfterne 1732-35.
Troens Rare Klenodie, 1739, 1742, 1747, 1752,
1760, 1767. Svane-Sang 1765. Brorsons Samlede
Skrifter, ved L. J. Koch, I-III, 1951-56. Visitatsberetninger og breve, ved L. J. Koch, 1960. Bror
sons Julesalmer i Faksimile, ved Emst Frandsen,
1932. A. W. Brorson: Nogle af salig Biskop Hans
Adolph Brorsons Psalmer, 1823. Endvidere udgaver
af J. A. L. Holm 1830, L. R. Tuxen 1865, P. A.
Arlaud, 1867.
Biografier og anden litteratur: L. J. Koch: Hans
Adolf Brorson og hans Psalmer, 1918. Samme: Sal
medigteren Brorson, 1931. Samme: Brorson-Studier, 1936. A, D. Jørgensen: Hans Adolf Brorson,
1887. John Hansen: Hans Adolf Brorson og hans
Brødre, 1894. H. Graversen: Salmedigteren Hans
Adolf Brorson, 1903. Carl Koch: Hans Adolf Bror
son, 1919. - Arthur Arnholtz: »Brorsons Svane
sang« i Dansk Kirkesangs Aarbog 1943. Samme:
Brorsons Sangkunst, Aarhus 1965. Georg Brandes:
»Sønderjyllands Betydning for dansk Kultur«
(1901) i Saml. Skr., Danmark III, 2. Udg. 1919,
s. 510 ff. Hans Brix: Tonen fra Himlen, 1912, s.
18-24, 125-142. Samme: Analyser og Problemer,
I, 1933, s. 294-325. Claus Eskildsen: »Holstein Schrader - Brorson«, i Kirke og Folk, 7. Aarg. 1931,
s. 177-186. H. Hejselbjerg Paulsen: Sønderjydsk
Psalmesang 1717-40, s. 283-354. Chr. Ludwigs:
Salme og Sang. 2. Opl. 1923, s. 33-50. Samme:
Strengen er af Guld, 1927, s. 31, 146-166, 178182. Anders Malling: »Er Brorsons salmehefter
pirattryk?« i Dansk teol. tidsskr., 26. årg. 1963, s.
129-148. Karl Mortensen: »Troens rare Klenodie«,
Særtryk af Haderslev-Samfundets Aarsskrift 1939,
Haderslev. Niels Møller: »Salmesang fra Ribe
Stift«, i Ribe Bispesæde 948-1948, s. 219-234. Fr.
Orluf: »Brorson og Schraders tyske salmebog« i
Danske Studier 1935, s. 124-140. Samme: »Til
tidsforholdene i Brorsons digtning« i Danske Stu
dier 1951, s. 81-99. P°vl Otzen: Nogle hidtil utryk
te vers af Brorson, 1950. P. Poulsen IV, s. 77-116.
Ejnar Thomsen: Skribenter og Salmister, 1957, s.
132-144. Harald Vilstrup: »Digteren Hans Adolph
Brorson« i Vartovbogen 1952, s. 88-122. Samme:
»Hvornaar digtede Brorson sine salmer?« i Kirkens
Verden, 6. årg. 1964, s. 182-192. Blom Svendsen I,
s. 216-220. John Stene: Vår evangeliske Salme
skatt, Oslo 1933.

Oversigt over optagelse af Brorsons salmer og oversættelser i de autoriserede salmebøger
Salmerne opføres alfabetisk efter den oprindelige
begyndelse, og det følgende bogstav betegner det
hæfte eller den udgave, hvor de først fremkom.
Hvis en salme i de nyere salmebøger ved ændring
eller forkortning har faaet en væsentlig anden
begyndelse, nævnes denne med henvisning til ho

vedsalmen, hvor numrene samles for at give en
bedre oversigt over salmens skæbne. Under E
opføres ogsaa ET, numre over 560. Under R op
føres ogsaa RTi, numre over 571, og RT2, numre
over 816. Under N anføres ogsaa SS, numre over
624.
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Ak, at enhver dog tænkte paa. B
Ak Fader! lad dit ord og Aand. S
Ak. himmelsøde ord. Ec
Ak, kunde jeg mig ned. F
Ak, maatte hun sin Jesus skue. F
Ak, min rose visner bort. Ea
Ak, vidste du, som gaar i syndens. H
Alle vegne, hvor jeg vanker. J i
Al pris og lov og ære bør. Ja
Armod volder mig at skrige. I
Befæst os Gud i daabens pagt.
Se: Her kommer, dine arme smaa.
Bort verden af mit sind og øje. F
Bort, verdens juleglæde. A
Bryd frem, mit hjertes trang at. Ec
Den grund, hvorpaa jeg bygger.
Se: Er Gud for mig, saa træde
Den høje Gud, som til mit suk sig bøjer. Ji
Den nærmer sig den time.
Se: Den tid gaar an, som.
Den onde levemaade. F
Den sande tro i striden.
Se: Den tro, som Jesus favner.
Den sjæl, som Gud i sandhed. Ja
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Den snævre vej er bred nok. F
Den store, hvide flok vi se. S
Den tid gaar an, som Jesus. J i
Den tro, som Jesus favner. I
Den vej, du gik i kors og. F
Den yndigste rose er funden. A
Den ypperligste vej. F
Det er den daglig trøst. F
Det er det rette tegn, hvorpaa.
Se: Hvor ser det ud i verdens
Det koster ej for megen strid. I
Det koster megen kamp og strid. I
Det koster mer end man fra først. I
Dig, Jesus, priser jeg.
Se: O Lam, som ingen syndens.
Dig være, mildeste Gud Fader.
Se: O havde jeg dog tusind.
Dine vunders huler. H
Drag ind ad dine porte. D
Drag, Jesus, mig. D
Du, Djævel, skal den glæde ej. J i
Du er alene, store Gud. F
Du er, opstandne sejers-helt. C
Du est alene værd, o Gud for alle guder. Ji
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Du folk, som kristne kaldes vil. J1
Du hjertens fryd for rene sinde. F
Du kære sjæl, som vanker.
Se: Den onde levemaade.
Du skænker mig dig selv. F
Eet er nødigt, dette ene. F
En hyrde glemmer faaret ej.
Se: I arme syndre, op i flok.
Er Gud for mig, saa træde. H

Et helligt liv, en salig død. J1
Falder paa dig modgangs hede. J1
Far dog fort. I
Far her ud, urene aand. F
Farvel med dine gange.
Se: Den onde levemaade.
Fly, min aand, og bryd med styrke. F
Forsøger Eder selv. H
Fred i Jesu død vi skulle. S
Frisk op! endnu engang. A
Fryd dig, du Jesu brud. B
Guddomstraale, himmellue. D
Gud ene tiden deler.
Se: Nu Gud ske lov, at stunden.
Gud Helligaand, du fører.
Gud Helligaand, du giver.
Se: Drag ind ad dine porte.
Guds igenfødte, ny-levende sjæle. H
Gud skal alting mage. Ea
Guds riges evangelium. J1
Gud, ved din Aand, ved ordets røst.
Se: O Helligaand, 0 søde trøst.
Halleluja! jeg har min Jesus. I
Helligaand, de frommes glæde.
Se: Lad din naade paa os regne.
Her kommer dine arme smaa. A
Herlighedens Gud.
Se: Hvor er saadan en.
Her ser jeg da et lam at gaa. G
Her vil ties, her vil bies. S
Hjerte Fader, straf mig ej. H
Hjerte, lad dig ej indbilde. E
Hjælp, Jesu, at i livets gang.
Se: Den vej du gik i kors og.
Hvad er det godt at lande. S
Hvad er det godt i Jesu arme. Ea
Hvad er dog paaske sød og blid. C
Hvad est du dog skøn. S
Hvad fattes mig, hvi er jeg dog. I
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Hvad hører jeg i Paradis. Eb
Hvi vil du græmme dig.
Se: Hvad er det godt i Jesu.
Hvo hjertet vil omskære. B
Hvordan takke vi vor Herre. A
Hvor godt, hvor saligt er det dog.
Se: Det koster megen kamp og strid.
Hvor er saadan en. Ec
Hvor Gud mig fører, gaar jeg glad. J2
Hvor kan du dog i synden le. H
Hvorledes skal jeg møde. B
Hvor lystig, sød og yndig. J1
Hvor ser det ud i verdens ørk. F
Hvor skal jeg synder hen. H
Hvo staar for Paradiset der.
Se: Hvad hører jeg i Paradis.
Hvo vil med til Himmerige. F
Hvo vil mig anklage. H
Hører, I som græde. C
I arme syndre, op i flok. H
f dag er naadens tid. H
I dag skal alting sjunge. S
I denne søde Juletid. A
I Herrens udvalgte, som hellighed. F
I jomfruer, I kloge. J1
I kristne, rejser Eder snart. C
I lemmer, hvis Hoved har Himlen. I
Ingen blive skal til skamme.
Se: Falder paa dig modgangs hede.
I prægtige himle og jorden. F
Jeg er rede til at bede. J1
Jeg gaar i fare, hvor jeg gaar. F
Jeg ser dig, søde Lam, at staa. S
Jesu dyrebare navn.
Se: Nu velan, et frejdigt mod.
Jesus, du min del i livet. Ec
Jesus, du min fred.
Se: Hvor er saadan en.
Jesus han er syndres ven. H
Jesus, hvor er livets kilde. I
Jesus, jeg dit kors vil holde.
Se: Vær velsignet, naadetrone.
Jesus, Jesus, Jesus sigter. F
Jesus Kristus er vor ven.
Se: Jesus han er syndres ven.
Jesus, livets rige kilde.
Se: Jesus, du min del i livet.
Jesus, livets sol og glæde.
Se: Op og smyk dig, sjæl.
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Jesus, sjælens lyse dag. G
Jesus, os til trøst og gavn.
Se: Nu velan, et frejdigt mod.
Kom, hjerte, tag dit regnebræt. A
Kommer, hvo vil visdom lære. F
Kom, regn af det høje. D
Kristne, lad os samle kræfter.
Se: Hvo vil med til Himmerige.
Lad din naade paa os regne. D
Lad dit rige alle vegne. J i
Loven er et helligt bud. J i
Midt igennem nød og fare. S
Mildhed, kærlighed og glæde.
Se: Store Gud, som dig til ære.
Min død er mig til gode. J2
Min Fader, fød mig til dit. H
Min Gud, mit eet og alt.
Se: Min Fader, fød mig til.
Min hjertens Jesus, søde lyst. Ec
Min Jesus, grund til al vor lyst. Eb
Min Jesus han er min begyndelse. F
Min Jesus, søde sjæle-lyst. F
Min sjæl, hvo vilde være. F
Min Aand ved dig, Algode Gud sig fryder.
Se: Den høje Gud, som til mit suk.
Mit Hjerte altid vanker. A
Nej, det er ej. G
Nu da til lykke. S
Nu Gud ske lov, at stunden. J1
Nu har jeg fundet det, jeg. H
Nu har jeg vunden. J2
Nu vel an, et frejdigt mod. A
Nu verdens rige. S
Nu ville vi os samle.
Se: Bort, verdens juleglæde.
Nu vore sjæles højtid staar.
Se: Saa gaar nu sjælens højtid.
Naar jeg min Jesu pinsels færd. G
Naar mit øje. S
O alle tings Monark. E
O du min Immanuel. S
O dyre sjæl, opmuntre dig. Ji
O fryd, o held!
Se: Triumf, triumf.
O giver lyd, I folk. Ec
O Gud, dit navn er stort.
Se: O alle tings Monark.
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O Gud, fornuften fatter ej. Ea
O Gud, hvad est du mer end skøn. E
(O, Gud, hvor lykkelig er den).
O Gud, som tiden vender. J2
O havde jeg dog tusind tunger. J2
O Helligaand, mit hjerte. S
O Helligaand, 0 søde trøst. D
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O Jesus, se min skam og ve. Eb
O Jesus, som har elsket mig. Eb
O Jesus, som est kommen at.
Se: Du, Djævel, skal.
O Jesus, troens dyre skat. H
O kære sjæl, som bliver ej. I
O Lam, som ingen syndens gift. G
O lytter til, I folk.
Se: O giver lyd, I folk.
Op al den ting, som Gud har gjort. Ea
Op alle folk paa denne jord. Ji
Op, I kristne, ruster eder. I
Op og smyk dig, sjæl, med glæde. J1
O priser frelste skarer.
Se: Slaar sammen alle hænder.
Op, thi dagen nu frembryder. B
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Op, vaag og bed. I
O salig fryd, vor Jesus er.
Se: Triumf, triumf.
O sejerrige Frelsermand. D
Os fører korsets smerte.
Se: Vort kors gør sure miner.
O sjæl, hvor blev de gode ord. J1
O sjæl, som daglig glad og sund. F
O søde naadestand. J1
O vaagner op af verdens drømme. I

334

O verden, kom at skue. G
Paa denne dag vi se Guds Søn. D
Paa Jesu død og blodig saar. J2
Ransager Eder selv.
Se: Forsøger Eder selv.
Skal fri og frelst vi hist.
Se: Skal vi ustridig hist.
Skal kærlighed sin prøve staa. F
Skal vi ustridig hist. S
Slaar sammen alle hænder. D
Som lilliens hjerte kan holdes. Ji
Stille er min sjæl til Gud. F
Store Gud, som dig til ære. E
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Begyndelseslinje

p

Gb

Store prophete med himmelske. Ec
Staa fast, min sjæl, staa fast. I
Staa som en klippe.
Se: Nu verdens rige.
Synes det i kors og pine. F
Sørger du endnu, min sjæl. F
Saa gaar nu sjælens højtid an. Ji
Saa skal da mammon vige. Ea
Saa priser alle skarer.
Se: Slaar sammen alle hænder.
Taalmodighed behøves. F

34

177

Triumf, triumf, vor sol er alt. C
Vil du have ro, min sjæl. F
Vor Jesus kan ej noget herberg. B
Vor klippe vi slippe umulig. S
Vor sjæl er dertil født og baaren. Eb
Vort kors gør sure miner. I
Vor tro den er et stærkt bevis.
Se: Vor tro er den forvisning.
Vor tro er den forvisning paa. H
Vor trængsel, hvor besværlig. I
Vægter, vil det mørke rige. Ec
Vær i korset tro og stille. F
Vær trøstig, mit hjerte. F
Vær velsignet, naadetrone. G

P optog 92 salmer fra Tønderhæfterne. Gb beholdt
kun 53, og E reducerede helt ned til 21, hvoraf
de fleste var næsten ukendelige brudstykker. Det
var lavpunktet. ET (Mynster) genoptog 10. Fra
R, som optog 65, udsprang en ny tradition, idet
man fra Klenodiet og Svanesangen optog mange,
som ikke tidligere havde været i salmebøgerne.
Dette fortsattes i RTi, som tilføjede 32, hvoraf
en var dublet, og RT2 tilføjede 37, hvoraf 15 var
dubletter, idet RT2 i høj grad reviderede tidligere
optagne tekster. Uden dubletter var der nu 118.
Heraf optog KH 114.
I Sønderjylland gik traditionen direkte fra P
til N, som dog ogsaa blev paavirket af R, RTi
og KHF 1885 til at optage nye salmer. Dertil
kom, at SS efter genforeningen ogsaa blev paa
virket af KH, hvorved antallet blev 117 og 4
dubletter. Idet den kongerigske og den sønder
jyske tradition blev forenet i D, som ogsaa optog
enkelte helt nye salmer, er tallet nu steget til
128 og en dublet. Hvis en lang salme er delt i
9*
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78
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to, som ikke gentager hinanden, regnes ingen af
dem for dublet.
Brorsons salmer i de norske salmebøger.
1. Originale.
Ak Fader, lad dit Ord og Aand.
La 230. Hauge 442. La rev 11.
Gud, lat din Ånde og ditt ord. Nynorsk 168.
Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke.
La 507. Hauge 302. La rev 530.
Aa, visste du som gjeng i syndi fanga. Nynorsk
412.
Bort! Verdens Juleglæde. Hauge 422.
Nu ville vi os samle. La 128.
Til høgtid no seg samle. La rev 104. Nynorsk
79Den gamle Adams Sind.
La 120. Hauge 521. Nynorsk 731.
Den onde Leve-Maade. Hauge 523.
O kjære Sjæl, som vanker. La 498. La rev 523.
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Den store hvide F lok vi se.
La 559. Hauge 572. La rev 619.
Den store, kvite flokk me sjaa.
La rev 620. Nynorsk 493.
Den Tro, som Jesum favner.
La 275. Hauge 342. La rev 257.
Den tru som Jesus femner. Nynorsk 206.
Den yndigste Rose er funden.
La 153. Hauge 421. La rev 130.
Den fagraste rosa er funni. Nynorsk 107.
Den ypperligste Vei.
La 463. Hauge 277. La rev 549. Nynorsk 837.
Er der nogen, som vil see.
Den Retfærdighed bestaar. Hauge 95.
Et helligt Liv, en salig Død.
La 161. Hauge 74. La rev 142.
Far herut, urene ånd. La rev 269.
Fred i Jesu Død vi skulde. Hauge 335.
Frisk op! endnu engang.
La 158. Hauge 63.
Guds igjenfødte, ny levende Sjæle.
Hauge 474. La rev 486. Nynorsk 819.
Guds Riges Evangelium. Hauge 152.
Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saa. La 51.
Halleluja, jeg har min Jesum funden.
La 251. Hauge 491. La rev 229.
Halleluja, eg no Hev Jesus funne. Nynorsk 183.
Her kommer dine arme Smaa.
La 130. Hauge 423. La rev 108.
Her kjem me, dine arme smaa. Nynorsk 81.
Her løber jeg i Blinde.
La 200. La rev 172.
Her vil ties, her vil bies.
La 476. Hauge 551. La rev 492. Nynorsk 822.
Hvad er dog Paaske sød og blid.
La 348. Hauge 187.
Hvor er dog påske lys og blid. La rev 344.
Den paaske er vel Ijos og blid. Nynorsk 267.
Hvad fattes mig? hvi er jeg dog. Hauge 530.
Hvordan takke vi vor Herre.
La 151. Hauge 37. La rev 137. Nynorsk 740.
Hvor er det godt å lande. La rev 383.
Kor den vert glad som lender. Nynorsk 300.
Hvor ser det ud i Verdens Ørk.
La 474. Hauge 271. La rev 487.
Kor ilt det ser i verdi ut. Nynorsk 391.
Hvo vil med til Himmerige.
La 461. Hauge 125. La rev 470 (Hvem vil)
Hvo vil mig anklage. Hauge 286.
Kven vil no meg klaga. La rev 491. Nynorsk
381.
Hører, I som græde.
La 360. Hauge 189.
I som sørger såre. La rev 357.
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f Dag skal alting sjunge.
La 412. Hauge 229. La rev 405. Nynorsk 798.
I denne søde Juletid.
La 134. Hauge 57. La rev 121. Nynorsk 91.
Jeg er den eene Alvise stærke Gud.
O Jesu milde, Du kjender min Natur.
Hauge 469.
Jeg gaar i Fare, hvor jeg gaar.
La 283. Hauge 343. La rev 265.
Eg gjeng i faare kvar eg gjeng. Nynorsk 209.
Jeg ser dig, o Guds Lam, å stå.
La rev 409. Nynorsk 799.
Kom, Hjerte, tag dit Regnebret.
La 560. Hauge 298. La rev 631.
Kom, hjarta gjer din rekneskap. Nynorsk 501.
Korset vil jeg aldri svike. La rev 427.
Lad dit Rige allevegne.
La 391. Hauge 215. La rev 616. Nynorsk 850.
Lad os drage, bange Hjerte.
La 340. La rev 326. Nynorsk 781.
Midt igjennem Nød og Fare.
La 106. Hauge 568. La rev 82. Nynorsk 725.
Mit Hjerte altid vanker.
La 143. Hauge 64. La rev 122. Nynorsk 736.
Nu da til Lykke.
La 552. Hauge 344. La rev 605. Nynorsk 848.
Nu har jeg vunden.
La 626. Hauge 560. La rev 733. Nynorsk 877.
Nu Jesus til sin Pine gaar.
La 505. Hauge 301.
Nu velan! et freidigt Mod. Hauge 80.
Saligheden er os nær.
La 176. La rev 160. Nynorsk 744.
Nu velan, mit bange hjerte.
Dristig nu, mit bange Hjerte.
La 568. La rev 643. Nynorsk 858.
O, hvor er jeg vel til Mode.
La 279. La rev 258. Nynorsk 768.
Nu Verdens Rige.
Staa som en Klippe.
La 244. La rev 219.
Naar mit Øie, træt af Møie.
La 477. Hauge 567. La rev 493. Nynorsk 823.
O du min Immanuel.
La 79. Hauge 494. La rev 62. Nynorsk 44.
O, giver Lyd, I Folk. La 460.
O lytter til, I Folk. Hauge 337.
Å lytt nu til, I folk. La rev 469.
O Gud, hvad er du mer end skjøn.
La 449. Hauge 501. La rev 456.
O Gud, som Tiden vender.
La 178. Hauge 84. La rev 161.
O Helligaand, mit hjerte.
Aa Gud, mitt hjarta stundar. Nynorsk 517.
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O hvilken Ære. La 166.
Å hvilken ære. La rev 146. Nynorsk 742.
O Jesu, se min Skam og Ve.
La 213. La rev 189.
O Menneske, som tror og veed. La 109
Op! al den Ting, som Gud har gjort.
La 451. Hauge 260. La rev 457.
Upp, alle ting som Gud hev gjort.
La rev 458. Nynorsk 352.
Op alle Folk paa denne Jord.
La 440. Hauge 156. La rev 444. Nynorsk 343.
Op dog, Zion, ser du ei. Hauge 424.
Op, op at møde Din Frelser. Hauge 192.
Stat op at møde Din Løser.
La 363. La rev 359.
Op, vaag og bed.
La 268. Hauge 140. La rev 247.
O Sjæl, hvor blev de gode Ord.
La 52. Hauge 452.
Overmaade fuld af Naade.
La 452. La rev 26. Nynorsk 717.
Paa Jesu Død og blodig’ Saar.
La 101. Hauge 416. La rev 70. Nynorsk 721.
Retfærdighed i Jesu Christi Blod. Hauge 470.
Skal Kjærlighed sin Prøve staa.
La 516. Hauge 109. La rev 545. Nynorsk 427.
Staa fast, min Sjæl, staa fast.
La 284. Hauge 546. La rev 267. Nynorsk 210.
Saa gaar nu Sjælens Høitid an. Hauge 29.
Nu vore Sjæles Høitid staar.
La 68. La rev 708. Nynorsk 873.
Saa skal da Mammon vige.
La 523. Hauge 320. La rev 563.
Vil du til Herrens Alter gaa. Hauge 453.
Vort Kors gjøre sure Miner. Hauge 133.
Det volder sure Miner.
La 259. Nynorsk 761.
Vor Trængsel, hvor besværlig.
La 425. Hauge 542. La rev 424.
Den trengsla me maa lida. Nynorsk 327.

2. Oversættelser.
Ak, himmelsøde Ord. Hauge 269.
Ak, ser dog, hvilken Kjærlighed. Hauge 497.
Allevegne, hvor jeg vanker.
La 400. Hauge 565. La rev 390.
Alle stader, kvar eg vankar. Nynorsk 305.
Al Lov og Pris og Ære bør.
La 546. Hauge 310. La rev 598. Nynorsk 472.
Bort, Verden! af mit Sind og Øie.
La 415. Hauge 238. La rev 410. Nynorsk 800.
Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre.
La 118. Hauge 45. La rev 91. Nynorsk 728.

Den Sjæl, som Gud i Sandhed kjender.
Hauge 327.
Den snævre Vei er bred nok til Guds Rige.
Hauge 524.
Den trange vei. La rev 590. Nynorsk 844.
Den Vei, du gik i Kors og Trang.
La 424. Hauge 162. La rev 420.
Den veg du gjekk i striden lang. Nynorsk 325.
De Ord, som du mig lader høre. La 403.
Det koster ei for megen Strid.
La 521. Hauge 299. La rev 557.
Det koster megen Kamp og Strid. Hauge 128.
Det koster meer, end man fra først betænker.
La 503. Hauge 545. La rev 473. Nynorsk 815.
Drag ind ad dine Porte.
Kom du, Guds Aand, som lader. La 564.
Kom du Guds Ånd, som giver. La rev 637.
Drag inn ad dine porte. La rev 239. Nynorsk
763-

Drag ind ad mine Porte. Hauge 137.
Drag, Jesu, mig.
La 414. Hauge 237. La rev 408. Nynorsk 321.
Du, Djævel! skal den Glæde ej.
Vor Jesus over os nu staar. La 470.
O Jesu, som er kommen at. Hauge 345.
Du er alene, store Gud. Hauge 504.
Du høie Fryd for rene Sjæle.
Hauge 522. La rev 508. Nynorsk 828.
Du skjænker mig dig selv.
La 314. Hauge 458. La rev 300. Nynorsk 776.
Eet er nødigt; dette Ene.
La 534. Hauge 528. La rev 568. Nynorsk 839.
Er Gud for mig, saa træde.
La 225. Hauge 141. La rev 567. Nynorsk r6r.
Falder paa dig Modgangs Hede.
La 427. Hauge 143. La rev 426. Nynorsk 803.
Far dog fort. Hauge 129.
Skynd dig frem. La rev 230.
Skunda deg. Nynorsk 181.
Forsøger eder selv.
La 494. Hauge 476.
Prøv, kristne, eder selv. La rev 517.
Giv dig, min kjære Sjæl, til Ro.
La 405. Hauge 535. La rev 399.
Guddomsstraale, Himmellue.
La 443. Hauge 257. La rev 449. Nynorsk 346.
Gud skal al Ting mage.
La 490. Hauge 290.
Gud skal all ting lage.
La rev 513. Nynorsk 397.
(Helligst’Jesu, Renheds Kilde. Hauge 526)
Her ser jeg da et Lam at gaa.
La 305. Hauge 171. La rev 287.
Sjaa der Guds Lamb kjem gangande.
Nynorsk 239.
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Mitt liv det er i Jesu blod.
La rev 318. Nynorsk 240.
Hjerte, lad dig ei indbilde.
Hauge 334. La rev 644. Nynorsk 859.
Hvad er det godt, i Jesu Arme.
La 524. Hauge 321.
Hvor er det godt ved Herrens hjerte.
La rev 562.
Kor godt det er i Jesu armar. Nynorsk 437.
Hvad ere de Christne dog indvortes smukke.
Hauge 498.
Hvo Hjertet vil omskjære. Hauge 574.
O Syndere, betænker. La 182.
Hvor er saadan En. Hauge 525.
Hvor Gud mig fører, gaar jeg glad.
La 189. Hauge 89. La rev 253. Nynorsk 767.
Hvor kan du dog i Synden le.
La 520. Hauge 323.
Hvorledes skal jeg møde.
La 98. Hauge 33. La rev 73.
Korleis skal eg deg fagna. Nynorsk 58.
Hvor lystig, sød og yndig.
Hvor liflig og hvor yndig. Hauge 315.
La rev 547.
Hvor lystelig og yndig. La 517.
Hvor skal jeg synder fly.
Hvorhen skal jeg dog fly.
La 291. Hauge 316. La rev 274. Nynorsk 772.
I Dag er Naadens Tid.
La 387. Hauge 211. La rev 608. Nynorsk 480.
I Herrens Udvalgte, som Hellighed øve.
Hauge 529. La rev 213. Nynorsk 755.
I Jomfruer, I kloge. Hauge 531.
I Christo har jeg Livet. Hauge 387.
I Lemmer, hvis Hoved har Himmelen inde.
Hauge 548.
Vor Brudgom ei længe nu borte vil blive.
La 419.
I prægtige Himle og Jorden tillige. La 201.
I prektige himler og jorderiks hære. La rev 175.
De herlege himlar som skaparen ærar.
Nynorsk 144.
Jeg er Guds Jedidijah.
Jeg er tegnet i Guds Haand.
Hauge 486. La rev 240. Nynorsk 764.
Jeg er rede til at bede.
La 277. Hauge 533. La rev 261. Nynorsk 769.
Jesu du min del i livet.
Jesu, Livets rige Kilde.
La 544. La rev 596. Nynorsk 846.
Jesu, du mit Liv i Livet. Hauge 339.
Jesu, du min Lyst i Live. Hauge 479.
Jesum, Jesum, Jesum sigter.
La 81. La rev 187.
Jesus, Jesus, han aaleine. Nynorsk 157.
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Jesu, naar jeg Sindet ned. Hauge 472.
Jesus! naar jeg Synet ned.
La 181. La rev 162.
Jesu, Sjælens lyse Dag. Hauge 412.
Kom Helligaand, kom hjertemild. Hauge 434.
Kommer, hvo vil Visdom lære. Hauge 480.
Kom, Regn af det Høie.
Hauge 433. La rev 445. Nynorsk 806.
Lad din Naade paa os regne.
La 422. Hauge 438.
Hellig Ånd, de frommes giede. La rev 421.
Min Død er mig til Gode.
La 625. La rev 735.
Min Fader! fød mig til dit Billede at bære.
Hauge 477.
Min Hjertens Jesu, søde Lyst.
La 538. Hauge 490.
Min Herre Jesus, rene lyst. La rev 588.
Min Jesu, Grund til at vor Lyst.
La 513. La rev 539.
O Frelser, lad dit Ephata. Hauge 311.
Min Jesus han er min Begyndelse og Ende.
La 235. Hauge 52.
Min Jesus er for mig. La rev 212.
Min Sjæl, hvo vilde være. Hauge 270.
Hvi skulde nogen være.
La 462. La rev 472.
Nu Gud ske Lov, at Stunden.
La 627. Hauge 562. La rev 737. Nynorsk 878.
Nu har jeg fundet det, jeg grunder.
La 448. Hauge 306. La rev 455.
No hev eg funne ankergrunnen. Nynorsk 350.
Nu skal du, min Sjæl, dig smykke. Hauge 456.
O du sjælens største glæde.
Helligaand, du største Gave.
La 437. La rev 436.
O Gud, Fornuften fatter ei. Hauge 541.
O Gud, Forstanden fatter ei.
La 274. La rev 256.
Min Gud, kor vis er all din veg. Nynorsk 202.
O Helligaand! o søde Trøst. La 430.
O Helligaand, du ædle Gjæst. Hauge 245.
O Hjertets Renselse. Hauge 454.
O hvad er det en Herre-Stand. Hauge 447.
Gud, lad os bære megen Frugt. La 262.
O Jesu, som har elsket mig.
La 304. Hauge 314. La rev 288. Nynorsk 229.
O Jesu! Troens dyre Skat.
La 371. Hauge 196. La rev 366.
Op, I kristne, ruster eder. La rev. 255.
Op, op, mit arme Hjerte. Hauge 418.
O seierrige Frelsermand.
La 409. Hauge 230.
Op, thi Dagen nu frembryder.
La 95. Hauge 417. La rev 71. Nynorsk 722.
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O, verden, kom at skue.
O Verden, se din Skaber. Hauge 407.
O syndig Flok, hvo er det, som.
La 123. Hauge 48.
O vaagner op af Verdens Drømme.
La 110. Hauge 41.
Våkn op, våkn op av verdens drømme.
La rev 83. Nynorsk 726.
Paa denne Dag vi se Guds Søn.
La 417. Hauge 231.
Slaar sammen alle Hænder.
La 413. La rev 406.
Halleluja! vort Hoved. Hauge 233.
Stille er min Sjæl til Gud.
Hauge 511. La rev 205. Nynorsk 754.
Store Profet! med den himmelske Lære.
La 539. Hauge 332. La rev 586. Nynorsk 462.
Synes det i Kors og Pine.
La 278. Hauge 144. La rev 259.
Sørger du endnu, min Sjæl.
La 380. Hauge 103. La rev 376.
Syrgjer du enno. Nynorsk 296.
Saa kom, o Jesu, stærke helt.
Dit Navn, o Jesu, lokker mig.
La 177. La rev 158.
Dit Navn, o Jesu, vinker mig. Hauge 573.
Ditt namn, min Jesus, verdigt er. Nynorsk 130.
Taalmodighed behøves.
La 211. Hauge 517. La rev 196.
Triumph, triumph, vor sol er alt oprunden.
Halleluja, vor Sol er alt oprunden. Hauge 431.
Vel den, der veed i Jesu Navn.
La 404. Hauge 225. La rev 400.
Sæl den som rett i Jesu namn. Nynorsk 308.
Vil du have Ro, min Sjæl.
Hauge 507. La rev 657.
Vor Gud er tro i Liv og Død. Hauge 544.
Vor Jesus kan ei noget Herberg finde.
La 144. Hauge 65.
Vor Sjæl er dertil fød og baaren.
La 487. Hauge 466. La rev 509. Nynorsk 392.
Vor Tro er den Forvisning paa.
La 165. Hauge 199. La rev 195.
Vekter, skal da mørkets rike. La rev 570.
Vær i Korset tro og stille.
La 270. Hauge 279. La rev 252. Nynorsk 766.
Vær trøstig, mit Hjerte, bedrøv dig ei meer.
La 473. Hauge 516. La rev 483. Nynorsk 376.
Vær velsignet, Naade-Throne.
La 334. Hauge 173. La rev 317. Nynorsk 780.
Det fremgaar heraf, at Brorson i lige saa høj
grad er Norges salmedigter som Danmarks. Men
udvalget af salmerne er lidt forskelligt. Det skyl
des tildels en ubrudt norsk tradition. Mens det

litterære Danmark o. 1800 havde glemt Brorson,
blev han sat i højsædet af Haugianismen, hvis
tradition blev videreført i Andreas Hauges sal
mebog. Landstad saa mere selvstændigt paa Bror
son, og der er visse brorsonske toner, han undgik.
De nyere salmebøger har mest holdt sig til
Landstad, som efterhaanden havde faaet stor au
toritet. Men La rev har dog ofte suppleret Land
stad med Hauge. Blix (se V, s. 248-252) var en
fortræffelig oversætter af Brorson til nynorsk, men
holdt sig nær op ad Landstad. Rigsmaalstillægget
i Nynorsk (numrene 712-911) har optaget en del
andre Brorsonsalmer, herunder Hauges, med sam
me tekst som La rev. Landstad har enkelte, Hau
ge nogle flere Brorsonsalmer, som ikke gik videre
til La rev og Nynorsk.

BRORSON, NICOLAI
Nicolai Brorson blev født i Randerup 23. juli 1690
som den ældste af »det rare kløverblad« (se nær
mere i H. A. Brorsons biografi). Efter undervis
ning hjemme og skolegang i Ribe blev han stu
dent 1710 og rejste til København, men han kom
hjem igen næste sommer, fordi der var pest i ho
vedstaden. I juni 1712 fortsatte han studierne i
København, fik bolig paa Regensen og tog sin
embedseksamen 12. sept. 1713 med bedste karak
ter. Efter dimisprædiken 22. nov. vendte han i
januar 1714 hjem til Randerup og blev kort ef
ter kaldet af biskop Thura til hører i Ribe. Hel
ler ikke dette fik nogen lang varighed, thi 2.
sønd. i advent 1715 blev han præsenteret paa
valg i Bedsted mellem Løgumkloster og Aaben
raa, fik de fleste stemmer af menigheden, hvor
efter hans kaldelse blev stadfæstet af kongen 18.
jan. 1716. Han blev ordineret i Rendsborg ons
dag efter Sexagesima, og 2. sønd. i fasten blev
han indsat i sit embede. 24. sept. 1716 holdt han
bryllup med Anna Christine Bruhn, datter af sog
nepræst Christian Bruhn i Løgumkloster.
Som sognepræst i Bedsted var han kommet paa
den rette hylde. »Saa snart jeg havde tiltraadt mit
embede og alvorligt overvejede, saavel hvilket ar
bejde som ogsaa hvilket regnskab for dette arbej
de, der forestod mig, talte jeg i de første katekisationer med mine tilhørere om den velsignelse af
Guds ord og om den inderlige bøn, som vi paa
begge sider skulde hige efter og derfor være lige
sindede om.« Han foreslog menigheden at samles
til bedetime i kirken om lørdagen forud for skriftemaalet. I en saadan bedetime, der begyndte med
salmesang, læste han fire kapitler af skriften,
hvorpaa han i den følgende bods- og skriftetale
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udlagde noget af den oplæste tekst. Derefter fulgte
katekisation over talen og fælles bøn, hvorpaa bøn
derne igen gik til deres markarbejde, som de
havde forladt kl. 7 om morgenen for at gaa til
bedetimen. Om søndagen var højmessen stærkt
besøgt, og efter et par timers pavse holdt han
katekisation paany. Men hungeren efter Guds ord
blev saa stor, at flere tilhørere ikke kunde nøjes
med dette, men deltog i de private aftenandagter
i Brorsons hjem. Her sang de i reglen 6 salmer,
særlig ofte »Allevegne, hvor jeg vanker«.
Disse konventikler, som Nic. Brorson hellere
vilde kalde bedetimer, vakte efterhaanden mod
stand hos hans provst, dr. C. G. Koch i Aaben
raa, som 1729 gjorde indsigelse. Men først 1734
brød striden for alvor løs, idet provsten vilde for
byde disse gudelige forsamlinger, hvad Brorson
bestemt afviste. Koch klagede da til generalsuper
intendent Conradi i Rendsborg, men denne havde
ved en visitats i Bedsted undersøgt forholdene og
holdt med Brorson, hvorpaa provsten forholdt sig
saa truende, at Brorson indankede sin sag for
kongen. Da denne 1734 kom til Jylland for at
holde mønstring, stævnede han Brorson til Koldinghus og lod ham prædike i slotskapellet. Tek
sten var 1. Johs. 5,4 ff, og Brorson talte »til Maje
stætens særdeles fornøjelse« om »Jesu aandelige
krigsmænds sejrvinding«. Det gav nu for det første
anledning til, at kongen d. 25. nov. 1735 udnævnte
ham til slotspræst paa Frederiksborg og sogne
præst i Hillerød som Erik Pontoppidans efterføl
ger. For det andet omtalte kongen det for provst
Schrader i Tønder, som havde været informator
ved hoffet, og denne roste alle de tre brødre,
hvoraf følgen blev, at Broder Brorson blev stifts
provst i Ribe 1736 og næste aar biskop i Aalborg,
hvor han blev til sin død 29. aug. 1778. Endvidere
blev Hans Adolph uden ansøgning Broders efter
følger som stiftsprovst i Ribe 1737.
Den 5. april 1738 blev Nic. Brorson udnævnt til
sognepræst ved den store Nicolai kirke i Køben
havn. Her var forgængeren Hans Hansen Mossin
den 8. marts blevet afsat for at have voldt forar
gelse i kirken ved sine ubeherskede angreb paa
sine pietistiske kateketer. Han blev siden præst i
Køge. Men da han havde mange tilhængere i sog
net, var sindene i stærkt oprør, og den ortodokse
stiftsprovst Dorph, som indsatte Brorson, og som
uden grund mente, at denne havde medvirket til
Mossins afskedigelse, udraabte med vældig røst i
sin indsættelsestale: »For Gud i Himlens skyld ta
ger Eder i agt for eders nye lærer!« Da sindene
faldt noget til ro, varede det dog ikke længe, in
den Nic. Brorson ved sin dygtige prædiken, sin
personlige mildhed og godgørenhed og sine flit
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tige husbesøg vandt menighedens tillid. I de sidste
aar af sin levetid var han skrøbelig. Han prædike
de sidste gang i fasten 1757 og døde den 30. marts.
Han var gift fire gange. Da hans første hustru
døde 7. juni og blev begravet 19. juni 1721, skrev
de tre brødre sørgedigte, som 1727 blev udgivet i
Flensborg under den udførlige titel:
»Nicolai Brorsons Sidste Afskeed Med siin i
Livet Høyst-Elskede og i Døden Høyst-besørgede
Egte-Hustrue/ Den fordum Hæderbaarne/ me
get Gudelige og Dyd-Zirede/ nu salige Matrone,
Salig ANNA CHRISTINA BRORSON, Til Hen
des Hæderlige Begravelse her i Beedstæd-Kircke
den 19. junii 1721. Sørgeligen befattet/ og nu med
et par Psalmer/ (Hvorledis enhver Christen efter
Hendes Exempel daglig skal længes efter Him
melen) til Trycken befordret: 1727. Flænsborg/
Tryckt hos Christoph. Fogel.«
Det indeholder først et mindedigt, hvori Nico
lai Brorson skildrer hustruens færden i hjemmet,
herunder den kærlighed til aandelige sange, som
de delte med hinanden:
Mit Hierte i mig slog
Naar jeg saa offte saae
Din daglig Sange-Bog
Paa Bordet for dig laae.
Hejselbjerg Paulsen (s. 217) mener, at det kan
have været Enewald Ewalds sangbog, men det er
usandsynligt, da den først skal være udkommet
1721, samme aar som Christina Brorson døde. Det
har sikkert været en haandskrevet samling, som
vi ogsaa kender den fra Hans Adolph Brorsons an
den hustru. Man har ogsaa eksempler paa, at saadanne salmesamlinger er blevet paabegyndt som
skriveøvelser i de sidste skoleaar. Nicolai slutter
sit mindedigt med det smukke vers:
Tak for hver Dag og Stund
Jeg havde her den Ære,
At saadan Rosenmund
Min Mage maatte være,
Jeg vil beflitte mig,
At jeg og vore smaa
Kan, naar Gud vil, med dig
For Jesu Trone staa.
Desuden indeholder »Sidste Afsked« to salmer af
Nicolai Brorson, »Den elskte Jerusalems Længsel
mig nøder at ile«, som siden blev optaget i Kle
nodiet 1739 og i de senere udgaver er forsynet
med 108 skrifthenvisninger, som skal dokumen
tere ordenes biblicitet, endvidere »Den, som der
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vinder, skal æde de søde«, som ogsaa blev optaget
i Klenodiet 1739.
Derefter følger i mindeskriftet Broder Brorsons
bidrag: »Maanens Formørckelse I Beedstæd Præstegaard I Den Hæderb: og Dyrebare Madame,
SI. Anna Christina Brorson. Da den Deel af Maanen/ som vi kunde see/ nemlig Legemet/ Løver
dagen den 7 Junii Anno 1721 gick ud/ og blev
Torsdagen den 19 Ditto i Beedstæd Kircke til sin
Næe henlagt; Men den Deel/ som vendte mod
Rætfærdighedsens Sool/ den ædle Siæl/ skinner
som Solen i Gud Faders Rige. Anseet med Bitter
Bedrøvelse af Broder Brorson.« Fler er Christina
ikke en rose, men en maane, fordi hun fik sit lys
fra den himmelske sol, og fordi hun gik »paa
Dydens Vej som Maanen altid fort«. Det er et
langt digt paa alexandriner, som begynder: »Hvo
kand sit Hiertes Hav og Sorgens Bølger kue?«
Derefter følger en lovtale paa latin. Broder var
nok den lærdeste af de tre brødre, men som dig
ter den mindste.
Tilsidst følger Hans Adolphs mindedigt, se
nærmere hans biografi. Det er mere beskedent
trykt, maaske er han endnu lillebror. Men det var
dog ham, der digtede rim til de to »vaaben« (se
BSS III, s. 208). Efter sønderjysk skik ved en
fin begravelse er der blevet skænket alterlys til kir
ken. De blev baaret i ligfølget efter kisten. Paa
de to lys var bundet med sørgeflor to skjolde med
indskrift. De blev siddende paa alterlysene (ikke
stillet paa alteret), til disse var brændt saa langt
ned, at man maatte fjerne dem.
Da dette indholdsrige mindeskrift blev udgivet
1727 (2. udg.?), var Nicolai Brorson forlængst
gift igen. Han ægtede 6. okt. 1722 Barbara Ag
nete Hansen (1703-50), datter af sognepræsten i
Humtrup, Johannes Hansen og Agnete Cathrine
Steenbek. Hun var en salmeelsker ligesom sin
mand. Da Troens Rare Klenodie udkom, blev
han saa glad ved den, at den fulgte ham alle
vegne, og Barbaras yndlingssalme deri var »Ak,
maatte hun sin Jesum skue«. Med sin første hu
stru havde Brorson 4 børn, med den anden 10.
Han giftede sig tredie gang 12. maj 1751 med
Charlotte Marie Vogetz (1697-1752), som var
anden gang enke, datter af Kaptajn Conrad
Adolph Vogetz og Barbara Maria Fuchs. Hun
døde efter halvandet aars ægteskab. Fjerde gang
giftede han sig 19. sept. 1753 med Anna Fogh
(ca. 1693-1764), datter af brygger og raadmand
Lauritz Nielsen Fogh og Kirstine Hansdatter Leegaard.
Vi kender 6 af Nicolai Brorsons salmer, fordi
de har faaet en lille gæsteplads i Hans Adolphs
»Troens rare Klenodie« 1739 og 1742. I første ud

gave findes de to førnævnte fra mindeskriftet,
»Den elskte Jerusalems Længsel« og »Den, som
der vinder, skal æde de søde Frugter, som midt
i Guds paradiis groer«. Den sidste er en samtale
mellem Siden og Jesus, som fremsiger de forjæt
telser, hvormed menighedsbrevene i Johs. Aab. 2-3
slutter. Til hver af disse forjættelser knytter Sjæ
len en bøn. Salmen er en oversættelse af Philip
Balthasar Sinolds »Wer iiberwindet soli vom Holz
geniessen«, som Brorson har fundet i Freylighausens salmebog 1704; men han har ændret versemaalet. De norske salmebøger har udvalgt tre af
»Sidens« bønner til en lille salme, »Hjælp mig, o
sødeste Jesu, at vinde«, som KHT 872 søgte at
indføre i Danmark. I Klenodiet 1739 blev ogsaa
optaget den lille glade salme »Halleluja tusind
gang« om hengivelsen i Guds vilje.
I næste udgave af Klenodiet 1742 blev de
»fremmede« salmer udskilt fra Hans Adolphs egne
og samlet i »Et lidet Tilleg af mine Brødres og en
anden kjer Vens Psalmer«. Her fremkom endnu
tre salmer af Nicolai Brorson. Den mærkeligste
er en dobbeltsalme, »Hvor skal jeg vel lindring
finde«, en fri og lidt udvidet oversættelse af Ludamilie Elisabeths »Jesus, Jesus, nichts als Jesus«,
hvortil slutter sig »Amen! Jesus hånd skal raade«,
se nærmere I, s. 71 ff. Disse sidste 7 vers er ikke
blot et kunststykke, men det bedst mulige eksem
pel paa Nicolai Brorsons lidt ekstatiske salmesang.
Ganske i samme stil, men lidt mindre koncentre
ret og behersket er den tredje fra 1742: »Raaber,
ach! raaber, enhver som kand raabe«. Det er en
adventssalme, og der skal raabes Hosianna. Men
den energiske gentagelse af »raaber« i hver linje
i de 9 daktyliske vers er for voldsom.
Jesuskærligheden, fremført med troens energi,
undertiden i svulmende strofer, karakteriserer Ni
colai Brorsons sang. Han har et stort vejr i sig,
naar han synger, men det gør han ikke saa tit som
Hans Adolph.
Litteratur, som er nævnt ved H. A. Brorson, især
John Hansen: »Hans Adolf Brorson og hans Brødre«
og L. J. Koch: »Salmedigteren Brorson«. Samme
i DBL, IV, 183-184. Endvidere: »Præsten Nico
laj Brorsons Levned« ved H. F. Rørdam i Kirkehist. Saml. 3, VI, 665-712. Josias Lorck: »Beytråge zu der neuesten Kirchengeschichte in den
Konigl. Dånischen Reichen und låndem«, 175859)-

Nicolai Brorsons salmer.
Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile.
Sidste Afskeed 1727. Klen. 1739.
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Den, som der vinder, skal æde de søde.
Sidste Afskeed 1727. Klen. 1739.
Hjælp mig, o sødeste Jesu, at vinde.
La 551. Hauge 147. La rev 604.
KHT 872.
Hjelp meg, min Jesus, aa, hjelp meg aa vinna.
Nynorsk 478.
Halleluja tusind gang.
Klen. 1739.
Raaber, ach! raaber, enhver som kand raabe.
Klen. 1742.
Hvor skal jeg vel Lindring finde. Se I, s. 71 ff.
Klen. 1742. Hauge 515.
Amen! Jesus hånd skal raade. Se I, s. 72 ff.
Klen. 1742. PV 450. N 16. Hauge 19.
Amen raabe hver en Tunge. R 571. KH 676.
Amen, siger nu tilsammen. D 394.

BRUN, JOHAN NORDAHL
Johan Nordahl Brun blev født 21. marts 1745 paa
gaarden Høiem paa Bynæsset ved Trondheim som
søn af Sven Busch Brun, der først havde været
handelsmand i Trondheim, hvor han 1728 blev
gift med Cornelia Lesche, som døde efter 13 aars
ægteskab og efterlod sig 5 børn. Da handelen
ikke gik saa godt for Brun, købte han gaarden
Høiem, hvor han 2. juni 1744 giftede sig med
Mette Catharina Nordahl, som var af bondeslægt
fra Nordalen sogn i Sunnmør. I dette ægteskab
blev Johan Nordahl Brun født; to yngre sønner
døde tidligt, men saa meget mere omhu blev der
ofret paa den ældstes opdragelse. Han kom dog
ikke til at vokse op paa Høiem, hvor det heller
ikke vilde gaa for faderen; men 1749 købte denne
gaarden Lilleugla i Klæbu sogn, en udpræget
fjeld- og skovbygd, hvor der var noget at slide i,
og hvor Sven Brun blev en af »agerdyrkningens
pionerer«. Han ryddede ny jord og fik gaarden i
udmærket stand. Johan deltog i arbejdet paa gaar
den og førte et frisk drengeliv i den vildsomme
Bygd. Snart var han den første i skiløb og al
slags idræt; han var herligt bygget og havde et
muntrert sind. Moderen tog sig af hans aandelige
opdragelse. Fire aar gammel kunde han læse, og
11 aar gammel havde han sammen med moderen
læst bibelen igennem to gange. Som 12 aarig
blev han indskrevet til underofficer ved det nordenfjeldske skiløberkorps, men præsten Daniel
Busch i Trondheim, en slægtning af hans fader,
samt hans halvbroder Johannes, der vendte hjem
fra København som teologisk kandidat, fik for
ældrene overtalt til at sætte Johan til bogen. Det
havde han svært ved at tilgive dem. Johannes
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blev nu hans lærer, først i Trondheim, siden
hjemme paa gaarden i Klæbu. 1760 kom Johan
paa katedralskolen i Trondheim, hvor den be
rømte historiker G. Schøning var rektor, han som
sammen med historikeren P. F. Suhm og natur
forskeren, biskop J. E. Gunnerus førte det natio
nale og videnskabelige arbejde til en skøn blom
string i Trondheim. Som skoleelev havde Johan
»kostdage« hos byens velstillede borgerskab, og i
groshandler Otto Beyers hjem traf han sin vor
dende brud, Ingeborg Lind, født 2. febr. 1746 paa
Edøen i Nordmør, død i Bergen 7. aug. 1827, Dat
ter af Christen Lind og Elen Myhre.
1763 blev Johan Nordahl Brun dimitteret til
København, hvor han i løbet af et aar fik artium
og filosoficum og begyndte paa teologien. Selv
om han ikke synes at have faaet nævneværdige
impulser fra universitetet, var det dog næppe til
gavn for hans udvikling, at han af økonomiske
grunde maatte forlade hovedstaden og tage en
huslærerplads i Trondheim hos kammerraad
Meinche, hvor han samtidig maatte dyrke teolo
gien paa egen haand. 1767 fulgte han sin elev,
senere etatsraad Lorenz Meinche, til Sorø og blev
selv i Danmark nogle maaneder og benyttede lej
ligheden til at tage teologisk embedseksamen,
hvilket ogsaa lykkedes efter tre maaneders læs
ning nat og dag, om end med 3. karakter, non
contemnendus. Her sluttede han et varigt venskab
med studiefællen og digteren Claus Fasting. Atter
rejste han til Trondheim, tog plads som huslærer,
øvede sig i at prædike og skrive digte, virkede fra
1769 som vicesekretær i det trondheimske viden
skabsselskab, indtil han 1771 atter kom til Kø
benhavn som sekretær for biskop Gunnerus, da
denne skulde lede den paatænkte reformering af
universitetet. Som sekretær blev han hurtigt af
løst af J. H. Tauber, da han manglede tilstrække
lige kundskaber i Tysk. Men han blev alligevel i
København, hvor de litterære interesser nu ganske
fangede ham.
Den klassiske franske tragedie stod dengang højt
i kurs, og frem for alt beundrede man Voltaires
»Zaire«. Saa meget mere følte man savnet af
originale danske tragedier. Der blev udsat en æres
pris for den bedste, og de to venner Claus Fasting
og Nordahl Brun kappedes om at vinde den. Brun
vandt prisen med »Zarine«, som i febr. 1772
gjorde stor lykke paa teatret, og som er bedre end
det rygte, den fik, da en anden nordmand, Wessel, parodierede den og de øvrige franske skuespil
i »Kærlighed uden Strømper«. Det vakte nogen
bestyrtelse, at prisen for den bedste danske tra
gedie blev vundet af en nordmand, samtidig med
at København husede en Johannes Ewald, og
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baade Brun og andre Nordmænd følte det ogsaa
som en norsk sejr. Den norske nationalfølelse var
ved at vaagne. Brun skrev den første norske na
tionalsang »For Norge, kjæmpers fødeland«, en
selskabssang beregnet for en snævrere kreds, da
ordene om at »bryde lænker, baand og tvang«
ikke egnede sig til offentliggørelse dengang. Guldberg lovede Brun befordring, naar han havde
skrevet et nyt skuespil med nationalt emne; det
blev til tragedien »Einer Tambeskielver«, som
blev meget ilde medtaget af den københavnske
kritik, der sporede norsk oprørsaand og republi
kansk frihedsbegejstring i stykket. Det var dog
med urette. For Nordahl Brun var det naturligt at
gøre en fribaaren norsk bonde til nationalhelt, og
tilmed var Einer Tambeskielver fra det elskede
Trøndelagen. Guldberg glemte da heller ikke sit
løfte. Næppe var Brun kommet tilbage til Norge
1772, før han fik et vink om at søge Bynæssets kapellani ved Trondheim. Han fik det straks og
kunde nu d. 2. sept. efter 12 aars forlovelse gifte
sig med Ingeborg Lind, med hvem han levede i
et lykkeligt ægteskab, der efterhaanden blev vel
signet med 2 sønner og 5 døtre. De lejede sig ind
paa Nordahl Bruns fødegaard Høiem, da der ikke
var nogen embedsbolig til kapellaniet.
I sommeren 1774 blev han uventet kaldet til
sognepræst ved Korskirken i Bergen. Kun nødigt
forlod han Trøndelagen, og paa en maade fandt
han sig aldrig rigtig tilpas i Bergen, skønt han nu
var knyttet til denne by resten af sit liv. Han var
vant til de store vidder; her blev han lukket inde
mellem 7 bjerge. Han var vant til det rige aande
lige liv i Trondheim, men i Bergen fandt han in
gen aandeligt ligesindede og jævnbyrdige. Han var
ikke nogen bogorm, der havde nok i et bibliotek,
men udfoldede sig bedst i selskab. Her var det fø
rende borgerskab købmænd, der havde forstand
paa handel og penge, men ikke paa digtning og
videnskab. Der var »litterarisk sovesyge« i byen.
Men der var gammel kristendom mellem folk
fra Erik Pontoppidans tid for 20 aar siden, og
endnu havde pietismen et par varme talsmænd,
stiftsprovst H. Mossin og res. kap. J. S. Cammarmeyer. Nordahl Brun var ikke selv pietist, maa vel
snarest betegnes som ortodoks, men det var natur
ligt for ham at knytte til ved det kristelige liv, der
var i byen, hvor han efterhaanden kom til at øve
en stor præstegerning og spille en betydelig rolle.
Han var en fremragende taler. »Hans ydre var
imponerende, hans røst kraftig, hans herredømme
over sproget var sikkert, hans tanke klar, hans sind
let begejstret; og fyldt som han selv var af det,
som han talte om, var det ikke vanskeligt for ham
at rive andre med sig« (Vinsnes). Han var heller

129
ikke bange for at røre op i tingene. Allerede aaret
efter sin ankomst til byen rejste han en debat om
velgørende stifteisers ret, fordi en testametarisk be
stemmelse angaaende en skole for fattige børn fra
sognet med myndighedernes billigelse var blevet
misbrugt. Han var de syges og fattiges ven. Trods
sin konservatisme var han frisindet nok til - paa
linje med sine modstandere, de rationalistiske præ
ster - at ivre for vaccinationen, da enkoppeepidemi
1788 brød ud i byen. Han begyndte selv med at
vaccinere sine egne børn. Tidligere end datidens
læger var han psykolog nok til at forstaa, at fattig
dom og arbejdsløshed ikke kunde afhjælpes ved
gaver, men at der ofte var mentale svagheder, som
først maatte helbredes.
Hele sin energi lagde han ind i kampen mod
rationalismen. Da Bastholm 1785 udsendte sit
»Forsøg til en forbedret Plan i den udvortes Guds
tjeneste«, dvs. et forsøg paa at omdanne gudstje
nesten efter rationalistisk tankegang, svarede Balle
med stor sagtmodighed i Danmark, men Nordahl
Bruns skrift »Vore gamle Kirkeskikke forsvarede
mod Hr. Confessionarius og Doktor Bastholm« er
fyldt af kamplyst, og han rammer sikrere end no
gen anden af deltagerne i »den liturgiske fejde«.
Den teologiske og litterære kritik i København tog
meget overlegent paa Bruns »Forsvar« og bebrej
dede ham hans »uhøflighed mod værdige mænd«
og hans »mangel paa cultur og opklaret indsigt«,
men mens alle i denne strid faldt over ham, fordi
han talte tidens aand midt imod, gav han sig ro
ligt i lag med at skrive sine »Evangeliske Sange«,
som var en positiv, aandelig sejr over rationalis
men. I denne kamp stod han støt livet ud. Som
stifstprovst og senere biskop lykkedes det ham saa
nogenlunde at holde rationalismen ude af Bergen
stift, som ogsaa blev skaanet for Balles lærebog og
den Evangelisk-christelige salmebog.
Den tro, han kæmpede for, var »fædrenes tro«,
folkets og bondens tro, der var sammenvævet med
hele det folkelige og nationale liv. Det var folkets
gamle fromhed, som i ham bruste op til en leven
de, stridende og sejrende tro. Derfor kunde han
paa den ene side tage Hans Nielsen Hauge i for
svar mod de rationalistiske præster, og paa den
anden side kunde han gøre sin indsats paa det fol
kelige og nationale omraade, f. eks. med skriftet
»Tanker om Norges Odelsret« (1788). Han ind
varslede paa sin vis Grundtvigs indsats ved sin for
bindelse af det nordiske, det folkelige og det op
rindeligt kristelige.
1791 foretog han en rejse til København, som
vist havde det hovedformaal at konsolidere hans
stilling og forberede hans embedsmæssige avance
ment. Efter »Ejner Tambeskjælver« var der sta
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dig nogle, der betragtede ham som en rebelsk
nordmand. Hans fædrelandssang var mod hans
vilje blevet trykt i Christianssand; den kunde og
saa lyde ilde i de førende kredse. I virkeligheden
var han en varm ven af Danmark og en saare
loyal undersaat, men han følte maaske mere trang
til at dokumentere det, end det egentlig var nød
vendigt. En afhandling fra 1788 om »Fornuftig
Kjærlighed til Fædrelandet« skulde ogsaa gøre
dette klart. Han var altid norsk-norsk, men ikke
derfor antidansk eller oprørsk. Og nu var biskop
Irgens gammel og svag, og stiftsprovsten kunde
heller ikke holde længe. I København prædikede
Nordahl Brun i Holmens kirke og høstede megen
hæder for sin veltalenhed, og kronprinsen modtog
ham i audiens og kaldte sin gemalinde ind for at
hun kunde hilse paa »den vakre Nordmand«. Han
fik løfte om stiftsprovstiet, blev stiftsprovst 1793,
og da biskop Irgens 1797 blev blind, blev Brun
konstitueret i hans embede og begyndte straks at
visitere. 1803 fik han bispetitel og rang, og da Ir
gens døde samme aar, blev Nordahl Brun endelig
6. jan. 1804 udnævnt til hans eftermand.
Nordahl Brun var en ejendommelig og frodig
natur. Samtidig med, at ingen i Norge o. 1800
naar op ved siden af ham som forkynder af en
foldig og varm gammeldags kristendom, udfolder
han et højst uensartet forfatterskab paa mange
omraader og virker i breve, dagbøger, embedsskri
velser og navnlig i personlig omgang som den per
sonificerede kraft og livsglæde. Sund og frodig,
munter og ilter, imponerende af ydre, førte han et
djærvt og saftigt sprog, som paa prædikestolen
kunde stige til en magtfuld patos. Han følte sig
uvilkaarligt solidarisk med folket og følte sig som
dettes repræsentant: »Alle brave nordmænd tæn
ker som jeg!« Har var noget svag for ydre ære,
som i høj grad blev vist ham; der var et verdsligt
drag i hans væsen, men hans kristendom, hans hu
mør og hans livsglæde var ægte. I salmen »Kom
til din Rolighed, min Sjæl« siger han, at hans glæ
de er »Himlens Forsmag«.
Fryd smiler ned fra Himlene
Og Morgen-Solen tindrende
I Markens Dugg sig spiller,
Som i et Speyl jeg Himlen seer,
Hvor Havets Overflade leer.
Jeg hører Fuglens Triller ...
Skulde han da ikke ogsaa synge til Guds ære!
De sidste aar blev svære for ham. Han havde
altid været plaget af fattigdom og hemmelige næ
ringssorger. I halvfemserne fik han desuden et
daarligt ben, vistnok rosen, en stor plage for den
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gamle sportsmand paa de mange visitatsrejser
mellem fjeldene. Og nu kom krigen og alle fol
kets lidelser, som laa tungt paa hans hjerte. Han
var enevældens mand; røret om en fri forfatning
var ham imod, skønt Eidsvoldmændene hædrede
»Ejner Tambeskielver«s digter. Da Danmark 1814
afstod Norge til Sverige, blev han lamslaaet og
manede i flammende prædikener til krig imod
Sverige, og da den korte krig var endt med kon
ventionen i Moss d. 14. aug., holdt han folkemøde
i domkirken og fik udvirket, at de nyvalgte tingmænd fra Bergen blev bundet til at stemme mod
foreningen med Sverige. Da denne forening først
var gennemført, bøjede Brun sig. En kristen skal
være øvrigheden underdanig. Det varede ikke læn
ge, inden han ogsaa modtog hædersbevisninger fra
Sverige. Han, som i forvejen var Kommandør af
Dannebrog, blev Ridder af Nordstjerneordenen 7.
jan. 1815. Samme aar blev han æresmedlem af
»Det evangeliske selskab« i Stockholm. Han var
ikke upaavirket af denne ære, men nu syntes han,
at han »kun hørte kirken til«, og det var hans
store ønske i de sidste aar at faa oprettet et lig
nende evangelisk selskab, et bibelselskab i Norge.
Han døde 26. juli 1816. Han var virksom til det
sidste, men faa dage før sin død fik han en lam
melse i den højre side. »Her ser du din ven«, sag
de han med mandig stemme som sædvanlig til sin
ven N. Hertzberg, »men kun som en halv mand;
din biskop kan hverken læse eller skrive.« Om af
tenen sagde han til vennen, at det nu var tid til at
dø. »Jeg frygter ej for døden, men for at vegetere.
Kjendte du presten H., som tog sig en pris tobak
og - døde; det var herligt; men at overleve sig
selv er tungt.« Samme nat døde han.
Nordens digtere stemte deres harper til hans
pris. Grundtvig skrev i »Danevirke«:
Hvad runger saa i Fjælde?
Hvad dønner over Sø?
Hvad gjalder saa med Vælde
Fra Bjærg til Mark og 0?
Hvad varsler vel den Torden?
Hvad vækker vel den Gru?
Hvad brast der vel i Norden?
Brast Ejnars Bue nu?
Alle samfundsklasser fulgte ham til graven, embedsmænd, haandværkere og bønder. Carl Johan
rejste et marmormonument over ham i Bergens
domkirke. Der var stille i Norge efter hans død.
Han efterlod sig et stort forfatterskab ud over
de allerede nævnte værker. Først prædikener:
»Hellige Taler i Anledning av Ungdommens Con-
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firmation« 1782. »Hellige Taler« I og II, 1797.
»Anhang til Hellige Taler«, 1805. »Tolv hellige
Taler«, 1806. Dertil over 40 særtryk af enkelte
prædikener spændende fra 1773 til 1816.
Dernæst en række mindre betydelige, men den
gang aktuelle skuespil med politisk tendens: »Væ
veriet« 1783, »Toldbetjenten« 1783, »Endres og
Sigrids Brøllup« 1790 (lovprisning af foreningen
mellem Danmark og Norge i anledning af kron
prins Frederiks bryllup), »Republikken paa Øen«
1792, »Officeren« 1802. »Mindre Digte« 1791
bl. a. med sangen »Bor jeg paa det høje Fjæld«),
Særligt maa nævnes det store bibelske digt »Jona
than« 1796, som han skrev paa i 8 aar, efter at
»Selskabet for de skjønne Videnskabers Forfrem
melse« 1788 havde udsat en præmie paa 1000 rdl.
for det bedste episke digt. Men »Jonathan« vandt
ingen pris og blev nærmest tiet ihjel af kritikken.
Billedet af Johan Nordahl Brun kan bedst af
rundes ved at tilføje det direkte og indirekte bil
lede, han giver af sig selv i fortalen til »Evangeli
ske Sange«:
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almindelige Beste, forfeyle saa tit Maalet, at alle
ne gamle Indretningers Forvirrelse og Efterslæg
tens Latter bliver Frugten af deres velmeente Be
stræbelser. Ærer de gamle og foragter aldrig Bøn
der: De første ere i enhver Stand Menneskeslæg
tens Hæder, de sidste i enhver Stat Rigets Styrke.
Vover aldrig Liv, hvor der er intet at vinde, eller
hvor det er Skam at døe; thi saadant er DrængeStræger. Frygter aldrig for Døden, hvor Kald og
Pligt viiser Eder Livs Fare. Døden forfølger den
som er bange; men ingen fornuftig kand trodse
den uden han er bereed til at møde GUd efter
Døden. Mine 5 Døttre! arver Eders Moders Karakteer, saa skulle I uden Medgift kunde giøre
Mænd lykkelige. Danner Eder efter det GUd-hengivne Sind, Eders Fader i disse Sange har søgt at
afmale, saa skulde I, som hiine 5 kloge Jomfruer,
have Ollie i Eders Lamper naar Brudgommen
kommer. Agter Ærbarhed for Eders Kiøns vær
digste Prydelse, langt ypperligere end den fiineste
Levemaade. Værer alle af GUd velsignede, som I
ere elskede af Eders Fader
Johan Nordahl Brun.«

■»Til mine Syv Børn.
Indtil en vis Alder søge vi vor egen Forfrem
melse; vi naae et Maal, i Ægteskab indtræde vi,
vi velsignes med Børn, og siden leve vi i dem, og
deres voxende Lykke bliver vore Hierters daglige
Anliggende; Derfor tilegner jeg Eder, mine Børn,
en Bog, hvis Forfatter I elske allereede, hvis Ind
hold jeg ønsker I maatte lære at elske. Vor fælles
Fader har skiult for os, hvor længe eller kort, jeg
skal være Eders Ungdoms Leeder. Disse faa Ord
skulle I derfor kunde læse i en moednere Alder:
At være GUd og Kongen og Fædrelandet troe, er
alle Pligters summariske Indhold. Ufuldstændigt
vilde det blive, og overflødigt var det, om jeg her
gav Eder en udførlig Sædelære; deraf har Verden
desuden større Forraad end af gode Sæder. Kun
disse Grundsætninger ønskede jeg, at I, foruden
alle andre Christendommens Pligter, maatte elske
og følge: Bliver aldrig kloge over det som skrevet
staaer, aldrig lætsindige, aldrig ustadige i Reli
gionen. Mistænker enhver nye Meening, naar den
kuldkaster en gammel, som længe af indsigtsfulde
Mænd har været antagen. Besmitter aldrig Eders
Læber med krybende Smiger, og endnu mindre
Eders Hierter med det afskyelige Hyklerie. Taler,
hvad I meene, eller tie og viiser Eder aldrig an
dægtige, uden det er Eders Alvor. Vælger, I mine
Sønner! hvilken Stand, hvilken lovlig Lykkens Vey
I selv lyster; kun bliver aldrig Projeetmagere: De
fleeste af dem søge deres egen Nytte, mange allene
forfængelig Ære; de faa Redelige, som ønske det

Nordahl Bruns salmer, ialt 65 er alle samlede i
»Evangeliske Sange«, Bergen 1786. Det er en lille,
beskeden bog i brunlig marmoreret kartonage, ialt
100 sider. Salmerne deri er ikke blevet til lejlig
hedsvis eller spredt over længere tidsrum, men ud
arbejdet i et forholdsvis kort tidsrum efter en be
stemt plan. Der ligger bag dette arbejde følgende
motiver, som det ses af bogens »Forerindring«:
1. »Man har sat mit Navn under Sange, jeg
ikke har forfattet: Jeg har forfattet nogle som for
længst ere mig modbydelige. Jeg har ingen Sælskabs Sange forfattet, som jeg ønskede ved Tryk
ken bekiendtgiort: Jeg har selv under mit Navn
ladet trykke adskillige Digter-Arbeider, men der
iblandt endnu intet, som stod i Forbindelse med
mit hellige Kald. Jeg burde derfor, troede jeg,
forsøge, at siunge til Guds Ære og hans Meenigheds Opbyggelse.«
2. »Selv nærmer jeg mig til en Alder, da Siælen taber sin Ild..........Jeg maatte altsaa fuldføre
denne Samling nu eller aldrig.«
3. »Vor Gudsdyrkelse blev den Have, hvorfra
jeg sankede mine Blomster; Men jeg sankede kun
i Efter-Høsten; thi vor nye Psalmebog havde op
taget de meest vellugtende; kun der, hvor den syn
tes mig ikke at have optaget alt, forsøgte jeg min
Lykke, og for at udmærke disse Slæder, har jeg til
enhver af mine Psalmer sat det Nummer af Bo
gen, hvortil den skulde svare.«
Han gør sig tilsyneladende ingen tanker om, at
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hans salmer skulde komme i salmebogen. Guldbergs salmebog er nylig udkommet og indført, og
han kan i det store og hele anerkende den. Men
han kan ikke i 1786 forudse, at den vil faa saa
kort en levetid. Der er dog visse svage salmer i
den, og der er visse søndagsevangelier, der er
svagt repræsenterede med salmesang. Han skriver
da sine egne salmer og indsætter dem i tanken
paa disse svage punkter. Hans egne salmer er
nummererede fra 1 til 65, men til disse numre
føjer han et nummer i Guldbergs salmebog. I ste
det for dette nummer kunde hans egen salme sæt
tes ind, fordi den er bedre eller fordi den bedre
markerer dagens evangelium eller dagens karakter.
Til eksempel har Guldberg paa Allehelgensdag
en lang, tung og knudret salme over saligprisnin
gerne af Ægidius og to smaa intetsigende lovsange
af fru Boye. I stedet for den første vil Nordahl
Brun sætte »Lov og Tak og evig Ære«, hvori han
takker for reformationen og beder om kirkens
fortsatte bevarelse og fornyelse. Det er et godt
bytte, men den nye salmes begyndelse er uheldig,
da der er andre, der begynder paa samme maade,
og ved optagelse i salmebøgerne blev den ændret
til »Lov og Friis«, hvilket ikke er meget bedre.
Til 10. sønd. e. trin. har Gb ogsaa en Ægidiussalme, »Tænk, Menneske, paa Eden vel«, en præ
diken om den død, alle mennesker skal lide. Dertil
kommer to gode helligaandssalmer. Men da der
ikke er nogen hentydning til dagens evangelium,
Luk. 19, 41-48, om Jesu graad over Jerusalem, vil
Nordahl Brun erstatte den første med »Jerusalem,
din Aske jeg beskuer«, som hverken undgaar em
net eller forflygtiger sagens alvor.
Saaledes danner han for sig selv en fantasisal
mebog, en forbedret Guldberg, som slet ikke skal
se lyset. Man kunde tænke sig en modprøve. Er
Guldbergs salmevalg paa de enkelte søndage,
hvortil Nordahl Brun ikke har skrevet salmer, saa
fyldestgørende, at dette var overflødigt? Det synes
dog ikke at være tilfældet. Der er ikke nogen for
klaring paa, at han springer over 20., 21. og 22.
sønd. e. trin.
Han gør meget ud af de tre store festdage. Til
jul, paaske og pinse skriver han salmer, som ved
et recitativ mellem stroferne faar et kantateagtigt
præg. Til jul og paaske føjer han ogsaa mindre
salmer, saaledes perlerne »Min sjæl er frelst fra
synd og død«, se III, s. 377, og »Jesus lever, gra
ven brast«, III, s. 74. Til pinsefesten er det kan
taten, som med udeladelse af recitativerne, er ble
vet den vægtige salme, se »Aand over aander«, V,
s. 241.
Trods tre udeladelser kan man godt sige, at
»Evangeliske Sange« udgør en hel »aargang«, sal
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mer til alle helligdage i kirkeaaret, og blandt de
utallige salmedigtere, der har skrevet aargange, er
han kun overgaaet af Kingo, der dog ikke fik skre
vet hele aargangen, og kan sidestilles med Grundt
vig, hvis aargang fremkom i 7. opl. af Festsalmer
1856. Man kan i hvert fald ikke beklage, at han
»troede, at han burde forsøge« at skrive salmer.
Denne pligtbetonede lyst til salmedigtningen er
nok det egentlige motiv, mens tilknytningen til
Guldbergs salmebog maa betragtes som hans ar
bejdsmetode.
I denne salmesamling har man det blivende
indtryk af hans kraftige forkyndelse. Den er maa
ske mere central i salmerne end i hans prædike
ner, hvor han ofte griber aktivt ind i tidens debat.
Netop saadanne aktuelle prædikener blev udgivet
og læses næppe mere. Men i salmerne tænker han
ikke paa polemik. »Guds Kirke kunde gierne und
være den lille Bog; Men blandt mange saadanne
Overflødigheder, skal den dog altid findes frie for
Gift.« Kun sjældent sporer man hans modsæt
ningsforhold til rationalismen, f. eks. i »Lov og
Tak og evig Ære« med bønnen til Lysets Fader
»At han os ey overlader Til en hedensk Viisdoms
Nat«. En anden salme begynder saaledes: »Tænk
ey at Troen er en Tanke, En Mening blot i Sand
heds Sag« (BH 852). Men saadanne hentydninger
er meget sparsomme. Det er direkte kristendoms
forkyndelse og lovsang, som fylder bogen, og net
op deri ligger den positive sejr over rationalismen,
som han heftigt bekæmpede, og som haanede
ham, just da disse salmer blev skrevet.
Altid naar din Kirke hældte,
Truende med hastigt Fald,
Altid naar i Nød det gjeldte,
Fik en Sandheds Ven dit Kald.
I formel henseende viser Nordahl Brun sig,
naar han er heldig, som den korte, kraftige salmes
mester. »Aand over aander«, »Jesus lever, graven
brast«, »Jesus, som iblandt os staar« og »Min sjæl
er frelst fra synd og død« er eksempler derpaa.
Men han magter ogsaa den længere salme med en
fremadskridende tankegang. Foruden »Jerusalem,
din aske jeg beskuer« kan nævnes salmen til Kristi
himmelfartsdag »Min Harpeleeg om Olliebierg
istemmer« (BH 858), salmen til 1. sønd. e. H.
3 K. »Vi med Bedrøvelse tit efter Jesum leede«
(BH 823), en salme om Fadervor til Bededag
»Vor Fader! du som boer i hine Himle høye«
(BH 845) og salmen til Trinitatis med Jesu svar
til Nikodemus: »Du fødes maa paa nye, om du vil
see Guds Rige«. Men saadanne salmer har ikke
vundet stor paaskønnelse i salmebøgerne. Thi paa
eet punkt har rationalismen vundet en afgørende
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sej'r i salmebøgerne: man kan ikke synge lange
salmer, enten maa de forkortes, saa tankegangen
gaar i stykker, eller man maa plukke enkelte vers
ud, eller man maa ganske udelade dem.
Allerede i E blev 6 af Nordahl Bruns salmer
optaget, stærkt bearbejdede af Ove Malling og
Abrahamson. Mynster optog endnu een i sit til
læg. Højdepunktet blev naaet i R. Men iøvrigt
henvises til nedenstaaende liste.
A. H. Winsnes: »Johan Nordahl Brun«, Kristiania
1919. »Gammelt og nyt om & af Biskop J. N. Brun.
Ved J. N. Brun«, Kria. 1877. D. Thrap: »Bidrag til
J. N. Bruns Karakteristik« i (norsk) Theol. Tids
skr. IX, s. 443-516. Th. Buli: »Biskop Johan Nor
dahl Brun«, Oslo 1945. Samme: Johan Nordahl
Brun. En Minnetale«, Oslo 1945. Francis Buil:
»Innledning« til Einer Tambeskielver, 1945. Sam
me: »Tretten taler på Grini«, 1945, s. 51-55. Jo
han Nordahl Brun: »En Tale mod Fornuften«,
udg. af Dr. Bjørn Kornerup, Oslo 1948. Halvorsen I, 576-484.
Aand over Aander, kom ned af det Høye.
Pintzefæsten. BH 849. Se V, 241 f.
MB 157. R 280. N 173. KH 408. D 257.
La 432. Hauge 247. La rev 439.
Heilage Ånde, kom ned ifraa høgdi.
Nynorsk 333.
Beeder, og I skulle faae.
Femte S. e. Paaske. BH 847, I, 82.
RTi, 772. KH 526. SS 638. D 550.
De Rige byd, at de sig ey.
Niende S. e. Trin. BH 854. I, 294.
R 536. N 206. KH 562. D 601.
La rev 527. Nynorsk 832.
Du fødes maa paa nye, om du vil see Guds Rige.
Trinitatis Søndag.
Hauge 473. La rev 454. Nynorsk 810.
Gud Fader, Søn og Hellig Aand.
Første S. e. Paaske. For Confirmationen.
BH 841. III, 216 ff.
Lad denne Dag, o Gud! vor Gud.
E 534. MB 265. R 371. RT2, 925, N 281.
KH 357. D 410. La 43. La rev 677.
Aa, Herre Gud, lat denne dag. Nynorsk 539.
Gud frister ey, men prøver kun.
Anden S. i Faste. BH 833.
Din Viisdoms og din Naades Vei. E 79.
Hos Gud er idel Glæde.
Tredie S. e. Paaske. BH 844. I, 224 f.
RTi, 779. KH546.
Hauge 207. La rev 380.
Hjaa Gud er alltid gieda. Nynorsk 301.
Hvo Jesum med sin Mund bekiender.
Ottende S. e. Trin. BH 853.
R447.
Hør Himmel! og giv Agt, o Jord!
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Fastelaven. BH 831.
O Fader, Søn og Aand, din Pagt. E 533.
Jerusalem! din Aske jeg beskuer.
Tiende S. e. Trin. BH 855. III, 4 f.
R 417. KH 179. D 148.
Jesus lever, Graven brast.
Første Paaskedag. BH 840. III, 74 f.
E 168. R 233. N 148. KH 241. D 202.
La 351. La rev 337.
Jesus liver, gravi brast. Nynorsk 268.
J esus, som iblandt os staaer.
Første S. e. Paaske. BH 842. III, 91.
R 299. N 26. KH 252. D 388.
La 369. La rev 363. Nynorsk 788.
Kom til den Roelighed min Siel.
Fiortende S. e. Trin.
O Held mig, Held mig, naar engang. E 216.
Lov og Tak og evig Ære.
Alle Helgens Dag. BH 860. III, 263 f.
Lov og Priis og evig Ære Skee dig.
ET 616. MB 223. R 304. KH 330. D 311.
Lad os bede Lysets Fader.
La 557. Hauge 351. La rev 630. Nynorsk 854.
Min Harpeleeg om Olliebierg istemmer.
Christi Himmelfarts Dag. BH 848.
Min Harpe jeg til Sang om Bjerget stemmer.
Grundtvigs Sangv. I, 322. MB 142.
Min Høitidssang om Bjerget jeg istemmer.
R 241.
Min Siel er frelst fra Synd og Død.
Juulefæsten. BH 820. III, 377 f.
KH 141. SS 744. D 97.
Saa frelstes vi fra Synd og Død.
E 141. R 160.
O! salig den, Guds Ord har hørt.
Tredie S. i Faste. BH 834.
La 87. Hauge 329. La rev 58.
Aa, sæle dei som Herrens ord. Nynorsk 52.
Skiælv, Vantroe! skiælv: den sidste Dag.
Anden Advent. BH 815.
Det lyder som et Tordenslag.
E 426. MB 642. R 260.
Til Faderen, O Siel! forglem det ey.
Fierde S. e. Paaske. BH 846.
RTi, 658. La 397. La rev 391.
Vi med Bedrøvelse tit efter Jesum leede.
Første S. e. H. 3 K. BH 823.
MB 558. R 296.
Vor Fader! du som boer i hine Himle høye.
Bededag. BH 845.
Med Amen slutte vi; vor glade Sjæl skal lære.
RTi, 730.
Ømme Taarer, bange Toner.
Langfredag. BH 839.
Ømme Taarer, Hjertetoner. MB 101.
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BRUNSMAND, JOHAN
Johan (eller Johannes) Brunsmand blev født 30.
okt. 1637 i Trondhiem som søn af sognepræst ved
den derværende hospitalskirke Bernt Brunsmand
(d. 1659) og hustru Margrethe Mogensdatter (d.
1664). Som barn faldt han engang ned ad en
kældertrappe og slog sig slemt, og kort efter faldt
han i elven og laa længe under vandet, inden han
blev fundet og kaldt til live ved at blive rullet i
en tønde. Han mener selv, at disse to begivenhe
der har givet hans helbred et knæk, som han al
drig senere forvandt. 1658 skulde han være stu
dent fra skolen i Trondhiem, men da Trondhiems
len paa den tid just var afstaaet til Sverige, maat
te han tage til universitetet i Uppsala, hvor han
begyndte sine studier, mærkeligt nok ad søvejen
med besøg i Hamburg og Liibeck. Da freden var
sluttet 1660, tog han først hjem og rejste derefter
til universitetet i København, hvor han 1663 blev
baccalaureus og boede paa Regensen. 1668 blev
han rektor paa Herlufsholm, tog magistergraden
1669, nedlagde dels af helbredsgrunde, dels paa
grund af skolens slette økonomi rektoratet 1677
og søgte præstekald i København. 1679 blev han
endelig præst ved Vartov hospital, børnehuset og
pesthuset; de to sidste steder slap han dog for
1685. Han døde 25. juli 1707 efter et liv fuldt af
uro, litterære stridigheder, bekymringer og lidel
ser.
Han blev 1687 gift med Magdalene Klaumann
(d. 1700), enke efter postmester Rasmus Ander
sen.
Han var særlig kyndig i hebraisk og udmærkede
sig tillige som en varm forkæmper for den luther
ske kirke overfor katolikker og reformerte. Han
havde saaledes en længere polemik med Niels
Steensen. Hans forpinte aand formaaede dog ikke
altid at holde sig indenfor smagfuldhedens græn
ser i de mange stridigheder. Han udgav en lang
række lærde skrifter, men syslede ogsaa med an
dagtslitteraturen og udgav paany flere anerkendte
andagtsbøger, bl. a. Joh. Arndts »Paradjsis Urtegaard«, fordanske! af J. J. Otthense, og Martin
Mollers »Lifvet i Døden«, oversat af H. Oldeland.
Mest kendt blev han med bogen om Køge Hus
kors: »Et forfærdeligt Huus-Kaars eller en sandferdig Beretning om en gruelig Fristelse af Dieffvelen, som tvende fromme oc gudfryctige ÆcteFolck i Kiøge for nogen rum Tid siden hafver
været plagede med.« Kbhv. 1674. Denne saare
folkelige »beretning« om Djævelens trolddoms
kunster i et hus i Køge, udkom i oplag efter op
lag, fløj landet over, blev oversat til tysk og latin,
og mindet om den lever endnu som et ordsprog.
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For denne bog har Brunsmand maattet taale me
gen spot af Holberg, Heiberg og mange mindre
aander, men Francis Buli siger, at det er en af de
bedste og udførligste skildringer, som overhovedet
findes af epidemisk hysteri og af hysterisk-epileptiske anfald. I fremstillingen er Brunsmand gaaet
helt videnskabeligt frem og har gjort kildekritiske
bemærkninger, men ganske vist har han den op
fattelse, at det drejer sig om en djævlebesættelse.
Det mest tiltalende i Brunsmands forfatterskab
er hans salmearbejde. Han udgav »Aandelig
Siunge-Lyst, eller en deel aandelige Sange og Vi
ser. Til en sand og gudelig Andactis Opvekkelse
og Formeerelse digtede og sammensatte.« Kbh.
1676. I forordet til denne samling drøfter han
den nye digtekunst. Vi har, siger han, to slags
aandelige viser og sange. Den ene er »næsten som
en gemeen og ubunden Tale, med nogen føie
Riim beblandet, og saadanne ere de fleste, som
kort efter Reformatzen ere gjorde. Det anden
slag bestaar baade aff bekvemme Riim, saavelsom ogsaa af fuldkommen Vers, og er i dennem
alle staffvelsers tid eller rette langhed og korthed
nøye tagen i agt, aldelis som i de Græske og La
tinske Vers . .. De haffve og et vis tal Staffvelser
i hvert sangevers, og ere derudi langt fuldkomme
ligere end det andet slag, som haffver nu flere nu
ferre.« De nye vers »haffve en behageligere Klang
og Lyd end som de andre ... de ere langt lettere
at siunge . . . Naar mand kun tager det i agt der
hos, at mand udi saadan højvigtig materi, ikke
anstiller nogen Børneleeg, ikke drager Sauls Har
nisk paa David, ikke for Rimet eller Versets skyld
fremfører noget som ikke er sagen heel nær, ikke
heller bruger nogen Hedensk opblæselse og urime
lig stortalenhed, som mindre egner og anstaar
Guds ord, end som en Skiøge-dragt sømmer en
Kysk Jomfru . . .«
De sidste bemærkninger er særlig fine; hele for
talen, i hvilken han henviser til Anders Bording
og Kingo er en populær forklaring af og et for
svar for den nye rimekunst, som han nu med sine
salmer vil bidrage til. Bogen indeholder 29 sal
mer, alle med noder.
Denne samling blev siden omarbejdet og udvi
det og udkom under en ny titel: »Den siungende
Himmel-Lyst/ Eller En liden Ny Salme-Bog/
Hvor udi indeholdis idel Ny Aandelige Sange/ De
fleste gandske aff Ny digtede/ og nogle faa der
foruden/ efter nogle gamle Salmers Indhold og
Mening anrettede og sammensatte. Begge slags nu
anden gang til Trykken forfremmede/ og i mange
Maader forbedrede/ saa og til dubbelt flere end
de vare tilforne/ formerede og forøgede Ved J.
Brunsmand. Med et lidet Tilleg/ Aff M. Anders
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Bordings Og nogle Andris faa udvalde Sange og
Vjser. Printet i Kiøbenhaffn aff Christian Wering
Acad. B. Aar/ 1687. og findes tilkiøbs hos Chri
stian Geertzen.«
Heri findes 90 salmer, en versificeret helgen
legende om St. Vincent og et tillæg med 19 sal
mer af andre digtere, blandt hvilke især maa
nævnes 6 af Bording. Han var just da anerkendt
som Danmarks fineste lyriker, men havde ikke
offentliggjort nogle af sine salmer, blot ladet nog
le venner faa afskrifter. Brunsmand var den før
ste, som efter Bordings død fik samlet og udgivet
nogle af dem, og man kan tænke sig, at respekten
for Bording har afholdt ham fra at bearbejde
dem. Det har han imidlertid gjort med andre
salmer i tillægget.
Ogsaa blandt salmerne i bogens hoveddel er
der mange bearbejdelser, men her er omdigtnin
gen ofte saa grundig, at salmerne regnes for
Brunsmands »egne«. Det drejer sig om gamle sal
mer, der trængte til metrisk modernisering og fik
betydelige udvidelser i tilgift. Luthers salme hed
der »Gud er vor trygge Værn og Borg« og er vok
set til 9 vers. Trossalmen »Vi tro oppaa en enist
Gud« er blevet saa lang, at den maa deles i to.
En del af Brunsmands virkeligt originale salmer
er skrevet over evangelietekster, andre er inspire
ret af Davidssalmerne.
Mellem »Aandelig Siunge-Lyst« 1676 og »Den
siungende Himmel-Lyst« 1687 er der sket en ud
vikling. Han har omdigtet nogle af sine egne sal
mer, moderniseret sin stavemaade, men navnlig
er det klart af de mange bearbejdelser af ældre
kemesalmer, at han sigter paa en ny salmebog.
Det er uvist, om han tidligere har tænkt sig at
udgive en saadan, men i 1687 har han været klar
over, at Kingo havde faaet denne opgave. Maaske
har han allerede tidligt sendt forslag til Kingo,
som han beundrede. I hvert fald optog Kingo 9
af Brunsmands salmer i Vinterparten. Af dem
blev kun »Hvi vilt du saa dig klage« optaget i K,
se II, s. 27 ff. Salmekommissionen yndede hver
ken Brunsmands eller Kingos bearbejdelser af de
gamle salmer, og den var heller ikke indtaget i
nye salmer, som ikke var indsunget.
Det var Daniel Paulli, som i »Den siungende
Guds-Fryct« først optog et større antal af Bruns
mands salmer, og han maa have haft direkte for
bindelse med forfatteren, i det han i 1680 kunde
optage flere salmer, som først 1687 blev optaget i
Siungende Himmel-Lyst. En ny portion blev 1684
optaget i Cassubes Appendix Qvarta. Endelig
1709 blev ca. 100 af Brunsmands salmer optaget
i »Tusindogti«. De mange, som kun findes i den
ne samling, er udeladt i nedenstaaende liste.
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Senere har P optaget »I Sion Gud har sat sin
Bo«, som ikke blev optaget i de følgende salme
bøger, og endnu senere har Landstad fundet
»Guds salige Godhed og Naade«, som er bevaret,
og Hauge har fundet »O Herre Christe i din
Haand«, som ikke længere er bevaret.
G. L. Wad i Bricka III, 157-159. Samme: »Med
delelser om Rektorerne paa Herlufsholm«, Næstved
1878, s. 171—194. Bjørn Komedup i DBL IV,
220-222. Ehrencron-Muller II, 124-129. Skaar
II, 242, 588-589. BH 1, nr. 454-461, Omrids 5051. Kirkehist. Saml. 5, I, 253-254. Francis Buli
i Norsk biografisk Leksikon II, s. 250-253. Arthur
Arnholtz: »Den sapfiske Strofe i Danmark«, 1946,
s. 44-45Næsten alle Brunsmands salmer er optaget i Tu
sindogti. Her nævnes kun det antal, som er op
taget tidligere i nogle vigtige salmebøger, Daniel
Paullis »Den siungende Guds-Fryct« 1680, Cassu
bes udgaver 1684 og 1685 (?), Kingos »Vinter
part« og Den forordnede Husandagts-salmebog
1703.
Bort Mørk, bort Søffne-Taage. Vinterparten.
(Omdigtning af »Vaager op i Christen alle«,
Th 350).
Der Christus alt var gangen. DanP.
Engang var en riger Mand. DanP.
Eya den Strid en Ende fik. DanP. Cas. 85.
Vinterparten. Se BH 458.
Fryd dig du Christi Brud. Cas 84. Vinterparten.
(næsten original).
Gir Act I Folk paa Jorden. DanP.
Guds salige Godhed og Naade.
La 475. La rev 490. Nynorsk 821.
Her søffn ey plats nu haffver. Cas 84.
Hvem Gud saadant giver (omdigtning). DanP.
Hvi samler sig den Hedensk Mact. Ps.2.
Vinterparten.
(Omdigtning af »Hui storme oc fnyse«, Th 30).
Hvi trodser du Tyran. Ps. 52. Cas 85.
(Omdigtning af »Hvi tratzer du oc berømmer
dig«, Th 218).
Hvi vilt du saa dig klage. Se BH 459. II, 27 ff.
DanP. Cas 85. Vinterparten.
K. P 409. Gb 71. E 99. MB 443. R 40. N 446.
KH 22. D 34 (Gud aldrig dem forlader).
La 567. Hauge 358.
Hvor snarlig rinder Liffvet bort. BH 456.
DanP. Cas 84. Vinterparten. Hus.
Hvo skal dog i din Bolig. Cas 84.
1687: i Herrens Bolig.
I hjertens fryd oc søder ro. Cas 85. Hus.
(Bearbejdelse af »In dulci jubilo«).
I Hvad jeg lider her for stød. Cas 84.
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I Sion Gud har sat sin Bo. Ps. 76.
P 471. E 17 (Hvor est du, Gud, forfærdelig).
Jeg arme Orm er her nedkast. Cas 84.
(Moller? »Hie lieg ich armes Wiirmelein«?).
Samme omarbejdet: Jeg arme Orm her ligger
ned. Hus.
Jeg klager Herre sød. DanP. Cas 85.
(»Udi min Angst og Nød« (H. Ravn), omdig
tet).
Jeg veed et bedre Bliffvested. DanP. Se BH 457.
(Sthens »Jeg veed et evigt Himmerig« omdig
tet).
Judas var saa falsk en Mand. DanP.
Med fryd og fred far jeg omsider ud. DanP.
(»Med Glæde og Fred«, omdigtet).
Naar vi i største Nød er sted. DanP. Cas 84.
(Eber. Omdigtet).
O Gud Fader hos os vær. Cas. 84.
Ændret 1687: Himmelsk Fader hos os vær.
(Luther, Claus Mortensen (?), bearb.).
O Herre Christe, i din Haand. Hauge 557.
(Selnecker: »Herr Jesu Christ, in deine Hend«.
H. Ravn).
O Jesu, kiere Frelsere. Vinterparten. Arndt, udg.
1691).
(Jesu dulcis memoria).
O Christe, Himlens Ære. DanP. Cas 84.
Se BH 462.
(E. Cruziger: »Herr Christ, der einig Gotts
son«.
»Herr Christ, Gud Faders enborne søn«, Th 29).
O Herre alt vort Haab oc Ljd (?). DanP.
(Ikke i Siungende Himmel-Lyst).
O klagende Siæl, tie dog stille. DanP.
(Videredigtning af »Med Sørgen og Klagen«).
Om Himmerig vi qvæde vil. DanP.
(»Om Himmerigs Rige saa ville vi tale« bear
bejdet).
Se Natten er forsvunden. Cas 84.
Sig fryde Himmel, fryde Jord. DanP. Cas 85.
(Ovs. til svensk 1695 eller fra svensk 1687).
Vi beder dig, o værdig Hellig Aand. DanP.
Cas 85.
(Nu bede vi, bearb.).
Vdaff det dybe Svelg. Cas 84. Hus.
Ved Herrens skick det skier. Cas 84.
Vel den hvis Synd og Brøster plat. DanP. Cas 84.
Hus.

BRUUN, SAMUEL OLSEN
Samuel Olsen Bruun blev født i Arendal i Sydnorge o. 1660. Hans fader var borger, handels
mand og gæstgiver Oluf Jensen, som 1663 købte
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gaarden Hove paa Tromøy, men allerede døde
1664. Moderen hed Else Henriksdatter. Hun gif
tede sig igen med Povel Drucken i Skien, som
blev en »uløkkelig og viderværdig« stedfader for
Samuel og hans søster; mange aar senere maatte
han tvinges til at udbetale deres arv efter faderen.
Bruun blev student fra Aalborg skole 1677, og ef
ter endte studier ved Københavns universitet kom
han tilbage til Norge og opholdt sig i Kragerø,
hvor den unge, livlige og kundskabsrige mand
maa være blevet fordelagtigt kendt. I hvert fald
ansøgte beboerne om at faa ham til præst, da em
bedet 1686 blev ledigt. Kragerø var dengang et
residerende kapellani under Bamle. Her blev
Bruun til sin tidlige død 8. jan. 1694. Han var
gift med Pernille Pedersdatter Braad, datter af
sognepræsten Peder Hansen Braad i Bamle.
Han udgav 1690 »Dend Siungende Tids-Fordrif eller Korsets Frugt, indeholder en Deel gude
lige Psalmer os Sange at bruge til aandelig For
lystelse og gudelig Tids-Fordrif.« Den indeholder
29 salmer, dels oversatte, dels originale. Der er
f. eks. oversættelser af Johann Francks »Jesu, meine Freude« og »Unsre miiden Augen-Lieder«. Den
sidste i samlingen er mærkelig nok Dorthe Engelbretsdatters »Dagen viger og gaar bort«, som er
optaget uden navn, hvordan det saa siden er gaaet
til. Maaske har bogtrykkeren haft et par sider til
overs. Til salmerne er føjet et tillæg med »Andag
ter, Bønner og Betænkninger Til hver Dag i Ugen,
Morgen, Middag og Aften at bruge, Af det En
gelske Sprog udsat, Med et Riim til hver Bøn
forbedret Og føyet til den Siungende Tiids-Fordriv«. Bønnerne er altsaa oversatte, rimene origi
nale.
Denne samling oplevede i det mindste 22 oplag
i Danmark og Norge indtil J. Vahls udgave i
Odense 1865. De første oplag fra 1690 og 1693
synes at være forsvundne. Den tredie udgave inde
holder Bruuns fortale, hvori han kalder sig »Med
tiener i Ordet til Kragerøe«, men man har ændret
dateringen til 10. april 1695, som om han ikke
var død. Udgaven fra 1711 citerer fortalen med
datoen 17. juli 1693. Her siger Bruun, at han har
kaldt bogen den sjungende Tids-Fordriv, eller og
Korsets Frugt, fordi den er en frugt af hans kors
og under dette har været hans tidsfordriv. Han
har en tid lang, formentlig paa grund af sygdom,
ikke kunnet studere, men har givet sig til at digte
og derved glemt sin byrde, som han ellers bliver
mindet om hver time. »Vel siger Jacobus, er no
gen vel tilfreds, han siunge, Cap. 5, 13, dog veed
jeg ikke, at det er den Bedrøvede formeent, at
han jo maa siunge, og i saa Maade maa roe sig i
GUD, dog at det skeer med Turtel-Duens Thone«.
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Naar Bruuns bog har oplevet saa mange oplag
og har været til opbyggelse for et par aarhundreder, skyldes det ikke nogen storslaaet digterflugt.
Der kan godt være nogen efterklang af Kingo i
morgensalmerne, og Bruun kan godt forsøge sig
med folkevisetonen, men i reglen taler han enfol
digt og jævnt og hjerteligt med den gode prædi
kants evne til at fremstille ogsaa vanskelige ting
enkelt og anskueligt. F. eks. om forsoningen, naar
synderen skælver for Guds dom:
Ak! kommer jeg ene, det gaar mig ei vel,
Mig Loven udskjælder som syndefuld Træl;
Dog har jeg en Talsmand i Jesu saa god;
Langt bedre Ting taler hans hellige Blod.
Jeg tager ham med mig og siger med Trøst
O Fader! Hør denne behagelig Røst:
Jeg blødte, jeg døde, jeg bødte for ham;
Hans Skyld til Forsoning den Fyldest annam.
(her efter Blom Svendsen)
I en af salmerne, »Paa Jordens Klode jeg ei tror«,
har Bruun indflettet sin hustrus navn som akrosti
kon. Johs. Laverentsen har i »Tusindogti« optaget
ikke mindre end 19 af hans salmer, og nogle af
dem blev efterhaanden optrykt enkeltvis som ano
nyme skillingstryk.
Det varede noget, inden de autoriserede salme
bøger opdagede Bruuns salmer. Anledningen var,
at Brandt og Helweg optog dem af dem (II, nr.
607-611), herunder den sindrige »Jeg drager op
mit Seyerværk«, hvor hvert klokkeslag minder om
betydningsfulde tal i teologien, kl. 1 Guds enhed,
kl. 2 de to lovens tavler, kl. 3 Treenigheden osv.
Her fandt RF 1850 rejsesalmen »I Jesu Navn fra
Hiemme Havn«, hvoraf fire vers blev optaget i R,
senere forøget til seks af Landstad, hvorefter sal
men gik til N i Sønderjylland, se: II, s. 365 ff.
Landstad, som naturligvis gerne vilde fremdrage
norske salmedigtere, fandt yderligere aftensalmen
»See Solen gaaer neer«, som han restaurerede.
Skard har oversat den til nynorsk.
Skaar II, 486. Errencron-Miiller II, 121. DBL
IV, 259-260. Blom Svendsen I, 153-157. Francis
Buil i Norsk biogr. Leksikon II, 270-271.
I Jesu navn fra hjemmets havn.
R 118. N 541. La 595.
Nu solen gaar ned.
La 615, La rev 829. Nynorsk 658.

BUNKEFLOD, HANS CHRISTIAN
H. C. Bunkeflod blev født i Odense 30. juni 1761
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som søn af hører Hans Bunkeflod (1710-80) og
dennes anden hustru Ane Birgitte Warde (17191812). Han blev student fra Odense 1778. I stu
dentertiden var han amanuensis ved Det kgl. Bi
bliotek. Senere kom han i forbindelse med konferensraad Niels Ryberg, som var en varm ven af
almuens oplysning og uddannelse og paa et af
sine godser, Ødbjerggaard ved Køng, havde op
rettet en spindeskole, som blev efterfulgt af flere
andre. Inspireret af dette folkeligt-sociale arbejde
skrev den unge Bunkeflod »Forsøg til Viser for
Spindeskolerne i Sielland« 1783, som blev trykt
og uddelt paa Rydbergs bekostning. De slog godt
an; 4. oplag udkom 1801. Studenten blev kendt
som »almuens sanger«. 1784 fik han sin teoologiske
attestats, og aaret efter forsøgte han sig igen som
digter, denne gang for at blive en dansk »Wandsbecker Bote«, og udgav »Hans Christians samtlige
Verker, Vers og Prosa«, 1785, men han var tyde
ligt nok ingen Mathias Claudius. Anonymt ud
sendte han et flyveskrift »Til mine Medborgere«,
hvori han priste Bastholms »Forsøg til en forbed
ret Plan i den udvortes Gudstjeneste«, og samti
dig redigerede han nogle hæfter af »Bibliothek«
der var en fortsættelse af »Det muntre Biblio
thek«.
1787 blev han residerende kapellan i Ærøskø
bing, og 30. april 1788 blev han gift med Marie
Petersen, født 20. febr. 1767 i København, datter
af historiemaleren Josias Petersen (ca. 1720-75)
og Susanne Stubsach (ca. 1723-78). I Ærøskøbing
skrev han sine »Forsøg til gudelige Psalmer. Før
ste Hæfte«, 1789 (men der kom ikke flere), hvori
han siger, at »den Pligt der paaligger mig, at
gavne saa meget som mueligt, har bragt mig til
at udgive dette Forsøg«, og »At gavne den Meenighed, for hvilken Gud og Kongen har kaldet
mig at være Lærer, er altid min første Pligt og
største Glæde.«
Han var nu ikke særlig glad for at være i Ærøs
købing, og da hans salmeforsøg i tidens stil og
tidens teologi havde vakt heldig opmærksomhed,
blev han 1790 residerende kapellan ved St. Hans
kirke i Odense og sognepræst i Højby. 1799 blev
han forfremmet til sognepræst ved St. Hans. Men han blev ikke gammel. Han var meget fed
og fik Astma og andre besværligheder og døde
2. febr. 1805, kun 43 aar gammel.
Men hans hustru levede endnu 28 aar og døde
paa samme dato, 2. febr. 1833. Hos »Præsteenken
Madan Bunkeflod og hendes Mands Søster«, som
boede sammen, fik en lille fattig dreng fra nabo
laget, Hans Christian Andersen, sit første møde
med litteraturen og hørte ordet »digter« udtalt
med ærefrygt. »Min Broder, Digteren!« sagde
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jomfru Bunkeflod med lysende øjne. »Dette var
det første dannede Huus, hvori jeg havde et
Hjem«, siger H. C. Andersen. Og siden sang han
i sine »Vignetter til danske Digtere« om Bunke
flod, hvis Spindeviser havde været i folkemunde:
Traaden brister, Rokken staaer, Spindevisen tier,
Ungdoms-Sangen bliver snart gamle Melodier.
Bunkeflod var en af de digtere, som Balle havde
sat sin lid til under arbejdet med Evangeliskchristelig Psalmebog. Af hans »Forsøg«, som inde
holder 20 salmer, blev to optaget i E, forkortede
og bearbejdede. Man har glattet lidt paa sproget,
erstattet særlige udtryk med mere almindelige,
afstrejfet noget af originalens alvor og tilsat en
fladere optimisme og i højere grad gjort naaden
betinget af dyden. Man kan dog i de nedennævn
te to tilfælde fastslaa identiteten ved en sam
menligning af original og bearbejdelse. 1792 send
te Bunkeflod endnu tre salmer til kommissionen,
men om dem kan intet siges.
DBL, IV, 352-353. Ehrencron-Muller II, 162-163.
R. Nyerup i Minarva 1806, I, s. 314-326. Fredrik
Nielsen s. 36, 53. H. C. Andersen i »Mit Livs
Eventyr«, s. 17 ff.
Bunkeflods salmer i salmebøgerne:
Al Verdens Synd er sonet ud! Se BH 902.
Al Verdens Synd er sonet ud. E 177.
Jeg veed, at hvert mit Aandedrag. V. 1,2, (3 + 5).
Engang mit Liv er Dødens Rov. E 401.
I Forundring Sielen taber. V. 7.
Frelser! Sandhed er din Lære. E 195.
I Himles Himle troner Gud. V. 1, 3, 4, 6, 8.
I Himles Himle troner Gud. E 25.
Saa svage som det tørre Rør. V. 2, 5, 6.
Jeg trindt omkring omgivet er. E 244. R 465.
Naar Jordens Nød og Kummer. V. 1, (4+3), 6.
Naar Sorgen mig omspænder. E 98.
Herre! til dig vort Haab vi eene sætte. V. 1, 3, 4,
8, nyt, 12.
O Gud! til dig vort Haab vi ene sætte. E 439.
Op fra de frelste Mennesker. V. 1, 2. Se BH 903.
O see med Fryd, du frelste Jord. E 182. R 242.
Høit over Jorden Tanken iiler. V. 1, 2. Se BH 904.
Vor Tanke bort fra Jorden iler. E 424. R 385.
Vee ham, som fuld af Overmod. V. 6, (7 + 8).
O Held mig, at jeg kiender dig. E 150.
R 253 (Held os).

BUSCK, GUNNI
Gunni Busck blev født 11. maj 1798 i København.
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Hans forældre var bogholder, senere bankdirektør
Gunni Busck (1765-1821) og Dorothea Ludvigsen (1779-1855). Hans hjem var ikke blot velstil
let, men ogsaa præget af tidens aandsliv og kri
stendom. Da han 1815 var blevet student fra Westens institut og begyndte at studere jura, stod de
bedste kredse aabne for den kønne og selskabelige
student. Han blev forlovet med Andrea Pouline
Gutfeld (1797-1832), datter af Holmens provst
Frederik Carl Gutfeld, i hvis hjem han kom i
forbindelse med de førende teologiske kredse, og
da han samtidig gennem sin families sommerop
hold i Vedbæk mødte gammeldags fromhed, be
gyndte han at læse Luther, fik fred gennem Galaterbrevet og besluttede at studere teologi. Efter
sin faders ønske tog han dog først den juridiske
embedseksamen 1820, derefter den teologiske
1823. Aaret efter blev han sognepræst i Stifts
bjergby ved Holbæk og giftede sig med Andrea,
men hun døde allerede 1832, efter at have født
to drenge til verden. 1835 blev han gift med
Juliane Marie Bech (1815-1896), datter af asses
sor Herman Bech. 1844 blev han sognepræst i
Brøndbyvester ved København, hvor han blev til
sin død, 28. marts 1869.
Under den kirkekamp, som Grundtvigs »Kir
kens Gienmæle« fremkaldte, stillede han sig ved
Grundtvigs side med fire skrifter mod H. N. Clau
sen og fortsatte kampen for de grundtvigske tan
ker til det sidste. Men navnlig var han grebet af
Grundtvigs salmer, oprindelig vel mest af Grundt
vigs evne til at restaurere de gamle, f. eks. »Den
signede Dag«.
Busck var ikke salmedigter, heller ikke salme
bogsudgiver, men han blev noget endnu mere
sjældent: salmedigter-mæcen! Han købte »lovsang
til Guds hus«. Han havde arvet en formue efter
sin fader.
Den 6. jan. 1828 skrev han til Grundtvig, som
nu var uden embede: »Tænk paa Christi Kjærlig
hed og optag Alt i den bedste Mening!... Hvad
nu Deres Udkomme angaaer, kjære Pastor Grundt
vig! saa veed jeg slet ikke, hvorledes det staaer
sig dermed . .. men dette veed jeg, at Johannes
siger: »Men den, som haver denne Verdens Gods
og seer (eller frygter for) sin Broder lide Mangel
og lukker sit Hjerte for ham, hvorledes bliver
Guds Kjerlighed i ham?« Grundtvig er meget tak
nemlig, vil ogsaa godt modtage »et tarveligt MadOffer«, men synes ikke, at han kan modtage en
egentlig understøttelse, fordi deres bekendtskab
endnu er saa nyt. Hans gamle venner var jo nær
mere til at støtte ham. Busck takker, fordi han
har faaet lov at hjælpe denne gang og ønsker af
inderste hjerte, at Grundtvig ikke vil lade det
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blive derved. Venskabet mellem de to voksede,
og Busck fik lov til at hjælpe flere gange.
Den 17. dec. 1828 opfordrede han Grundtvig
til at tage fat paa salmerne, naar han var færdig
med Rimkrøniken. Godt to aar senere, den 23.
jan. 1832, da Grundtvig havde fuldendt Nordens
Mythologi, skrev Busck, at han ikke kunde lade
Grundtvig blive færdig med eet arbejde, før han
maatte raabe: »Glem ikke det Andet, glem ikke
vore gamle Psalmer!« Den 31. marts sendte
Grundtvig »Tag det sorte Kors fra Graven«, se
nærmere derom V, s. 17 ff. Men der gik endnu
et par aar med støtte paa forskellig maade, in
den Busck i juni 1835 stillede Grundtvig det af
gørende spørgsmaal: »... hvormeget behøves der,
kjære Ven! for at Du i et Aars Tid, om Gud vil
give Dig Sind dertil, kan passe Din Dont som
Psalmist?« I et lidt senere brev tilbød han
Grundtvig »i vor Herres Navn 1000 Rdb., dersom
det kan slaae til, og mere, hvis det ei tilstræk
ker«. Grundtvig takkede og tog imod det. Senere
paa aaret tilbød Busck et forskud paa 200 Rdl.,
som Grundtvig ogsaa tog imod, idet ogsaa han
sendte Busck et forskud paa salmeværket, nemlig
bearbejdelsen »Af Høiheden oprunden er«. En
begyndelse gjorde Grundtvig allerede i 1835, men
først hen paa foraaret 1836 kunde han for alvor
gøre sig fri et helt aar for at skrive »Sang-Værk
til den Danske Kirke«. Den 22. sept. 1837 kunde
han endelig sende Busck et fuldstændigt eksem
plar af første bind, hvori der staar efter titelbladet:
»Den Christelig-Danske Menighed og især Gunne
Busck, Ven og Embeds-Broder i Herrens Navn
kiærlig tilegnet af Samleren«.
Selv om andre vistnok ogsaa støttede Grundt
vig økonomisk i denne tid, har Gunni Busck ho
vedæren for, at Grundtvig og hans familie i digteraaret ikke helt skulde leve som fuglene, der
ikke saar og høster. Busck havde hentydet til
dette skriftsted, og Grundtvig mindedes det, da
han 1869 skrev sit æresdigt til »Hr. Gunni Busck
i Brøndby-Vester«, der slutter saaledes:
Det Ord fik Røst paa Præste-Tungen,
Som sig i Bjergby rørte da,
I Tusindtal af Præste-Pungen
Sølvdalere sprang ud derfra,
Derved vedligeholdtes Kraften
Fra Nytaarsdag til Juleaften
Hos Skjalden og hans ganske Huus.
Sangværket til den danske Kirke
Saalunde frem for Lyset kom,
Og Menighedens Psalme-Virke
Skal minde Slægterne derom,

Saa glemmes mellem Sællands Præster
Skal aldrig han i Brondby-Vester,
Som kiøbde Lovsang til Guds Huus!
»Gunni Busck, et Levnedsløb i en Præstegaard.
Udg. af Henr. Bech«, Anden, forøgede Udg., Kjøb.
1878. Fr. Holm: »Præsten Gunni Busck«, Liselundbogen 1914, s. 87-116. DBL IV, 370-371. Uffe
Hansen I, s. 151, 157 f, 202-208, 212-213, 343.
Kirkehist. Saml. 6, V, 347. Fru Avg. Pedersen,
f. Busck: »Minder fra Præsten Gunni Buscks Hjem«
i »Minder fra gamle grundtvigske Hjem« I, 1921,
s. 52-60.
BYBJERG, NIELS ANDERSEN
Se: Urbimontanus.

BOHMER, JUST HENNING
J. H. Bohmer blev født 29. jan. 1674 i Hannover,
hvor hans fader, Valentin Bohmer, var advokat.
Under hussitterkrigene flygtede slægten fra Bøh
men og fik i Tyskland navn efter sit hjemsted.
Han studerede jura i Jena 1693-1695, øvede sig
derefter i retspraksis hjemme hos sin fader, be
søgte som hovmester for en ung student universi
tetet i Rinteln, drog derfra til Halle, hvor han
kom til at bo hos den berømte jurist, geheimeraad Stryck, der kom til at elske ham som en
søn. Her blev han hovmester hos den unge greve
Heinrich Georg v. Waldeck og kunde derfor blive
i Halle, hvor han nu i 1699 blev licentiat, 1701
ordinær professor i jura. 1731 blev han rektor
ved universitetet og 1743 regeringskansler i her
tugdømmet Magdeburg.
1703 indgik han ægteskab med Eleonore Rosine Stutzing; foruden en datter var der i ægte
skabet fire sønner, der alle blev lærde og dygtige
jurister.
8. aug. 1749 blev Bohmer midt under en fore
læsning ramt af et slagtilfælde og døde 23. aug.
Da han var særdeles kyndig i kirkehistorie, var
det naturligt, at kirkeretten blev hans særlige
fag. Hans kirkeret »Jus ecclesiasticum Protestantium« fylder 6 bind.
Men han skrev ogsaa salmer, mest i sine unge
aar. I dr. Adam Struensees mindeprædiken over
ham fra 1756 er 18 salmer indføjet som et tillæg.
Allerede 1704-05 blev tre af hans salmer op
taget hos Freylinghausen, deriblandt pinsesalmen
»O Theurer Troster, heilger Geist«, som Bror
son oversatte til dansk: se »O Helligaand, o søde
trøst«, IV, s. 120 ff, hvor der dog ved en fejl
tagelse staar, at den ikke blev optaget i D. Den
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var faktisk udeladt, men kom altsaa alligevel med,
stærkt forkortet. Mest kendt i Tyskland er hans
paaskesalme, »O Auferstandner Siegesfiirst«, og
saa oversat af Brorson, se »Du er, opstandne
sejershelt, I, s. 257 ff.
Brorson har ogsaa oversat passionssalmen »Brich
durch! mein angefochtnes hertz«, men oversæt
telsen »Bryd giennem, mit anfegtet sind« blev
ikke optaget i salmebøgerne.
I den tyske fællessalmebog EKG er der ikke
optaget nogen af Bohmers salmer.
En søster til ham, Maria Magdalena Bohmer,
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var ogsaa kendt som salmedigter. Hun skrev
»Ach, mocht ich meinen Jesum sehen«, som Bror
son har oversat: »Ach! maatte hun sin Jesum
skue«, optaget i P 373.
Kock IV, 373-375. Fischer II, 431. Rambach IV,
• 85.
Du er, opstandne sejers-helt. D 561.
O Helligaand, o søde trøst.
P 132. E 239. R 272. MB 171. N 193. KH 294.
D 266. La 430. Hauge 245.

c
CAMPBELL, JANE MONTGOMERY
Jane Montgomery Campbell blev født 1817 i
Paddington, en del af London, hvor hendes fader
A. Montgomery Campbell var sognepræst ved St.
James kirke, og hvor hun selv med musikalsk be
gejstring var sanglærerinde i skolen. Senere flyt
tede hun til Bovey Tracey i South Devon, hvor
hun døde 15. nov. 1878.
I Bovey Tracey kom hun i forbindelse med
præsten Charles S. Bere, som boede i det nærlig
gende Tiverton. Han vilde gerne fremme en fol
kelig sang i England, som han kendte den fra
Tyskland, men han havde ikke kunnet samle og
udgive sin bog »Garland of Songs; or, an English
Liederkranz«, London 1861, hvis han ikke, som
han siger i forordet, havde faaet hjælp af en
dame, som ønskede at være anonym. Det er en
ret beskeden, men smuk samling af engelske og
tyske folkesange, hvortil Jane M. Campbell har
bidraget med fortræffelige oversættelser fra tysk.
Her findes Math. Claudius’: »Im Anfang wars
auf Erden«, som hun har oversat til »We plough
the fields, and scatter«, se V, 133 ff, som dog ikke
er oversat efter originalen, men efter en tysk me
lodibog med en forkortet tekst og omdannet stro
fe. Her findes ogsaa hendes oversættelse af »Stille
Nacht, heilige Nacht«: »Holy night! peaceful
night!«
Paa lignende maade bidrog hun til C. S. Bere’s
»Children’s Choral Book« 1869. Selv offentlig
gjorde hun »A Handbook for Singers« med mu
sikalske øvelser, som oprindelig var skrevet til
brug for hendes sangundervisning i Paddington.
Julian 202, 237, 761. Haeussler 583. Parry 367.
Patrick 290.
Vi pløjed og vi saaede. SS 806. D 678.
CHESTERTON, GILBERT KEIT. Se V, 328.

CLAUDIUS, MATTHIAS
Matthias Claudius blev født 15. aug. 1740 i Rein-

feld i det sydlige Holsten som søn af præsten
Matthias Claudius og dennes anden hustru Maria
Lorck, hvis fader var raadmand i Flensborg. Slæg
ten Claudius kan føres tilbage til Poul Klausen i
Ribe paa reformationstiden; en søn af ham, Klaus
Poulsen, blev præst i Emmerlev ved Tønder 1598,
og slægten, som latiniserede navnet til Claudius,
havde derefter stadig tilhold i Vestslesvig. Digte
rens fader var en tid præst i Nordborg, men da
hertug Frederik Carl arvede hertugdømmet Pløn,
forflyttede han præsten til Reinfeld, hvorved den
ne gren af slægten kom ind i helt tyske omgivel
ser. Digteren bevarede dog stadig et nært og ven
ligt forhold til Danmark, ligesom han ogsaa det
meste af sit liv var undersaat i den danske stat.
Maaske sporer man den danske slægtsarv som no
get udefinerbart i hans hjertelighed og humor.
Som barn blev han undervist i hjemmet, men
15 aar gammel kom han sammen med sin dygtige
broder Josias i latinskole i Pløn, hvis rektor Alberti siges at være en mand af aand og lærdom.
At dømme efter »rektor Ahrens«, der undertiden
optræder som komisk pedant i Claudius’ skrifter,
har rektorens aand maaske ikke været saa stor
som hans lærdom. 1759 begyndte de to brødre at
studere teologi i Jena, men Matthias maatte op
give det, da han begyndte at spytte blod og ikke
kunde gøre sig haab om at blive præst, og Josias
døde af kopper; det var Matthias’ første møde
med »Freund Hain«, døden, som siden blev ham
mere fortrolig. Han studerede en tid jura, men
var især optaget af litterære sager, blev medlem
af studenterklubben »Teutsche Gesellschaft« og
ven med H. W. Gerstenberg, som han efterlignede
med sin første bog »Tandeleien und Erzahlungen«
1763, hvor man intet sporer af hans senere vid og
originalitet. Allerede 1762 havde han forladt Jena
uden eksamen og var draget hjem. 1764 blev han
sekretær hos greve H. Holstein-Holsteinborg i Kø
benhavn, hvor han kom i forbindelse med sin mor
broder Josias Lorck, der var præst ved den tyske
Frederikskirke; han fik sin gang i de indflydelses
rige tyske kredse, blev paavirket af Klopstock, der
samtidig boede i København og lige havde udgi
vet sin »Messiade«; han stiftede ogsaa bekendt
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skab med J. A. Cramer, der var salmebogsudgiver,
hofpræst og universitetsprofessor. Men han fandt
sig ikke godt tilpas med sit arbejde som sekretær
og rejste hjem 1765, hvor han levede stille nogle
aar, til han 1768 fik ansættelse ved et blad i Ham
borg »Adresse-Kontors Efterretninger«, hvor han
særligt skulde arbejde med det underholdende og
litterære stof og derfor begyndte at kalde sig
»Homme de Lettres«. Her kom han i forbindelse
med Lessing, pædagogen J. B. Basedow, H. S.
Reimarus, Herder, og hvad der fik særlig betyd
ning, med den driftige boghandler J. C. Bode, der
fra 1771 udgav »Wandsbecker-Bote«. Claudius
blev medredaktør af dette blad og flyttede til
Wandsbeck. Bladet udgik fire gange om ugen med
fire kvartsider, de tre første med politik o. lign.,
som man »klippede« fra andre aviser, den sidste
side med »de lærde artikler«, digte, bogkritik og
korte prosastykker. Det blev Claudius’ tumleplads;
her fik han baade Cramer, Lessing, Herder, Goethe, Voss og F. L. Stolberg til at skrive, men det
meste og bedste ydede han selv.
Den 5. marts 1772 ægtede han den 14 aar yngre
Anna Rebekka Behn, som blev ham en tapper og
fortræffelig hustru. Men derved voksede hans øko
nomiske forpligtelser, og det gik ikke saa godt
med bladet. Bode vilde lede det i en mere tysk
retning, og han var maaske ikke helt fornøjet med
Claudius, der var noget forbeholden overfor tidsaanden, den fejrede oplysning. Bladet skiftede
navn til Deutscher-Bote 1773, og Claudius traadte
fra 1775. Herder skaffede ham da en stilling som
geheime-kancellisekretær (komisk, - det syntes
Claudius ogsaa selv) i Hessen-Darmstadt, hvor
friherre Karl v. Moser bl. a. arbejdede med land
reformer og knyttede ham til »Over-Land-Kommissionen« og tænkte at gøre ham til redaktør af
et blad for folkevellet. Men Claudius befandt sig
ikke godt i denne kommission og rejste hjem til
Wandsbeck 1777. Hvad han og hans voksende fa
milie levede af, er et spørgsmaal, men 1785 opnaaede han gennem brødrene Stolberg, som var
hans venner, og A. P. Bernstorff en aarlig under
støttelse paa 200 rdl., og da kronprinsen 1787 be
søgte Wandsbeck, og Claudius hyldede ham med
en sang, var kronprinsen saa naadig at opfordre
digteren til at henvende sig til ham, hvis han hav
de et ønske. Samme aar ansøgte han da kronprin
sen om en eller anden stilling i Holsten. »Om det
end blev mig tilladt, saa kunde jeg dog ikke sige,
hvortil jeg egentlig er skikket, og maa underdanigst bede Ds. kgl. Højhed, at De naadigst vil be
hage ved et Magtsprog at sige og befale, hvortil
jeg skal være skikket.« Denne ansøgning førte til,
at Claudius paa finansminister, grev Schimmel-

CLAUDIUS, MATTHIAS

manns anbefaling blev første revisor i den slesv.holst. Spesiesbank i Altona med 800 rdl. cour. i
løn og nogle ugers revisionsarbejde hvert efteraar,
en form for kunstnergage som biografbevillinger
nu. Det gav ham tid til litterær virksomhed af
forskellig art, til studier af filosofi og religion.
Han betragtede og kommenterede samtiden, ikke
mindst i de breve, som han vekslede med sine
mange venner, blandt hvilke taltes adskillige af de
førende aander i samtiden. Han sagde dem mange
sandheder og tog mere og mere afstand fra den
flade rationalisme og den forgudede oplysning og
kom tilsidst til at staa for offentligheden som det
muntre og fromme sandhedsvidne om den gamle,
enfoldige kristentro. Da englænderne havde taget
den danske flaade, bevidnede han sin kærlighed
til Danmark med det lille flyveblad »Sendebrev
fra en Dansker til sin Ven« 1807. Hans sidste of
fentlige udtalelse var et skrift til Tyskland, »En
Lægbroders Prædiken ved Nytaar 1814«, hvor han
peger paa, at der kun er frelse i Kristus. Han
døde 21. jan. 1815; Rebekka overlevede ham til
26. juli 1832.
Han er en meget ejendommelig og fornøjelig
skribent, vel ikke nogen stor digter, hverken paa
vers eller prosa, men et uforglemmeligt menneske,
fuld af menneskekærlig følsomhed, parret med
folkelig jævnhed, ja barnlig naivitet, som saa i
reglen gennembrydes af lystig og drilagtig humor;
hans stil og tankegang er fyldt med overraskende
indfald og sidespring, fuld af kunster som en kalv
i engen. Han forstaar som ingen anden at spille
rollen som barnet i eventyret om »Kejserens nye
klæder«. Han er fuld af aandelig sundhed og ofte
særdeles yndefuld. »Og trøst min syge nabo med«
— hvor kommer han fra, denne umotiverede nabo?
Han kommer fra Claudius’ hjerte, og han griber
om vort.
1775 begyndte han at udgive sine samlede skrif
ter under titlen »Asmus omnia sua secum portans
oder Såmmtliche Werke des Wandsbecker-Bothen«. Han havde selv faaet navn efter sit blad,
og bag dette skjulte han sig gerne. Han skjuler sig
ogsaa bag navnet Asmus, den fattige mand, der
kan bære alt sit med sig.
Bd. I-II indledes med et billede af Freund
Hain. Døden er baggrunden for hans betragtning
af livet. Her er digte, anmeldelser, tidsbetragt
ninger, indfald og udfald, ofte i fingerede breve
til fingerede personer. Asmus har en lærd fætter,
som han diskuterer med, og en brav ven Andrés,
til hvem han skriver sine hjerteligste breve.
Bd. III, 1777; her indleder den fattige og ar
bejdsløse forfatter sin subskriptionsindbydelse med
følgende galgenhumoristiske bemærkninger: »Jeg
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vil gerne ved denne lejlighed meddele, at jeg lyk
kelig er ankommet igen med kone og børn; vi har
været ved Rhinen. Den gunstige læser kan maaske
huske, at jeg i aaret 1775, da grev Romanzow
havde slaaet storviziren, og det store jordskælv
fandt sted paa øen Ternate, havde den dristighed
at udgive en lille bog af mine samlede vær
ker ...«. Her findes den lystige vise om Goliath
og David: »War einst ein Riese Goliath« og drik
kevisen »Bekrånzt mit Laub den lieben vollen
Becher«.
Bd. IV, 1782: »Indretningen er som tidligere:
igen nogle kobberstik, godt skrivepapir og paa
skrivepapiret Allehaande, saa godt som jeg ved
det og forstaar det, efter min enfoldighed og i
mangel af noget bedre. Altsaa ganske vist ingen
Ambrosia, men heller ingen raffinerede, oppustede
konditor-varer, som, efter hvad min fætter siger,
bliver solgt i verden for Ambrosia.« Heri findes
den lille fortælling »Paul Erdmanns Fest« med
bondesangen »Im Anfang wars auf Erden«, se
nærmere under »Vi pløjed, og vi saaede«. Her er
ogsaa hans Abendlied »Der Mond ist aufgegangen«, som er optaget i den tyske salmebog EKG
368, se »Sig maanen langsomt hæver«.
Bd. V, 1789. Her skærpes hans kritik af oplys
ningstidens aandelige forestillinger. Her er ogsaa
sangen om Urians Reise um die Welt, mit Anmerkungen: »Wenn j emand eine Reise thut, So kann
er was verzåhlen«.
Bd. VI, 1797. Her udtaler han sig ikke mindst
om de nye politiske ideer.
Bd. VII, 1802. Her lægger man særlig mærke
til de leveregler, som han i 1799 giver sin søn Jo
hannes med ud i livet, og den bibelhistorie, som
han har fortalt sine børn: »Einfåltiger HausvaterBericht iiber die Christliche Religion - an seine
Kinder Caroline, Anna, Auguste, Trinette, Johan
nes, Rebekke, Fritz, Emst und Franz.«
Bd. VIII udkom 1812. De fire sidste bind blev
udgivet af den kendte boghandler Fr. Perthes, der
var blevet gift med Claudius’ datter Caroline.
Paa den tid da den danske regering havde vel
signet Holsten med Cramers salmebog, og Balle i
København begyndte at drømme om den evangelisk-christelige, skrev Asmus følgende brev til sin
Fætter:
»Højlærde og højtærede hr. Fætter.
Det vil være hr. Fætter bekendt, at de gamle
kirkesalmer bliver ændret i nyere tid. Jeg maa
indrømme, at regeringen ikke let kan drage bedre
omsorg for undersaatteme end ved at give dem en
god salmebog. Der er ikke noget, der overgaar
kraftige kirkesalmer. Der er en velsignelse ved
dem, og de er i sandhed vinger, hvorpaa man kan

hæve sig mod det høje og en stund svæve over
jammerdalen. Mange salmer er vel heller ikke,
som de skulde være, det er altsammen sandt. Men
jeg ved ikke, om det ligger i forbedringen eller
hos forbedrerne, kort sagt, jeg kan ikke komme
fra, at det er synd for visse gamle salmer. Det er
ikke klæderne, som skaber manden, synes jeg, og
naar manden er god, er alt godt. Om saa en knap
sidder forkert, eller en søm er skævt syet, det
kommer det ikke an paa til syvende og sidst.
Hvem ser paa det? Man er nu engang vænnet til
det, og ofte kommer det netop an paa det; saadan
skal det være.
F. eks. saadan en salme som »Befal du dine
veje«, som man ofte i barndommen, ved lejlig
heder hvor det ikke var, som det skulde være, har
sunget andægtigt med sin moder, den er som en
gammel ven i huset, som man i saadanne tilfælde
søger raad og trøst hos. Men naar man nu ser
ham igen, anderledes monteret og i en moderne
frakke, saa mister man tilliden og er ikke sikker
paa, om den gamle ven er i frakken, og jeg læn
ges altid efter den forkerte knap og den skæve
søm.
Og derfor plejer jeg tit at tie stille i kirken,
naar menigheden synger, som det er forordnet, og
i hjertet holder jeg mig til det gamle. Derfor vil
jeg gerne høre hr. Fætters mening, om dette er
imod den respekt, man skylder øvrigheden, og om
jeg med god samvittighed kan gøre saaledes. Samt
om jeg, naar jeg er alene og for mig selv, om jeg
kun da kan synge frit ud?«
(Wandsbecker Bo then, V, 161-63).
Trods denne kærlighed til de gamle salmer har
Claudius ikke følt noget større kald til salmedigt
ning. Hans kritiske indstilling til rationalismen
førte ikke til et positivt poetisk oprør.
Richard Petersen: »Matthias Claudius og hans Ven
nekreds«, Kjøb. 1884. Koch VI, 417-29. Kulp
218, 280, s. 332. KulpBF 368. Handbuch 26970 (med tysk litteraturhenvisning).
Sig maanen langsomt hæver. Se IV, 342 ff.
R 83. N 613. KH 75. D 716.
Nu hviler jorden stille. La rev 836.
Me stolte mannsborn alle. Nynorsk 409.
Vi pløjed og vi saaede. Se V, 133 ff.
SS 806. D 678.

CLAUSEN, MARTHA, født Rasmussen
Martha Rasmusdatter blev født 19. sept. 1815
som datter af gaardejer Rasmus Hansen Krag-
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holm i Rifbjerg i Simmerbølle sogn paa Lange
land. Hendes hjem var et af de første, som blev
grebet af vækkelsen, da den 1837 kom til Lange
land fra Fyn. Hun tjente en tid i Simmerbølle
præstegaard sammen med den 6 aar yngre Marie
Clausen, der blev hendes veninde og senere gift
med hendes halvbroder Lars Rasmussen.
Til hjemmet i Rifbjerg kom den unge Claus
Lauritzen Clausen, som var født i Tranderup sogn
paa Ærø 3. nov. 1820, søn af bonde og kroejer
Erik Clausen og hustru Karen Pedersdatter. Som
barn havde han været svagelig, led af krampean
fald, men var flink i skolen. Senere havde han
været skriver hos godsforvalteren paa Lundegaards Stiftelse i Nr. Broby paa Fyn, hvorved han
kom ind i en del selskabelighed, tabte flere penge
i kortspil, end han kunde svare til, opgav sin plads
i fortvivlelse og anfægtelser og gik til søs. Men da
de gamle krampeanfald meldte sig paany, blev
han bragt syg i land i Drammen, hvor haugianerne tog sig af ham og hjalp ham til fred med Gud.
Nu vilde han være missionær og forberedte sig
dertil, samtidig med at han i Rasmus Rasmussens
hjem i Rifbjerg skulde passe en lille privat skole
for de vaktes børn. Her blev han og Martha for
lovede.
Under et besøg i Norge 1842 opfordrede hans
haugianske venner ham til at rejse til Wisconsin
for at blive lærer i en ny koloni af norske emi
granter. Det kald mente han at burde følge, rejste
hjem og holdt bryllup med Martha; til denne lej
lighed havde Jens Dyrholm skrevet en sang, »Vi
ses igen, naar Kristus kommer«, hvoraf et vers
siden blev optaget i KHT 960, »O Fader vor, du
dig forbarme«. Inden afrejsen til Amerika foretog
de sammen med Marthas broder Peter og hendes
førnævnte veninde Marie Clausen et besøg i Syd
sjælland, dels hos de grundtvigske præster, som
der i »det hellige land« havde støttet de gudelige
forsamlinger, dels hos de mange vakte slægtninge
og venner, som var udvandret fra Langeland til
Sydsjælland. Under dette besøg nedskrev Martha
i en poesibog den senere saa kendte afskedssang
»Saa vil vi nu sige hverandre farvel« se V, s. 13 ff,
som derefter hurtigt kom i almindelig brug blandt
de vakte i Sydsjælland, hvorfra Peter Rasmussen
under et senere besøg fik den med hjem til Lange
land uden at vide, at det var hans søsters. Først
da Marie sendte en afskrift til Martha i Amerika,
tilstod hun at være forfatteren. Den er oprindeligt
noget ubehjælpsom, og det vides ikke, at Martha
før eller senere har givet sig af med poesien.
Claus og Martha Clausen kom til Muskego i
Wisconsin 8. aug. 1843, hvor de snart forstod, at
gerningen i skolen maatte have kirkelig støtte.

Clausen begyndte da at oplæse prædikener om
søndagen, og det medførte, at 69 nordmænd i
Muskego opfordrede ham til at blive præst. Han
blev ordineret af en præst i en tysk gammel
luthersk menighed og fik snart en mængde prædikesteder blandt nybyggerne, saa Martha maatte
overtage gerningen i skolen. 1851 blev der holdt
et kirkemøde, hvor man stiftede »den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika« med Clausen
som superintendent. Hans grundtvigske anskuelser
(daabspagtens ligestilling med skriften) førte dog
til stridigheder med andre norske præster, saa der
næste aar blev valgt en anden superintendent. Se
nere var han med til at grunde en norsk-dansk
koloni, St. Ansgar, hvor han var præst over 20
aar. 1856-7 var han medlem af den lovgivende
forsamling i lowa. 1867 blev han denne stats re
præsentant ved verdensudstillingen i Paris og be
søgte ved den lejlighed Danmark og talte de ud
vandrede landsmænds sag; det førte til, at der
efterhaanden blev sendt danske præster derover.
Han døde 1892 i Paulsbo i Washington.
Men da havde Martha længe ligget i sin grav.
Hun døde, mens de boede i Rock Prairie, Wis
consin, af en heftig lungebetændelse den 15. nov.
1846, en søndag morgen, »paa sin Frelsers op
standelsesdag«. Clausen fortalte udførligt derom i
et brev til hendes broder Peter Rasmussen. Slægt
og venner tog afskrifter af dette brev, og det blev
senere offentliggjort af Julius Lassen i »Christeligt
Folkeblad« d. 6. juni 1847.
J. Nissen: »Minder fra en lille Salme« i Kirkeligt
Samfunds Julebog 1922, s. 44-66.
P. S. Vig:
»Præsten Claus L. Clausen« i Kirkeh. Saml. 5, IV,
s. 24-47, 258-287. H. G. A. Jørgensen: »Spredte
Træk af en kristelig Vækkelses Historie« i Den
danske Diakonissestiftelses Aarbog 1936—37, s. 26—
36. Enok Mortensen: »Stories from our Church«,
Des Moines, lowa 1952, s. 19-24. »Christeligt Fol
keblad«, 6. juni 1847. R. Andersen: »Pastor Claus
Laurits Clausen«, 1921. DBL V, 278.
Saa vil vi nu sige hverandre farvel. Se V, 13 ff.
R 367. N 580. KH 424. D 393.
La 93. Hauge 578. La rev 67. Nynorsk 720.

CLAUSNITZER, TOBIAS
Tobias Clausnitzer blev født 1618 eller 1619 i
Thum ved Annaberg i de sachsiske Erzgebirge.
Han studerede ved flere universiteter, sidst i Leipzig, hvor han blev lic. theol. 1642, og 1644 blev
han feltpræst ved et svensk regiment. Som saadan
prædikede han paa general Wrangels befaling i
Weiden i Oberpfalz den 1. jan. 1649 i anledning
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af Trediveaarskrigens afslutning, og siden blev
han førstepræst i samme by, senere kurpfalzisk
kirkeraad og inspektor sammesteds, hvor han blev
til sin død 7. maj 1684.
Efter fredsslutningen blev alle de kirkelige byg
ninger i Weiden igen overgivet til de evangeliske,
hvad katolikkerne naturligvis var meget utilfredse
med, og da pater Gregorius kaldte dem slyngler,
dagdrivere og gavtyve, maatte Clausnitzer klage
over dem til den svenske general Konigsmark,
men 1652 blev de egangeliske stænder i byen alli
gevel tvunget til at aflevere det halve antal af
kirker, skoler og præstegaarde til katolikkerne.
Clausnitzer udgav tidligt poetiske og opbygge
lige skrifter, saaledes 1642 en bog om den kors
fæstede Jesus, 1644 »Himmlische Gedanken iiber
die Wundergeburt Christi«, 1645 »Friedens-Traum
des Meissnischen Zions aus dem 126 Psalm« og
1648 »Frohlischer Friedens both«. Men mest
kendt er en samling af 12 prædikener med fælles
titlen: »Passions-Blume, Oder Trauriges SchauBild Der gantz mitleidigen Natur iiber dem hochschmertzlichen Leiden und Sterben Unsers gecreutzigten Herrn Jesv, an dem schonen WunderGewåchs der Sinnreichen Passions-Blumen, Durch
Gottseelige Betrachtung in Zwolff Predigten Der
auch Mitleidenten Kirchen Christi zur Weyden
fiirgestellt«, Niirnberg 1662.
Baggrunden for denne mærkelige titel er føl
gende: Inspireret af den ejendommelige prædi
kant i Niirnberg, Johann Michael Dilherr, stiftede
to digtere, Johann Klaj og Philipp Harsdorffer i
1644 en af de mange tyske ordener: »Die Gesell
schaft der Hirten an der Pegnitz« (floden ved
Niirnberg), almindelig kaldet Pegnitz-Schafer. Til
dem sluttede sig senere digteren Siegmund von
Birken, hvis salmer ofte er en genlyd af Dilherrs
prædikener og udkom sammen med disse. Sieg
mund v. Birken stillede Jesu Lidelse i centrum for
ordenens betragtninger og gjorde Passionsblom
sten, som nylig var indført fra Amerika, til det
fælles symbol. Den fik sit navn, fordi forskellige
figurer i den mindede om de torturredskaber, som
Jesus blev pint med. Ordenen kom derefter til at
hedde »Blumenorden«, og Tobias Clausnitzer,
som var medlem, har villet hædre ordenens sym
bol med denne prædikensamling. Naar naturen i
bogens titel kaldes medlidende, er det paa grund
af de nævnte figurer i blomsten. Om de tyske or
dener se iøvrigt under J. G. Albinus.
I denne prædikensamling findes passionssalmen
»Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken«, som
senere blev omarbejdet af Gensch v. Breitenau til
»Herr Jesu, deine Angst und Pein«, som endnu
findes i den tyske salmebog EKG 69. Endvidere
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har den tyske salmebog naturligvis bevaret Clausnitzers berømte »Kanzellied«, salme før prædiken,
»Liebster Jesu, wir sind hier«, som fremkom i en
Altdorf-salmebog, »Frommer Christen betendes
Herz« 1663, se »Herre Jesus, vi er her«, II, 174 ff.
Endelig kan det nævnes, at Clausnitzer, da han
arbejdede paa »Neu-Vollstandigers Marggråfl.
Brandenburgisches Gesang-Buch«, som udkom
1668, omarbejdede Luthers trossalme »Wir glauben all an einen Gott«, saa den fik en kortere og
mere sangbar form. Saaledes har den været op
taget i en del tyske salmebøger.
Koch III, 354-55. Kulp 88. KulpBF 67, 69, 127.
Handbuch s. 197.
Herre (Søde) Jesus, vi er her.
P 193. Gb 3. R 364. KH 406. MB 1. N 4.
D 383. La 4. Hauge 8.
I dit Tempel møde vi. E 375. R 363
Jesus, Frelser, vi er her. La rev 9.
Nynorsk 713.

CLAUSSEN, HEINRICH FERDINAND EMIL
Emil Claussen blev født i Tønder 18. sept. 1832
som søn af Hans Claussen, der var lærer ved
vajsenhuset og seminariet, og hans anden hustru
Mette Marie Schmidt. Han blev student fra Ha
derslev lærde skole 1856 og studerede i Køben
havn, hvor han fik bolig paa Regensen. Han mod
tog mest paavirkning fra Martensen, men glemte
heller aldrig Grundtvig og Søren Kierkegaard.
Han blev teologisk kandidat 1862 og foretog med
støtte fra universitetet en rejse, der baade sigtede
paa helbredelse fra en halslidelse og studier ved
tyske universiteter. 1865 blev han sognepræst i
Dybbøl, hvor han under tysk styre maatte afholde
sig fra at lade sit danske sindelag komme til poli
tisk udtryk. Han blev 12. febr. 1874 gift med Ka
ren Marie Olsen, f. 24. nov. 1835 i Dalby sogn
ved Fakse. De fik en ret enestaaende og frugtbar
præstegerning i Dybbøl og blev der til deres død.
Emil Claussen døde 11. marts 1902 og hustruen
4. sept. samme aar.
Da den dansktalende, men tysksindede general
superintendent B. P. Godt holdt visitats i Dybbøl
1872 skrev han i sin bog bl. a.: »Den af Pastor
Clausen holdte Prædiken var teksttro, logisk anordnet, meget godt udarbejdet i et ædelt og helt
ud korrekt Sprog. Den gjorde et dybt Indtryk,
som den blev holdt med megen Kraft og Varme.
Pastor Clausen er en fremragende begavet, særlig
stor, trofast og ivrig Præst og Sjælesørger, hvem
hele hans Embede og især Sjælesorgen ligger ret
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paa Hjerte,« og derefter skildrer biskoppen nær
mere, hvad der foregaar i kirken og præstegaarden. Efter 25 aars virke havde Emil Claussen en
kirkegang paa 25 °/oDa den kendte præst i Rinkenæs, Emil Wacker,
1876 blev forstander for diakonissestiftelsen i
Flensborg, overtog Emil Claussen to af hans ar
bejder, dels redaktionen af det betydningsfulde
»Kirkeligt Søndagsblad«, dels stillingen som for
mand for »Nordslesvigs evangelisk-lutherske Mis
sions-Forening«, som til sine store møder samlede
tusindvis af deltagere. Til brug ved saadanne mis
sionsfester og kirkelige møder udgav han 1876 den
saakaldte »Missionsharpe«, som oplevede mange
oplag. Den rummer en alsidig, man kan ogsaa sige
»blandet«, samling af sange og salmer, hvoraf de
fleste stammer fra Grundtvig og andre danske
salmister, men der er ogsaa en god del oversæt
telser fra tysk, hvoraf de fleste formodentlig er
oversat af Claussen selv, men hverken som over
sætter eller udgiver har han sit navn i bogen. Tre
af hans oversættelser gik siden ind i den nord
slesvigske salmebog 1889, igen uden Claussens
navn.
Om han end var tilbageholdende i politik, tog
han dog ordet paa fællessynoden i Rendsborg
1894 i anledning af et andragende fra Nordslesvig
om to danske sprogtimer og forsvarede det dan
ske sprogs ret og skønhed. Sammesteds forsvarede
han 1897 grundtvigianerne, som en tidligere taler
havde kaldt en sekt, ved at paavise, at de var ægte
lutheranere, og henvise til, at Danmarks øverste
biskop og mange særdeles ansete præster var
grundtvigianere. Iøvrigt fandt han det urimeligt,
at man frit kunde aabne et Buddhatempel i Ber
lin, men lukkede de danske frimenighedskirker i
Haderslev og Bovlund.
Peder Skau, Bukshave, siger om ham, at han
»var en ildfuld, dyb kristelig Personlighed. Han
tilhørte ikke helt den grundtvigske Retning, men
han var paavirket af dens mægtige Bannerfører,
hvilket han aabent vedkendte sig, selv om han
stod den højkirkelige Retning nærmere«, men
han havde »et blødt Sind, hvorfor enhver Mod
gang tog haardere paa ham end tjenligt var for
hans svagelige Helbred«.
1885 blev Claussen medlem af den sønderjyske
salmebogskommission, som skulde udarbejde en
ny dansk salmebog. Generalsuperintendent Godt
var formand, men var kun med til det første
møde inden sin død. Emil Claussen blev da kon
stitueret som formand, indtil den nye biskop,
Theodor Kaftan, kunde overtage hvervet. I selve
kommissionsarbejdet var han en flittig arbejder.
I den nye salmebog, som fik navnet »Evangelisk
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luthersk Psalmebog for de dansktalende Menig
heder i Slesvig«, fordi man ikke maatte bruge or
det »Nordslesvig« som om dette var noget sær
ligt, havde Claussen behandlet passions- og paaskesalmer og afsnittene »Kors og Gjenvordighed«,
»Guds Lov og Tak« og »De sidste Ting«. Af hans
oversættelser i Missionsharpen blev, sikkert gan
ske uden hans indflydelse, optaget tre: »Lad os
ile«, »Saa tag mig da ved Haanden« og »Store
Gud, vi love dig«. De to førstnævnte blev meget
brugt, og »Saa tag mig da ved Haanden« kan
uden tvivl betegnes som den mest brugte salme i
Sønderjylland indtil 1953. De gik begge videre til
D. Men »Store Gud, vi lover dig«, som vel er den
bedste og mest kirkelige af de tre, maatte i D vige
pladsen for sin søstersalme »Almagts Gud, velsig
net vær«, som formodedes at være videre kendt.
V. Ammundsen i DBL, V, 315-16. Carsten Peter
sen: Slesvigske Præster, Tønder 1938, s. 202 ff.
Peder Skau, Bukshave: »Minder fra mit Liv og
min Tid«, Aarhus 1909, II, s. 176-82. Jørgen
Larsen: Sønderjyllands Kirkehistorie, 1946, s. 142.
Thade Petersen: »Bidrag til Den sønderjydske Sal
mebogs Historie« i Sønderjydske Aarbøger 1944, s.
64. 7*. 73, 76 f, 84 f.
Lad os ile. Se III, 224 ff.
N 601. D 647.
Saa tag mig da ved Haanden. Se V, 9 ff.
N 603. D 543.
(Så ta da mine hender. La rev 865.
So tak daa mine hender. Nynorsk 704)
Store Gud, vi lover dig. Se IV, 428 ff.
N 604.

CLEPHANE, ELIZABETH CECILIA
DOUGLAS
Elizabeth Clephane blev født den 18. juni 1830 i
Edinburgh i et velstillet og fintdannet embeds
mandshjem, saa at sige »i den hegnede faarefold«;
hendes fader Andrew Clephane var sheriff i Fife.
Men hun mistede tidligt sine forældre og kom til
at bo i Melrose i det sydlige Skotland. Hun var
den yngste af tre søstre. En af dem fortæller om
hende, at hun som barn var stille og sky og helst
vilde trække sig tilbage med sine bøger. Efter
haanden som hun blev ældre, blev hun den dyg
tigste af søstrene, var nr. 1 i sin klasse og lærernes
yndling. Hun havde en sand lidenskab for digte.
Blandt syge og lidende fik hun som voksen navnet
»solstraalen«. Præsten, til hvis menighed de tre
søstre hørte i hans forgængers tid, priser dem for
deres fromhed og godgørenhed. De opgav at holde
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hest og vogn for at kunne undvære mere til kriste
lige og humanitære formaal. Elizabeth Clephane
døde allerede den 19. febr. 1869 paa Bridge End
House ved Melrose, nær ved det sted, hvor den
gamle bro stod, som Walter Scott har gjort be
rømt i et par romaner.
Julian nævner 8 af hendes sange, som for det
meste blev offentliggjort efter hendes død i »Fa
mily Treasury« i aarene 1872-74 under fælles
titlen »Breathings on the Border«. Denne titel
hentyder til en introduktion, som redaktøren af
bladet, pastor W. Arnot i Edinburgh, skrev til
disse digte: »Disse linier udtrykker erfaringer, forhaabninger og længsler hos en nylig afdød kristen.
Skrevet lige paa randen af dette liv og med det
forjættede land tegnet for troens øje, synes de for
os at være fodtrin, som er afsat i tidens sand, hvor
dette beskylles af evighedens hav. Disse fodtrin af
en, som den gode hyrde førte gennem ørkenen og
ind til hvilen, kan med Guds hjælp bidrage til at
trøste og vejlede efterfølgende pilgrimme.«
Blandt hendes sange er to blevet kendt og el
sket og optaget i sangbøger og salmebøger over
hele verden, - takket være Ira D. Sankey, som
opdagede dem, satte melodi til dem og sang dem
ind i tusinder af tilhøreres hjerter. Det er »Beneath the Cross of Jesus« (se: »Ved korsets fod
hos Jesus«) og »Ther were ninety and nine that
safely lay« (se: »De ni og halvfems saa rolig laa«).
Julian 238. Carl F. Price: »More Hymn Stories«,
New York 1937, s. 26. David J. Beattie: »The
romance of sacred song«, London (1931), s. 55.
Lovgren II, 214-15. Emil Liedgren: »Den andliga
sången på anglosaxisk mark«, Stockholm 1927, s.
120-22. »Sankeys Liv og Sange«, ovs. af Rakel
Hall, Kristiania 1908, s. 224-5.
De ni og halvfems saa rolig laa. Se I, 145 ff.
SS 646.
Ved korsets fod hos Jesus. Se V, 99 ff.
SS 800.

COGHILL, ANNIE LOUISA, født WALKER
Annie Louisa Walker blev født 1836 i Kiddermore,
Staffordshire, i England. Hendes fader var civil
ingeniør Robert Walker, som rejste til Canada
med sin familie og deltog i anlæget af de store
jernbaner. Haeussler mener, at det var i 1857.
Familien boede en tid i Point Lewis, Quebec, men
fra 1858 i Samia, Ontario. De tre døtre oprettede
en skole, hvor de aabenbart havde til hensigt at
lære canadiske piger engelsk kultur. En af deres
elever har siden fortalt, at de var meget »engel
ske«, stilige og lidt eksklusive, men de var dygtige

lærere, især i historie og engelsk litteratur. Annie
var den yngste og smukkeste. Hun var mild og
venlig, men tit havde hendes ansigt et tankefuldt
og drømmende udtryk. Paa et senere tidspunkt, i
England, skildres hun som en høj, statelig dame
med et karakteristisk ansigt og et indtagende væ
sen.
Men de to ældre søstre døde, og den lille skole
blev lukket. Familien vendte tilbage til England
1863, hvor Annie først havde plads som guver
nante; senere opholdt hun sig hos sin halvkusine,
forfatterinden Margaret Oliphant, hvor hun havde
litterære arbejder og skrev boganmeldelser. Se
nere udgav hun Mrs. Oliphant’s »Autobiography
and Letters«. 1883 blev hun gift med Harry Coghill, en velstillet købmand; de boede i Coghurst
Hall, nær ved Hastings. Hun døde 1907.
Hun efterlod sig et ret stort forfatterskab. Mest
berømt er hendes sang »Work, for the night is
coming«, som hun skrev 1854, kun 18 aar gam
mel. De ældre hymnologer siger, at den er skrevet
i Canada, men enten kan det ikke passe, eller fa
milien maa være kommet dertil før 1854. Men
den blev offentliggjort i Canada i hendes første
digtsamling, »Leaves from the Backwoods« 1859,
og det er ikke umuligt, at den tidligere har været
offentliggjort i et blad. Komponisten Lowel Mason satte melodi til den 1864 og optog den i »The
Song Garden«. Men han havde af melodihensyn
ændret teksten. Forfatterinden misbilligede dette
og fastholdt den oprindeligt tekst i sine samlede
digte »Oak and Maple« 1890, hvor hvert vers
slutter med linjen
Night, when man’s work is done.
Endvidere er der en stavelse mere i den fjerde
linje:
1,4: Work ’mid the springing flowers,
2,4: Rest cometh sure and soon,
3,4: Work for the daylight flies.
Hendes vers, som bærer præg af fin kultur, spæn
der over mange omraader, lige fra det klassisk lit
terære til det humoristiske. Foruden digte har hun
skrevet en lille bog med »Plays for Children« og
endelig seks noveller: »A Canadian Heroine«,
»Against Her Will«, »Hollywood«, »Two Rival
Loves«, »Lay Holme«, »Mary Brown«. Hun havde
mange læsere i England, Canada og USA.
Julian 317, 1622. Patrick 119, 302. Haeussler
602-3. Lovgren II, 285. Ch. S. Nutter and W. F.
Tillett: »The Hymns and Hymn-Writers of the
Church, New York 1915, s. 399.
Arbejd til natten kommer. Se I, 75 f. D 332.
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Arbeid, ti natten kommer. La rev 595.
Verka, tilis natten kommer. Sv 416.
COOK, MARTHA
Om Martha Cook foreligger der kun faa, kort
fattede og modstridende oplysninger. Julian kal
der hende E. D. Martha Cook, født Walker, og
siger, at hun er født 23. juli 1806 og død 15. sept.
1874. Hendes sang »In some way or other the
Lord will provide« (se »En vej eller anden«,
I, 347 ff) skal være blevet offentliggjort o. 1864.
Sankey, som førte hendes sang frem, kalder
hende i de ældre udgaver af »Sacred Songs and
Solos« Mrs. T. J. Cook, i nyere udgaver Mrs
M. W. Cooke, men oplyser ellers ikke noget om
sangen eller forfatterinden.
Thuner kalder hende Martha Elizabeth Duncan Cook (Walker) og siger, at hun er født 1806
i Northumberland, var forfatterinde, levede i Piitsburgh, gift med Lieutnt. William C., død 1874 i
New Jersey.
Forfatterregistret i D kalder hende Martha Ann
Cook.
Caroline Leonard Goodenough kalder hende
Martha A. W. Cook, født Walker, en Bostondame, gift med præsten Parsons Cook, som udgav
et blad, der hed »The Puritan Recorder«. Hen
des sang blev offentliggjort 1864.
Brown and Butterworth siger, at sangen blev
offentliggjort i »The American Messenger« 1870.
Mrs. Martha A. W. Cook var gift med den
kendte kirkemand og udgiver af »The Puritan
Recorder«, Parsons Cook (1800-1865) i Bridge
port, Conn., og overlevede ham efter hans død i
Lynn, Mass. Hun var født Martha Ann Woodbridge, blev derefter Mrs. Hawley, og som enke
blev hun gift med Parsons Cook, hvis anden hu
stru hun var.
De sidst anførte oplysninger er de fyldigste og
synes derved at være de paalideligste. Hvis man
til dem føjer Julians oplysninger om hendes fødsel
og død, kan man nok ikke komme sagen nærmere.
Julian 1573. Thuner nr. 778, s. 526. Caroline
Leonard Goodenough: »High Lights on Hymnists«,
s. 429. Theron Brown and Hezekiel Butterworth:
»The Story of the Hymns and Tunes«, s. 148-49.
En vej eller anden. N 596. D 20.
CORNEILLE, PIERRE. Se V, 328-29.
CRAMER, JOHANN ANDREAS
J. A. Cramer blev født 27. jan. 1723 i Johstadt

COGHILL, ANNIE

ved Annaberg i Erzgebirge som søn af sognepræ
sten Casper Anton Cramer og hustru Juliane
Coith. Han gik i skole i Grimma og studerede teo
logi i Leipzig, hvor han fik magistergraden 1745.
Allerede da var han sammen med Johann Adolph
Schlegel begyndt at udgive tidsskriftet »Bremer
Beitråge«, som blev organ for en kreds af unge
idealistiske digtere, bl. a. Gellert (se V, 299 ff) og
Klopstock (se V, 305 f). 1744 blev Cramer præst
i Crollwitz ved Merseburg, og 1750 blev han hof
præst i Quedlinburg. Da Klopstock var flyttet til
Danmark, fik han J. H. E. Bernstorff til ogsaa at
indbyde Cramer, som 1754 blev tysk hofpræst i
København og blev højt skattet for sine formfuld
endte prædikener og fik stor indflydelse i kredsen
af tyske politikere, digtere og videnskabsmænd,
som dengang var toneangivende i hovedstaden.
Han udgav 1755-62 ti bind prædikener, som si
den blev efterfulgt af mange flere, endvidere fire
bind med poetiske oversættelser af Psalmerne i
aarene 1755-64 og 1757 to bind med kommentar
til Hebræerbrevet. Han fremhævede altid Bibelens
moralske betydning og dens æstetiske værd. Paa
denne baggrund blev han 1764 udnævnt til teolo
gisk professor, skønt han ikke talte dansk. Med
sine alsidige interesser og store gavnelyst udgav
han 1758-61 tidsskriftet »Der nordische Aufseher«, som blev en inspiration for senere danske
tidsskrifter.
Han havde i sine prædikener modigt talt imod
de frivole forhold ved hoffet; det har nok med
virket til, at Struense, da han kom til magten, ind
drog hans embede. Han var da i et par aar super
intendent i Liibeck, men efter Struensees fald ud
nævnte den nye regering ham 1774 til professor
og prokansler ved universitetet i Kiel, fra 1784 til
kansler og kurator. Her blev han til sin død 12.
juni 1788.
Han var to gange gift. Første gang 28. jan. 1749
med Juliane Charlotte Radick (1726-1777), an
den gang 12. jan. 1781 med Margrethe Marie
Scherewien, f. de Falsen (1738-1795); med hende
erhvervede han gaarden Søbo ved Faaborg, hvor
hun var født.
Da St. Petri tyske menighed i København
trængte til en ny og mere fuldstændig salmebog,
havde Cramer 1760 udarbejdet en saadan paa
1000 numre. Ifølge det anonyme forord har han
taget meget hensyn til originalteksterne, og angaaende melodier til nyoptagne salmer henviser
han til Freylinghausen. Da han med dette arbejde
havde vundet megen anerkendelse og selv var an
set som salmedigter, og da han i teologisk hen
sende fulgte med tiden og bevægede sig fra en ret
konservativ supranaturalisme til en mere udpræget
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rationalisme og en optimisme, der stemte overens
med hans væsen, blev det 1775 betroet ham som
professor i Kiel at udarbejde en ny slesvig-holstensk salmebog til afløsning af »das tausendliedrige«, der stammede ned fra Schraders og bar
stærke spor af pietismen. Han var hurtigt fær
dig, men praktiske vanskeligheder forsinkede ar
bejdet, og først 1780 udkom »Allgemeines Gesangbuch« for Slesvig, Holsten, Pinneberg, Altona og
grevskabet Ranzau. Den var kun paa 914 numre,
hvad almuen opfattede som en kristelig tilbage
gang. Den gamle biskop Adam Struensee (den
henrettede ministers fader) erklærede, at den var
skadelig, men han havde ikke længere myndighe
dernes øre. Lessing siger, at naar man har læst et
par salmer af Cramer, kender man dem alle. Men
her var 255 salmer af Cramer, og hans bearbej
delser af ældre salmer har man optalt til 64, men
det tal er alt for lille. Hans gode venner var ogsaa
godt repræsenteret, Klopstock med 70, Balthasar
Munter med 61 og Gellert med 57 salmer, men
nogle af dem har Cramer ogsaa pillet ved.
Denne salmebog blev indført i hertugdømmerne
i fem etaper, gradvis fra syd til nord i løbet af 10
aar, altsaa ogsaa i Nordslesvig til de tyske guds
tjenester. Claus Harms gav den en salut i de be
rømte 95 teser, som han udsendte i anledning af
Lutherjubilæet 1817: »I den gamle salmebog
taltes der om de to steder, vi mennesker har i
vente. I nyere tid har man slaaet Djævelen ihjel
og indsnævret Helvede«. Efterhaanden som der
til Nordslesvig kom en ny præstesiægt, som havde
studeret i Kiel og var paavirket af Claus Harms,
fandt man, at Cramers salmebog faldt stærkt igen
nem i sammenligning med Pontoppidans eller
med Roskilde konvents, som blev indført mange
steder efter Treaarskrigen. Men den holdt sig dog
i 100 aar, til den blev afløst af »Ev.-luth. Gesangbuch der Provinz Schleswig-Holstein« 1884.
Det har sikkert været Cramers tanke, at hans
salmer skulde kunne bruges overalt i Tyskland.
Han har ikke blot en særlig salme for bønderne
i marsken, men i en høstsalme tænker han ogsaa
paa vindyrkerne:
Auf traubenvollen hiigeln schallt
Des winzers lob, und wiederhallt
Von berg auf berg; denn most und wein
Giebt uns der HErr, uns zu erfreun.
Verset er karakteristisk: den gode Gud vil glæde
hele verden, og hele verden glæder sig.
Af Cramers store forfatterskab har man i Tysk
land kun bevaret tre vers, EKG 159, »Das soilt
ihr, Jesu Junger, nie vergessen«, som er sammen

stykket af v. 2, 7 og 11 af en nadversalme: »Du
giengst, o Heiland, hin, fur uns zu leiden«.
Disse tre vers om nadveren, der maner til broderkærlighed, er blevet oversat til norsk af Gustav
Jensen og optaget i La rev 550. I Sverige over
satte Wallin »Betet an, ihr Menschen, bringet«,
oprindelig i »Der nordische Aufseher« 1761 en
vekselsang mellem koret og menigheden, »Betet
an, laszt uns lobsingen«. Oversættelsen »Forr ån
menskoståmmor hordes« blev optaget i Wa 34 og
bevaret i Sv 141. Endvidere oversatte Wallin bord
bønnen »Auf dich, o Vater schauen unsre Blicke«
til svensk »Dig prisa vi, o Herre, du som åter«,
Wa 446, som ikke blev optaget i Sv.
Michael Neiiendam i DBL, V, 451-53. Ehrencron-Muller II, 295-300.
Handbuch 265-66.
KulpBF 159. Brederek II, 1-17. F. Rønning:
Rationalismens Tidsalder I, 1886, s. 49—52. L.
Koch i Kirkeh. Saml. 4, I, 329-32. A. Malling i
»Slesvigs delte Bispedømme« 1949, s. 310-11. J. F.
Johannsen: Historisch-Biographische Nachrichten,
Schleswig 1803, s. 54-57, 343-398.
Jesu disipler, minnes nu, I kjære. La rev 550.
Forr ån månskoståmmor hordes. Wa 34. Sv 141.
Dig prisa vi, o Herre, du som åter. Wa 446.

CRASSELIUS, BARTHOLOMÆUS
Bartholomæus Crasselius (egl. Krasselt) blev født
21. febr. 1667 i Wernsdorf ved Glauchau i Sachsen, hvor hans fader var bødker. Han studerede i
Halle og blev en ivrig discipel af Francke, mere
end ivrig. 1701 blev han præst i Nidda i Wetterau
i Hessen, hvorfra han 1708 blev kaldet til luthersk
præst i Diisseldorf. Her vakte han liv i den lidt
forkomne menighed, men ogsaa uro. Han kunde
ikke lade være med at bringe sine »private affecter« frem i sine vældige bodsprædikener. En visi
tations-kommission formanede ham i 1715 til paa
prædikestolen at holde sig indenfor de teologiske
skranker og iøvrigt være kærlig og sagtmodig over
for sin menighed. Da det ikke hjalp, blev han sus
penderet fire uger og paadrog sig endda baade
pengebøder og fængselsstraf, inden han lovede at
lægge baand paa sig. Vi har ikke bevaret nogen af
hans prædikener, men vi har dog et billede af
hans forkyndelse gennem forskellige bodsdigte,
han udgav som flyveblade, saaledes »Geistliche
Neujahrsposaune« 1710 og »Eine hellposaunende
Zionitische Wåchterstimme« 1718. Under sine
mange kampe sled han sig tidligt op og døde 10.
nov. 1724.
Af hans salmer blev 9 optaget hos Freylinghau
sen 1704. Det er mærkeligt, at denne stridsmand
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har kunnet skrive salmer, der aander en fredfyldt
længsel som »Friede, ach Friede, ach gottlicher
Friede«, og den eneste salme, som endnu er be
varet af ham i EKG 237, »Dir, dir, Jehova, will
ich singen« berømmes som en af de skønneste bedesalmer fra pietismens tid. Den er oversat af
Brorson: »Dig, dig, min Flerre vil jeg prise«, men
kom ikke ind i de danske salmebøger. Man har
nævnt ham som oversætter og bearbejder af den
hollandske salme »Fleylge Jesu! hemelsch voorbeeld«, men de nyere tyske hymnologer stemmer
nærmest for Gottfried Arnold, se »Jesus, hellig
hedens kilde«, III, 46 ff.
Koch IV, 418-21. KulpBF 237. Handbuch 218.
Dig, dig, min Herre, vil jeg prise (Brorson)
Harpen 1863. Lammers. Johnsen.
»Fred« var det Første, Immanuel sagde
(N. J. Holm) Harpen 1829, 190.

CRDGER, JOHANN
Johann Criiger blev født 9. april 1598 i GrossBreese ved Guben i Niederlausitz. Han studerede
i Breslau, Olmiitz i Måhren, og Regensburg, fo
retog en lang studierejse i Østrig, Ungarn, Bohmen og Måhren, blev lærer i Berlin 1615, be
gyndte at studere teologi i Wittenberg 1620, men
blev allerede saa kendt ved udgivelsen af et mu
sikalsk værk »Meditationum musicarum Paradisus
primus« 1622, at han samme aar kunde blive kan
tor ved Nicolaikirken i Berlin og musiklærer ved
gymnasiet i det Graa Kloster. Han var gift to
gange, først 1628 med Maria Beling, der døde ef
ter et forholdsvis kort ægteskab, hvori hun fødte
5 børn, der alle døde som smaa; derefter 1637
med Elisabeth Schmidt, som fik 14 børn, hvoraf
de fleste ogsaa døde som smaa. Der er en mærke
lig lighed mellem Criiger og hans yngre ven Paul
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Gerhardt, baade i sindet, i troens fasthed og i ydre
livsskæbne.
Criiger udgav 1640 »Newes vollkomliches Gesangbuch Augspurgischer Confession«, som blev
den første lutherske salmebog i Berlin, og fik sær
lig betydning ved de melodier, som Criiger kom
ponerede til en del af salmerne. Det fortsatte han
med i de kommende udgaver. Der findes 13 af
hans melodier i Den danske Koralbog.
Den anden udgave af denne bog fik et nyt navn,
under hvilket den blev berømt: »Praxis pietatis
melica. Das ist Vbung der Gottseligkeit in Christlichen und Trostreichen Gesången«, Berlin 1647.
Heri fremkom 18 af Paul Gerhardts salmer. 3. og
4. udgave er forsvundet. I 5. udg. var ialt 82 af
Gerhardts salmer. Der kom 10 udgaver af denne
bog inden Criigers død d. 23. febr. 1662. Dertil
en mængde eftertryk hos andre boghandlere og en
mængde nye udgaver efter hans død.
Endvidere har Criiger lagt melodierne til rette
i en salmebog, der var beregnet for de reformerte
i Berlin, tildels paa kurfyrstindens tilskyndelse.
Det er den saakaldte »Runges salmebog« (skønt
»Praxis« ogsaa udkom hos boghandler Runge).
Dens titel er egentlig: »D. M. Luthers Vnd an
derer vornehmen geistreichen und gelehrten Månner Geistliche Lieder und Psalmen . .. Zu Berlin,
Gedruckt und verleget von Christoff Runge, Im
1653. Jahre.«
Ogsaa i en anden reformert salmebog har han
ordnet musikken: »Psalmen Davids Ambrosii Lobwassers. Nebst des Herrn Lutheri und anderer
gottseliger Månner geistreiche Lieder und Psal
men ... bei Christoph Runge ... 1658.«
Koch IV, 99-108. Otto Brodde: »Johann Criiger«,
Welt des Gesangbuchs, Heft 13. Handbuch 192-4.
Thomas Laub: Luthersk Kirkesang, s. 12. H. Vil
strup i Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1952, 24-25.
Inger-Hanne Stenderup Jensen: »Johann Criiger
og hans kirkemelodier«, sammesteds 1957, 26—40.
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DAHL, JONAS ANTON
Jonas Dahl blev født i Stavanger 14. aug. 1849
som søn af købmand Johan Hendrik Dahl og
Louise Christiane Henriette Gedde. Han blev
student 1867 og teologisk kandidat 1872. Aaret ef
ter blev han personel kapellan hos sognepræsten
ved Frue Kirke i Trondhjem. Den 4. juli 1873
blev han gift med Juliane Marie Fasmer, født 10.
maj 1873, datter af fabriksejer og generalkonsul
H. B. F. Fasmer i Bergen og hustru Emilie Herfordt. 1876 blev Dahl sømandspræst i Amsterdam
og 1880 kaldskapellan i Kongsberg. Derfra flytte
de han 1885 til Stavanger, hvor han først var re
siderende kapellan ved St. Petri kirke og senere
ved Domkirken. 1907 blev han sognepræst i Ullern, hvor han virkede til sin død 5. maj 1919.
Han udgav allerede 1875 en lille digtsamling,
»Den tjenende Kjærlighed«. Han foretog med sti
pendium lange studierejser, idet han syslede med
religionsfilosofiske og religionshistoriske studier, og
udgav »Populære Afhandlinger om Religionen og
Religionerne« 1881 og »Omrids af Indernes Reli
gion« 1885. Paa det skønlitterære omraade slog
han igennem med »Vestanveir« 1896, storslaaende
naturskildinger med indstrøede salmetoner, og
med »Cargadør Sahl«, en slægtsroman fra Bergens-kanten, og flere andre fortællinger, ikke
mindst med livet i Stavanger som baggrund.
Han var saaledes en ret kendt forfatter, da han
1901 udgav en stor samling, »Orgeltoner«, med
100 nye salmer, som han tilegnede den norske
kirke. Her er afsnit om kirken, kirkeaaret, kirke
lige handlinger, kirkearbejdet, familielivet og den
enkelte. Senere fulgte »Religiøse Digte« 1904.
Hans livs samlede bidrag til norsk salmebog og
salmesang, »Norsk Salmeverk«, udkom 1910. Det
er en hel salmebog, som rummer 216 numre, og
Dahl udtaler haabet om, at denne samling maaske
midlertidigt kunde bruges som et tillæg til Land
stad. Det skete i Ullern.
Det er muligt, at han havde haabet, at det
skulde blive betroet ham at revidere Landstads
salmebog. Mærkeligt nok havde en digter som
Knut Hamsun allerede tidligt den samme tanke;
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han skrev 1904 en artikel om salmebogen i tids
skriftet Kringsjaa og fulgte sagen op i 1905 med
et forslag til kirkedepartementet, som sendte det
rundt til biskopperne, hvoraf kun een var stemt
for en revision, een for et tillæg, mens de øvrige
vilde vente. Det vilde regeringen derfor ogsaa. Det
blev til alt held Gustav Jensen (s.d.), som fik op
gaven betroet. Han var heller ikke nogen stor dig
ter, men han stak dybere, og han havde ikke
Dahis paafaldende svagheder.
Jonas Dahis salmer er baaret af en barnlig
fromhed og en ungdommelig frimodighed. Med
kirken som centrum og evangeliet som udgangs
punkt synger han om hverdagens kristendom og
holder en varmhjertet prædiken om tjenende kær
lighed og om troskab i de nærmeste forhold. Han
har virkelig poetisk sans og stor trang til at udtale
sig paa vers, men ogsaa en uhæmmet impulsivitet,
naar han gør det. Men versene flyder saa let og
saa hastigt fra haanden, at han godt kan overse
metriske fejl, tillade knortede ordstillinger og fol
kelige vendinger, der i prosa kunde være friske,
men i poesi stilbrydende. Han har en naturgave,
men mangler kunstnerisk disciplin. Og versene
bliver ikke til salmer, selv om han kalder dem
»orgeltoner«. Det er vise og aandelige sang. Ofte
mangler indholdet originalitet, men hans fromhed,
friskhed og varme kærlighed til kirke, folk og
fædreland er umiskendelig.
Fremhæves maa en god fædrelandssalme »Vår
Gud han signe Norges land«, som hans søn sogne
præst Fasmer Dahl har sat melodi til. I slægt med
den er en salme til 17. maj, »Folkenes Fader, som
til frihet skapte«. Sømandssalmen »Det blåner
vide om Norges kyst« er varm af sømandspræste
lig erfaring. Konfirmationssalmen »Hold fast hvad
du har« er en indtrængende prædiken til de unge.
Tonen om kristeligt tjenersind og henvisning til
Jesu eksempel er fremtrædende, men bliver ofte
til prædiken paa vers. »Gjør din gjerning Gud til
ære« bliver dog baaret op af et skønt poetisk bil
lede.
Norsk biografisk Leksikon, III, 1925, 222—42.
Lampe II, 307 ff. John Stene: »Vår evangeliske
salmeskatt«, Oslo 1933, 126-31. Ksm I, 405-08.
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Holsvik: »Salmediktere i våre salmebøker«, Oslo
1950, 141-45 . Blom Svendsen III, 40-42, 160-61.
Jonas Dahis salmer i de norske salmebøger:
Altets bærer, uten bånd. La rev 156.
Det blåner vide om Norges kyst. La rev 770.
Nynorsk 887.
Det er godt å nynne på. La rev 599.
Nynorsk 847.
Du kirke under Norges fjell. La rev 623.
Nynorsk 852.
En fader forbarmer sig over sin sønn. La rev 484.
Folkenes Fader, som til frihet skapte. La rev 149.
Fra hjertet utgår livet. La rev 488. Nynorsk 820.
Gjør din gjerning Gud til ære. La rev 224.
Nynorsk 757.
Guds engel til Maria kom. La rev 282.
Guds Sønn steg ned at tjene. La rev 290.
Nynorsk 774.
Hold fast hvad du har. La rev 680.
Hvad er jeg, at du kommer. La rev 883.
Like, Gud, med dig. La rev 692.
Lysets Gud, vi lover dig. La rev 461.
Nynorsk 811.
Min Gud og min Frelser, du være mig god.
La rev 876. Nynorsk 908.
Om salighet vi synger. La rev 621. Nynorsk 851.
Satan sier: Spar dig selv. La rev 254.
Som et barn så mangen gang. La rev 275.
Ta vår takk til sist. La rev 65.
Vi bærer til dig vår Herre Gud. La rev 851.
Vi samler glad vårt unge folk. La rev 761.
Vår Frelser og vår mester. La rev 466.
Nynorsk 813.
Vår Gud han signe Norges land. La rev 792.
La rev har altsaa optaget 23 af Jonas Dahis sal
mer. Ingen af dem er oversat til nynorsk, men 10
er optaget i rigsmaalstillæget.

DAHLQUIST, SIGRID HEDVIG NAEMI,
f. JONSSON
Siri Dahlquist blev født i Stockholm 14. marts
1889 som datter af folkeskolelærer Per Jonsson i
Bromma. Hun tog tidligt del i det kirkelige ung
domsarbejde, blev student fra den Wallinske skole
i Stockholm 1907 og fil. kand. 1913. Samme aar
blev hun gift med kapelprædikant Gunnar Dahl
quist i Degerfors, som senere blev sekretær for
den svenske kirkes missionsarbejde.
I 1925 udgav hun digtsamlingen »Liv och långtan«, senere kom der flere.
I Den Svenska Psalmboken er hun repræsente
ret med to originale salmer og to oversættelser.
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Fra studentertiden stammer børnesalmen »Gode
Fader, i din vård«, som oprindelig blev skrevet i
tilslutning til den gamle svenske barnebøn »Gud,
som haver barnen kår«. De er nu i salmebogen
adskilt som nr. 522 og 512. Mest kendt er mis
sionssalmen »Låt nya tankar tolka Kristi bud«
(Sv. 252), hvortil hun fik inspirationen gennem en
udtalelse af Sundar Singh under hans besøg i Sve
rige 1922: »Kristi fem saar - de fem verdensdele!
Hver verdensdel maa tolke sin andel i korset«.
Liedgren siger om den, at den aabner et vidtfav
nende religionshistorisk perspektiv over den krist
ne verdensmission, som aldrig før har fundet ud
tryk i sang, og glemmer dog intet øjeblik, at ind
holdet af vort budskab er Kristus.
»Den kårlek du till vårlden bar« (Sv. 74) er en
oversættelse af George Robson’s »O Christ, Thy
love to all the world«. Men det, som særlig har
interesse for dansk salmehistorie er hendes over
sættelse »Verka, tilis natten kommer« (Sv. 416),
se »Arbejd til natten kommer«, I, 74 f. Mens hun
i slutningen af sin studentertid underviste i reli
gion i den Åhlinske skole i Stockholm, fremkom
hendes frie bearbejdelse af den engelske original
i et udkast til en lektion om luthersk og reformert
syn paa livet og fromheden. Det bærer forholdet
mellem originalteksten og hendes bearbejdelse
netop spor af. Hun har i første vers indføjet en
henvisning til barnedaaben og i v. 4 den lutherske
kaldstanke. Begge dele er kommet med paa dansk
i Niels Møllers oversættelse.
Lovgren III, 105-6. Knud Koch i Præstefor. Blad
1949, s. 262-63.
Arbejd, til natten kommer. Sv 416. D 332.

DASS, PETTER
Petter Dass (saaledes skriver han altid selv) blev
født paa gaarden Nord-Herøy paa øen Herøy,
der hørte til Alstahaug sogn i Helgeland, lidt
syd for den nordlige polarkreds. Man kender fødselsaaret 1647, men ikke maaneden og dagen (6.
juli?). Hans fader hed Peiter Pettersen og havde
maaske familienavnet Dass og blev i almindelig
hed kaldt Dun Dass, fordi han under de religiøse
uroligheder 1635 var udvandret fra Dundee i
Skotland sammen med sin søster Marie. Han bo
satte sig først i Bergen, men kom siden til Helge
land, hvor han blev gift med den kun 17 aar
gamle Maren Falch, som var datter af fogeden
Peter Falch, der tilhørte en anset og udbredt fa
milie. Efter Peiter Dun Dass’s død o. 1654 blev
hun gift med præsten Mogens Petersen Tileman
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i Hadsel i Vesterålen, som skal være død 1664,
hvorefter hun 1670 blev gift med Peter Kristofersen Broch, en nordlænding, som i en ung alder
var kommet til Helgeland og blevet foged der.
Han døde 1707, og Maren Falch overlevede og
saa ham; hun døde 15. juni 1709, 80 aar gammel.
Petter Dass var altsaa kun 6 aar, da han mi
stede sin fader, og da hans unge moder havde
svært ved at forsørge de fem børn, der var i hen
des første ægteskab, synes de at være blevet for
delt blandt familiens medlemmer. Petter kom
til sin moster Anna, der var gift med præsten
Nils Michelsøn Arctander paa Nærøy i Namdalen. Onklen læste med drengen og tænkte, han
skulde være præst; det tænkte mosteren ikke.
Engang havde hun sat ham til at hugge brænde
i stedet for at læse lektier, og da hendes mand
bebrejdende sagde: »Er det paa den maade,
drengen skal studere og blive præst?« svarede
hun: »Hvis der biir en præst af ham, saa bliver
der ogsaa en smør-tønde af min r..«. Hun fik
ham dog at se som præst, og han fik lejlighed til
at gengælde hende, at havde haft det godt i hen
des hus. 1660 kom han i skole i Bergen, hvor
han vist boede hos en faster; men naturlig
vis har han savnet et eget hjem. Han maatte
prøve, »hvad fremmed’ Huse gav; Jeg svæved’ hid
og did Alt under andres Naade; Saa løb min
Ungdoms-Tid.« 1666 kom han til København som
student, hvor han sikkert i de følgende tre aar
har maattet døje adskilligt. »Den Tid var Guld
og Penge mig ikke til Besvær«, nej, men mang
len derpaa var det unægteligt. Han kunde staa
udenfor en boglade og stirre fortabt paa de
smukke bøger, og boghandleren sagde til ham:
Skaf penge, saa skal du faa! Men
Altid vaar tomt i lommen,
Sorrig vaar i min Hu,
En Skilling vaar kierkommen
Ja som en Daller nu.
Jeg skifftet sielff mit Bo,
Paa Ryggen hang en Kappe,
Paa fod en refven sko.
Kappen var studentens sædvanlige dragt, men
den har maaske ikke været finere end skoen.
Efter endt studietid vendte han tilbage til
hjemegnen og fik plads som huslærer hos præsten
Jakob Wirthmand i Vefsn; det fik stor betydning
for ham. Hans elev Steen Wirthmand blev siden
hans kapellan og trofaste ven, og den ældre halv
søster Margaretha Andersdatter (hendes moder
Elisabeth havde tidligere været gift med forgæn
11*
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geren i embedet Anders Sørensen) blev snart
efter Petter Dass’s hustru.
1672 blev han ordineret som »huskapellan»,
dvs. personel kapellan hos præsten Hendrich
Dingkloug i Nesna, der ligesom Vefsn dengang
var et residerende kapellani under Alstahaug. Det
var »et brød uden smør«, og selv om Dingkloug,
i hvis hus han boede, synes at have været ham
en god husbond, saa var han dog her kun »en
tjeners tjener« og maatte i ti aar slide som en
bonde, saa sveden »flød ham af panden«. Da
Dingkloug døde 1681, blev Petter Dass hans ef
terfølger som residerende kapellan i Nesna, og da
sognepræsten i Alstahaug, Peter Meyer, døde 1689,
avancerede Petter Dass til sognepræst i dette
store og rige kald, fødesognet, omgivet af slægt
og venner. Der var i sognet tre residerende ka
pellaner, som i reglen holdt huskapellan; der var
saaledes et helt samfund af gejstlige, i hvilket
Petter Dass var den djærve og elskværdige før
stemand. Han synes ogsaa at have været lykkelig
i sit ægteskab, hvor der var to sønner; den ældste,
Lars, døde dog som skoleelev i Bergen, men den
yngste, Anders, studerede til præst i København,
og 1700 ønskede faderen at »oplade« sit kald for
sønnen, hvilket vil sige, at sønnen skulle have
ventebrev paa kaldet og indtil videre være per
sonel kapellan. Det er nok ikke blevet bevilget
i første omgang; thi ansøgningen blev gentaget i
1702, og først d. 6. april 1704 blev sønnen indsat.
Til den lejlighed kan Petter Dass have digtet den
selvbiografiske sang »Min’ elskelig’ Tilhører«,
se »Om alle mine lemmer«, IV, 203 ff.
Petter Dass var »af person noget lav, af vækst
undersætsig, men haardfør af lemmer«, siger hans
første biograf, sønnesønnen Albert Dass. Selv kal
der han sig en Zachæus. Han havde brug for sin
haardførhed, baade da han under sin opvækst
og i sine første præsteaar var ludfattig, og da han
siden blev sognepræst i det store kald, der nu er
delt i 8 sogne. Der krævedes anstrengende rejser,
farefulde ture paa søen, men han skaanede sig
aldrig, forsømte ingen gudstjeneste, var pligtop
fyldende til det yderste og havde hjerte for men
nesker. Ogsaa den private bedrift krævede meget
af ham. Da han fik de store indtægter i Alsta
haug, kunde han udvide sin virksomhed med
fiskeri og søfart; han havde flere skibe, som sej
lede til Bergen med fisk, og han skal selv have
staaet paa bryggen med dem. Et sagn fortæller
ogsaa, at Kongen under et besøg i Bergen en lør
dag aften saa denne mærkelige præst staa og
arbejde blandt bønderne paa bryggen, og han fik
da lyst til at sætte ham i forlegenhed. Søndag
morgen, da folk gik til kirke, sendte han bud til
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hr. Petter, at han straks skulde komme og prædike
i domkirken. »Da trak Herr Petter Prestekjolen
paa, gik i Kirken og holdt en Præken, som Kon
gen aldrig havde hørt Magen til.« I Bergen boede
dengang præsteenken, salmedigteren Dorothea
Engelbretsdatter; det er i hvert fald sandt, at
han i Bergen ofte hilste paa hende; de vekslede
rimbreve, som er bevaret.
Han var en god og fornuftig husholder, da han
var blevet velstaaende, men tillige meget god
gørende, naar det var ædruelige og flittige folk,
som var kommet i trang. I de haarde aar 1696,
1697 og 1698 udlaante han mange hundrede tøn
der korn til de fattige og reddede mange fra
hungersnød. Ved hans død stod over 2000 rigs
daler ude som laan, en meget stor sum i den tid.
Men trods al haardførhed sled de farefulde sø
rejser og de haarde fjeldture paa hans helbred,
saa han tidligt blev gammel. Han var kun 53 aar,
da han kaldte sig selv en gammel mand og kla
gede over, at han ikke kunne trække sine strøm
per af. Han fik efterhaanden »en krop, opfyldt
med grus og sten« og led frygteligt under disse
»stensmerter«, som det dengang hed, vistnok med
et fællesnavn for flere sygdomme (»Skal jeg en
Draabe af mig faa, Det er, som Aanden ud vil
gaa, Ret ligesom en Syl og Kniv Stod midt
igjennem Lem og Liv«), Men selv i denne tid
med »Sygdoms Suk og Jammersang« udfoldede
han en flittig poetisk virksomhed, hvori hans rige
menneskelighed og hans straalende humør kom
til orde. Efter hans død, hen i august eller først
i september, 1707, var der almindelig landesorg
paa Helgeland. Fiskerne syede et stort kvadrat af
sort vadmel paa deres jægtsejl oppe under raanokken, og den skik holdt sig i 150 aar. Saa lang
en hofsorg har ingen konge haft. Han blev en ren
sagnfigur; ikke blot kunde han mane, — det
kunde mange præster dengang; han var finnernes
overmand i trolddom; han kunde tvinge djævelen
til at ride ham til København, da han juleaften
fik en forsinket besked om, at han skulde prædike
for kongen julemorgen. Det er det norske sagn
om Johannes Blessom og Jutulen, der kan føres
helt tilbage til Saxos fortælling om kong Hadding,
som her er overført paa Petter Dass som et vid
nesbyrd om, hvorledes den dygtige, djærve og
folkekære præst satte menigmands fantasi i sving.
Petter Dass er egentlig slet ikke salmedigter;
han er lejlighedsdigter, folkesanger og folkeopdrager. Det lønner sig at sammenligne ham med
hans store samtidige, ogsaa af skotsk afstamning,
Thomas Kingo, hvis produktion falder i to dele,
salmedigtningen og den verdslige digtning; den
første kan ikke vurderes højt nok; det meste af
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den anden del er ikke mere noget værd. Helt
anderledes med Petter Dass; det meste af hans
digtning er verdslig, og hans aandelige digtning
er ikke beregnet og heller ikke egnet til kirke
brug; men hans enfoldige og mandige gudsfrygt
kommer saa naturligt og selvfølgeligt frem over
det hele, ogsaa i den verdslige digtning, at det
ikke er mærkeligt, at man kan pille vers ud deraf
og sætte dem sammen til salmer.
Hans bryllupsviser, daabsviser, begravelsesviser
er utallige. De blev skrevet, eftersom livet i hans
slægt og store omgangskreds gav anledning dertil.
De vigtigste af hans andre viser er:
»Den norske Dale-Vise«, Kbh. 1683, med be
gyndelsen »Fjeld-Byggen agter paa Tiden«, en
drilagtig skildring af norsk bondeliv.
Tre viser om Bergens brand 19. maj 1702: 1)
»En sørgelig Klage-Vise over Bergens Bys jam
merlige og ynkelige Ødelæggelse« (»Min yndige
Bergen, du dejlige Plan«), 2) »Nye Bergen, nye
Lykke« (»Siger de Skibe, som bruge Seiladser«),
3) »Plaster at lægge paa de brændte Saar« (»O
Herre Gud, benaade dig«),
»Pet. Dassses Levnetsløb fremsat af ham selv
i tvende opbyggelige Sange«, Kbh. u. a. Den før
ste er »Min’ elskelig’ Tilhører«, hvoraf udvalgte
vers danner sangen »Om alle mine lemmer«; den
anden er »En Krop, opfyldt med Grus og Sten«.
Det er muligvis de eneste viser og sange, som
han selv har udgivet eller dog bestemt til en vi
dere udbredelse. Den første blev nok trykt, mens
han levede. Resten blev udbredt i afskrifter, der
gik fra haand til haand i bygderne eller blev
bragt i trykken som herreløst gods af driftige bog
handlere. »Herr Petter-Viser« var den litteratur,
som bonden satte mest pris paa; de udkom derfor
overalt i Norden, elskede af folket, upaaagtede
af de dannede, indtil Welhaven som den første
gjorde opmærksom paa deres værdi; men først i
tiden omkring 1870 begyndte man for alvor at
studere Petter Dass og redde, hvad der kunde red
des af hans litterære efterladenskaber.
Der er desuden en række større værker, som
ogsaa fra hans egen haand er gjort færdige til
udgivelse. Her er hans hovedværk
»Nordlands Trompet eller Beskrivelse over
Nordlands Amt«, Kbh. 1739. Denne levende skil
dring af Nordlands natur, folkeliv og næringsveje
- paa gode klingende vers - var paabegyndt 1678
og blev først afsluttet i forfatterens sidste aar.
Stykkevis kom digtet tidligt i omløb i afskrifter,
men da Petter Dass aldrig selv kom nord for
Helgeland, maatte han søge mundtlige oplysnin
ger om de nordligere egne; det tog tid. Bogen
er stilet i første række til bønder og fiskere »fra
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Verten i Huset til trælende Svend«; nævnt bliver
dog ogsaa »Geistligheds hederlig Ljus« og »velbetrod Øvrigheds Mand«; men snart efter taler
digteren igen om »Leilendingen, Hus-Manden«
og »den strand-siddende Flok«, om »Udliggere,
Kræmmere«, ja endog om »det elskelige kvinde
lig Kjøn... Madammer og ugifte Piger; Dog
synderlig tugtig Gemytter især, Min Hilsen jeg
samtlig tilbyder enhver.« Det skal jo egentlig
ikke forstaas som en rangforordning, blot som et
bevis paa hans folkelige sigte og som et eksem
pel paa hans tone. Han er her uendelig overlegen
i sammenligning med Kingo, som til Griffenfelds
ære forsøgte sig med en beskrivelse af Samsø,
der nu er ulæselig, hvad Nordlands Trompet
ikke er. »Han leker med sproget. Han boltrer sig
med pussige innfall. Hans replikker smeller som
friske flagg i vinden. De klinger som fanfarer,
og de sprudler av humør« (Blom Svendsen).
»Aandelig Tids-Fordriv eller Bibelske ViiseBog, Det er adskillige bibelske Historier, uddra
gen af den hellige Skriftes Bøger«, Kbh. 1711.
De fleste af disse viser henter stoffet fra gl.test.;
den sidste handler om Jesu syv ord paa korset.
Disse viser blev yndet folkelæsning og folkesang,
saaledes historien om Gideon: »I Dommernes
Dage stod Madian op«, men frem for alle »Jepthæ
Løfte«: »Det hændte sig Jeptha, den Gileads
Mand«.
»D. Morten Luthers lille Katekismus, forfattet
i beqvemme Sange under føyelige Melodier«,
Kbh. u. a. Denne fortræffelige bog, som sigtede
til, at ungdommen »skulde lære katekismen syn
gende«, var færdig 1698, fik biskoppens tilladelse
til trykken 1699, dedikationen blev skrevet 1703,
og bogen blev alligevel liggende til forfatterens
død og først udgivet 1714 af fætteren og ung
domsvennen Peter Jesperssøn, der var blevet kgl.
konfessionarius i København. Bogen var tilegnet
ham, og Petter Dass havde bedt ham om at ud
give den. Det er et mærkeligt eksempel paa,
hvorledes Petter Dass tøvede med at udgive selv
sine bedste og mest positive ting. — Han gennemgaar her de 10 bud i 10 sange, trosbekendelsen
i 12 sange, Fadervor i 9, daaben i 2 og nadveren
i 3 og slutter med en hustavle i 12 mindre sange.
Varmt og hjerteligt, i et levende sprog, ofte i
fortrinlig poetisk form fremsætter han sine for
klaringer. Her er f. eks. det første af de 28 vers
om det femte bud:
Fang an, vi vil med HErrens Naade
Det femte Bud betragte vel!
Hvorledes og paa hvad slags Maade
En Mand sin Broder slaaer ihiel?

Naar man skal tale ret af Grunden,
Da skeer et Mord paa tre Maneer,
Endeel med Haand, endeel med Munden,
Endeel og udi Hiertet skeer.
Man bliver formelig spændt paa den nærmere
udførelse af denne disposition.
Da Landstad i sin tid ønskede at fremdrage
brugelige norske salmer, som ikke havde været
optaget i de hidtil brugte danske salmebøger, er
det forstaaeligt, at han gerne vilde have Petter
Dass repræsenteret, og at han især undersøgte
katekismussangene. Her fandt han først og frem
mest den første sang om nadveren »O Jesu, for
din Alter-food« (se I, 244 ff), af hvis 34 vers
han udvalgte 6, hvoraf 5 gik videre til La rev,
mens kun slutningsverset »Dit minde skal, o Jesus,
staa« er optaget i D. Han fandt endvidere 6 an
dre sange, hvoraf han udvalgte vers, som i be
arbejdet skikkelse kunde blive ikke alt for drastige salmer. Se nærmere herom i den efterføl
gende oversigt! Skaar synes, at Landstad har gjort
dette »med kyndigt og kjærligt Skjøn«; men naar
den nævnte salme undtages, er resten ikke meget
værd. Blom Svendsen siger endog, at »om Petter
Dass opstod af sin grav og fikk se disse salmer,
vilde han ikke kjenne sig selv igjen. Men han
vilde kanskje sige som så:
Det vævet er sammen med Halm og Straa
Og strød et scholastiske Pulver oppaa;
Thi se, mig berøves mit Mæle.
Dass var langt mere naturbundet, vidtfavnende
og vældig end som saa; han var frisk og salt som
hav og sø. Han lader sig vanskeligt gøre til en
pyntelig salmedigter.
Hauge var endnu forsigtigere end Landstad.
Han optog blot to salmer og har søgt at gøre en
bedsteborger af nordlandsdigteren. »Hauge tok
og barberte ham og reduserte ham, så han uten å
virke usedvanlig kunde settes like på en benk
i Skiens hedehus« (Blom Svendsen).
Meget heldigere var siden Gustav Jensen, som
allerede 1909 i Ellings »Religiøse Folketoner« var
blevet betaget af en tekst af Petter Dass, af den
anden sang om Fadervor, »Herre Gud, dit dyre
Navn og Ære« (s. d.), hvoraf han siden i sit
»Forslag« 1915 udvalgte tre vers, som blev op
taget i La rev og siden i D. Fundet af disse tre
vers vilde i sig selv være nok til at give Petter
Dass en fin plads ogsaa blandt salmedigtere.
Katekismussangene oplevede en mængde oplag;
man har i det mindste rede paa 25 udgaver. Des
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uden blev en del af sangene trykt enkeltvis og
solgt som gadeviser.
»I Jesu Navn. Epistler og Evangelier sangviis,
forfattet udi beqvemme Melodier, componeret
Epistlerne af Hr. Steen Wirthmand, Evangelierne
af Hr. Peder Dass«, Kiøbenhavn 1723. Her er
Petter Dass gaaet i samarbejde med sin kapellan
og svoger; men begge har følt sig saa bundne af
opgaven, at de nøjes med at sætte teksterne paa
vers uden at forsøge nogen original udformning
eller tildigtning. Ogsaa denne bog fandt stor ud
bredelse.
»Trende bibelske Bøger, nemlig: Ruth, Esther
og Judiths. Udi danske Riim forfattet«, Kbh.
1723. Denne bog staar paa højde med det bedste
i forfatterens produktion, men har alligevel ikke
faaet nogen stor udbredelse, maaske paa grund
af digtenes længde.
Alle disse værker synes at være færdige til tryk
ken fra digterens haand, men med undtagelse af
den først nævnte vise, er de først trykt efter hans
død. Maaske har han i nogen grad manglet digterforfængelighed, maaske har hans fjerne bosted
gjort det vanskeligt, eller de sidste aars sygdom
lagt hindringer i vejen. Men ogsaa det havde den
norske almue en forklaring paa. Man fortæller,
Petter Dass engang havde bestemt at lade sine
bøger trykke i København; han pakkede dem
godt ned i en tønde, for at der ikke skulde kom
me fugtighed til dem, og sendte dem med en
nordlandsjægt til Bergen; men jægten forliste
undervejs i Stathavet. En anden version siger, at
tønden kom vel til Bergen, men der blev den
rodet sammen med andet tøndegods og kom langt
bort til fremmede lande, »hvor de ikke skjønner vort Sprog.«
Vist er det imidlertid, at det er almuen, som
har baaret Petter Dass’s digtning frem, dels ved
at købe de trykte bøger, da de endelig udkom,
dels ved i afskrifter at bevare de utallige lejlig
hedsdigte og viser, indtil en sen eftertid opdagede
deres værd og begyndte at redde, hvad der efter
et par aarhundreders forløb endnu kunde reddes.
Skaar II, 589-592. Ehrencron-Miiller II, 328-333.
Samlede Skrifter. Udg. af A. E. Eriksen. 1-3. Kri
stiania 1874-77. A. E. Eriksen i Bricka IV, 202207. Samme: »Dassiana«, Kria. 1891. H. Blom
Svendsen: »Norsk Salmesang. Arven fra gammel
tid«, s. 159-61, samme: »Landstad og Hauge«, s.
119—124. (Bibliotheca Norvegiæ sacræ. VIII og IX,
Bergen 1935 og 1933). Ivar Holsvik: »Salmedik
tere i våre salmebøker«, Oslo 1950,5.41-45. John
Stene: »Vår evangeliske salmeskatt«, Oslo 1933, s.
41-44. Hans Midbøe: »Petter Dass«, Oslo 1947.
Didrik Arup Seips udgaver af Nordlands Trompet,
Viser og Rim I-II, Alle Evangelia Sangviis for
fattet.
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Petter Dass’s salmer i salmebøgerne.
(Først anføres den originale begyndelse, derefter
de uddrag, som er optaget i salmebøgerne, i alle
tilfælde kun uddrag).
Ach Jammer, Nød, ach Hierte-Saar.
(Katekismus. 4. sang om trosbekendelsen).
Velsignet vær, o Jesu Krist. La 355. La rev
346.
Velsigna ver, du Jesus Krist. Nynorsk 274.
Fang an, vi vil med Herrens Naade.
(Katekismus. 5. bud).
Gjør godt mod dem, som dig mon hade.
La 218.
Gud, jeg tror og det bekiender.
(Katekismus. 9. sang om trosbekendelsen).
Gud, jeg tror og det bekjender. La 248.
Verden i det onde sænkes.
La 157. La rev 140. Nynorsk 741.
(Landstad, inspireret af Petter Dass:
Kirken er til Moder kaaret. La 293.
La rev 276.
Kyrkja er til moder kaara. Nynorsk 217)
Herre Gud! dit dyre Navn og Ære. Se II, 156 ff.
(Katekismus. 2. sang om Fadervor).
Herre Gud, dit dyre navn og ære.
D 7. La rev 25. Nynorsk 32.
Hører I Himle, du Jord tag at mærke.
(Katekismus. 5. sang om trosbekendelsen).
Solen paa Himmelen lukked sit Øie.
La 354. La rev 345.
Min’ elskelig’ Tilhører’. Se IV, 203 ff.
(Særtryk).
Om alle mine lemmer. D 8. La rev 727.
Um alle lemer mine. Nynorsk 564.
O Jesu! for din Alter-Fod. Se I, 244 ff.
(Katekismus. 1. sang om nadveren).
O Jesu, for din Alterfod.
La 58. La rev 698. Nynorsk 549.
Dit minde skal, o Jesus, staa. D 431.
Sødeste Jesu! jeg vilde vel gierne.
(Katekismus. 3. sang om trosbekendelsen).
Her er det Ny, som paa Jorderig skedte.
La 149.
Vi bekiender, veed og troer.
(Katekismus. 2. sang om trosbekendelsen).
Jesus er det bedste Navn. Hauge 489.
Vi vil begynde Det tredie Herrens Bud.
(Katekismus. 3. bud).
Nu Dagen skrider, Og Mørket falder paa.
Hauge 619.
DECIUS, NICOLAUS
Nicolaus Decius (Deeg el. Teech) stammer fra
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Hof a. d. Saale i Nordbayern. Byen Hof og navnet
Decius har givet anledning til, at ældre forskere
har forvekslet ham med Nicolaus Hovesch, idet
man mente, at Decius kom af verbet decere, søm
mer sig, være høvisk, og altsaa var en latinisering
af Hovesch, fra Hof. Men Nicolaus Hovesch var
af pommersk slægt; han nævnes 1517 som præst i
Rostock, 1534 i Stettin, hvor han døde 1541.
Nicolaus Decius er antagelig født o. 1485. Han
gik i skole i Hof, studerede i Leipzig 1501-1505,
blev baccalaureus i de frie kunster og derefter i
utriusqve juris. Saa gik han i kloster, vi ved ikke
hvor, men hans ældre broder var guardian i fran
ciskanerklostret i Hof. Omkring 1515 kom han til
Braunschweig og havde tjeneste ved skolevæsenet.
1519 udnævnte hertug Heinrich II ham til sjæle
sørger og provst ved det adelige benediktiner-non
nekloster Steterburg, hvor hertugens søster Elisa
beth var domina. Paa den tid blev han grebet af
reformationen. 1522 var han en kort tid rektor
ved Lyceum i Hannover, men samme aar vendte
han tilbage til Steterburg, og derefter blev han
lærer ved St. Catharina og Ægidius-skolen i
Braunschweig, hvor Luthers ven, den tidligere
munk, Gottschalk Crusius var begyndt at holde
luthersk gudstjeneste. Til denne gudstjeneste skrev
Decius sine nedennævnte salmer, komponerede
firstemmige melodier og lod et kor synge dem,
hvilket bidrog til, at gudstjenesterne fik stort be
søg.
1523 studerede han reformatorernes teologi i
Wittenberg og fik magistergraden. Da hertug Bogislaw af Pommern i 1524 gerne vilde have endnu
en luthersk præst til Stettin, hvor Paulus von
Rode havde virket et aars tid, anbefalede Luther
Decius, som i Nordtyskland for det meste blev
kaldt von Hofe. I de følgende aar havde evan
geliet vældig fremgang i Stettin, men Decius sy
nes kun at være blevet der til 1527. Maaske er
han blevet gift 1528. Maaske er Matthæus von
Hoffe, som blev immatrikuleret i Konigsberg
1545, hans søn. 1532 synes Decius at have været
præstelig medhjælper i Liebstadt i Østpreussen.
1534 rejste han til den ødelagte by Miihlhausen
ved Elbing, hvor reformerte hollandske flygtninge
var blevet anbragt; men da han ikke kunde leve
af at have sympati med dem, blev han kantor i
Bartenstein og lærer ved latinskolen. Her ser det
ud til, at hertug Albrecht (s.d.) har fået øje paa
ham, idet han 1540 blev hofprædikant og under
kantor i Konigsberg, hvor han sammen med Hans
Kugelmann skulde lede koret. Man skulde synes,
at han endelig var kommet paa sin rette plads,
men 1543 vendte han tilbage til Miihlhausen, hvor
den reformerte koloni var blevet større. Her taber
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vi hans spor, og vi ved ikke, hvor eller hvornaar
han døde.
Maaske er hans omstrejfende liv skyld i, at
man ikke rigtig har kunnet faa hold paa hans
skikkelse og længe har været i tvivl om, at han
var forfatter til tre gode salmer. Oplysningen
derom fremkom ogsaa ret sent, nemlig o. 1600,
og den blev først rigtig kendt hundrede aar senere
i Rehtmeyers »Braunschweigische Kirchen-Historie« III, 1710. Det var ogsaa svært at tænke sig,
at en sydtysker havde skrevet salmer, som utvivl
somt først var fremkommet paa plattysk. Men alle
betænkeligheder blev overvundet, da man fandt
en bog fra 1521, »Summula doctrinarum Ihesu
Christi« af Nicolaus Thesius Curiensis (dvs. fra
Hof). Den indeholder 111 kerneord fra Matthæusevangeliet og blandt latinske distica ogsaa mange
firlinjede plattyske vers. Her var bevis for, at han
som evangelieforkynder digtede paa plattysk alle
rede 1521. Tyske sprogforskere har ogsaa kunnet
skønne, at hans salmer paa nedertysk er skrevet
af en mand, som egentlig havde højtysk sprogfø
lelse, og de er skrevet paa den dialekt, som hører
hjemme i Braunschweig, men paa sine steder ret
tede af bogtrykkeren i Rostock, hvor dialekten
var lidt anderledes.
Da man nu ved, at Decius var en fin musiker
og særlig en dygtig harpespiller, kan der ikke læn
gere være tvivl om rigtigheden af den gamle be
retning, som kalder Decius »en fortræffelig musicus og en retskaffen forkynder af den evangeliske
lære«, idet den tillægger ham baade tekst og me
lodi til følgende tre salmer:
»Aleyne Godt yn der hoege sy eere«, en strofisk
digtning over det latinske Gloria, først trykt 1525,
se nærmere under »Aleneste Gud i Himmerig«,
I, 46. Den er bevaret i EKG 131.
»O Lam Gades vnschiildich«, en strofisk om
digtning af det latinske Agnus Dei. Det ældste
kendte tyske tryk er fra 1531. Den er bevaret i
EKG 55. Se nærmere under »O du Guds Lam
uskyldig«, IV, 33 ff.
»Hyllich ys Godt de vader«, en strofisk omdigt
ning af det latinske Sanctus. Det ældste kendte
tyske tryk er fra 1531.
Men der maa nok have været ældre tryk ogsaa
af de to sidstnævnte, idet alle tre salmer blev
oversat til dansk 1529 (Bruun I, 73, 59, 58), men
den sidste gik kun videre til Tv 116 og Th 126,
ligesom den ogsaa er gaaet af brug i Tyskland.
Der er paafaldende ligheder mellem de tre sal
mer. De er alle oprindelig skrevet paa nedertysk,
de er alle omskrivninger af led i den latinske
messe, de er alle paa tre vers, de er alle forsynet
med melodier af Decius selv, idet han dog har be-
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nyttet ældre kilder til melodierne saavel som til
teksterne.
Med disse tre salmer staar Decius som den før
ste lutherske salmedigter. Hans salmer er blevet
sunget i Braunschweig mere end et aar før Luther
begyndte sin salmesang og begyndte at lede efter
tyske medhjælpere. Først 1539 optog Luther hans
salmer; maaske har Decius været i miskredit paa
grund af sine reformerte sympatier.
Koch I, 419-21. Konrad Ameln i Monatschrift,
43. Jahrg. 1938, s. 225-31, og 45. Jahrg. 1940, s.
9-15. Widding II, 43. Hagelin III, 13-16.
KulpBF 55 og 131. Handbuch s. 52—53.
Aleneste Gud i Himmerig.
M 1529. M 33,61. Tv 99. Th 109. K.
P 141. Gb 5. E 3. R 3. RT2,8i7. KH3.
Æ 105, 106. MB 183. N 6. SS 631. D 360.
La 11. Hauge 3. La rev 21. Nynorsk 20.
Hellig er Gud Fader.
M 1529. M33,37. Tv i 16. Th 126.
O du Guds Lam uskyldig.
M 1529. M33,37. Tv i 18. Th 127. K. P 50.
Gb 26. Æ 71. MB 100. N 124. D 174.
La 65. Hauge 26. Larev 705. Nynorsk 552.
(RTi,635. KH218. S 756. D 365).

DENICKE, DAVID
David Denicke blev født 31. jan. 1603 i Zittau
i Oberlausitz, hvor hans fader var dommer. Han
gik paa gymnasiet i sin fødeby, studerede fra
1619 filosofi og jura ved universitetet i Witten
berg og rejste 1621 til Jena, hvor han fuldendte
sine juridiske studier. Derfra kom han som pri
vatdocent til Konigsberg, var i aarene 16251628 paa flere studierejser til Holland, England
og Frankrig og blev endelig 1629 hovmester for
de to ældste sønner af hertug Ernst af Braunschweig-Liineburg. Hertugen satte pris paa ham og
forfremmede ham fra stilling til stilling, og efter
hertugens død, da hans elever, Christian Lud
wig og Georg Wilhelm, den ene efter den anden,
overtog regeringen, blev han konstitorialraad i
Hannover og fik mange offentlige hverv. Den
kirkelige ledelse blev overdraget ham som ju
rist og hans ven Justus Gesenius (s.d.) som
teolog. Han var en samvittighedsfuld embeds
mand, gudfrygtig og meget godgørende imod de
fattige. Han døde 1. april 1680. Præsten ved St.
Georgs og Jakobskirken i Hannover C. C. Heinemann, som holdt ligtalen over ham ud fra Ps. 16,
8-11, sagde deri: »Han har paa samme maade
som David med Guds hjælp skrevet mange
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aandelige salmer, som blev sunget offentlig (ved
gudstjenesten) hos os, hvilket maaske kun faa
ved.«
Sammen med Gesenius udførte han et stort
salmebogsarbejde. 1646 udgav de i fællesskab
»New Ordentlich Gesang-Buch«, som i 2. udg.
1648 fik tilføjelsen »Zu Befoderung der Privat
Andacht«, og efter endnu en række udgaver mun
dede samarbejdet ud i en officiel salmebog for
hele fyrstendømmet »Das Hannoverische, ordentliche, vollstandige Gesangbuch«, Liineburg 1659.
Naar Heinemann sagde, at kun faa vidste, at
de sang Denickes salmer, hænger det saadan
sammen, at hverken han eller Gesenius satte navn
under deres salmer, saa det ikke er til at afgøre,
hvem af dem der har digtet denne eller hin salme,
som først saa lyset i deres salmebøger. For 20
salmers vedkommende er Denickes forfatterskab
dog bevidnet og almindelig anerkendt. Blandt
disse er »O Gottes Sohn, Herr Jesu Christ«, som
er oversat af Brorson: »O Jesus, troens dyre skat«,
se IV, 174 ff. Adskillige salmer i de nævnte bøger
er bearbejdelser af ældre salmer eller videreførel
ser af ældre motiver. Mange af disse omdigtnin
ger røber baade evner og poetisk forstaaelse,
mange ogsaa det modsatte. Denickes egne salmer
er jævne og hjertevarme og vidner om hans iver
for levende og praktisk kristendom. Ingen af dem
synes nu at være optaget i EKG, men der er en
række bearbejdelser, f. eks. »Nun singet und
seid froh« (In dulci iubilo), som enten er af
Denicke eller Gesenius. Ved deres bearbejdelser
af ældre salmer anviste de en farlig vej, som siden
blev benyttet af folk, som ikke blot vilde ændre
formen, men ogsaa indholdet. Tillige blev de
ophavsmænd til en teksttradition, som har faaet
betydning i Danmark, fordi flere oversættere, f.
eks. Søren Jonæsøn, har lagt den til grund, se
»O Helligaand, kom til os ned«, IV, s. 115.
Koch III, 237-39. Tiimpel II, 374 ff. Handbuch
s. 185. Kulp 41. KulpBF 9, 187. Skaar II, 50.
Denickes salmer i danske og norske salmebøger.
O! dyre Siel, opmuntre dig (Brorson).
(O meine seel, erhebe dich).
P 149. Gb 260.
O, hierte-kiære Gud (Birgitte Kaas).
(Herz-allerliebster Gott).
P313. Gb 113. MB 393.
ChriaT 625. La 202. Hauge 318.
O kjære Herre Gud. La rev 174. Nynorsk 747.
O Jesu! Troens dyre skat (Brorson),
Se IV, 174 ff.
(O Gottes Sohn, Herr Jesu Christ).
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P 300. Gb 198. MB 382. RTi, 756. N 325.
KH 503. D 478.
La 371. Hauge 196. La rev 366.
Om nogen havde al forstand (Ægidius).
(Wenn einer alle Ding verstiind).
Æ 255.
See, kiere Gud, min’ fienders skar (Ægidius).
(Schau, lieber Gott, wie meine Feind).
Æ 331.

Kommt, last euch den Herren lehren).
P311. Gb 351.
O Helligaand, kom til os ned (Søren Jonæsøn).
Se IV, 144 f.
(O Heiliger Geist, kehr bey vns ein. Schirmer).
K. P 124. Gb 243. MB 165. R 271.
N 191. KH 291. D 264.
ChriaT 596. La 19. Hauge 248. La rev 38.
Nynorsk 24.

Salmer af Denicke eller Gesenius:
Den høye Gud, som til min suk sig bøyer
(Brorson).
(Mein hertz und seel den Herren hoch erhebet).
Min Aand ved dig, Algode Gud, sig fryder.
E 60.
Den Naade, Herre, mig forleen (Wexels).
(Gott sagt, dass die nur seelig seyn.
Spegel: Gud sager, at then salig år.
Bearb. af Wallin: Wa 292).
Hauge 146.
Gud, jeg med Kiødets Sands, med Had
(Birgitte Boye).
(O Gott, da ich gar keinen raht).
Gb 151.
Min Gud! dig svor jeg hellig Ed. E 537.
Gud, jeg med hjertens Bøn og Bod. MB 262.
I Christne! reiser Eder snart (Brorson).
Se II, 378 f.
(Ihr Christen seht, dass ihr ausfegt).
P 111. MB 127. PV in. N 144.
I denne morgenstund vil jeg tilføje (Ægidius).
(In dieser Morgenstund wil ich dich loben).
Æ7. P517.
O! Gud, naar jeg betragter her (Birgitte Kaas).
(O Gott, venn ich bey mir betracht).
P487.
Nogle bearbejdelser af Denicke eller Gesenius,
som ligger til grund for danske oversættelser:
Herre Gud, du som randsager mig (ukendt ovs.)
(Herr gott, der du erforschest mich.
H. Vogtherr).
P 180. Gb 345.
(Tidligere ovs. af Erich Krabbe: Th 298).
Hvad lof skal mand dig, o Gud Fader, siunge
(Ægidius).
(Was Lobes soli man dir, o Vater, singen).
Æ 285. P 455.
Hvad Lov skal vi dig, Gud, vor Fader! bringe?
E38.
Kommer hid, af Jesu lærer (Ægidius).
(Kompt, ihr Christen, kompt vnd horet.
Heermann.

DERSCOW, BERNHARD
Bernhard Derschow (eller Derschau) blev født i
Konigsberg 17. juli 1591. Han studerede ved for
skellige tyske universiteter, sidst i Jena, og der
efter vendte han hjem til fødebyen, hvor han blev
præst. Efter Valentin Thilo den ældres (s. d.) død
blev han 1621 førstepræst ved kirken i Altstadt (i
Konigsberg) og senere tillige professor i teologi
ved universitetet. Han døde allerede 13. maj 1639.
Han stod i et godt forhold til sin præstekollega
Georg Weissel (s.d.) og i det hele taget til de
mange andre samtidige salmedigtere i Konigsberg,
Simon Dach, Heinrich Albert (s. d.), Georg Wer
ner (s.d.), Peter Hagen, Georg Mylius, Christorph Wilkovv, Fabian v. Osten, Robert Roberthin og flere. Konigsberg genlød af salmesang.
Derschows salmer fremkom i »Auserlesene Geist
reiche Lieder etc.«, Konigsberg 1639, hvortil han
havde skrevet fortalen. Ingen af dem er bevaret i
EKG, og i det hele synes han at være glemt. Men
nadversalmen »Herr Jesu, dir sey Preiss vnd
Danck« blev oversat af Fr. Rostgaard i »Fire og
Tredive Udvalde Tydske Psalmer« 1738 med be
gyndelsen »O Jesu dig Taksigelse« og blev opta
get i danske og norske salmebøger.
Koch III, 179 f. Tiimpel III, nr. 24-29.
O Jesu, dig Taksigelse.
P 213. Gb 185.
La 71. Hauge 31.

DICK, SIGISMUND CHRISTIAN
Chr. Dick blev født i Trondheim 13. aug. 1815.
Han var søn af krigsraad Andreas Svane Dick og
Johanne Kathrine Kristiane Selmer. Han blev stu
dent fra kathedralskolen i Trondheim 1833 og
teologisk kandidat 1840. Et aars tid senere blev
han personel kapellan hos sognepræsten paa Inderøy og passede efter sognepræstens død dette
embede til 1844. Derefter var han personel kapel
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lan hos sognepræsten i Oppdal til 1856, blev sog
nepræst paa Aukra (Akerø) 1857, fra 1862 provst
for Ydre Romsdals provsti, 1870 residerende ka
pellan ved domkirken i Kristianssand og 1879 sog
nepræst i Ås, hvor han døde ret pludselig 27. maj
1882.
Han blev 1849 gift med Elsebe Katharina Parelius, datter af provst Jakob v. d. Lippe Parelius
i Meldal ved Trondheim.
Det fortælles, at han en dag i 1851, da han
holdt gudstjeneste i Lønset kapel, som hørte un
der Oppdal, steg frem i kordøren og bekendte, at
han ikke hidtil havde været en kristen, men nu
vilde være det. Han faldt paa knæ, mens en mand
sang Brorsons salme »Hvor er det godt at lande«.
Efter den tid var han en frimodig kristen, sluttede
sig til dem, han før havde spottet, og var ivrigt
med i indre og ydre missionsarbejde. Folk holdt
af at høre hans prædikener, selv om han læste
dem op, men bedst var det, naar han i slutningen
frit føjede et par ord til.
Han udgav »Aandelige Sange for Lægfolk«
1859, »Troens Harpe« 1861, »Korte Morgen- og
Aftenbønner« 1861, hvortil der ogsaa var salmer.
Endvidere tre hæfter med »Aandelige Sange til
Opbyggelse« (af Brorson, Dick og Skouge) 186064. Desuden udgav han mange prædikener, dertil
oversættelser af Chr. Scriver, Johann Arndt og
C. O. Rosenius, mest af den sidste, bl. a. hans
store udlæggelse af Romerbrevet og hans hus
andagtsbog.
De fleste af Dicks sange er nu glemt. Det, som
fik mest betydning, var hans oversættelse af Ahnfelts sange, hæfte 5-12, 1863-77. ffan bar des
uden rettet den oversættelse af de fire første hæf
ter, som var foretaget af Emilia Ahnfelt-Laurin
(s.d.) under mærket A. L. Deres arbejde kan
sammenlignes ved oversættelsen af »Ængstede
hjerte, op af din smerte«, V, s. 238, men det var
en anden oversættelse, som blev optaget i D 515.
Mest heldig har Dick været med »Frydetonen
gaar mod tronen«, hvor det i det væsentligste er
hans oversættelse, som er optaget i salmebogen.
Han har ogsaa oversat Lina Sandells »Herre,
samia oss nu alle«, hvoraf det første vers er op
taget i La rev.
Ahnfelt (s.d.) besøgte provst Dick flere gange,
og der udviklede sig et varmt venskab mellem de
to mænd. To af Dicks sange blev oversat til
svensk og optaget hos Ahnfelt, »En Mand saa ta
lende her staar« og »Hvert Menneske er som et
Nul«, nr. 161 og 125.
Halvorsen II, 147-48. Lars Aanestad i »Kristen
sang og musikk« I, Oslo 1962, sp. 480-81. Oscar
Lovgren: »Oscar Ahnfelt«, 1966, s. 48-49.
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Frydetonen gaar mod tronen. D 228.
Ængstede hjerte, op af din smerte. D 515.
Herre, samle nu oss alle. La rev 20.

DORING, CARL AUGUST
Carl August Doring blev født 22. jan. 1783 i
Mark-Alvensleben, en landsby i nærheden af
Magdeburg, hvor hans fader Benjamin Leberecht
Doring, var skovrider. 1796 kom han i skole i
Magdeburg og boede i huset hos skomager Ru
ben, hvis hjem var et samlingssted for Brødreme
nighedens folk. Fra 1801 studerede han i Halle,
men da hverken den tørre, rationalistiske teologi
eller det mere fugtige studenterliv tiltalte ham,
fandt han sin trøst i den klassiske digtning, især
Homer, og 1803 udgav han en digtsamling. Efter
nogle aars virksomhed som huslærer kom han
1808 til klosterskolen i Bergen ved Magdeburg,
hvor han paany traf skomager Ruben og Brødre
menighedens venner, under hvis paavirkning han
oplevede et afgørende kristeligt gennembrud. Da
Napoleon 1810 lukkede skolen, blev Doring hus
lærer i Helmsdorf ved Eisleben, og her stiftede
han sammen med nogle venner en forening til ud
givelse af kristelige traktater og bøger; det blev
en stor og meget omfattende virksomhed.
1814 blev Doring præst i Magdeburg, 1815 i
Eisleben og 1816 i Elberfeld, som blev udgangs
punktet for hans omfattende arbejde. Han udgav
1815 »Allerlei flir allerlei Leser«, som blev meget
udbredt, og senere en prædikensamling om de
troendes indre liv. Han henvendte sig i sine skrif
ter til det jævne folk, især til ungdommen, og
vilde »gerne bære alle paa ryggen ind i Himlen«.
Paa rejser havde han kufferten fuld af bøger og
traktater, som han uddelte. Han talte med man
den paa gaden og havde samtidig en saadan takt
og menneskekundskab, at samtalen blev frugtbar.
Hjemme i sin menighed var han højagtet. Han
var kort sagt en ægte missionsmand, før den Indre
Mission endnu var opstaaet i Tyskland.
Hans reformerte medarbejder i Elberfeld, Fr.
Wilh. Krummacher, siger om ham, at han i or
dets bedste betydning var et elskværdigt menne
ske, en helt igennem digterisk natur, i teologien
en ægte lutheraner, hvis kærlighed til mennesker
utrætteligt søgte at overtale dem til tro.
Han sled sig op. 1838 fik han en lungesygdom,
som 1843 gik over til tuberkulose, og 17. jan. 1844
døde han. Kort forinden havde hans hustru spurgt
ham, hvordan han havde det, og han havde sva
ret: »Dejligt, stadig dejligere!«
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Paa dødslejet havde han digtet salmen »Es
wogt in mir ein reicher Liederquell«, og den be
gyndelse passer. Han har digtet over 1200 salmer.
Om morgenen sad han ved skrivebordet og bad
og digtede, og om aftenen sad han paa højen ude
i haven og digtede og bad. Men hans salmer blev
mest fromme tanker og prædikener paa vers, uden
egentlig poetisk flugt og anskuelighed, hastværks
arbejde, som sjældent naaede en fuldendt form.
Foruden hexametre, epigrammer, lyriske digte,
elegier og sonetter, oder og hymner udgav han føl
gende samlinger med salmer:
»Christliche Gesange«, Halle 1814. Her er 28
salmer, og i en senere udgave, Elberfeld 1817, er
tilføjet 34 nye.
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»Christliches Haus-Gesangbuch«, I, Elberfeld
1821. Her er 515 salmer af Doring foruden sal
mer af andre forfattere. I andet oplag 1825 er
tilføjet 115 nye. Anden del af denne bog udkom
1830 med 551 nye salmer.
I første del af bogen findes »Immer noch
strahlst du«, som Landstad har oversat, og som
fra Norge fandt vej til Sønderjylland, se »Lover
den Herre, hvis reddende kærlighed sender«, III,
253 f. I Tyskland er ingen af Dorings salmer be
varet i EKG.
Koch VII, 159-68. Kulp 471. Skaar II, 34-36.
Lover den Herre, hvis reddende kærlighed sender.
N 465. La 364. La rev 355. Nynorsk 278.

E
EBER, PAUL
Paul Eber blev født 8. nov. 15 u i Kitzingen i
Nederfranken som søn af skrædder Johannes Eber
og hustru Margaretha Pflaum. Da han havde
gode evner, blev han trods forældrenes fattigdom
sendt til gymnasiet i Ansbach 1523, men samme
aar døde hans moder, og aaret efter blev han selv
farligt syg, blev hentet hjem, men faldt af hesten
og blev slæbt ved stigbøjlen, saa han paadrog sig
en rygskade og blev pukkelrygget. Efter et aars
hvile kom han paa det evangeliske gymnasium i
Nurnberg med understøttelse af raadet og rige
folk fra byen. Her var Joachim Camerarius hans
lærer og blev hans ven for livet.
Ved paasketid 1532 drog han til Wittenberg for
at lære hos »nutidens Elias og Elisa«; saadan
kaldte han Luther og Melanchthon, hvis venskab
han vandt ved sin dygtighed og smukke livsførelse.
Især kom han til at staa Melanchthon meget nær,
blev hans fortrolige og i mange vigtige sager hans
sekretær, saa man spøgende kaldte ham »Philippi
Repertorium«. Det var ogsaa Melanchthon, som
valgte en kone til ham, den ærbare jomfru Helena
Kiiffner fra Leipzig, med hvem han giftede sig
13. sept. 1541; hun blev ham en from og gudfryg
tig hustru og skænkede ham 14 børn, hvoraf dog
kun to sønner og to døtre overlevede ham. Han
har sat sin Helena et æresminde i den smukke
nytaarsalme »Helfft mir Gotts gute preisen«,
hvor begyndelsesbogstaverne i versene danner nav
net Helena; se »Guds godhed vil vi prise«, II,
61 ff.
Allerede 1536 var han blevet docent ved det
filosofiske fakultet. 1541 blev han professor i la
tinsk grammatik, senere i fysik; han underviste i
naturhistorie, verdenshistorie, ja endog i anatomi.
Men snart kom der svære tider. Luther døde, og
den Schmalkaldiske krig brød ud. De fleste stu
denter og professorer flygtede fra Wittenberg,
kun Bugenhagen, Cruziger og Eber blev tilbage.
Da bad de ofte Josafats bøn i 2. Krøn. 20, 6-12,
over hvilken Eber siden skrev sin kendte salme
»Wenn wir in hochsten noten sein«, se »Naar i
den største nød vi staa«, IV, 4 ff. Det er ikke no

gen kampsalme. Det er Melanchthons discipel,
som fører ordet: kun hengivelse, anraabelse om
hjælp. Men fjenden kom; hertug Moritz lukkede
universitetet, og Eber maatte skjule sig forskellige
steder med sin familie. Da det blev genaabnet
1548 vendte han straks tilbage. 1551/52 var han
rektor. Men saa kom der atter hjemsøgeiser, pest
og dyrtid. Alene af præsterne døde 250 af pesten.
1556 blev han professor i hebraisk, kort efter slots
præst i Wittenberg og 1558 Bugenhagens efterføl
ger som førstepræst i byen og generalsuperinten
dent i kurfyrstendømmet Sachsen, og nu var det
ham, som havde ansvaret for de hjemsøgte menig
heder, som han maatte finde nye præster til.
Efter nogen tøven tog Eber den teologiske dok
torgrad 1559. Da Melanchthon endelig havde
faaet sin Paulus saa vidt, kunde han lægge sig til
at dø i fred, og Eber overtog det aandelige fører
skab i Wittenberg. Angrebene paa philippisternes
nadverlære vendte sig nu mod ham, indtil han
1562 afværgede dem med en luthersk bekendelse.
1568 stod han i spidsen for Wittenberg-teologerne
under religionssamtalerne med Jena-teologerne i
Altenburg (om de gode gerninger, den frie vilje
og retfærdiggørelsen), og efter 20 ugers diskus
sion vendte han tilbage med hovedpine og et sørg
modigt hjerte, fordi Jena-teologerne havde stemp
let wittenbergerne som folk, der ikke burde have
adgang til nadveren eller til at være daabsvidner.
Bedrøvelsen svækkede hans modstandskraft over
for det kolde vintervejr, og da han kom hjem,
døde i løbet af kort tid hans hustru og to andre af
hans familie. Det blev for meget for ham; han
døde 10. dec. 1569, efter at have styrket sig til
den sidste kamp ved at bede sin egen salme om
en salig afsked: »Herr Jesu Christ, war Mensch
und Gott«, se »Vor Herre Jesus, Gud og mand«
og dens sideskud »Naar syn og hørelse forgaar«,
V, 172 ff.
Næst efter Luther er han den betydeligste sal
medigter blandt wittenbergerne. Hans salmer har
en god form, et barnligt, enfoldigt og hjertevarmt
indhold; man mærker ofte, at de er skrevet for
hans børn. Af et brev fra 1551, hvori han kalder
sig »Musicae amantissimus«, kan man skønne, at
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flere af hans salmer allerede maa være velkendte.
Traditionen har tillagt ham 17, men med sikker
hed kan man kun tilskrive ham de tre, som alle
rede er nævnt, samt hans oversættelse af Me
lanchthons »Dicimus grates, tibi summe rerum«,
se »O gode Gud, vi takker dig«, IV, 73 ff. Alle
hans fire »sikre« salmer er bevaret i EKG og
oversatte til dansk. Det er ret enestaaende.
Ebers børn satte deres fader og reformationen
et værdigt minde, idet de lod Lucas Cranach d. y.
male et stort billede af Kristi vinbjerg, hvor ka
tolikkerne paa den venstre side ødelægger alt,
mens Luther paa højre side bereder jorden med
hakken, Melanchthon og Joh. Forster bringer
vand fra brønden, Bugenhagen og Cruziger slaar
pæle i jorden, og Paul Eber binder rankerne op.
Koch I, 271-78. Kulp 309. KulpBF 37, 115,
282.314. Handbuch 89-91. Skaar II, 417. Lars
Aanestad i Concordia 1959, s. 194-98.
Guds Godhed ville vi prise. Se II, 61 ff.
(Th82) Th86,ig. K. P 25. Gb 15. R 52.
KH 36. Æ 62. MB 59. N 499. D 667.
La 174. Hauge 83.
Naar vi i største nøden staa. Se IV, 4 ff.
Th 266. K. P 545. Gb 116. Æ 339. MB 702.
La 220. Hauge 107.
Naar vi i Nød og Fare staa. E 67.
Naar vi i største Nød mon staae.
R 428. N 544. La rev 197.
Naar i den største nød vi staa.
RT2,943- KH522. D564.
Naar me i største naud lyt staa. Nynorsk 162.
O gode Gud, vi takke dig. R 21. KH 28.
Herre Jesu Christ sand Mennisk oc Gud.
Se V, 172 ff.
Th 335. K. P 472. Gb 57.
Herre Jesu Christ sand Gud oc Mand.
Th82. Mol. Gas. La 548. Hauge 324.
O Jesu Christ! Guds Salvede. E 412.
Herr Jesu! Gud og menniske. Æ 381.
Min Herre Christe, Gud og Mand. MB 607.
Min Herre Christ, sand Gud og Mand. N 556.
Vor Herre Jesus, Gud og Mand.
RT2,984. KH629. D6n.
O Herre Krist, sann Gud og mann.
La rev 603. Nynorsk 476 (Aa Herre...).
Naar Syn og Hørelse forgaaer.
R551. KH 634. D617.
EHRENBORG, BETTY. Se Posse, C. E., født
Ehrenborg.

ELMENHORST, HEINRICH
Heinrich Elmenhorst blev født 19. okt. 1632 i
Parchim i Mecklenburg. Han studerede teologi i
Leipzig, hvor han 1653 blev magister, og derefter
studerede han videre i Wittenberg. 1660 blev han
diakon ved Cathrinekirken i Hamburg, hvor han
1667 blev forfremmet til ærkediakon og 1670 til
sognepræst.
Han var meget interesseret i musik, navnlig i
operaforestillinger, og medvirkede til, at der i
1677 blev oprettet et operahus i Hamburg, saa
borgerne kunde opleve, hvad man hidtil kun hav
de set ved fyrstehoffer. Elmenhorst selv fik opført
operaen »Michal og David« 1679 og »Charitine,
eine geistliche Opera« 1681. Det gav anledning
til, at pietisterne i Hamburg rejste en storm mod
operaspil i almindelighed og Elmenhorst i særde
leshed, men han forsvarede sig i prædikener, som
blev udgivet. Han maatte ogsaa forsvare sig, fordi
han havde bygget et privathus, hvor han og hans
hustru Cathrine Elisabethe Corfinius boede. De
var barnløse.
Han udgav 1681 »Geistliche Lieder, theils auf
die Hohen Feste, theils auf die Passion oder Lei
den Christi, theils auf unterschiedliche Vorfallungen im Christenthum gerichtet«. Her er 30 salmer
med melodier af lægen Johann Wolfgang Frank,
bl. a. »Du schenkest mir dich selbst«, som Brorson
har oversat, og nadversalmen »Singe nun, erfreuter Mund«, som Rostgaard har oversat. 1682 ud
kom 25 nye lejlighedssalmer som en fortsættelse
af tredje afdeling af den første samling. Samlet
blev disse salmer udgivet 1685.
Endelig kom 1700 »Geistreiche Lieder« med
tilføjelse af nye salmer, saa antallet kom op paa
100.
Elmenhorst døde 21. maj 1704. Ingen af hans
salmer er bevaret i EKG.
Koch V, 365-69.
Du skenker mig dig selv (Brorson)
(Du schenkest mir dich selbst)
P 428. Gb 183.
La 314. Hauge 458. La rev 300. Nynorsk 776.
Syng, min Mund, bliv stedse ved (Rostgaard)
(Singe nun, erfreuter Mund)
P 216. Gb 30.
Hauge 461.
Sørge, hvem som sørge vil (ukendt oversætter)
(Stell, o Herz, dein Trauern ein. 1682)
Tus.
EMPEYTAZ, HENRI LOUIS

EKLUND, JOHAN ALFRED. Se V, 267-71.

H. L. Empeytaz blev født i Geneve 1790, samme
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aar som hans familie, der stammede fra Poyols,
fik borgerret i byen. Han studerede teologi, men
blev strøget af listen over de teologiske studenter,
fordi han havde ledet forbudte religiøse forsam
linger. Han forlod byen og drog med baronesse
von Kriidener til Le Ban de la Roche i Vogeserne,
videre til Tyskland, Paris og 1816 til Aarau, hvor
han skrev »Considération sur la divinité de JésusChrist«.
Endvidere udgav han »Psaumes et Cantiques
spirituels«, Basel 1817, hvori han offentliggjorde
sin senere saa berømte oversættelse »Grand Dieu,
nous te bénissons«. Samme aar vendte han tilbage
til Geneve, hvor han grundede kirken »Bourg de
Four«. For denne menighed samlede han en sal
mebog, der udkom 1824. Se nærmere under »Al
magts Gud, velsignet vær«, I, 59 ff.
Julian 1128. Historisch-Biographisches Lexikon
der Schweiz, Neuenburg 1926, III, s. 31.
Almagts Gud, velsignet vær. D 312.

ENGELBRETSDATTER, DOROTHE
Dorothe Engelbretsdatter blev født i Bergen 16.
jan. 1634 som datter af rektor, senere sognepræst
ved domkirken, Engelbret Jørgensen og dennes
anden hustru Anna Wrangel. Hun blev sandsyn
ligvis opkaldt efter hans første hustru Dorotea
Due. Om hendes barndom i den livlige handelsby,
hvor det tyske element gjorde sig saa stærkt gæl
dende, ved vi ikke meget. Hun var tre aar i Kø
benhavn i sin tidlige ungdom, men var dog kun
18 aar gammel, da hun i Bergen blev gift med
Ambrosius Hardenbeck, som 1851 var blevet ka
pellan ved domkirken. Han var søn af organisten
ved den tyske kirke, gik i skole først i Bergen, der
efter i Rostock, studerede i København, hvor han
1645 blev magister. Et æredigt til hustruen, som
efter datidens skik er optrykt i hendes bøger (sam
men med mange andres), er affattet paa tysk.
Selv om Dorothe Engelbretsdatter meget vel kan
have kendt de danske bøger om den nyere rimekunst (Plans Mikkelsen Ravns og Søren Poulsen
Gotlænders), er det dog nok saa sandsynligt, at
hendes korrekte vers er blevet til under paavirkning af den daværende tyske salmedigtning.
I ægteskabet fødtes der 9 børn, 5 sønner og 4
døtre, men tre af sønnerne og alle døtrene døde
som børn eller unge. Hendes mand, som efter
fulgte sin svigerfader som sognepræst ved dom
kirken 1659, og som 1671 blev provst over Nordhordlands provsti, døde 1683. Det er sandsynligt,
at disse sorger har drevet hende til, ikke blot at
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søge trøst hos Gud, men ogsaa at give dette ud
tryk i poesi. Det har givet hendes salmer det stær
ke drag af verdens-træthed og himmellængsel.
Da hendes første og bedste bog, »Sjælens SangOffer«, udkom 1677, blev hun med eet slag be
rømt i hele Norden. Hun blev hævet til skyerne
af kirkemænd og digtere, og hun vandt i høj grad
det jævne norske folks kærlighed. Den sidste har
hun bevaret. Man kaldte hende den 10. muse og
mente, at hun var den største digter i Norden.
Ogsaa Kingo er med i hyldestkoret. Da hun i
aarene lige efter sin mands død opholdt sig i Kø
benhavn, traf de sammen hos højesteretsassessor
Schøller, hvor de efter datidens mode skulde hilse
bordet rundt med et rim. Kingo sagde:
Jeg skulde rimet før, men vidste ikke hvad,
for Mesterinden mig saa nær paa armen sad.
Hun svarede:
O mageløs Poet, hvi kalder hånd mig saa?
at hånd er Mester kand al Verden skjønne paa.
Det har eftertiden givet hende ret i. - Da hun
senere udgav sit »Taare-Offer«, skriver Kingo et
hyldestdigt, som begynder:
Gaar nu, gaar hen i Ni berømteste Gudinder
At bukke Eder dybt for en aff Nordens Qvinder.
Det slutter med, at karlene, de Drosse-Pinde, som
ikke vil studere, kan tage hendes rok og give sig
til at spinde og hegle hamp og hør, mens hun gør
sig priselig med pen og hjerne.
Denne høje vurdering af hendes poesi, som næ
sten hele datiden delte, hænger nok sammen med
det usædvanlige i, at en kvinde optraadte som
digter. Man sammenligner hendes salmer med
Deboras og Marias lovsange, og med en blanding
af stolthed og beskeden ynde understreger hun
ofte selv sit køn og henter sine billeder fra kvin
dens gerning.
Hun har afgjorte evner for verset, men hun har
en hang til brug at fremmedord, som gør sig godt
i rimbrevet, men støder i salmen; derimod kan
man ikke, som mange i datiden gjorde, bebrejde
hende brugen af norske vendinger; de er endda
slet ikke særlig paafaldende.
Christian V bevilgede hende 1684, som en slags
digtergage, fuld skattefrihed paa livstid; ogsaa for
nemme venner støttede hende i hendes enkestand,
men hun oplevede dog sikkert ikke blot en stille,
men ogsaa en fattig alderdom, stadig bosat i Ber
gen. Hun døde 19. febr. 1716. Holberg, som hu
ske hende fra sin ungdom og kalder hende den
største poetinde, som de nordiske riger har haft,
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mindes især de højst umoderne klæder, den gamle
kvinde bar; »jeg mindes ikke paa de tider at have
set nogen saaledes koefferet.«
Foruden mange digte, som blev optaget i for
skellige samlinger, som andre udgav, har hun selv
udgivet:
»Siælens Sang-Offer Indeholdende Gudelige
Sange paa de Fornemste Fester/ tillige med andre
sær Himmelske Sange/ saa og om Syndernis For
ladelse/ og Fortrøstning paa Guds Naade/ Mod
Fortuilelse og Utaalmodighed/ Verdens Omskif
telse og de Fortrædeligis Tunger: Trøst mod Dø
den og Dommen/ og glæden for de Vdvalde efter
dennem begge: Aften- og Morgen-Sange/ i Talled
36/ Item Morgen- og Aften Sucke Enfoldelig ved
Guds Naade sammensat af den Der Er Dig Høye
Himmel-Gud/ som sin Siælis Brudgom al Ære og
Tieniste skyldig. Christiania trøgt hos Michel Tomesøn: Privilig: bogtrycher Ao. 1678.
Første udgave er gaaet tabt. Et norsk eftertryk
fra samme aar er ligeledes tabt, men en afskrift
deraf er bevaret. Det tredie tryk kom hos Cassube
ca. 1680-81. Den fjerde udgave kom hos Chri
stian Geertsøn og er besørget af hende selv og altsaa i grunden anden legitime udgave. Den femte
udgave 1685 var noget revideret af forfatterinden,
og den sjette udgave 1699 blev den endelige. Nye
sange var efterhaanden kommet til.
Heraf har P optaget »Dagen viger og gaar
bort«, se I, 133 f., og »Naar jeg mine feyl vil
skue«. Landstad optog fire, og samme antal er be
varet i La rev.
I de ældste udgaver af bogen findes følgende
paa én gang beskedne og selvfølende slutnings
digt:
Nu da i JEsu Naffn/ her endis mine Sange/
O loffved være Gud/ mangfoldig Tusind gange/
Jeg tror hånd ey forsmaar det Offer jeg
frembar.
Hånd fordrer icke meer/ end hånd mig
gifved har.
Smaa Fugle verper kun smaa Æg som dennem
sømmer.
Om end min diet er slæt/ Guds Kraft jeg
dog berømmer.
Al Ære hannem skee/ ham bør aleene Priis/
Saa slutter jeg alting paa simpel Qvinde viis.
»Taare-Offer Gudelige Siæle til Underviisning/
der vil vide hvad Poenitentzis Fagter formaar.
Somt effter Trøst og Taare-Kilden/ simpelt udsat
paa Vers for en Liebhaber aff Poesi og kommer
fra et sørgende Gemyt der stunder til Himmelen
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Fra Verden Den Enlige Døer Som .ditid Haster
Bort.« Kiøbenhafn, Aar 1685.
De fremhævede bogstaver røber forfatternav
net: Dorothe Engelbrets Datter Salig Ambrosius
HardenBecks.
Det er et stort samlet digt i alexandriner, fri
digterisk bearbejdelse af visse afsnit i Peder Møl
lers »Taare- og Trøste-Kilde, der igen var en
oversættelse af Heinrich Mullers »Thrånen- und
Trostquelle«. Men i slutningen er der tre mindre
afsnit: Den Food-tørrende Synderinde, Den kys
sende Synderinde, Den salvende Synderinde. De
to sidste er i andre versemaal med vedføjede me
lodier.
»Et Christeligt Valet Fra Verden/ og Længsel
Efter Himmelen/ Andraget For Hierternis Rand
sager/ Det store Verdens Lius«, Kiøb. 1698. Her
er tre afskedsdigte, hvoraf det sidste begynder:
»Nu har den Bergens Debora For ingen Sorg at
grue....«
De to første af disse samlinger blev forenet til
én bog, som kom i mangfoldige oplag og blev
yndet almuelæsning i mere end halvandet hun
drede aar. Og navnlig af Taare-Ofret kunde det
indtryk vel fæstne sig, at Dorothe Engelbretsdat
ter var en taarepersende sangerinde. Man maa
huske, hvor mange hun havde mistet af sine nær
meste; men man maa ogsaa huske, at bodsstem
ningen ikke blot var hendes, men var tidens. Vi
kender den fra Kingo.
Men naar vi kommer fra disse samlinger, som
hun selv udgav, til de mange viser og rimbreve,
som Kristen Valkner har fundet frem og udgivet
i hendes samlede skrifter, forandres billedet be
tydeligt. Her findes naturligvis hyldestdigte til
kongehuset, men ogsaa smædedigte til en forlæg
ger, som uden forlov har trykt hendes sange. Der
er adskillige digte til venner og bekendte i de for
skelligste anledninger. Hun har en skrap tunge, og
hun kan være særdeles lystig. Meget morsom er
hendes afvisning af præsten i Randers, Johannes
Olavi, der mente, at de havde truffet hinanden i
ungdommen. Hendes svar har overskriften: »Till
een der drømte vi hafde Lagt Kierlighed sammen
i Gamle dage«, og det begynder: »Guds fred ær
værdig Levi Mand, Langt henne i det Jydsche
Land.. ..« Den omhyggelige Kristen Valkner har
fundet navnet paa den pige, som var genbo til Re
gensen, og som randerspræsten havde forvekslet
hende med.
Af mere interesse for salmehistorien er et rim
brev til Petter Dass, som har sendt hende et rim
brev, hvori han fortæller, at han har læst hendes
bog, men ikke har kunnet faa den tilkøbs, hvorfor
han beder om et eksemplar. Hun har ingen selv,
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men »laaner« et hos sine venner og sender det
med et rim, som er dateret 2. aug. 1680 og be
gynder:
Salutem Elskelig Guds Mand,
Med Løche-Ønsk paa Søe og Land.
Jeg fik Vers fuld kiæk og rare
Fra een Vellærd artig Præst,
Løster ham lidt af min Vahre,
Skal hånd blive prunket nest.
Grand Mercy, mein lieber Frater,
Hæderlig Hr. Peter Dass,
Vi vil være Cameraler,
Falder det ham saa til pas.
Jeg som een Poete Unge,
Byder frem, hvad ieg formaar,
J een simpel Qvinde Tunge
Jngen høy Discurs bestaar.
Om ieg zwischen uns at sige,
Kand lidt meer end Fader Vor,
Maa ieg for de Lærde viige,
Buxefolket gaar dog for. .. .
Og Petter Dass takker:
Sinderig Gudinde kjæk,
Kjæk i Pennen, kjæk i Blæk,
Kjæk i Vers at skrive!
Nympherne [muserne] beregnes ni,
En der til, saa tælles ti,
Det skal Dorthe blive....
Men han protesterer mod ordet »Camerat«, det
er han uværdig til.
Jeg, som er saa tung af Krop,
Hvordan skal jeg klavre op
Ad Parnassi Tinding?
Han kan ikke sende hende nogen værdig gengæld,
men maa nøjes med at sende en portion fisk og
siger med en hentydning til Math. 17,27:
Gaven ligner Herren nok,
Petre, cape tu nunc hoc!
Saadanne spøgefuldheder fra privatlivet sup
plerer det billede, man ellers har af de to digtere
fra deres bøger, men de ændrer nok mere billedet
af hende end af ham.
Dorothe Engelbretsdatter: Samlede Skrifter. Utgitt
av Kristen Valkner, I-II, Oslo 1955-56. Skaar II,
581 ff. Ehrencron-Muller II, 447 ff. J. Paludan i
Bricka IV, 515 ff. »Nordlands Trompet samt Viser
og Rim af Petter Dass«, udg. af A. E. Eriksen,
Kria. 1874, s. 307-17. Blom Svendsen I, i57-59s
II, 117-19. Dehlin: Kvinneskjebner og salmevers
41-46.
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Dorothe Engelbretsdatter i salmebøgerne:
Dagen viger og gaar bort. Se I, 133 f.
Gas 84. Tus. P 538. R 79. N 485. KH 74.
D 715. La 612. Hauge 625. La rev 830.
De som er til Guds Rige fød.
Gas 84. Tus.
Hvor du dig i Verden vender.
DanP. Tus.
Hvor længe mon jeg end skal vandre.
Jeg er en Fremmed her i Landet. La 243.
Jammer-Dalens Tragtementer.
Verdens Ørken, mørk og taaget.
La 239. La rev 215.
Jesu, som af Kierlighed. Tus.
Naar jeg mine Fejl vil skue.
Gas 84. Hus. Tus. P 282.
Naar Tiden sagte skrider ud ad Enden. Tus.
Naar Verden med sin Glæde sviger.
La 472. La rev 482. Nynorsk 818.
O! fryd og glæd dig nu min Siæl.
DanP. Hauge 460.
Paa Jorden Fred og Glæde. Tus.
Som een bedrøved Fange.
Gas 84. Tus.
Strax Jonas kom til Ninive.
Gas 84. Hus. Tus.
Saa tung som Muld, Jeg syndefuld.
DanP. Gas 84. Tus.
Velkommen salig Pintze dag (v. 9-11).
Du Herre, som med Guddoms Magt.
Hauge 312.
Velsignet være Herrens Navn.
Hauge 604. La rev 815.

ERICKSSØN, CHRISTOFFER AGUSTUS
Saadan staver han selv sit navn. Han blev født i
København, men gik i den kongelige skole i Sorø,
som dengang havde 30 adelige og 30 ikke adelige
elever. Han har hørt til de sidste; ellers var han
blevet husket bedre; hans navn findes ikke i Sorø
Akademis kartotek over eleverne fra den tid. Men
der blev han ven med Christoffer Urne, den se
nere statholder i Norge, som var født 1593 og
kom ind i skolen 1605. C. A. Erickssøn maa da
antagelig ogsaa være født ca. 1593. Ifølge Ehrencron-Miiller skal han have været sekretær hos
Christian IV. Han blev 1617 sognepræst i Sten
løse og Veksø mellem Roskilde og København og
døde der 20. sept. 1639. Men ingen ved noget vi
dere om ham.
Han har oversat »Andæctige Bøner/ Aandelige
Psalmer oc Collecter/ paa huer Dag i Vgen/ udi
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allehaande Nød oc Anliggende Trøstelige. Alle
fromme Christne udi denne sidste bedrøffuelige
Tjd til Trøst og Gudelig Bjstand/ Paa Høybaarne
Førstis oc Herris/ Herr Johan Georg/ førige Marggreffue oc Churførste til Brandenborg/ etc. høyloflig salig Ihukommelse Naadigste Forordning
sammendragne. Aff Tydsken udsat paa Danske
Aff C. A. E. Prentet i Kiøbenhaffn/ aff Peter
Hake/ Paa Jochim Mokkens Bogførers bekost
ning/ oc findis hos hannem til Kiøbs. 1645«.
Paa et foregaaende titelblad har den sit mere
populære navn: »Brandenburgisk Bønebog Paa
Dansk Prentet i Kiøbenhaffn Anno 1645.« Og t*l
overflod gentager bogtrykkeren Peter Hake date
ringen 1645 paa bogens sidste blad.
Bogen er dediceret til »Erlig oc Velbyrdig Frue/
Fru Sophia Lindenow/ Erlig oc Velbyrdig Mands/
Christoffer Wrnis til Aassmarck/ Danmarckis Ri
gis Raad/ Stattholder i Norge/ hans elskelige kiere
HussFrue/ Min gunstige Ven oc Fordrer Naade
oc Velsignelse aff Gud.«
Grunden til dedikationen er dels hans højagtel
se for Fru Sophia, dels taknemlighed mod hendes
mand: ».... saa vilde jeg ocsaa hermed bevjse et
ringe tacknemmeligheds Tegn for saa meget Got/
som min gunstige Herre Patron mig af Barndom/
med venlig omgengelse i vor Skolegang / i den
Kong. Skole Sorøe/ saa vel som ocsaa siden jeg er
kommen under H[ans] Vfelbyrdigheds] Patrocinio, bevjst hafuer/ forhaabendis at min gunstige
Herre Patron denne ringe æris bevijsning i den
beste Mening optager .... Af Steenløes Fab. Se
bastian! Dag [20. jan.] Anno 1634. Eders Velb.
Villige Tiener Christoffer Agustus Erickssøn.«
Det ældste bevarede eksemplar, et særdeles
smukt tryk, som findes paa Universitetsbiblioteket
i Oslo, er som ovenfor nævnt paa tre steder da
teret 1645. Enten er dette da et uændret optryk
af en tabt udgave fra 1634, eller manuskriptet har
ligget en halv snes aar, inden det er gaaet i tryk
ken, men i saa fald er det mærkeligt, at der ikke
antydes noget om forfatterens død 1639.
Bogen indeholder paa 660 sider bønner og be
tragtninger til hver dag i ugen, og til hver dag er
der henlagt en gruppe salmer, ialt 60. At dømme
efter søndag og mandag har Erickssøn først tænkt
sig at erstatte de tyske salmer i bogen med dan
ske, væsentlig fra Th, men derefter har han faaet
mod til, eller følt sig tvunget til selv at oversætte;
det blev til 27 oversættelser ialt, og det er natur
ligt, at forlæggeren Joachim Moltke optog dem
alle i sin »fuldkomne« salmebog 1654, hvorefter
Cassube eksproprierede dem paa stribe 1661. Af
de nedenfor nævnte blev 8 optaget i K og dermed
i P, og enkelte gik videre til senere salmebøger.
12
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Ehrencron-Muller II, 4.'i2. Skaar II, 441—44.
BH, I, Levnedløb s. 33-34. Nr. 310-316.
I. Erickssøns oversættelser optaget i de autorise
rede salmebøger:
Bevar mig, Herre, og hos mig vær. BH 310.
(Seb. Ochsenkhun: Bewar mich, Herr, vnd
sey nit ferr. Wackernagel IV, 164)
K. P340.
Fromme Christne, haver it frit mod. BH 316.
(J. Heune (Gigas): Ach, lieben Christen,
seid getrost. Wack. IV, 257)
K. P477.
Herr Gud, du som min Fader est. BH 311.
(J. Matthesius: Herr Gott, der du mein
Vater bist. Wack. III, 1340)
K. P 330.
Hiertelig kier haffuer jeg dig Herr.
(M. Schalling: Hertzlich lieb hab ich dich,
o Herr. Wack. IV, 1174. Se I, 7 ff. Ikke Ravns
ovs. Den ukendte oversættelse, som gik videre
til K og P, anført I, s. 8-9 er altsaa Erickssøns)
K. P308.
I Alskens fare, lammer oc Nød. BH 312.
(N. Cytræus: In aller gfar, triibsal und noth.
Wack. V, 259)
K. P412. MB 473.
O høyeste Gud og Fader god. BH 313.
(Joh. Beltz: Ach Vater, allerhochster Gott.
Wack. V, 145)
K. P 400.
Trofaste Gud Herr Jesu Christ. BH 314.
(C. Stolzhagius: Ach trewer Gott, Herr
Jesu Christ. Wack. V, 51)
K. P. 297. Gb 359.
La 562. Hauge 355.
Ære, Loff, Prijss oc Herlighed. BH 315.
(C. Schneegass: Ehr sey dem Vater,
unserm Gott (?). Wack. V, 206.
K. P 447. Salbmagirje 72.
II. Erickssøns øvrige oversættelser (ingen origi
nale) i Moltke 1654 og Cassube 1661, tildels
i andre boghandlersalmebøger.
Afvendt din Vrede kiere Gud med Naade
(Thymus, se I, 16 ff)
Aleen’ effter dig Herre Jesu Christ forlengis mig.
(N. Selnecker: Allein nach dir, Herr Jesu Christ
verlanget mich. Wack IV, 352)
Ey Lyst for Sorg/ Kand Gud-Børn vederfare.
(Kein frewd ohn leid. Wack V, 386)
Fader vor i Himmelens Thron.
(Selnecker: Vater vnser im Himelsthron.
Wack IV, 361)
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Herr i din Vrede mig ey straff.
(Ukendt: Herr, straff mich nit in
deinem Zorn. Tiimpel I, 264)
Herr’ Jesu Christe sande Guds Søn.
(Selnecker: Herr Jesu Christe, Gottes Sohn.
Wack IV, 335)
Herr, straff mig ey i Vreden din.
(Ukendt: Herr, straff mich in deim
Zorne nit. Wack V, 387)
Hielp Gvd min Herre, huad Aarsag er.
(N. Cytræus: Hilff Gott, mein Herr.
Wack V, 258)
Hos min Gud vil jeg bliffue.
(Helmbold: Von Gott will ich nicht lassen.
Wack IV, 903. Jvf. I, 403 ff)
Hvad vor Krafft Kiød oc Blod formaar.
(N. Herman: Was Menschen krafft, was
fleisch vnd blut. Wack III, 1430)
Hvo staar see til hånd falder ey.
(N. Herman: Wer steht, der schaw, das er
nicht fail. Wack III, 1429)
I Fromme Christne værer fro.
(E. Alber: Ihr Lieben Christen, frewt
euch nun. Wack III, 1032. Forbedring
af oversættelsen i Th 362 ff)
Jeg tacker dig Gud, som est saa god.
(J. Freder: Ich danck dir, Gott, fiir
all wolthat. Wack III, 234)
Jesu Christe sande Guds Søn.
(N. Selnecker: Herr Jesu Christe,
Gottes Son. Wack IV, 319)
Jesus Christus vor Salighed, intet ondt.
(M. Weisse: Christus, der vns seligmacht.
Wack III, 289)
Kand jeg icke Døden modstaa.
(A. Blaurer: Mag ich dem tod nit
widerstan. Wack III, 659)
Min kiere Gud giffuer jeg mig.
(N. Herman: Meim lieben Gott ergeb ich mich.
Wack III, 1428)
Morgenstiern opgangen er.
(Ukendt: Avfgangen ist der Morgenstern.
Wack V, 385. Se III, 472.
Den anonyme ovs. er altsaa Erickssøns)
O Hellige Trefoldighed.
(B. Frolich: O Heilige Dreyfaltigkeit.
Wack V, 146)

ESMANN, VILHELM AUGUST
Vilhelm August Esmann blev født 23. febr. 1831
i Julianehaab paa Grønland som søn af sogne
præst Magnus Vilh. Esmann (1799-1870) og Ditlevine Karenline Abigael Staal (1801-1877). Han
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blev student fra Ribe 1850 og havde derefter syv
gode aar i København, hvor han deltog i studen
terlivet, som det udfoldede sig i den gamle stu
denterforening i Boldhusgade og paa Regensen.
Det første sted, som ikke var berømt for sin ren
lighed, skrev han i ankeprotokollen:
Se paa Gardinerne! Men rør dem ej, Thi de er Støvets Børn som Du og jeg.
Det andet sted — paa Regensen - skrev han
»Droslen slog i skov sin klare trille« til Nordisk
Højtid i Studenterforeningen 13. jan. 1857.
Teologisk embedseksamen fik han 23. juni 1857
og var derefter en elsket lærer for balletskolens
opvoksende ungdom, senere huslærer hos baron
Knuth paa Rygaard. 1863 blev han kapellan hos
provst J. T. Neergaard i Fakse, ordineret 10.
febr. 1864, sognepræst i Sdr. Højrup paa Fyn
1874, ' Karise 1877, ■Sgo tillige provst for Fakse,
Bjeverskov og Stevns herreder, afskediget som
provst 1895 og som præst 1898 paa grund af en
sindslidelse, som formørkede hans før saa lyse
sind. Han døde paa Oringe 15. jan. 1901. Han
var gift første gang 18. sept. 1866 med provst
Neergaards datter Ane Johanne Christine Marie
(født i Sjelle 18. jan. 1829, død 22. nov. 1870)
og anden gang 7. nov. 1873 med hendes søster
Nielsine Petrea født i Sjelle 20. juni 1825.
Vilh. Esmann har ikke noget stort forfatter
skab; han har skrevet prædikener og artikler i
Sædemanden, Dansk Kirketidende, Højskolebla
det, Berl. Tid.; her maa særlig nævnes en række
artikler i ugebladet Fra Bethesda, hvormed han
deltog i forhandlingen om KHF 1885. De blev
udgivet samlet under titlen »Om Salmer«, Kjøb.
1886.
Lejlighedsvis skrev han digte og sange, men
vilde ikke kaldes digter. Naar man pegede paa
»Droslen slog«, svarede han: »Nej, jeg tror, jeg
har skrevet Ting, som har været meget bedre end
den, men den kom til Verden i en lykkelig Stund,
der har sagtens i det Øjeblik været Sangbund
netop for de Toner. Nej, Digter er jeg ikke, selv
om jeg kan begaa et Vers en Gang imellem.« Til
Elith Reumert sagde han om samme sang: »Du
maa ikke glemme Glæsers dejlige Melodi! Det er
min Overbevisning, at det er den, som har skaffet
mine Ord Indgang.« Han var ven med Chr. Ri
chardt, som var hans nabopræst og ofte oplæste
sine manuskripter for ham og lagde megen vægt
paa hans dom. Han havde et fint øre for poesi og
sprogets velklang.
Han har ikke selv udgivet sine digte, men hans
yngre ven Elith Reumert har paa venners og
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slægtninges opfordring samlet dem i »Sange fra
Præstegaarden«, Køb. 1927, og har i indlednin
gen tegnet et smukt billede af Vilh. Esmann. Heri
findes bl. a. salmen »Fader milde, lad din rige
naade« (se I, 376), som blev skrevet 1878 til ind
vielsen af Hylleholt kirke. Endvidere det kønne
digt om Fadervor, hvis første del, »Fadervor« vi
barnligt sige«, ogsaa kan findes i sangbøger og
salmetillæg. Det kendte stambogsvers »Hver Gang
jeg tænkte: Jeg vil Glæden eje«, er ogsaa af ham.
Det gælder i høj grad om ham, at alle kender
nogle af hans vers, næsten ingen kender forfatte
ren. Det falder godt i traad med hans personlige
beskedenhed.
Groschennig og Hauch-Fausbøl I, 347. Slægtsop
tegnelser laant af Georg Esmann. Vilh. Esmann:
Sange fra Præstegaarden, saml. (og indledet) af
Elith Reumert, Køb. 1927. Poul Borchsenius i Jyl
landsposten 18. aug. 1947. Aug. F. Schmidt i Aar
hus Amtstidende 22. juli 1950.
Fader milde! lad din rige naade.
SS 674. D 386.
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EWALD, JOHANNES
Johannes Ewald blev født i København 18. nov.
1743 som søn af vajsenhuspræsten Enewald Ewald
(1696-1754) (paterniteten er dog usikker), en af
Sønderjyllands første pietistiske vækkere, og Ma
rie Matthiasdatter Wulff (1715-1791). Han blev
undervist i hjemmet, indtil faderen døde 1754,
og kom derefter til Slesvig lærde skole, hvor han
boede hos rektor Johan Friedrich Licht. Der blev
han i fire aar. 14 aar gammel kom han tilbage
til København og tog en smuk studentereksamen
1758. Han kom i pension hos hørkræmmer og
overformynder Peder Huulegaard, som et halvt
aar efter ægtede hans moder. Samme efteraar
mødte han Arendse Huulegaard, datter af hør
kræmmerens afdøde broder Oluf, og blev ved før
ste blik saa betaget af hendes skønhed og ynde,
at det blev bestemmende for hans liv. Vel syntes
det, at Arendse gengældte hans følelser, men da
det lod til, at han havde farlige medbejlere, fandt
han den teologiske vej for lang; det vilde vare ti
aar, inden han kunde blive præst.
Han flygtede da i juni 1759 til Tyskland, hvor
han vilde lade sig hverve til Frederik den Stores
berømte hær, idet han med sin alt for livlige
fantasi foregøglede sig en straalende karriere som
prøjsisk husar, men han blev kun østrigsk trom
meslager, og efter halvandet aars krigstjeneste
maatte han vende hjem uden at have opnaaet
12*

andet end at lægge grunden til den gigtsygdom,
som plagede ham senere i livet.
Efter hjemkomsten læste han flittigt og blev
teologisk kandidat 1762 med bedste karakter,
blev (vistnok?) ogsaa forlovet med Arendse og
fik fribolig paa Valkendorfs kollegium. Han syn
tes at stile mod en borgerlig virksomhed, maaske
som unversitetslærer, men lidt efter lidt begyndte
poesien at gribe ham, og mere og mere hengav
han sig til et uregelmæssigt liv. Det kom til et
brud mellem ham og Arendse, hvorefter hun blev
gift med hørkræmmer Rasmus Riber, og han
uden hæmninger kastede sig ud i svir og drik.
Han havde allerede da skrevet den allegoriske
fortælling »Lykkens Tempel« og nogle afhand
linger, hvoriblandt den populære »Svar paa det
Spørgsmaal: Hvorfor var en guddommelig For
løsere nødvendig for det Menneskelige Kiøn?«,
1764. Nu vilde han »slentre livet igiennem«, men
i virkeligheden var han grebet af en ny kærlighed,
poesien, som han selv midt i sin ydre nedværdi
gelse var saa tro, at hans poetiske arbejder er et
mønster paa omhu og samvittighedsfuldhed, rent
bortset fra hans geniale medfødte evner, hans
straalende fantasi, hans lyriske træfsikkerhed, der
er parret med ynde.
1765 konkurrerede han om en pris, som Selska
bet for de skiønne og nyttige videnskaber havde
udsat for et læredigt om en af Guds egenskaber.
Han skrev »Adamiaden« til pris for Guds god
hed, men vandt ikke, og han udgav det først 1769
i omarbejdet skikkelse med titlen »Adam og Eva«.
Skuffet af nederlaget havde han besluttet i to aar
at studere digtekunst for at blive Danmarks stør
ste digter. Paavirket af Klopstock, Ossian og
Shakespeare fandt han da vej til Nordens oldtid
(Saxo) og skrev »Rolf Krage« 1771, hvormed
han indledte den nordiske digtning.
Han forsøgte sig imidlertid i mange digtarter.
Foruden religiøse og lyriske digte og en mængde
lejlighedsarbejder til kongehuset og andre skrev
han komiske lejlighedsskuespil som »De brutale
Klappere« og »Harlequin Patriot« paa vers, og
»Pebersvendene«, en psykologisk studie i Holbergs
stil. Han skrev prosastykker, »Mester Synaals
Fortælling«, »Herr Panthakaks Historie« (mod
Voltaires »Candide«) og et paatænkt ugeblad
»De Fremmede« med beretninger om Frankhuysen, hvori der er selvbiografiske træk.
Men i sit personlige liv sank han stadig dybere.
Et landophold paa Rygaard hjalp ikke synderligt.
Først i foraaret 1773 blev der udefra grebet ind
med fast haand. Hans moder og sognepræsten ved
Trinitatis, J. C. Schønheyder, senere biskop i
Trondhjem, som var blevet Ewalds ven, over
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tog ganske simpelt bestyrelsen af hans forhold
og sendte ham paa landet til Rungsted kro, hvor
han kom i huset hos fiskemester Jacobsen. Maa
ske er opholdet formidlet af Arendses søskende,
som boede i nærheden. Her rettede han sig noget,
og hans evner udfoldede sig. Her skrev han »Bal
ders Død« 1773, og det skønne lyriske digt
»Rungsteds Lyksaligheder« (som en tak til sin
moder (Brix), værtinden eller hendes datter
(Vilh. Andersen) eller Arendse (Bobé), og be
gyndte paa sin gribende selvbiografi »Levned og
Meninger«, hvori han ærligt analyserer sit jeg;
den er egentlig skrevet til Schønheyder og nogle
faa andre. Men opholdet i Rungsted havde dog
ikke helt det ønskede resultat. Ewald fik tilbage
fald til sit drikkeri, da han i virkeligheden ikke
var moralsk løst fra det, og tilsidst insisterede han
paa at ville gifte sig med en pige, som næppe
var ham værdig. Moderen og Schønheyder sagde
nej og sendte ham til Søbækhuset ved Humle
bæk 1775-77, hvor han følte sig ganske sønder
knust under sine uværdige forhold og nærmest
blev behandlet som et subjekt.
I foraaret 1777, da hans sjæl rørte dybets bund,
oplevede han, at naaden i Kristus greb ham, for
nyede ham og genrejste ham til et menneske
værdigt liv. Ofte fortoner man dette klare omslag,
men Hans Brix giver dog følgende rigtige sam
mendrag af hans udvikling: »Søn af en Pietist
og selv Teolog fornægtede han vel i flygtige Øje
blikke, henreven af sin Modsigelsestrang og hvas
se Tunge, om det skulde være, de højtidelige Ting
blot for at tirre og angribe; men i det lange løb
blev Frelseren hans Ven, den sidste og stærkeste
af alle.« Det første vidnesbyrd om den afgørende
sindsændring er en bøn, som han nedskrev paa
latin, for at hans husfæller ikke skulle forstaa
den og muligvis ud fra hans tidligere liv bedømme
ham som hykler: »Giv mig Lyst til Arbejde og
Kræfter! Lad ikke Lediggang og den deraf føl
gende Tøjlesløshed helt ødelægge min elendige,
men genløste, ved Kristi Blod genløste Sjæl! Hvorfor skriver jeg dette paa Latin? Har jeg
deri syndet, da forlad mig! Men Folk vilde sag
tens holde mig for en Hykler. Vil jeg da hellere
gælde for ugudelig? O, forvildede Sind, vær du
mig et Lys, algode Fader!«
Sandsynligvis omtrent fra denne tid stammer
hans gribende bekendelsesdigt »Poenitenten«,
hans »Ode til Sjælen«, »Til min Moltke« (hans
ven, hans budbringer udenom bevogterne), »Død
og Dom, en aandelig Sang« og hans »Følelser
ved den hellige Nadver«. Mens han tidligere
naar han har behandlet kristelige emner, har dig
tet paa arv og tradition og tidsaand, faar disse
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digte et overbevisende personligt præg, samtidig
med at hans kunst naar den fulde højde.
Desuden var hans anseelse steget i København,
og da han, genrejst ved den haarde kur og den
kristelige fornyelse, vendte tilbage til hovedsta
den, blev han snart omgivet af venner og be
undrere. Ved opførelsen af »Balders Død« blev
han hyldet som Danmarks største digter, og Det
kongelige Teater bestilte et nyt syngestykke af
ham. Det blev mesterværket »Fiskerne«, hvortil
han hentede motivet i Ove Mallings nationale
opbyggelsesbog »Store og gode Handlinger«. Heri
findes »Kong Christian stod ved høien Mast«,
vort stolteste og mest helstøbte nationale digt.
Trods sygdom og lidelser var hans sidste fire aar
i København smukke og glædelige. Han døde 17.
marts 1781, mens Schønheyder og han bad sam
men, til bevidstheden forfod ham.
Ewald synes ikke at have bejlet ihærdigt just
til salmedigterens æreskrans, og blandt hans
religiøse digte er der kun faa, som kan omstøbes
til salmer. Hans kantater, ogsaa passionskanta
terne, er for højstemt lyriske. Hans bekendelses
digte er for intime og individuelle, eller versemaalene umulige til salmesang. Hans oversættelse
af »Stabat mater« blev brugt ved koncerter i hans
levetid, men som menighedssang blev den over
fløjet af Sporons oversættelse 1777.
Kun én gang synes han at have villet skrive for
menigheden; det er morgensangen »O du, som
aabner nu mit Øie«, som ganske er i tidens salme
stil, om end den svinger sig lidt højere op. Den
blev derfor ogsaa straks opdaget af biskop Balle,
som med udeladelse af de tre første vers og med
nogle faa ændringer optog den i sit »Forsøg til
en evangelisk-christelig Psalmcbog« 1793. Den
blev virkelig optaget i den endelige salmebog
1798 som nr. 381, »Gud! stort og evigt er dit
Rige«, men meget omdigtet og ført ned til det
jævnmaal, som man dengang ansaa for passende
til almenhedens følelse og opfattelsesevne. Det kan
derfor ikke undre, at den blev udeladt af de
følgende salmebøger.
1779 udgav han anonymt som gadevise en
aandelig sang, »Hvorhen? Fortvivlede, hvorhen?«
Hans hensigt var at bekæmpe den bølge af selv
mord, der var en følge af Goethes »Werther«.
Her har man fundet stof til salmer. I KHF 1885,
669 blev optaget et salmeforslag paa fire vers,
»Hvorhen, fortvivlede, hvorhen!«, som dog ikke
blev optaget i KH, men gav anledning til, at man
i Sønderjylland optog et andet versudvalg i N
406, »Hvorhen, Forvildede, hvorhen?«, se II,
274 ff. I SF 733 optog man desuden en omven
delsessalme, et versudvalg, »Hvor ofte har du
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hørt Guds ord«, som biskop Noack havde fore
taget. Men ingen af disse forsøg blev dog optaget
iD.
Meget mere kendt er »Udrust dig, helt fra
Golgata«, som Ewald dikterede en søvnløs nat
kort før sin død. Den har i over hundrede aar
været optaget i de danske salmebøger, men først
D 614 har optaget den originale tekst, se V, 77 f.
C. Molbech: »Johannes Ewalds Levnet«, 1831.
M. Hammerich: »Ewalds Levnet«, 1860. A. D.
Jørgensen: »Johannes Ewald«, 1888. Hans Brix:
»Johannes Ewald«, 1913. Sigurd Thomsen: »Jo
hannes Ewald«, 1943. Louis Bobé: »Johannes
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Ewald«, 1943. Paul V. Rubow i DBL, VI, 48189. Ehrencron-Muller II, 473-87 og den der an
førte litteratur. Paracelsus (Ellen Dahl, f. Dine
sen): »Introductioner«, 83-148 »Samlede Skrif
ter«, I-VI, udg. af Det danske Sprog- og Littera
turselskab, 2. opl. 1969.
O du, som aabner nu mit Øie.
(ændret: Gud! stort og evigt er dit Rige).
E 381.
Hvorhen, forvildede, hvorhen.
N406.
Udrust dig, helt fra Golgata.
R 570. RT2, 992. KH 632. SS 746. D 656.

F
FABER, GASPAR

Koch I, 378-79.

Han kalder sig Gaspar paa latin, fordi han hed
der Kaspar paa tysk, og Faber, fordi han hedder
Schmitt, og bruger ofte tilnavnet Farinopolitanus
(Farina betyder mel), fordi han var født i Mellerstadt i bispedømmet Wiirzburg o. 1515. Den
23. juni 1540 blev han indskrevet ved universite
tet i Wittenberg, hvor han studerede teologi un
der Luther, derefter blev han lærer eller præst i
Harzgerode og o. 1562 sognepræst i Giintersberg,
ogsaa i Harzen, og endelig i Deystingen paa Eichsfeld, vestsiden af Harzen syd for Gottingen, hvor
Luthers lære netop havde sejret, men senere atter
maatte vige.
Han udgav 1567 »Einfeltige vnd kurtze Erinnerung vom Sabbatheteuffel, Gasparis Fabri Farinopolitani«. Det er en bog, som er fuld af
evangelisk kraft. Den er dediceret til byraadet
i Quedlinburg, fordi dette 1562 og 1563 saa
venligt havde modtaget de lutherske prædikanter,
som blev fordrevet fra Magdeburg. Bogen er for
synet med et tillæg paa 15 salmer, som for en
stor del var ældre og maaske ogsaa tidligere
havde været offentliggjort som særtryk. Den før
ste er »Heiligen sol den Sabbathstag ein jeder
Mensch auff Erden«. Den forklarer, hvorfor Faber
har faaet øgenavnet Sabbatsdjævelen, som han
selv tager op i bogens titel.
Nogle af disse salmer er skrevet til ære for
friherre Wilhelm von Westernhagen, som der paa
egnen var lutheranernes bedste støtte, andre er
skrevet til hans børns belæring eller i anledning
af deres død. Han kan ogsaa skrive om en kirke
politisk begivenhed som det store Interim (se
under Agricola). Atter andre er bearbejdelser
af ældre salmer, f. eks. Joh. Walthers »Hertzlich
thut mich erfrewen«, se under »Min første
hjertens glæde«, III, 395 f. I fyldige overskrifter
til disse salmer fortæller han, hvad der har givet
anledning til, at han skrev dem, oplysning om
indholdet, undertiden biografiske data o. lign.
Men da katolikkerne igen erobrede Eichsfeld,
blev Faber og hans salmer glemt.

Min største hjertens glæde.
R 570. RT2, 992. KH 632. SS 746. D 565.
(La 478. La rev 494).
Mit Hjerte ret sig fryder. N 568.

Wackernagel IV, nr. 1557-72.

FABRICIUS, JACOBUS
Jacobus Fabricius blev født 19. juli 1593 i Koslin som søn af skomager Joachim Schmied og
hustru Elisabeth Witten. Han har altsaa latiniseret sit navn, som det var skik, naar man stude
rede. Han gik i skole i sin hjemby, studerede
filosofi og teologi i Stettin, Liibeck og Rostock og
blev derefter først lærer, senere diakon i sin hjem
by, hvor han ægtede Esther Micraelius, en datter
af ærkediakonen. 1620 blev han af hertug Bo
gislav kaldet til hofpræst, fra 1621 i Stettin, et
ærefuldt, men meget besværligt embede; han
maatte prædike 4 dage om ugen, ved højtiderne
7 dage, undervise unge adelsmænd i religion og
ofte ledsage hertugen paa rejser. 1625 blev han
licentiat, 1626 doktor i teologien ved universite
tet i Greifswald.
Da Gustav Adolf 1630 landede i Pommern,
lærte han hos hertugen Fabricius at kende, og
da han just havde maattet sende sin egen hof
præst hjem for at overtage bispeembedet i Linkoping, bad han hertugen, om han maatte »laa
ne« Fabricius til feltpræst. Hertugen bevilgede
orlov et aar, og da det var gaaet, var der opstaaet et saadant venskab mellem svenskerkongen
og hans tyske præst, at orloven maatte forlænges.
Som feltpræst holdt han daglig morgen- og
aftenandagt hos kongen, fulgte ham paa felttoget
og holdt mange officielle takkegudstjenester i de
protestantiske byer, som hæren befriede. Overalt
traadte han i forbindelse med fremragende luther
ske teologer.
Da Gustav Adolf var faldet ved Lutzen, kaldte
hertugen Fabricius tilbage ved særlig kurer, og
han ledsagede kongens lig til Pommern. 1634 blev
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han udnævnt til generalsuperintendent, et embede
som han naturligvis beholdt, da Pommern efter
hertugens død 1637 kom under svensk styre. Han
døde 11. aug. 1654.
Tidligt begyndte han at udgive prædikener,
senere teologiske skrifter, under krigen feltbøn
ner 1632. Berømt er hans ligprædiken over Gu
stav Adolf, »Justa Gustaviana« 1633. Senere kom
flere store prædikensamlinger, som fylder adskil
lige tusinde sider. Ialt 33 trykte værker.
Det er mest sandsynligt, at det er ham, der
har ført »Verzage nicht, du Haufflein klein« i
pennen efter et prosaudkast af Gustav Adolf selv,
(se nærmere under »Forfærdes ej, du lille hob«,
I, 392 ff. Ja, det er sandsynligt, at han er for
fatter til hele den anonyme digtsamling »Epicedion«, hvori »den kongelige svanesang« først blev
trykt. Allerede i skolen viste han evner for poe
sien, og man har andre latinske mindedigte fra
hans haand, mage til det, der indleder »Epicedion«.
Berthold Kitzig: »Gustaf Adolf, Jacobus Fabricius
und Michael Altenburg, die drei Urheber des Lie
des Verzage nicht, du Haufflein klein«, Gottingen
J935- Handbuch 181-82.
Forfærdes ej, du lille hob.
Ri 12. N 237. KH 88. D 297.
Hauge 538. La rev 245.
Ver ikkje redd, du vesle hop. Nynorsk 299.
Fdrfåras ej, du lilla hop. Wa 378. Sv 508.

FALCKNER, JUSTUS
Justus Falckner blev født 22. nov. 1672 i Langenreinsdorf ved Crimmitschau i nærheden af Zwickau i den sydlige del af Sachsen, hvor hans
fader, Daniel Falckner, var præst. Han var selv
bestemt til præst, og den 20. jan. 1693 blev han
indskrevet ved universitetet i Halle for at studere
teologi under A. H. Francke. Men da han havde
fuldendt sine studier, turde han dog ikke paatage
sig en meget krævende luthersk præstegerning.
Paa samme tid kom hans broder Daniel hjem
fra Amerika, og de slog sig sammen og rejste til
Rotterdam 1700, hvor de fik fuldmagt til at sælge
jord i Pennsylvanien. I 1701 blev 10.000 acres
jord solgt til den svenske præst Anders Rudman
og nogle andre svenskere, og under den voksende
kolonisation og formodentlig under Rudmans ind
flydelse reviderede Falckner sin indstilling til
præstegerningen og blev ordineret 24. nov. 1703
i den svenske kirke i Wicacoa af Rudman og to
andre svenske præster, T. E. Bjorck og Anders

Sandel. Det var i det hele taget den første luther
ske ordination i Amerika.
Først var Falckner præst for hollandske ny
byggere i Manatawny i nærheden af New Han
nover, men efter kort tids forløb lod Rudman
ham overtage sin stilling ved de lutherske menig
heder i New York og Albany. Der faldt hans
egentlige præstegerning, som han udførte trofast
og dygtigt, saa godt som forholdene tillod det,
indtil kirkesamfundet blev fastere organiseret med
tre menigheder i New Jersey og to i staten New
York. Det vides, at pastoratet i New York blev
ledigt i 1723, og noget tyder paa, at Falckner
da ønskede sig et mindre krævende embede, men
fra anden side hævdes det, at han døde dette aar.
Til brug for menighederne skrev han paa hol
landsk en katekismus, »Grondlycke Onderricht«,
New York 1708, og den siges at være den første
bog, som en luthersk præst har udgivet i Ame
rika. Som et tillæg var der i den tre salmer, som
synes at være oversat fra tysk.
Men salmen »Auf! ihr Christen, Christi glieder!« skrev han allerede, mens han var student
i Halle. Baade den og Falckner synes at være
glemt i Tyskland, men hos os lever den i Brorsons
oversættelse, se »Op, I kristne, ruster eder«, IV,
229 ff.
Den blev i 1858 oversat til engelsk af Mrs.
Emma Frances Bevan i »Songs of Eternal Life«,
hvor den begynder: »Rise, ye children of salvation«. Stærkt forkortet blev den i de følgende
aar optaget i nogle engelske salmebøger.
Julian 363. Blåtter fiir Hymnologie 1885, 3-6.
Koch IV, 422. Thuner s. 528. Lars Aanestad i
»Kristen sang og musik, I, 593.
Op, I kristne, ruster eder.
RTi, 773. KH570. N412. D554.
La rev 255.

FENGER, JOHANNES FERDINAND
Johannes Ferdinand Fenger blev født paa Chri
stianshavn 30. marts 1805 som søn af præsten ved
Vor Frelsers kirke Rasmus Fenger (1761-1825) og
hustru Martha Helene, født Meinert (1775-1856).
Han var broder til præsterne Peter Andreas Fen
ger (s. d.) og Rasmus Theodor Fenger (s. d.) og
lægen og politikeren, finansminister Carl Emil
Fenger.
Ferdinand blev student fra Borgerdydskolen paa
Christianshavn 1821, blev cand. theol. med ud
mærkelse 1825 og virkede derefter som lærer ved
sin gamle skole, mens han fortsatte sine teologiske
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studier. 1827 vandt han universitetets guldmedalje
for en afhandling om de ældste kirkefædres lære
om Djævelen og dæmonerne. 1828 blev han lic.
theol. paa et skrift om Celsus. Derefter begav
han sig ud paa en rejse, som kom til at vare tre et
halvt aar. I Berlin oplevede han en svær aandelig
krise, der førte til et brud med rationalismen. I
Rom studerede han syrisk. Til Paris kom han i
revolutionsaaret 1830. Saa var det egentlig menin
gen at rejse til England, men sammen med sin læ
rer i engelsk, en ung amerikaner, besluttede han
at rejse til Konstantinopel og Grækenland, som
nylig var blevet frit under hele det litterære Eu
ropas begejstring.
Efter hjemkomsten holdt »den græske Fenger«
forelæsninger over nygræsk poesi og over de messianske psalmer, og 1833 deltog han i konkurren
cen om et teologisk professorat. C. T. Engelstoft
blev den foretrukne, men Fenger fik dog megen
ros. Han opgav derefter den videnskabelige løbe
bane for et præstekald, som han allerede tid
ligere havde afslaaet en kunstnerisk bane for teo
logien. Som nybagt kandidat havde han faaet til
bud om ansættelse ved operaen paa grund af sin
ualmindelig smukke sangstemme.
1833 blev han sognepræst i Lynge og Broby syd
for Sorø. Den 8. juni 1834 blev han gift med Ma
rie Magdalene Boesen, født 5. juli 1809 i Køben
havn, død 15. jan. 1872, datter af renteskriver,
senere justitsraad Johannes Boesen og Sophie Fre
derikke Hammerich. De byggede med hinanden
et lyst og lykkeligt hjem i Lynge præstegaard,
hvor der efterhaanden voksede 11 børn op i nød
vendig nøjsomhed og lykkelig lydighed. Hjemmet
stod i livlig forbindelse med de andre præstehjem
paa egnen, først og fremmest med P. A. Fengers,
med familien Nyegaard paa Frederikskilde (se
under »Til Himlene rækker«), med familier i
Sorø, især Ingemanns; der udgik baade person
lige og musikalske inspirationer fra familien i præ
stegaarden til Ingemann og bar frugt i salmer, se
f. eks. »Julen har bragt« og »Dejlig er jorden«.
J. Ferd. Fengers initiativ viste sig paa mange
maader. Han stod i et godt samarbejde med de gu
delige forsamlinger i det af Mynster saakaldte
hellige land, og han havde mere tillid til dem, end
hans lærefader Grundtvig havde. Fra 1836 til
1855 var han formand for Dansk Missionsselskab
og 1842-51 redaktør af Dansk Missionsblad; han
udgav 1843 en skildring af missienen i Trankebar,
og sammen med Vilh. Birkedal (s. d.) udgav han
1847 en meget læst prædikensamling, »Vidnesbyrd
fra Herrens Hus«. Han var en forgrundsskikkelse
i to konventer, et mindre, »Det sydvestsjællandske
Broderkonvent«, hvis historie han har skrevet, og
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det større »Roskilde Konvent«, som han 1842 var
med til at stifte. I dette større konvent var han
igangsætter paa to omraader. 1848 stiftedes Sel
skabet for Danmarks Kirkehistorie, som aaret ef
ter begyndte at udgive »Kirkehistoriske Samlin
ger«. Et par aar tidligere var han i konventet med
til at tage salmebogssagen op, hvorom senere. Som
medlem af den i 1853 nedsatte kirkekommission
virkede han for de grundtvigske frihedstanker,
men var dog ikke enig med Grundtvig om præ
sternes lærefrihed.
1854 blev han forflyttet til Høje Taastrup, men
allerede 1859 blev han under et konvent i hjem
met ramt af et apoplektisk tilfælde. Vel blev han
lidt bedre, saa han paany kunde optage noget af
sin præstegerning, men 9. maj 1861 ramtes han
af et nyt slag, som gjorde ende paa hans liv.
Ferdinand Fenger var en benaadet præst. Skønt
han meget vel kendte til trængsler og anfægtelser,
gjorde han indtryk af at være et solskinsbarn. Han
prædikede godt, han sang og messede dejligt. I sin
livlige kontakt med mange mennesker var han lige
saa charmerende som i sin store børneflok hjem
me. Han var den fødte formand i de interesse
kredse, han traadte ind i eller vakte til live ved
sin impulsive iderigdom, enten det nu var kolle
gialt konventssamvær til opbyggelse, hedningemis
sion, kirkehistorie eller salmebogssag. Vilhelm Bir
kedal siger om ham: »En from, levende Mand var
han med en særlig Gave til at bringe Røre, et
stort Hjerte til at antage sig de aandelig og time
lig Nødlidende og Forkomne, og det var næsten
umuligt at modstaa hans Hjertelighed og Livlig
hed i Omgang og Samtale. En stor og velsignelses
rig Virksomhed har han udfoldet under sit Præ
steliv. Han har været Redskab til at føre Mange,
Mange til Vorherre ....«
Han var ikke digter, og da slet ikke salmedigter.
Han kunde skrive en nydelig lejlighedssang til en
festdag i præstegaarden, og højere stilede han
ikke. Hans betydning for salmehistorien ligger i
en hurtig og effektiv indgriben paa et afgørende
tidspunkt.
1. Da Mynster 1843 havde fremlagt sit udkast
til et tillæg til E og næsten helt havde set bort
fra Grundtvigs salmer, besluttede denne at samle
og udgive Psalme-Blade til Kirke-Bod. Om ud
valget raadførte han sig med nogle venner, bl. a.
J. F. og P. A. Fenger. Dette arbejde blev henlagt,
da Grundtvig blev medlem af Københavns Kon
vents salmekomité, som sigtede paa en helt ny sal
mebog. Da komiteens Prøvehæfte 1845 var stran
det, tog Ferd. Fenger fat sammen med sin yngre
broder R. Th. Fenger (s. d.). De udgav sammen
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»Psalmer og Sange til Julen«, 1845,
»Psalmer til den stille Uge og Paasken«, 1846,
»Psalmer til Himmelfartsfesten og Pintsen«,
1846.
Disse tre smaa hæfter fik betydning som et
praktisk frembrud af den nye sang. Ogsaa Grundt
vig og senere Peter Rørdam begyndte at udgive
festsalmer. Men de har tillige betydning som den
første offentliggørelse af en lang række Grundtvigsalmer.
2. Roskilde Konvents salmebog. Da Er. Ham
merich 1846 foreslog Roskilde Konvent at tage
salmebogssagen op, efter at den var strandet i
København, blev han varmt støttet af Fenger, som
var konventets formand. Der blev nedsat en ko
mité, hvori Hammerich, Fenger og E. W. Kolthoff
fik sæde, men den sidstnævnte døde samme aar
og blev afløst af provst C. Pram Gad ved Helligaandskirken. Da Fenger boede paa landet, blev
det Hammerich, som maatte gøre hovedarbejdet
og bære uenigheden med Pram Gad - og kom
promiserne. Men naturligvis var det den musikal
ske Fenger, som maatte føre forhandlingerne med
A. P. Berggreen om melodierne. Fenger vilde
have, at melodierne skulde rette sig efter ordene,
og naar Berggren var af en anden mening, kunde
Fenger udbryde: »Jeg har ikke kjøbt min musikal
ske Samvittighed paa Østergade, at jeg saaledes
kan handle med den.« Og Berggreen kunde svare:
»Det har jeg heller ikke, men De kunde dog nok
forandre Lidt i Ordene.« Paa dette og flere andre
omraader lykkedes det ikke Fenger at faa sine
tanker gennemført. Han udgav derfor
3. »Tillæg til Psalmebog for Kirke- og HuusAndagt, samlet i 1859 af J. F. Fenger.« Heri fin
des 124 salmer, de allerfleste af Grundtvig. Man
ge af dem giver anledning til undren over, at de
ikke var blevet optaget i R: »Hyggelig, rolig«,
»Denne er dagen«, »Mindes vi en fuldtro ven«,
»Du, som gaar ud«, »Kærligheds og sandheds
Aand« osv.
Her har Fenger tillige gennemført en tanke,
som han forgæves havde kæmpet for med hensyn
til R, nemlig en ordning af salmerne efter kirkeaaret (de tempore), ikke blot med hensyn til de
tre store højtider, men til hver søndag og dens
evangelium, som K. Helt har han ikke kunnet gen
nemføre dette; der er søndage, som ingen salmer
har. For at føre det igennem blot nogenlunde,
maa han ogsaa anvende et stort antal svage og
ubetydelige salmer, og nogle af de betydeligste har
faaet en nød-anbringelse. Det maa indrømmes, at

det ikke er let at gennemføre dette i et tillæg,
hvor salmeudvalget er mere begrænset end i en
hel salmebog. Følgen er derfor blevet, at hæftets
kvalitet er meget uensartet. Der er fortrinlige sal
mer, som kunde have været optaget i R, ligeledes
fortrinlige salmer fra de seneste aar, og saa en
lang række ubetydelige salmer med tilknytning til
søndagsevangelierne.
Ved J. F. Fengers død skrev Ingemann et min
dedigt, som blev offentliggjort i Dansk Kirketi
dende pinsedag den 19. maj 1861. Det begynder:

Der gik en Hyrde over Danmarks Vang,
Hans Navn skal mindes, hvor hans Fod har
vandret.
Hvergang han taled, og hvergang han sang,
Sig Skyggen paa hans Vej til Lys forandred.
Fr. Nielsen (A. J. Rud) i DBL VI, 639-41. Erslew I, 424-25, Suppl. I, 459-62. E. Mau: »Jo
hannes Ferdinand Fenger« i Ny kristelig Samler
X-XI, 1864-65. C. J. Brandt: »Vore danske
Kirke-Salmebøger«, 1866, s. 58 ff. Vilh. Birkedal:
»Personlige Oplevelser«, 1890. Avgusta Fenger i
H. P. B. Barfods »Minder fra gamle grundtvigske
Hjem«, V, 1925, s. 27-45. F. Elle Jensen: »Fer
dinand Fenger«, 1935. J. F. Fenger: »Det syd
vestsjællandske Broderkonvent«, 1890.

FENGER, PETER ANDREAS
P. A. Fenger blev født paa Christianshavn 16.
febr. 1799 som søn af Rasmus Fenger, ældre bro
der til J. Ferd. Fenger og de to andre begavede
brødre. Han blev student fra Borgerdydskolen paa
Christianshavn 1816, teologisk kandidat 1820,
hvorefter han i syv aar var lærer ved sin gamle
skole. Han gjorde et dybt indtryk paa eleverne,
f. eks. Vilh. Birkedal, ved sin smukke, kraftige
skikkelse, sin alvorlige strenghed og sit troværdige
Kristusvidnesbyrd. Han tog tidligt sit parti. Da
hans fader rykkede op fra kapellan til sognepræst
ved Vor Frelsers Kirke, fik Grundtvig embedet
som kapellan, og der udviklede sig et smukt ven
skab mellem kapellanen og sognepræstens søn.
Under kirkekampen 1825-26 stillede Fenger sig
paa Grundtvigs side, og i 1827 tilegnede han ham
sin udgave af Kingos salmer.
Samme aar blev Fenger sognepræst i Slotsbjerg
by og Sludstrup ved Slagelse, og her fik han en rig
præstegerning gennem 28 aar. Den 3. juni 1830
blev han gift med Louise Augusta Manthey, født
21. nov. 1808 i Brede, død 28. okt. 1885, datter
af administrator, senere etatsraad Johan Georg
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Ludvig Manthey og Annette (Ane) Pauline Hel
ten, som boede paa Falkensten i nabosognet Lundforlund. I deres hyggelige, spartanske og noget
klosterstrenge hjem i Slotsbjergby blev der arbej
det flittigt. Fenger havde ganske aflagt sin ung
domsvane fra København, at arbejde til ud paa
natten. Han stod nu op kl. 4 om morgenen, holdt
andagt med folkene og fulgte dem i marken og
satte dem i gang, og han tog selv fat i marken,
hvis arbejdet i studereværelset ikke kaldte paa
ham. Og den unge, spinkle herregaardsfrøken Au
gusta styrede snart det store hushold med bryg
ning, bagning, slagtning, og dertil kom efterhaan
den en stor børneflok. Hjemmet blev et centrum
paa egnen; baade folk fra sognet og kolleger fra
andre sogne flokkedes der. Til sølvbrylluppet i
dette hjem skrev Grundtvig 1855 »Det er saa yn
digt at følges ad«. Men allerede da var den stille
strenghed i hjemmets dagligdag mildnet til den
kristelige »gammen«, der er grundtonen i sølv
bryllupssangen, se I, 203 ff.
En dag i november 1833 var broder Ferdinand
og kapellanen i Hyllested, lic. theol. Jens A. L.
Holm gæster hos P. A. Fenger. De kom til at tale
om, »hvor herligt det vilde være, om ligesindede
Embedsbrødre af og til kunde mødes for at tale
med hverandre om Embedets Gjerning«. Og der
var netop en del ligesindede der paa egnen. »Grev
Holstein bestræbte sig ved hver Vakance for at
faa troende Præster kaldet til sit Grevskab. Vor
Herre vilde ikke staa tilbage og sankede nogle
sammen paa egen Haand. Saaledes vare vi slet
ikke i Forlegenhed med at faa Medlemmer til
vort Konvent ...« Ferdinand skulde skrive til
Emil Th. Clausen i Gimlinge og Th. W. Oldenburg i Sorterup, og Holm til C. F. Rønne i Haarslev og Vilh. Rothe i Hyllested. Saaledes danne
des det bekendte »sydvestsjællandske Broderkon
vent«, der stod venligt i forhold til de gudelige
forsamlinger, var arnested for kærligheden til
hedningemissionen, og hvorfra der paa mange
maader udgik et initiativ, saaledes ogsaa i salme
bogssagen. De var ikke i Mynsters kridthus. Spot
tende kaldte han egnen »det hellige Land«, og da
konventet senere voksede til maksimalt 12 med
lemmer, blev de da ogsaa kaldt de tolv apostle.
Samme aar havde Fenger under en vakance
prædiket i Slagelse og angrebet rationalisterne. Da
det vakte røre i byen, udfordrede man ham til at
lade sin prædiken trykke, og dermed brød »den
vestsjællandske krig« ud. Den rationalistiske sog
nepræst Hans Bastholm og flere andre rettede
heftige angreb paa Fenger, og om det saa var i
Kobenhavn glædede man sig over, at »mysticis
men«, dvs. den gammeldags kristendom, blev
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slaaet paa flugt. Kapellan Michelsen ved Hol
mens kirke digtede:
Men naar de Avner engang svinde bort,
Og vi skal møde for den store Dommer,
Da spørger denne kun: Hvad har du gjort?
Thi Troen ej i stor Betragtning kommer.
Paa Fengers side stod flere af Broderkonventets
medlemmer, og da Lindberg skildrede krigens
gang i Nordisk Kirke-Tidende, vakte den opmærk
somhed landet over.
Ogsaa i de følgende aar kom Peter Fenger til
at staa i forgrunden som grundtvigsk pennefører,
men han arbejdede tungt og betænkte sig og nøje
des i reglen med at skrive, naar det blev en sam
vittighedssag. Han skrev »Til danske Medborgere«
1836 om sognebaandets løsning og var sammen
med Broderkonventet medunderskriver paa Oldenburgs »Erklæring og Protest« 1839 i anled
ning af sagens behandling i stænderforsamlingen.
1840 skrev Fenger i Nordisk Kirke-Tidende (sp.
625-58) om »Hvorlunde Biskop Mynster har
holdt Bøn i Roeskilde Domkirke«. Mynster havde
ved landemodet i bønnens form karrikeret de
grundtvigske frihedstanker overfor Gud. Her fik
han svar, men tav. 1851 skrev Fenger et »Sende
brev angaaende det Spandetske Lovforslag om
Religionsfriheden«. 1852 udgav han »Ordsprog,
samlede især til Skolebrug«, bl. a. for at skærpe
øret for velklangen i modersmaalet.
Han havde egentlig ikke tænkt at søge noget
andet embede, men da hans faders embede som
sognepræst ved Vor Frelsers kirke 1855 blev
ledigt, søgte han det og fik det. Her virkede han
til sin død 8. febr. 1878. Han samlede en stor me
nighed i kirken, og ved sine »kandidatmøder« i
hjemmet fik han stor indflydelse paa de unge
teologer. Ved kirkesangsaftener bidrog han meget
til at fremme menighedssangen, og ret ofte fik
han komponisterne til at skrive melodier til nye
salmer. Han fik efterhaanden en betydelig auto
ritet, især ved sine prædikener. Biskop Monrad,
som han dog engang havde fornærmet ved at an
tyde, at hans udnævnelse til biskop havde været
politisk, men som siden havde været hans stadige
tilhører i kirken i nogle aar, siger om ham: »Jeg
har vel ofte hørt Prædikanter, der havde Fortrin
for ham, snart i en, snart i en anden Henseende,
men ikke nogensinde eller noget steds, hverken i
Danmark, Tydskland, England eller Frankrig er
jeg truffet paa en Prædikant, hvis Ord har et saa
dant ganske ejendommeligt Præg af Troværdig
hed.«
Alligevel kunde hans grundtvigske anskuelser
give anledning til strid. I 1841 havde han udgivet
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Luthers lille katekismus med forklaringer; den
blev anerkendt til skolebrug, og i de mange oplag
kunde det vel ske, at visse enkeltheder blev æn
dret lidt. Men da pastor N. G. Biædel i 1874
gjorde opmærksom paa, at Fenger i 13. oplag
1868 havde »forvansket Luthers lære om Daabsordet og Nadverordet, førte det til en stor strid,
»slaget ved katekismen«, hvori mange deltog, og
bogen blev forbudt som lærebog. I mange aar
havde Fenger arbejdet med ritualer og alterbog,
og det endte med, at han udgav et forslag til ny
alterbog 1874, som ogsaa gav anledning til strid.
Paa mere neutral grund var han med sin over
sættelse af Rimberts levnedsskildring af Ansgar.
Han havde ikke sin yngre broder Ferdinands
solbeskinnede aandslivlighed og lethed; han arbej
dede langsomt og var maaske en dybere natur.
Det er karakteristisk, at Ferdinand sang tenor og
Peter bas. Ferdinand var impulsiv, Peter tænkte
og overvejede. Man mødte Ferdinand med varme,
Peter med respekt. Om Ferdinand vilde man
bruge ordet livsfylde, om Peter karakter, hvor
med dog ikke er sagt, at Peter manglede alt det,
som her er tillagt Ferdinand. I salmebogssagen
naaede Ferdinand hurtige, men ikke altid blivende
resultater, mens Peters indsats havde den lang
varige virkning og faktisk paa mange punkter af
løste Ferdinands.
Peter Fengers store ungdomsarbejde var
»Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo,
samlede og udgivne af P. A. Fenger«, Kjøb. 1827,
med følgende dedikation: »Præsten N. F. S.
Grundtvig, de Kingoske Psalmers Beundrer, min
faderlige Ven og Veileder, af hvis Raad og Op
muntring dette mit første literaire Arbeide ud
sprang, tilegnes det med de kjære Psalmer af
Udgiveren.« For ret at vurdere disse ord maa man
huske Grundtvigs situation i 1827. I fortalen gør
Fenger rede for, at hovedhensigten er »at levere
danske Christne et Bidrag til den huuslige An
dagts Befordring«, give dem en bog, der er skik
ket til at trøste og opbygge. Det er imidlertid
ogsaa blevet en bog, der i videnskabelig henseende
længe har gjort fyldest. Her er alle Kingos salmer
samlet paa ét sted, og der er hverken udeladt eller
ændret i teksten, blot er ortografien moderniseret
for at gøre bogen almenlæselig.
Med dette fortrinlige og omhyggelige arbejde
som baggrund bevarede Peter Fenger en betydelig
selvstændighed i forhold til Grundtvigs salme
digtning, ikke blot ved bearbejdelserne af Kingo,
men i det hele taget, og i vennernes drøftelse af
Psalme-Blade til Kirke-Bod var P. A. Fenger den,
Grundtvig tog mest hensyn til.
1844 udgav han »En Stemme i Psalmebogs-
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sagen«, hvori han angreb Mynsters udkast til et
tillæg og tog til orde for en helt ny salmebog.
Skriftet havde først været forelagt Broderkonven
tet den 28. marts som forslag til en fællesudtalelse,
men man havde fundet det for patetisk og nøjedes
med en mere moderat udtalelse, som blev formet
af P. C. Kierkegaard; den blev offentliggjort i
Berlingske Tidende, underskrevet ogsaa af Fen
ger, som derefter paa egen haand udgav sin
»Stemme«.
Paa et senere møde den 23. april nedsatte kon
ventet et salmebogsudvalg bestaaende af P. A.
Fenger, Emil Clausen og F. E. Boisen, som skulde
stille forslag til den af Københavns konvent ned
satte Komité, det vil praktisk talt sige til Grundt
vig. Men da det gik noget langsomt, fordi det
først skulde godkendes af de andre udvalgsmed
lemmer og konventet, opfordrede Grundtvig ham
til at sende forslagene uden at afvente enighed
med de andre, da Fengers skøn aabenbart forekom
Grundtvig mest værdifuldt.
Da det københavnske prøvehefte blev henlagt,
fortsatte Fenger paa egen haand det arbejde, han
havde begyndt. Den 5. okt. 1846 skrev han til
Grundtvig, at han med undtagelse af embeds
forretningerne ikke tænkte paa andet end salmer
og atter salmer og var kommet saa vidt, at han
næsten kunde se til enden. Boisen og Clausen ar
bejdede hver for sig efter samme plan, og naar
han var blevet enig med dem, kunde salmebogen
komme i løbet af vinteren.
Saadan gik det ikke. Dels overilede han sig
nødigt, dels nedsatte Roskilde konvent sin salme
komité, hvis arbejde han kunde følge gennem sin
broder Ferdinand, som var formand. Han blev
klar over, at de gamle kernesalmer skulde afglattes, de nye beskæres og alt for sparsomt optages,
og at der skulde tages alt for stort hensyn til E.
Efterhaanden som han saa forslagene af 1850 og
1852 og den endelige skikkelse af R 1855, var han
klar over, at dette ikke var salmesagens rette løs
ning. Grundtvigs Festsalmer fra Vartov var et lej
lighedsarbejde, som lejlighedsvis blev forøget; det
var ikke nogen systematisk og nænsom samling af
de gamle salmer. Der var stadig brug for en sal
mebog, som han nu havde arbejdet paa i mange
aar.
Som om R slet ikke eksisterede udgav han sin
bog som et tillæg til E, som den dog var tilstræk
kelig stor til at gøre overflødig.
»Tillæg til evangelisk-christelig Psalmebog« ud
kom i april 1857, og Fenger havde den 29. marts
af kultusministeriet faaet lov til at bruge den i
Vor Frelsers kirke, som var afbildet paa titelbla
det. Den begynder med nr. 619, idet den fortsæt

178
ter numreringen i E og ET, og slutter med nr.
1113, altsaa 495 numre, ordnet de tempore. Det
siger sig selv, at Kingo er behandlet med forstand
og kærlighed. Der er mindre hensyn til Brorson,
som efter Fengers mening ikke egnede sig saa godt
til kirkebrug. Naturligvis er Grundtvig helt over
vældende repræsenteret med ca. 320 numre, der
iblandt nogle fra Psalme-Blade, som ikke før
havde været offentliggjort. Bogen oplevede 7-8
oplag, numrene voksede til 1126.
»Morgen- og Aftensange samlede og udgivne af
P. A. Fenger«, Kjøb. 1858. I fortalen giver Fen
ger raad med hensyn til den daglige husandagt: et
stykke af den hellige skrift, trosbekendelsen, Fa
dervor og en salme. For at fremme en saadan an
dagt i hjemmet udgiver han her en samling af
»vore bedste Morgen- og Aftensange«. I de ældre
salmer har han rettet og forkortet lidt. Salmerne
er i overskriften forsynet med forfatterangivelser.
Heraf er 28 af Kingo, naar vægterversene regnes
med, 21 af Ingemann, 14 af Grundtvig (over
satte og originale), 2 af Brorson.
»Sende-Brev til christne Venner ved Begyndel
sen af det nye Kirkeaar 1861« indeholder 12 aan
delige sange af Grundtvig med tilhørende 13 me
lodier, tre af Rung, en af Heise, tre af Bamekow,
en af Gade, tre af Hartmann, en af Winding samt
en folkemelodi.
Paa Grundtvigs jubilæumsdag 1861 overrakte
Fenger paa menighedens vegne et fond, der skulde
hjælpe til, at der altid kunde foreligge prisbillige
udgaver af Grundtvigs salmer. For dette grundt
vigske salmefond blev Fenger formand og var det
til sin død 1878.
Men dermed er Fengers saga ingenlunde ude.
Inden sin død omarbejdede han fuldstændig sit
»Tillæg«; det forelaa som et udkast til en helt
selvstændig »Kirke-Psalmebog«, som blev udgivet
1880 af prof. Fredrik Nielsen, som havde været
hans kapellan. Her er 578 numre, ordnede efter
kirkeaarets søndage. Den blev brugt i Vor Frel
sers kirke til 1891. Martensen regnede Fengers sal
mebog for den bedste, vi ejede.
Da en kreds af præster med Brandt i spidsen i
1885 udsendte et forslag til »Salmebog for Kirke
og Hjem«, KHF, havde de lagt Fengers »Tillæg«
til grund. Af dette forslag kom der en ny udgave
1888, som bl. a. resulterede i et nyt tillæg til
R 1890, derefter en ny udgave af forslaget 1892.
I den endelige form har KH forladt ordningen
»de tempore«, men Fengers arbejde har sat spor
i teksterne, og da den nordslesvigske salmebog af
1889, N, ligeledes har taget hensyn til Fengers
»Kirke-Psalmebog« af 1880, vil man se, at menig
hedssangen i Danmark i hundrede aar har været
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beriget af Fengers flittige og grundige arbejde
med salmerne, især Kingos og Grundtvigs.
Fr. Nielsen (Rud) i DBL, VI, 643-46. Erslew I,
422-24; Suppl. I, 462-63. »Mindeblade om Peter
Andreas Fenger«, udg. af C. J. Brandt og Fr.
Nielsen 1878. Frederik Barfod: »Peter Andreas
Fenger«, 1878. J. F. Fenger: »Det sydvestsjæl
landske Broderkonvent«, 1890.
Chr. Fenger:
»Minder fra Præsten Peter Andreas Fengers Hjem«
i H. P. B. Barfod: Minder fra gamle grundtvigske
Hjem, II, 1922, s. 11-29. Vilh. Birkedal: »Person
lige Oplevelser«, I, 1890, s. 34-51. D .G. Monrad:
»Om Slaget ved Katekismen«, 1874. C. J, Brandt:
»Vore danske Kirke-Salmebøger«, 1886, 65 ff.
Steen Johansen, III, 1952, s. 200 ff. Fr. Nielsen
i Dansk Kirketidende, 1880, sp. 329-36.
FENGER, RASMUS THEODOR
R. Th. Fenger, yngre broder til Peter Andreas og
Johannes Ferdinand Fenger, blev født paa Chri
stianshavn 2. nov. 1816. Han blev student fra
Borgerdydskolen 1833, teologisk kandidat 1839 og
derefter en aarrække lærer i København ved Asyl
skolen og Borgerdydskolen, dog 1843-44 afbrudt
af et aar i Rom som lærer for Thorvaldsens dat
tersøn. 1853 blev han sognepræst i Aale og Tør
ring og samme aar giftede han sig med Louise
Jacobine Adamine Henningsen (1828-74). 1863
blev han forflyttet til Hyllested, Venslev og Holsteinborg og 1872 til Hvedstrup og Fløng ved
Roskilde, hvor han døde 2. febr. 1889.
1842 udgav han en oversættelse af Svend Aggesens Danmarkshistorie. 1845-46 udgav hansam
men med sin broder Ferdinand de under dennes
biografi omtalte tre smaa salmehæfter. 1845-53
var han sammen med C. J. Brandt redaktør og
udgiver af Dansk Kirketidende. De arbejdede og
saa sammen ved udgivelsen af de tre første bind
af Christiern Pedersens danske skrifter 1850-53.
Endelig var han medlem af den komité, som ud
arbejdede det første autoriserede tillæg til Roskil
de Konvents salmebog, RT1.
Erslew Suppl. I, 446-48. DBL,, VI, 648-49.
FINX, ERASMUS (FRANCISCI)
Erasmus Finx blev født 19. nov. 1627 i Liibeck.
Hans fader var advokaten Franciscus Finx, efter
hvem han i sine skriftlige arbejder kaldte sig Francisci; hans moder Margaretha var datter af den
danske geheimeraad Erasmus Reutz, efter hvem
han fik sit fornavn. Moderen døde, da han var tre
aar, og faderen mens han endnu gik i skole i
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Stettin. Han studerede jura ved forskellige univer
siteter. Efter mange rejser i Tyskland og andre
lande giftede han sig 1655 med Maria Hedwig
Sybilla, f. Friedrici. Ved forskellige uheld tabte
han baade sin egen og sin hustrus formue, rejste
derefter til Sydtyskland, brækkede et ben, da han
var i Niirnberg, saa han maatte blive der noget
længere, og det farte til, at han blev der hele
livet.
Han ernærede sig ved korrekturlæsning og skri
bentvirksomhed, og det førte til alsidige studier,
saa han efterhaanden blev berømt som polyhistor,
fik mange æresbevisninger og fik tilbudt stillinger,
som han afslog for at blive ved sine studier i
Niirnberg. 1692 døde hans hustru, med hvem han
havde været inderlig forbundet, og de to aar, han
selv havde tilbage inden sin død 20. dec. 1694, var
opfyldt af længsel efter gensynet med hende hos
Gud.
Han var en from mand, men skrev dog mange
mærkelige ting. Et af hans mest anerkendte skrif
ter var »Die lustige Schaubiihne allerhand Curiositaten« i tre bind 1669-73. Et andet var »Neupolierter Geschichts-, Kunst- und Sittenspiegel«
1670, et tredje »Hollischer Proteus« om djævle
og hekse, som Goethe kunde bruge i sin »Faust«.
Men de fleste af hans skrifter var opbyggelses
boger, hvori hans over 200 salmer var indstrøet el
ler tilknyttet bønner og betragtninger.
Som salmedigter tilhørte han »Die Gesellschaft
der Hirten an der Pegnitz« (floden ved Niirnberg), ogsaa kaldet Hyrde- eller Blomsterordenen
(se nærmere om de tyske ordener under Albinus
og Clausnitzer), tog deres »overhyrde« Sigmund
von Birken til forbillede og skrev som han en
følelsesfuld, blomstrende og overlæsset stil. Hans
salmer fremkom især i følgende skrifter:
1. »Die Geistliche Gold-Kammer«, Niirnberg
1668. Det bestaar af tre dele: betragtninger af
bodfærdige sjæle, betragtninger af sjæle, der læn
ges efter Gud, og betragtninger af sjæle, der el
sker Gud. I den anden del findes salmen »Grosser
Gott, der mich erschaffen«, som Brorson har over
sat, se »Mildhed, kærlighed og glæde«, III, 330 ff.
I tredje del findes »Ein Tropflein von den Re
ben«, som Koch kalder en juvel i den evangeliske
salmeskat; den er oversat af Brorson, »Een draabe
kun at smage«, men kom ikke ind i salmebøgerne
(kun Johnsen i Norge).
2. »Erinnerung der Morgenrote, Oder: Geistliches Hanen-Geshrey«, 1676.
3. »Derer, Die nach der ewigen und bestandigen Ruhe trachten, Seelen-labende Ruhstunden«,
1676.

4. »Fortsetzung der Seel-labenden Ruhstun
den«, 1679.
5. »Die Krone, oder Vollige Aussfiihrung, Seellabender Ruhstunden«, 1680.
6. Die Letzte Rechenschafft Jeglicher und aller
Menschen«, 1684.
7. »Ehr- und Freuden-reiches Wohl der Ewigkeit«, 1683. Her findes hans parodi af Rist: »O
Evvigkeit, du Freudenwort« (IV, s. 46).
Hans salmer blev i stort tal hurtigt optaget i
de tyske salmebøger, men de har ikke holdt sig.
Der er ingen optaget i EKG.
Koch III, 526-31. Tiimpel V, 235 ff. Kulp 203.
Store Gud, som dig til ære. Se III, 330 ff.
P 150. MB 195.
Mildhed, kærlighed og glæde.
R 16. KH 8.

FLEMING, PAUL
Paul Fleming blev født 5. okt. 1609 i Hartenstein
an der Mulde i Erzgebirge, hvor hans fader var
lærer, men fire aar senere blev diakon (hjælpe
præst). Hans moder Elisabethe Fischer døde et
aar efter sønnens fødsel. Faderen flyttede snart
til Topfseifersdorf som sognepræst og 1627 til
Wechselburg. Paul Fleming kom i skole i Mittweyda og begyndte siden at studere til læge ved
universitetet i Leipzig, men han gik mere og mere
op i digtekunsten, som han havde en naturbega
velse for, og som han havde dyrket siden han var
barn. 1630 traf han i Leipzig grundlæggeren af
den nyere tyske digtekunst, Martin Opitz, som var
paa gennemrejse til Paris. Han blev mægtigt paa
virket og inspireret af Opitz, som han dog over
gik i begavelse og senere i kunsten. 1631 blev han
laurbærkronet som digter og 1633 tog han magi
stergraden i filosofi. Alt imens besang han ven
skabet og kærligheden og levede smukt og lykke
ligt. »Tugend ist mein Leben, der hab ich mich
ergeben .... Hab ich Gott und Tugend, so hat
meine Jugend, was sie macht wehrt.«
I disse aar stiftede han bekendskab med Adam
Olearius, en ung alsidig videnskabsdyrker, som
snart efter af hertug Frederik III af HolstenGottorp blev kaldt til Slesvig, hvor han først var
sekretær ved to gesandtskabsrejser, senere blev
hofmatematikus, skrev en holstensk krønike og
1665 »Schleswig-Holsteinische Kirchenbuch«, som
tilrettelagde liturgien paa latin og højtysk og i det
hele indførte det højtyske kirke- og salmesprog i

i8o
stedet for det hidtil anvendte plattysk. Olearius
var selv digter og salmedigter.
1633 drog Olearius sin ven Paul Fleming til det
hertugelige hof og fik ham med paa en stor rejse
til Moskva. Under forberedelsen til denne ge
sandtskabsrejse digtede Fleming »In allen meinen
Thaten«, en af Tysklands store forsynssalmer.
Dette gesandtskab, som den gottorpske hertug
sendte til sin svoger tsar Michael, bestod af 36
mand. Olearius var ansat som sekretær, og Fle
ming blev hofjunker og overkøkkenmester og
skulde skære for ved bordet. Fra denne rejse, som
forberedte en større, vendte man tilbage 1635, og
samme aar sendte hertugen et nyt gesandtskab paa
100 mand til Shah Sefi i Persien for, som det hed,
at skaffe sit land handelsfordele, men sandsynlig
vis ogsaa for at aabne en vej til orienten og ind
kredse Tyrkiet, kristenhedens arvefjende. Det var
store tanker, man dengang tænkte i det blom
strende kulturcentrum paa Gottorp. Denne rejse
bød paa store farer; man strandede først ved Re
val og siden paa det Kaspiske hav, man for vild
i Kaukasus, naaede dog Ispahan, blev overfal
det af et indisk gesandtskab sammesteds, saa
nogle af jordens skønneste egne og modtog sørge
budskaber fra Tredivearskrigens Tyskland. Alt
dette besang Fleming i storslaaede digte. 1639
kom de tilbage til Gottorp, 1640 tog Fleming den
medicinske doktorgrad i Leyden og nedsatte sig
som læge i Hamburg, hvor han døde skærtorsdag
25. marts 1640 (Tiimpel siger 2. april), ødelagt
af rejsens strabadser. Men han havde den overbe
visning, at han havde opnaaet udødelighed i Him
len og paa jorden. Hans stolte gravskrift er anført
under »I alle mine sager«, II 324 ff.
Paa udrejsen havde han i Reval forelsket sig i
den skønne købmandsdatter Elsabe Niehusen, til
hvem han skrev salmen »Ein getreues Herze wissen«. Hun ventede dog ikke paa ham, og da han
atter passerede Reval paa hjemrejsen, forlovede
han sig med hendes yngre søster Anna. De blev
ikke gift, men der kom det ud af forbindelsen, at
svigerfaderen Heinrich Niehusen udgav hans sam
lede digte. Olearius havde udgivet et foreløbigt
udvalg 1641. Nu kom »D. Paul Fletnings Teiitsche
Poemata«, Liibeck 1642, som indeholder 485 digte
(161 er gaaet tabt), blandt hvilke 41 religiøse,
nemlig 12 salmer, 9 oder og 20 sonetter. Fleming
var navnlig en mester i sonetten. I begyndelsen
gik han ganske i Opitz’ spor, men efterhaanden
frigjorde han sig og udtrykte sig naturligt og fol
keligt med en sjælden klarhed, friskhed og varme.
Han var lige elskværdig som digter og menneske.
Der kom vel de tider, da han syntes at gaa i
glemme, men romantikken drog ham atter frem,
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og nu tør man vel tro, at hans ry bliver bevaret i
Tyskland.
Rambach II, 322. Koch III, 73-82; VIII 378384. Fischer I, 407. Tiimpel I, s. 433. Kulp
223. KulpBF 292. Petrich I, 34-36. Handbuch
158-9. Skaar II, 488.
I alle mine sager.
Æ 308. P 422. MB 457. N 419. Hauge 512.
Som Herren det vil føie. E 104.
Jeg gaar til fjerne Lande. La 597.

FOERSOM, PETER THUN
Peter Foersom blev født 20. febr. 1777 i Østerlinnet i Sønderjylland som søn af sognepræsten
Christian Foersom (1735-1796) og hustru Ellen
Sophie Thun (1745-1829), men hans barndom
faldt i Hjortlund ved Ribe, hvortil hans fader
1778 blev forflyttet. Han gik i katedralskolen i
Ribe, blev student 1793, tog de indledende eksa
miner i København og begyndte saa smaat paa
det juridiske studium, som dog ikke tilfredsstil
lede ham.
Hellere dyrkede han litterære, især dramatiske
interesser, men for at tjene brødet havde han en
tid (1795) plads hos hofboghandler Poulsen, en
tid (1796) var han huslærer hos oberst Falken
skjold paa Sæbygaard. Men idet han trodsede alle
vanskeligheder, gik han mere og mere op i skue
spilkunsten, først i klubliv af mere privat karak
ter, siden paa Det kgl. Teater, hvor han debute
rede 18. okt. 1798 som Jacob i Ifflands »Gamle
og nye Sæder«.
Oehlenschlager, som ogsaa forsøgte sig som
skuespiller, fortæller i sine Erindringer (I, 127),
at han daglig omgikkes Foersom. »Han boede i et
faldefærdigt Huus paa Christianshavn, hvor jeg
tidt besøgte ham; men han boede frit, troer jeg;
thi Værten, en ung Haandværksmester, havde stor
Kiærlighed for den dramatiske Kunst i Alminde
lighed og for Foersom i Særdeleshed. Man sagde
for Spøg, at Foersom laa med Paraplye om Nat
ten i Sengen, naar det regnede. Men Huset kunde
neppe længer holde sammen, det er vist; og jeg
listede mig sielden op ad Trappen, uden at nynne
første Linie af en gammel Psalme: »Davids falde
færdig Hytte ravede paa sidste Gruus«.
Paa teatret maatte han kæmpe med mange
vanskeligheder; vel havde han et smukt ansigt, et
prægtigt haar, intelligente, noget melankolske øj
ne, men hans stemme var lidt utydelig, hans skik
kelse var ikke god, og hans bevægelser, især arme-
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nes, var noget kejtede. En af teatrets direktører
lancerede det spottende rim, som gik byen rundt:
Den gode hr. Foersom
er slet ikke moersom.
Ved Michael Rosings forstaaende hjælp og ved
sin egen utrættelige flid og selvkritik overvandt
han dog nogenlunde disse svagheder og tilkæmpe
de sig publikums gunst, først i elskerroller i de
almindelige borgerlige stykker, siden i Oehlenschlagers tragedier, om end han aldrig blev en
nordisk helt.
Først i 1813 lykkedes det ham at faa sit kæreste
ønske opfyldt, at spille Hamlet, men det havde
en lang forhistorie. Allerede i studentertiden var
han begyndt at studere engelsk, idet han var gre
bet af Ossians digte. Dette førte ham til Shake
speare, som dengang var ukendt herhjemme, og
da han havde en sjælden forstaaelse for det store,
heroiske drama, og dertil poetisk evne og psyko
logisk indsigt, gik han i gang med at oversætte
Shakespeare til dansk. Allerede 1803 indleverede
han »Julius Cæsar« til Det kgl. Teater, som dog
ikke turde spille det revolutionære stykke paa den
tid, men gav oversætteren en lille trøstpræmie paa
50 rigsdaler. Ufortrødent fortsatte han med sine
oversættelser og fik fire bind udgivet inden sin
død (1807-16); femte bind kom 1818. Endelig
1813 kom »Hamlet« frem, hvor ikke blot Foersoms oversættelse, men ogsaa hans skuespiltalent
fejrede en stor triumf. Da var han imidlertid alle
rede en svag mand. Gigt og andre sygdomme be
redte ham store vanskeligheder, som han med
energi og sjælsstyrke maatte overvinde, hver gang
han stod paa scenen. Men 24. jan. 1817 rev en
nervefeber ham bort; han var da knap 40 aar
gammel.
Han ægtede i juli 1799 skuespillerinde Johanne
Cathrine Ebbesen, født 16. maj 1779, med hvem
han levede et smukt og lykkeligt hjemliv. Især i
de første trange aar ved teatret var hendes tro og
kærlighed ham en opmuntring og hjælp. Der vok
sede seks børn op i det lykkelige hjem. Foersoms
ungdomsven og første biograf, den senere biskop
N. E. Øllgaard, siger, at Foersoms børn »bleve
opdragne i Tugt og Herrens Formanelse, og hans
Hustrue havde ihenseende til alt saadant med
ham eet Begreb og een Villie. Og Tugt og Her
rens Formanelse vare ham vigtige Ting, thi han
havde virkeligen, ikke skrømteviis, sine Fædres
Troe. Han fordybede sig gjeme i Tanken paa den
Uendelige, og Bibelen var en Bog, han ofte læste
i. Han elskede Fasthed i Troe, som i alt andet, og
Vaklen hid og did var ham forhadt i alle Ting.«
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I dette hjem blev »Linas Aftenbøn« og »Linas
Morgenbøn« til, og den forhenværende skuespil
lerinde, nu madam Foersom, var den første dan
ske moder, som tog sine børn paa skødet og lærte
dem at bede »Nu lukker sig mit øje«, se III,
462 ff. Men da de to bønner 1813 blev trykt i
»Læsebog for Døttreskoler«, som Foersom udgav
kom de snart, især aftenbønnen, paa alles læber.
Foruden den nævnte læsebog har Foersom ud
givet »Nytaarsgave for Skuespilyndere« 1805 og
1807, »Læsning for Yndere af Skuespilkunsten«
1812, »Poetisk Lommebog« 1813. En frugt af
hans læsning var »Anekdotsamleren« 1812. Hans
»Samlinger af danske Landskabsord«, udg. af C.
Molbech 1820, vidner om hans kendskab og kær
lighed til Ribeegnen. Hans storværk var oversæt
telsen af Shakespeare, men han oversatte ogsaa
enkelte tyske skuespil. Hans egne »Digte« blev
efter hans død udgivet af førnævnte N. E. Øll
gaard 1818. Det første bind viser os Foersom som
en ædel og tænksom natur, der behersker tidens
dannelse, naturligvis navnlig paa det litterære
omraade. Han oversætter adskillige fragmenter af
store udenandske digtere, og med Herder som
mellemled lader han sig inspirere af østerlandsk
tænkning og digtning. Han tager del i store og
smaa begivenheder herhjemme, som det ses af
mange lejlighedsdigte. Andet bind indledes af
Øllgaards anonyme biografi og udfyldes iøvrigt af
en oversættelse af James Thomson’s store digte
»Foraaret« og »Vinteren«. Der er ikke meget i
dette, som har værdi i dag. Det er der heller ikke
i »Gravblomster, Peter Foersoms Erindring helli
gede«, som udkom 1819, hvori en mængde af da
tidens store og smaa poeter fra Oehlenschlager og
nedefter priser Foersom som kunstner og menne
ske. Men det samlede indtryk kan alligevel gen
gives med en linje derfra: »Her har en Ædling
lagt sin Stav.«
Det var Peter Foersom, der stiftede Det kgl.
Teaters Enke- og Børneforsørgelseskasse, lidet
anende, at hans egen enke skulde blive den første,
som kom til at nyde godt deraf. Hun døde i Aar
hus 9. marts 1850, hvor en datter, Cecilie Andrea,
var gift med overlærer C. G. C. Funch.
Peter Foersom: »Digte« I-II, 1818. »Gravblom
ster, Peter Foersoms Erindring helligede«, 1819.
Erslew I, 443. Robert Neiiendam i DBL VII,
131-34. N. Bøgh: »Skuespiller Peter Foersom« i
Museum IV, 1895, 2. halvbd. P. C. B. Bondesen:
»Skuespilleren Peter Foersom«, 1907.
Nu lukker sig mit øje.
R 88. KH 93. SS 752. D 732. La rev 837.
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FOG, GUSTAV MOGENS KØBKE
Gustav Fog blev født paa Frederiksberg d. 15.
nov. 1887 som søn af daværende premierløjtnant,
senere oberst Bernhard Reginald Holbøll Fog
og hustru Anna Reinholdine Bruun Købke. Han
gik først i Schneekloths skole, men da hans fader
blev forflyttet til Kronborg som chef for den da
værende sekondløjtnantskole der, kom han i Hel
singør højere Almenskole, hvorfra han 1905 blev
student. Han var ikke blot gennem faderen, men
ogsaa gennem sine to bedstefædre, som begge
var generaler, tidligt indstillet paa den militære
løbebane og indtraadte i hæren kort efter sin
studentereksamen, kom paa officerskolen 1906,
blev sekondløjtnant og premierløjtnant 1908 og
havde derefter tjeneste forskellige steder, bl. a.
1914-18 som adjudant hos den kommanderende
general i Jylland. I efteraaret 1918 blev han ud
nævnt til kompagnichef ved 3. batillon paa Kron
borg. Efter den første verdenskrig traadte han
udenfor nummer og tog endelig sin afsked fra
hæren paa grund af svagelighed 1922. I 1919 var
han blevet sekretær i den med Arbejdsgiverfor
eningen samarbejdende organisation »Industri
fagene«, hvor han senere avancerede til kontor
chef og tog sin afsked fra 1. jan. 1955.
Den 19. juli 1910 ægtede han Johanne Trier,
datter af læge Johannes Trier og hustru Inge
borg, født Hyllested
Han havde sin kirkelige indstilling fra sit
hjem, men den blev særlig næret gennem mor
genandagterne i Frue Kirke, som han regelmæs
sigt besøgte fra 1927 til 1954. Ogsaa Oxfordgruppebevægelsen fik stor betydning for ham.
1927 blev han medlem af bestyrelsen for den
københavnske afdeling af »Den kristne Læg
mandsbevægelse, LYM«, senere sekretær i lands
udvalget og endelig næstformand i dette. Han har
tillige i 29 aar siddet i bestyrelsen for »Kristeligt
Pressebureau«, i nogle aar som næstformand, og
er en af de fire, der udgiver »Lægmandsbladet«.
Han udgav 1931 digtsamlingen »I Stjerne
skær«, og sammen med pastor Feveile »Jødeland
paa Jesu Tid«, Køb. 1948. Angaaende hans over
sættelse af »For alle helgen« henvises til denne
salme, I, 386 ff.

Mundtlige, personlige meddelelser, 11. juni 1956.
Brev 20. juni 1956.

For alle helgen, som i Kristi tro.
D 659. (Sv 147).
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FORTUNATUS, VENANTIUS
Venantius Honorius Clementianus Fortunatus blev
født i nærheden af Treviso i Italien o. 530-40.
Han studerede i Ravenna og fik en god uddan
nelse i veltalenhed, jura, sprog og poesi. Men
helbredelsen fra en øjensygdom, som næsten hav
de gjort ham blind, ændrede hans livsbane. I en
af Ravennas kirker brændte en lampe for den hel
lige Martin af Tours; derfra havde han taget et
par draaber olie, som han smurte paa sine syge
øjne. Han opfattede helbredelsen som et under
og besluttede at drage paa pilgrimsrejse til hel
genens grav, vel o. 565. Men han gik en stor om
vej for at komme til Frankrig. Over Brennerpasset drog han til Østrig, derfra til Bayern og
endelig til Austrasien, den østlige del af Merovingerriget, hvor den frankiske konge Sigibert
boede i Metz. Her blev han ikke blot hofsanger,
men ogsaa kongens personlige raadgiver. Meget
skønt har han besunget disse landes natur: »Jeg
sang til skoven, og skoven sang til mig igen«. Og
meget smigrende sang han om de fyrster, som
han kom i forbindelse med. Men en skønne dag
brød han op, rejste til Paris, og derfra sydpaa
til Tours, hvor han endelig fik takket den hellige
Martin, om hvis liv han senere skrev fire bøger.
Sit livs maal fandt han længere sydpaa i byen
Poitiers. Der levede den gamle dronning Radegunda i et kloster. Hun var en prinsesse fra Thiiringen, som i 13 aars alderen blev røvet af den
franske kong Chlothar I, som først gav hende en
omhyggelig kristelig opdragelse og derefter giftede
sig med hende mod hendes vilje. Hun besvarede
hans tvang ved at leve et strengt asketisk liv, og
tilsidst flygtede hun fra ham og lod sig indvi til
nonne. Nu var han død, og hun levede i fred i
sit kloster, foretog de strengeste bodsøvelser og
forestillede sig sværmerisk at være Frelserens
brud. Af ydmyghed havde hun gjort sin pleje
datter Agnes til abbedise i klostret, for hvilket hun
selv havde skrevet en streng regel. Radegunda
og Agnes gjorde den letsindige, forfængelige og
charmerende digter til et nyt menneske. Han blev
Radegundas sekretær og gesandt overfor omver
denen, da hun ikke selv maatte forlade klostret,
men paa rejserne fortæredes han af længsel, han
var kun lykkelig i hendes nærhed, han var sjæle
glad, naar han fik lov at hjælpe de to kvinder
med opvasken i klosterets køkken. Han elskede og
tilbad Radegunda som et himmelsk væsen, der
var højt hævet over ham, — hvad hun ogsaa var.
Hun forløste hans poesi og gav den nye maal.
Hans tidligere lejlighedsdigte, rejsebeskrivelser,
bryllupssange, poetiske epistler, gravskrifter, ele
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gier og fyrstesmiger, var ikke blot billedrige, un
dertiden svulstige, men ogsaa løse i formen; men
hans kirkelige digtning blev ædel, fast og form
fuldendt. Inden Radegunda døde fik hun ham
overtalt til at lade sig indvi til presbyter, og se
nere, antagelig 599, blev han valgt til biskop i
Poitiers, hvor han døde i begyndelsen af det næste
aarhundrede.
Paulus Diakonus siger i Hist. Longobard. II,
13, at Fortunatus har skrevet talrige hymner til
kirkeaarets forskellige festdage. Hvis det er sandt,
maa de være gaaet tabt. I de 11 bøger med
blandede digte, som er bevaret, findes kun tre
korshymner, »Pange, lingua, gloriosi«, som er
kommet til os gennem svensk oversættelse, se
»Frydetonen gaar mod tronen«, I, 448 ff, den
berømte »Vexilla regis prodeunt«, som Grundt
vig har bearbejdet meget frit, se »Lad vaje højt
vort kongeflag«, III, 227 ff, og »Crux benedicta
nitet», som er oversat af Marius Kristensen: »Hil
dig, straalende kors« (»Kirke og Folk« I, 1925,
s. 188). Desuden har man et lejlighedsdigt til
paaskefesten, hvoraf man har brugt et uddrag som
processionshymne »Salve festa dies«, en daabshymne »Tibi laus, perennis auctor«, en jule
hymne »Agnoscat omne saeculum« og en skøn
Mariahymne »Quam terra, pontus, aethera«. Disse
faa digte hører til perlerne i den latinske hymne
digtning, som hidtil har været præget af værdig
hed og maadehold, men gennem Fortunatus faar
en ekstatisk tone, som især kom til at præge de
følgende aarhundreders mariaviser.
Dreves und Blume I. 36 flg. Dreves, 31-37. Poul
sen III, 86-90. Hagelin III, 7—12. H. Vilstrup
i Dansk Kirkesangs Aarsskrift 1942, 28 ff.
Frydetonen gaar mod tronen.
D 228. Wa 106. Sv 106.
Lad vaje højt vor kongeflag.
RTi, 774. KH 228. SS 731.
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FRANCK, GASPAR
Gaspar Franck blev født o. 1520. Man ved ikke
andet om ham end, at han var præst i Joachimstal i Bohmen samtidig med Johannes Mathesius
og kantoren Nicolaus Herman, et sjældent tre
kløver af salmedigtere i en lille by. Franck over
levede de to andre, idet han døde 16. juni 1578.
Han har forfattet salmen »Last vns volgen S.
Paulus ler«. Den fremkom i »Zwo Trostpredigten,
... Johan. Mathes. Neben etlichen Collecten vnd
Trostspriichlein. etc.«, trykt i Leipzig 1556. Man
har derfor ment, at salmen var digtet af Ma
13

thesius. Imidlertid har Wackernagel ikke nøjedes
med at læse titelbladet, men har ogsaa kigget i
forordet, hvor der staar, at kun prædikenerne er
af Mathesius, mens de efterfølgende Spriiche er
af Gaspar Franck, herunder ogsaa salmen, som
følger efter. Den er da heller ikke at finde mel
lem salmerne af Mathesius eller Herman. Men
længe før denne oplysning kom frem, var salmen
gaaet af brug i Tyskland, og derfor har ingen til
syneladende interesseret sig for dens forfatter.
Anderledes er det gaaet i Danmark. Salmen
blev oversat af Hans Thomissøn, og den blev hyp
pigt optaget i det næste aarhundredes salme
bøger, men ikke i K eller de senere autoriserede,
før Wexels bearbejdede et uddrag af den, som
viste sig brugbart, se nærmere under »Naar vore
øjne lukkes til«, IV, 24 ff.
Franck har ogsaa skrevet sin egen dødssalme:
»Willig hab ich mein Geist auffgeben« (Wacker
nagel III, 1329), som senere blev udgivet med
følgende overskrift: »Grabschrifft Des Ehrwirdigen in Gott seligen Herrn Gaspar Francken,
Pfarrners der Kirchen in S. Joachimszthal, von
jhm selbst vor etlichen jaren gestellet. Welcher
seligklich im Herrn eingeschlaffen ist den 16.
Junij, nach Jesu Christi vnsers Herrn vnd Heilands Geburt, Im 1578. Seines alters im 58. Jar.«
Wackernagel III, 1328-29.

Widding II, 111.

Sancte Pouels ord oss følge bør.
Th 347. Mol 54. Gas 61. Hus. Tus.
Guds Ord og Bud os følge bør. (Wexels).
Hauge 559 (vi mærke bør).
Naar vi vort Øie lukke til.
R 565. N 528. KH 448.
Naar vore øjne lukkes til.
D619.

FRANCK, JOHANN
Johann Franck blev født 1. juni 1618 i den lille
by Guben i Niederlausitz sydøst for Berlin, hvor
hans fader, som døde to aar efter, var advokat
og raadsherre. En slægtning, bydommer Tielke,
sørgede for hans uddannelse i skolen i Cottbus,
senere i Stettin og Thorn, og med understøttelse
af slægt og venner studerede han jura ved uni
versitetet i Konigsberg. Der blev han samtidig
paavirket afgørende i anden retning af professo
ren i poesi, Simon Dach, en af tidens førende
salmedigtere, som forstod at vække og udvikle
Francks rige evner som digter. Konigsberg havde
dengang ry for at være »musernes bolig« (se f.
eks. Heinrich Albert, Georg Weissel, Georg Wer-
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ner, Valentin Thilo), men den grundtone i deres
salmesang, at man skulde forberede sig til døden,
blev dog ikke fremherskende hos Johann Franck.
Han befandt sig godt i Konigsberg, hvor der
trods Trediveaarskrigen var forholdsvis roligt,
men paa hans moders urolige bøn vendte han
hjem til Guben 1640 og nedsatte sig som advokat.
1648 blev han valgt til raadsherre, 1661 til borg
mester og en halv snes aar senere blev han endog
»landsældste« for markgrevskabet Niederlausitz.
Han synes at have nydt almindelig tillid og at
være nogenlunde forskaanet for krigens ulykker.
En stor sorg var dog tabet af hans »lige saa
fromme som elskværdige« hustru Anna, som døde
1668. Han døde selv 18. juni 1677, kun 59 aar
gammel.
Trods sine mange embedsforretninger forsømte
han ikke poesien, og heller ikke venskabet med
Simon Dach. I forordet til sine samlede værker
skriver han, at poesien er »fromhedens amme,
udødelighedens herold, en forøger af glæden, en
ødelægger af sorgen og en forsmag paa den
himmelske herlighed«.
Han er en meget betydelig salmedigter og en
af tidens rigeste og kækkeste aander. I de verds
lige digte er han elev af Opitz og skriver kunst
færdigt efter tidens smag med flitter og megen
stads. Det er altsammen glemt. Den formelle
dygtighed præger ogsaa hans salmer, men træder
her tilbage for trosfylde og varme. Han er ikke
blot samtidig med Paul Gerhardt, men ogsaa be
slægtet med ham; de har sandsynligvis kendt hin
anden; der er ikke langt mellem Guben og Liibben, og der har Franck i hvert fald været til
raadsmøde. De havde ogsaa en fælles ven, Jo
hann Criiger. Nelle siger, at Franck og Gerhardt
forholder sig til hinanden som Schiller til Goethe.
Maaske er det subjektive mere fremtrædende hos
Franck, og han har i sin Jesuskærlighed et my
stisk drag, hvorved han bliver forløber for en
Jesussanger som Scheffler og den senere pietisme.
Hans første aandelige digte var »Johann Franckens Hundert-Thonige Vater-Unsers-Harffe«,
1646, hvori han forbavsede den undrende samtid
ved at omskrive Fadervor paa 100 maader. Denne
samling voksede til Fadervor paa 338 maader,
mest enkeltvers paa kendte kirkelige melodier.
Hans egentlige salmer begyndte at komme frem
1648 og de følgende aar, meget ofte forsynet med
melodier af Johann Criiger, som optog dem i
»Praxis pietatis melica«. En ny samling frem
kom i første del af hans poetiske værker 1659,
og endelig samlede han det hele 1674 i sine
»Teutsche Gedichte«, hvoraf den første del med
salmerne hedder »Geistliches Sion«, men anden
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del med de verdslige digte hedder »Irdisches Helicon«. Paa det fælles titelblad ser man de to bjer
ge, paa venstre side Sion paa hvis skraaning de
musicerende engle har grupperet sig, og paa top
pen sidder David med krone paa hovedet. Til
højre sidder paa samme maade muserne op ad
Helicon, og det maa vel være Apollon, der tro
ner paa toppen. Muserne synes at være lige saa
godt forsynet med musikinstrumenter som eng
lene, men de har ingen vinger.
I den nye tyske fællesalmebog, EKG, har man
bevaret fire af hans salmer: »Herr Jesu, Licht
der Heiden« om Jesu fremstilling i templet. »Herr
Gott, dich loben wir, regier’, Herr, unsre Slim
men« blev skrevet i anledning af Trediveaarskringens afslutning 1848. Han knytter her sin
tekst til det gamle Tedeum. Dansk oversættelse
af Peder Møller. Endvidere »Schmiicke dich, o
liebe Seele«, en forberedelse til nadveren, hvori
der er vers, der naar en fuldkommen skønhed.
Den er oversat til dansk af Rostgaard, Brorson
og andre, se nærmere under »Jesus, livets sol og
glæde«, III, 79 ff. Endelig hans berømte mester
salme »Jesu meine Freude«, som er oversat til
mange sprog, til dansk af Søren Jonæsøn, Ægidius, Birgitte Kaas, Rostgaard, Grundtvig og
mange andre, se III, 21 ff.
Foruden de to sidste har vi paa dansk bods
salmen »Herr, ich håbe missgehandelt«, se »Her
re, jeg har handlet ilde«. Den har baade i Tysk
land og hos os spillet en stor rolle i en tid, hvor
ulykker blev opfattet som Guds hjemsøgelse og
derfor var en opfordring til bod.
I de ældre salmebøger har vi haft endnu et par
salmer af Franck. »Du, o schones Welt-Gebaude«
blev oversat af Ægidius: »Du, o skiønne verdens
sæde«, som gik videre til P. »Unsre miiden Augenlieder« blev oversat af Peder Møller: »Vore
trætte øyen-Iaage«, som blev optaget i P og Gb.
Desuden har Brorson oversat »Brunnquell aller
Gitter« med begyndelsen »Kraft udaf det høje«,
men den blev ikke optaget i salmebøgerne. Uden
at være opmærksom paa Brorsons oversættelse
har biskop Andreas Grimelund oversat den til
norsk: »Alt det godes kilde«, og Hauge har med
en bemærkning om, at salmen ikke før har været
oversat, optaget Grimelunds oversættelse.
Koch III, 378-85, KulpBF 113, 157, 293, 393.
Handbuch s. 161. Tiimpel IV, 66 ff. H. Jentsch:
»Johann Franck von Guben«, 1877. H. Petrich:
»Das Lied der Vater«, 1921, 41-44. Nelle (4.
udg. 1962), i68f.
Alt det godes Kilde (Grimelund).
Hauge 436.
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(jvf. Brorsons »Kraft udaf det høje«).
Du, o skiønne verdens sæde (Ægidius).
Æ 267. P 358.
Grav, jeg venter dig med Længsel.
E 417.
Herre, jeg har handlet ilde (Ægidius).
Æ 219. P 268. E 266. MB 366. N 308.
R 427. KH 464. D 438.
La 388. Hauge 210. La rev 612.
Herre Jesus, eg hev synda.
Nynorsk 488.
Jesu, du min Glæde.
Æ 298. P441. MB 578. N 343. Hauge 362.
O mit Hiertes glæde.
Gas 85. Tus.
Nu skal du, min sjæl, dig smykke (Rostgaard).
P 212. MB 285. N 291. Hauge 456.
Pryd dig, kiere siæl, til nøie (Ægidius).
Æ 248.
Jesus, livets sol og glæde.
(af Brorsons Op og smyk dig, siæl, med glæde).
RT2, 920. KH 379. SS 719. D421.
O Gud, vi lofve dig, regier du selv vor Stemme
(P. Møller) DanP. Tus.
Vore trætte øienlaage (P. Møller).
Gas 84. Tus. Æ22. P 532. Gb 398.

FRANCK, SALOMO
Salomo Franck blev født i Weimar 6. marts 1659
som søn af kammersekretær Jakob Franck og
hustru Dorothea Maria, født Brandes. Efter at
have fuldendt sine juridiske studier, havde han
forskellige administrative poster, først i Zwickau,
derefter fra 1689 i Arnstadt og fra 1697 i Jena.
Men 1702 kom han til sin fødeby, hvor hertug
Wilhelm Emst gjorde ham til overkonsistorialsekretær, bibliotekar og leder af det hertugelige
møntkabinet. Han gjorde desuden tjeneste som
hofpoet og fejrede de glædelige og sørgelige be
givenheder i fyrstefamilien med talrige lejligheds
digte. De alvorlige kristne omgivelser, han levede
i, og mange smertelige dødsfald i hans nærmeste
kreds bidrog til at give hans sind alvor og dybde.
Tanken om døden kom til at præge ham dybt.
men berøvede ham ikke den kristelige frimodig
hed. Hans valgsprog var: Non est mortale, quod
opto«, og han gengiver det saaledes i en af sine
salmer:
Das, was ich wiinsche, stirbet nicht,
Es muss in Ewigkeit bestehen;
Obgleich die ganze Welt zerbricht
Obgleich die Himmel untergehen.
13*

Ich hoff auf das, was Gott verspricht;
Das, was ich wiinche, stirbet nicht.
Salomo Franck var en af datidens bedste digtere
og var fra ungdommen medlem af det »frugt
bringende selskab«, hvori hans medlemsnavn var
»Der Treumeinende« (se nærmere om de tyske
ordener under Albinus). Hans forbilleder var
Joh. Rist og Georg Neumark. Den sidste var hans
forgænger som bibliotekar i Weimar. Han overgik
dog Neumark i det sproglige og i selve versekunsten, som han lærte hos Rist, og samtidig
undgik han dennes svulstighed. Hans salmer er
baade følelsesfulde og inderlige, men hans ud
tryksform jævn og sober. Man føler ægtheden.
Ofte benytter han sig af et omkvæd eller refræn,
som det er tilfældet i ovenstaaende vers.
Han døde 11. juli 1725.
Ialt har han udgivet halvfjerde hundrede poe
sier, hvoraf vel 170 er egentlige salmer. De ud
kom første gang i følgende samlinger:
»Salomo Franckens aus Weimar geistliche Poesie«, Weimar 1685. Heri er der 44 salmer og so
netter, hans ungdomspoesi. Her er salmen »So
ruhest du, o meine Ruh«, der endnu er bevaret
i EKG 74. Desuden har EKG 301 optaget endnu
en salme af Salomo Franck, »Ach Gott, verlass
mich nicht«; den findes ikke i de her omtalte
værker, men er først offentliggjort i Naumburgisches Gesangbuch 1714.
»Madrigalische Seelenlust«, Arnstadt 1697.
Heri bl. a. fire passionssalmer.
»Geist- und Weltliche Poesien« I, Jena 1711.
Heri er der tre afsnit, det første »Digte og An
dagter«, hvori der er 43 egentlige salmer. Heri
findes »Heilger Tisch, den Jesus decket«, som
er oversat af Landstad, se »Dyre bord, som Jesus
dækker«, I, 309 f. Andet afsnit indeholder poe
sier til alle aarets evangelier, formet som arier
mellem Jesus og sjælen. Tredje afsnit er verds
lige poesier.
Anden del af samme værk, Jena 1716, har 8
afdelinger. Den første indeholder salmer over
evangelierne, meget ofte om døden og evigheden,
anden afdeling er passionsdigte, tredje passions
arier. I disse tre afdelinger findes 102 egentlige
salmer. De sidste fem afsnit indeholder verdslige
poesier.
»Evangelisches Andachts-Opfer«, 1715. Det
er kantater med recitativer, arier og koraler til
brug ved gudstjenesterne i hofkapellet. Hertil har
kapellets komponister sat musik. Blandt dem var
1714-17 Johann Sebastian Bach. Af samme værk
kom der nye aargange 1717 og 1718, som dog
ikke indeholder salmer.
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Dyre bord, som Jesus dækker.
N 286. La 59. La rev 700.

FRANCKE, AUGUST HERMANN
A. H. Francke blev født 12. marts 1663 i Liibeck.
Hans fader, Johann Francke, var en højtstaaende
juridisk embedsmand i hertug Ernst den From
mes tjeneste, men døde allerede 1670 i Gotha,
hvortil familien var flyttet, og hvor drengen
kom i skole. Han studerede teologi, først i Erfurt, derefter i Kiel, hvor han boede hos profes
sor Kortholt 1679-82. Derefter tog han et ekstra
kursus i hebraisk hos Esra Edzardi i Hamburg,
var en tid hjemme i Gotha og afsluttede sine
studier i Leipzig, hvor han 1685 blev magister.
Sammen med sin ven Paul Anton og andre
magistre dannede han i Leipzig et Collegium Philobiblicum, som mødtes hver søndag eftermiddag
til grundige bibelstudier. Det medførte hos Fran
cke en indre uro, som forstærkedes, da han 1687
rejste til Liineburg for at studere videre hos su
perintendent C. H. Sandhagen. Under forbere
delsen til en prædiken over Johs. 20, 21 kom han
til at tvivle om, at han selv havde en levende
tro; det førte ham ind i en sjælekamp, hvor han
raabte til Gud: »Hvis du er til, saa aabenbar dig
for mig!« Saadan gik der nogle dage, men en dag,
mens han bad, blev han pludselig bønhørt. »Som
man vender en haand, saadan var al min tvivl
borte«. Fyldt af glæde kunde han kalde Gud sin
Fader, og han forstod, at blot et sennepskorn af
den sande tro betød mere end hundrede sække
af lærdom. Dette var begyndelsen til hans naadestand. Og denne pludselige og fuldstændige om
vendelse kom senere i pietismen til at staa som
normgivende for kristenlivet.
Efter et besøg hos Spener i Dresden vendte
han 1689 hjem til Leipzig, hvor han holdt fore
læsninger for studenterne over de paulinske breve.
De strømmede til i stort tal, der blev vækkelse,
og der blev modstand. Ikke blot begyndte man
her spottende at kalde dem pietister, men Franckes forelæsninger blev forbudt, fordi han kun
var magister i teologien.
Aaret efter blev han kaldet til diakon i Erfurt,
men der gik kun et aar, inden raadet afskedigede
ham, fordi man med Guds hjælp vilde udrydde
de vildfarelser, han lokkede ungdommen ud i.
Han besøgte atter Spener, som nu var blevet
provst i Berlin og havde indflydelse hos kurfyrst

Friedrich III. Kurfyrsten var netop 1691 be
gyndt at oprette et universitet i Halle. Spener
udvirkede, at Francke blev kaldet til sognepræst
i Glaucha og samtidig professor i græsk og orien
talske sprog ved det nye universitet.
I Glaucha, en forstad til Halle, virkede han
ivrigt med prædiken og bedemøder, og med sin
sans for praktisk kristendom aabnede han en fat
tigskole i præstegaarden. Af denne begyndelse
udviklede sig siden baade elementærskoler og bor
gerskoler, et Pædagogicum for børn fra de højere
klasser 1696, en latinskole 1697 og Vajsenhuset
1698. Til uddannelse af lærere til skolerne op
rettede han 1696 et seminarium, og snart udgjorde
hans bygninger en hel lille by. Han oprettede en
bibelanstalt og efterhaanden ogsaa et missionsse
minarium, hvorfra de første missionærer, Ziegenbalg og Pliitschau, 1705 drog ud til Trankebar i
den danske konge Frederik IV.s tjeneste. Pengene
til alle disse virksomheder og de tilsvarende byg
ninger kom ind ved frivillige bidrag.
Som professor, først i græsk, men fra 1698 i
teologi lagde han hovedvægten paa et grundigt
bibelstudium, men skriften skulde ikke blot stu
deres videnskabeligt og oplyses ved en samvittig
hedsfuld eksegese; studiet skulde understøttes af
bøn, som forudsatte omvendelse, og det skulde
stile mod udviklingen af en personlig fromhed
og dygtiggørelse med en personlig askese, og hans
eksempel i saa henseende smittede af.
Universitetet i Halle blev udgangspunkt for
pietismen i Tyskland og de nordiske lande, og
dermed ogsaa for den nye salmedigtning. Flere
af professorerne var salmedigtere: Herrnschmidt,
Bohmer, Breithaupt, Freylinghausen, Richter og
Lange. Francke selv har kun digtet nogle faa
salmer. »Gottlob, ein Schritt zur Ewigkeit ist
abermal vollendet« skal efter sagnet være digtet
27. sept. 1691 paa vejen fra Erfurt, da man havde
afskediget ham; men det er usikkert. Den er over
sat i P 537: »Et trin jeg atter har i dag«, men er
siden gledet ud af de danske salmebøger. »Was
von aussen und von innen« er en forsynssalme
med stille hengivelse i Guds vilje. Det er noget
usikkert, om han har digtet »Mein trost, damit
ich nacht und tag«, som Brorson har oversat, se
»Det er den daglig trøst, hvormed«, I, 197 ff.
Da Francke døde 8. juni 1727, var der i hans
skoler 2300 børn, hvoraf 134 var forældreløse,
167 lærere, 8 lærerinder, 8 inspektører, og 255
af studenterne og 360 af eleverne blev bespist.
Denne store virksomhed blev derefter ledet i
samme aand, om ikke med samme initiativ af
sønnen Gotthilf Francke og svigersønnen Johann
Anastasius Freylinghausen (s. d.).
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Koch IV, 305-22. J. O. Andersen i Kirkeleksikon
for Norden II, 90-93. Nelle (4. udg. 1962), 205.
G. Kramer: »August Hermann Francke, ein Le
bensbild«, 1880-82. G. F. Hertzberg: »A. H.
Francke und sein Hallisches Waisenhaus«, 1898.
(?) Det er den daglig trøst, hvormed.
D 492.
Et trin jeg atter har i dag.
p 537- Gb SS8- MB 692.
Hauge 632. La rev 831.

dich«, som fik en vid udbredelse ikke mindst i
protestantiske salmebøger. Den blev oversat til
dansk af Emil Claussen i N 604, »Store Gud,
vi love dig«. Med en fransk oversættelse blev den
verdensberømt som Evangelisk Alliances yndlings
sang og oversat til dansk af B. Paludan-Miiller,
se nærmere under »Almagts Gud velsignet vær«,
I, 59 f; IV, 428 ff.
Koch VI, 545. Walter Schulz: »Reichsanger«,
Gotha 1930. »Allgem. u. vollst. Kath. Gsb.«, neue
Aufl., Breslau 1859.

FRANZ, IGNAZ
Ignaz Franz blev født 12. okt. 1719 i Protzau i
Schlesien, gik i skole i Glatz, studerede teologi
og filosofi i Breslau, hvor han ogsaa interesserede
sig for italiensk og fransk sprog. 1740 blev han
optaget i Alumnatet, det katolske præstekollegium i Breslau, 1742 præsteviet i Olmiitz og
derefter kapellan i Groz-Glogau, 1758 »ærkepræst« i Schlawa og endelig 1766 rektor for sit
gamle præstekollegium i Breslau, hvor han døde
19. aug. 1790.
Han var en af oplysningstidens mænd paa ka
tolsk grund. Han var »gennemtrængt af en leven
de iver for religionens og dydens gode sag« og
vilde »vække sjælene op af deres træghed«. Som
digter og salmebogsudgiver vilde han gerne for
bedre de gamle sange, som »mangler vellyd eller
rigtigt stavelsesforhold, og hvis udtryk ikke stem
mer med det nuværende tyske sprog.« Disse saa
ledes forbedrede sange vilde han bruge i under
visningen og folkeoplysningen. Han begyndte med
sine konfirmander, fortsatte med sine studenter
og sigtede tilsidst paa hele menigheden.
Han udgav »Katechetische Gesange«, oprinde
ligt blevet til for konfirmanderne. Endvidere paa
begyndte han »Die christ-katholische Lehre in
Liedern« 1768, men det varede fire aar, før den
blev færdig. Samme aar begyndte han at udgive
»Schlesisches Gesangbuch zum Gebrauch der
Romisch-Katholischen«, men den blev ikke fær
dig. Videre kan nævnes »Lobgesange zu den Tagzeiten von der Todesangst Christi am Oelberge«
1770, »Geistreiche Gesange auf die Sonn- und
Festtage« 1771, »Acht Gesange bei den Fronleichnamsprocessionen« 1772, »Religionspflichten
zum Unterricht und zur Erbauung heilsbegieriger
Christen, in Gesange verfasset« 1774.
Alt dette mundede ud i hans hovedværk, ud
givelsen af »Allgemeines und vollståndiges katholisches Gesangbuch« 1778, der blev indført i ad
skillige katolske menigheder.
Den mest kendte af hans salmer er gendigt
ningen af »Te deum«, »Grosser Gott, wir loben

Almagts Gud, velsignet vær. D 312.
Store Gud, vi love dig. N 604.
FRANZÉN, FRANS MICHAEL
F. M. Franzén blev født i Uleåborg i Finland 9.
febr. 1772. Hans fader havde en stor købmandsgaard i byen og skibe paa søen. Hans moder var
en ung poetisk skønhed paa 17 aar. Drengen var
nok lidt sky overfor faderen og sluttede sig nær
til moderen, som sang og læste poesi for ham.
Han havde et følsomt sind og blev tidligt udvik
let; han siger selv, at han voksede op som en
drivhusplante. Han var kun 13 aar, da han blev
student ved Åbo akademi. I studentertiden boede
han hos H. G. Porthan, som dengang var dekan
i det filosofiske fakultet.
1789 blev han magister i filosofi og gav sig i
det følgende aar mest af med skønlitteratur, in
den han 1790 rejste til Uppsala, hvor han et aar
fortsatte sine filosofiske studier. 1791 vendte han
tilbage til Åbo, 1792 blev han docent i veltalen
hed, 1795 bibliotekar ved akademiet, og samme
aar drog han paa udenlandsrejse til Danmark,
Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Eng
land. 1798 blev han professor i lærdomshistorie.
Samtidig var han blevet berømt som digter.
Han havde skrevet vers som barn, og nu var hans
ungdomsdigte blevet beundret og spredt i af
skrifter, f. eks. digtene til »Selma« og »Manniskans anlete«. 1797 blev han belønnet med Sven
ska Akademiens store pris for »Sång ofver grevfe
Gustav Philip Creutz«. Dermed havde han alle
rede i sin ungdom naaet sit poetiske højdepunkt.
I modsætning til den herskende franske smag i
den gustavianske tid føltes hans poesi saa ny og
menneskelig, fordi han var paavirket af den tyske
litteratur (Klopstock, som han havde mødt i
Hamburg), og fordi den var gennemlyst af en
mild og elskværdig personlighed.
Endelig var han 1799 blevet en lykkelig ægte
mand. Paa en rejse fra Uleåborg til Åbo havde
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han maattet overnatte i Gamlakarleby. Samme
aften var der bal paa hotellet, og her overstraalede »de ni roser«, de ni skønne døtre af køb
mand Roos alle de andre damer. Franzén blev
heftigt forelsket i den ældste, Margareta Elisabet, som han dog ikke fik lejlighed til at tale
med. Men han sendte hende et frierbrev fra Åbo,
og hun svarede straks ja, hvorimod hendes fader
tøvede med sit ja, til Franzén var udnævnt til
professor. Det var det skønneste par, man kunde
se i Åbo. Han kaldte hende Lilly; hun var glad
og livlig, og da professorlønnen var meget lille,
tog hun tappert fat i hjemmet. Men lykken va
rede kun seks aar, saa blev rosen knækket af en
lungesygdom og døde 1806, kun 26 aar gammel.
En svensk professor faar undertiden et bidrag
til lønnen gennem et præsteembede i nærheden.
Saaledes blev Franzén 1803 ordineret til præst
i Pemar, men da hans universitetsgerning lagde
stærkt beslag paa hans kræfter, holdt han i reglen
vikar i præsteembedet. Muligvis har han heller
ikke været helt afklaret i religiøs henseende. Han
har i hvert fald maattet gennemgaa en kamp
mellem sin barndoms poetiske gudstro og den
kritiske filosofis undersøgelser.
Da Sverige 1809 maatte afstaa Finland til Rus
land, stod han i et svært valg, som nogle synes,
at han foretog for let. Han flyttede 1810 til Sve
rige. I realiteten betød det, at han blev i fædre
landet, men forlod hjembygden. Han var maaske
noget ensom i Åbo nu, havde mange venner i
Sverige, og 1808 var han blevet indvalgt i Sven
ska Akademien, hvis medlemmer trak i ham.
Han blev da sognepræst i Kumla, syd for Orebro, og her blev han præst for alvor. Hans præ
dikener var enkle, folkelige og bibeltro og sigtede
paa praktisk opbyggelse. Tegnér sagde engang:
»Hvis englene prædikede, saa vilde de prædike
som Franzén«. Hans sognefolk var ham meget
hengivne, og han havde selv en følelse af, at de
13 aar i Kumla var hans lykkeligste tid.
Dertil bidrog i høj grad, at han var blevet gift
igen. Det gik lige saa mærkeligt til. Da hans ven,
lektor i teologi M. Choraeus, laa for døden nogle
maaneder efter Lillys død, bad han Franzén om
at »tage sig af« hans hustru, Sofi Wester, som nu
for anden gang vilde blive enke, skønt hun kun
var 26 aar. Da de havde brevvekslet i et aars tid,
mødtes de i Stockholm, og Franzén forstod af
hendes rødmen, at hun ogsaa kendte sin afdøde
ægtemands ønske. Et par maaneder senere blev
de gift. Sofi var livlig og begavet, og Lillys børn,
Sofis barn og deres fælles børn fik et lykkeligt
hjem. Den hæderværdige digter og direktør for
det svenske Akademi, K. G. Leopold, sagde
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skæmtende: »Han er mærkværdig, den lille Fran
zén, saa snart det kommer an paa at lave smukke
vers og smukke børn.« Lillys døtre stod model til
de tre engle paa Westins altertavle i kirken paa
Kungsholmen i Stockholm, hvor man kan se dem.
Præstegerningen i Kumla og det lykkelige hjem
liv er bagrunden for Franzéns salmesang; den har
saa varm en tone, naar han synger om hjem
og børn.
Dels af økonomiske grunde (mange munde at
mætte, og Sofi var ingen dygtig husmoder), dels
fordi vennerne i Stockholm opfordrede ham,
søgte han sognepræsteembedet ved St. Clarakirken og fik det 1824. Det viste sig, at den for
nemme menighed i St. Clara ogsaa kunde bruge
hans enkle forkyndelse. Men det viste sig ogsaa,
at han alvorligt gik i kamp mod hovedstadens
særlige synder, spil og penge, umaadelighed i mad
og drikke, løsagtighed og drukkenskab. Midt i en
prædiken kunde han pege ud gennem vinduet
mod kirkegaarden og sige: »Derude er en menig
hed af døde, som dog lever, men herinde, frygter
jeg, der er mange, som siges at leve, men er døde
i vantro og synd.« Hans embede krævede meget
arbejde, mange vanskelige husbesøg, og hans stil
ling som sekretær i Svenska Akademien ligesaa.
Det var et haardt slag, at Sofi døde efter fire
aar i Stockholm. Men han bar baade sorgen og
arbejdsbyrden saa godt, at han 1834 blev udnævnt
til biskop i Harnosand.
I dette store, nordlige embede, som krævede
mange og lange visitatsrejser, holdt han ud i 13
aar. Han opmuntrede og opildnede sine præster
til flittige husbesøg og til at modarbejde den ud
bredte drukkenskab. Folk, som vilde tale med
ham, kunde risikere at blive tilsagt til kl. 5 om
morgenen, og da havde han allerede arbejdet
en times tid. Hans milde sind og lyse syn over
vandt i reglen en tilbøjelighed til melankoli og
hjalp ham til at bære det utrættelige arbejde.
Men han duede ikke til at være ene. Efter Sofis
død tænkte han paa et tredie ægteskab. Maaske
skulde det være hans vens datter, den unge Fredrika Bremer. En slægtstradition fortæller, at han
vilde opsøge hende i hendes hjem, men hun var
ikke hjemme, og man bad ham vente paa hendes
værelse, til hun kom hjem. Nu havde hun netop
den dag efterladt værelset i uorden, og han be
gyndte at tvivle paa, at hun kunne passe hjemmet
saa godt som den dygtige fru Arfwidsson, der alle
rede i Sofis tid var blevet ansat som husbestyrer
inde. Han blev mere og mere tvivlraadig og gik,
før Fredrika kom hjem. En anden tradition for
tæller, at han paa trappen til det Bremerske hus
mødte en af sine venner, som gættede hans ærin
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de og advarede ham: »Nej, ved du hvad, - to
saa upraktiske mennesker sammen, det gaar al
drig!« Saa giftede han sig med fru Arfwidsson,
som vennerne kaldte »tjenerinden« til forskel fra
»gudinden« (Lilly) og »grevinden« (Sofi). Hun
kom ikke i noget særlig godt forhold til sted
børnene, men nu var de snart voksne. Derimod
styrede hun huset godt og skaffede sin mand den
fred og arbejdsro, han trængte til.
Han døde 14. aug. 1847. Og Fredrika Bremer,
som havde besøgt ham samme sommer, skrev:
»Gud være takket, at jeg fik ham at se endnu
engang her paa jorden, bede med ham og mod
tage hans velsignelse.«
Som digter arbejdede han med usædvanlig let
hed, men han gjorde sig til regel aldrig at være
tilfreds med sine første tanker eller den første
form; med streng selvdisciplin gik han i gang
med kritik og omarbejdelse. Han naaede derfor
ofte den fuldkomne form, den klart gennem
sigtige tanke, som man straks fatter, og hvor man
dog senere opdager, at der er langt til bunden.
Franzén blev udnævnt til medlem af salmebogs
komiteen 18u. Dermed tog han fat paa salme
digtningen og naaede straks det helt store. Sam
men med Wallin (s. d.) udgav han 1812 et hæfte
med »Prof-Psalmer«. Her var en storslaaet ad
ventshymne »Bereden vag for Herran« og den
ikke mindre mægtige »Vad Ijus over griften«,
skrevet allerede 1811. Svenskerne kalder den »hele
kristenhedens uovertrufne paaskesalme« (Bohlin),
hvori de ikke skal modsiges, naar man tilføjer, at
der er saa mange andre paasketoner, som andre
har brug for, og sammenligning blandt helt for
skellige tanker er vanskelig. Men der er næppe
nogen anden paaskesalme med en saadan sejrs
jubel paa baggrund af en saadan verdenshorisont,
ingen med en saadan følelse af at staa midt i det
kosmiske mirakkel. Den danske salmebogskom
mission vilde gerne have optaget den i D og
havde, da sagen blev behandlet, et manuskript af
Aastrup, som man ikke fandt godt nok. Nu er
oversættelsen offentliggjort i Aastrups fjerde sam
ling med begyndelsen »For Lys over Graven!«
I Franzéns hæfte fra 1812 findes tillige »Din
spira, Jesu, strackes ut« om Jesu sejrende magt
og hans regering over verden, en tone som alle
rede var anslaaet i fjerde vers af paaskesalmen.
Tilsammen rummer disse tre salmer et mægtigt
missionsmotiv, og de tre alene vilde være nok til
at give Franzén et navn blandt de store salme
digtere. Men endnu findes i hæftet passionssal
men »Jesu, dig i djupa noden«, nadversalmen »O
Jesu, an de dina«, salmen om lov og evangelium

»På Sinai stod Herren Gud« og vækkelsessalmen
»Vak upp! Hor vaklen Ijuder«.
De samme to forfattere udgav et nyt hæfte
Prof-Psalmer 1813, hvor man finder salmen om
den gode hyrde, »Den korta stund jag vandrar
hår«; salmen om Jesu magt mod verdens ond
skab, »O Gud, vår broder Abels blod« og mor
gensalmen »Jag lever och upphojer«.
I »Forslag till fdrbåttrade Kyrko-Sånger« 1814
fremkom barnedaabssalmen »Du, som var den
minstes van«, konfirmationssalmen »Kom, o Jesu,
våck mitt sinne«, en salme om en ægtefælles død
»Ack dbden haver undanryckt«, en salme om Jesu
inkarnation »Jesu, lår mig rått betrakta», en sal
me ved sammenringning til gudstjeneste »Hor,
Gud ånnu sin nåd dig bjuder«, ved aftenringnin
gen »Min vilotimma Ijuder«, aftensalmen »Når
alk omkring mig vilar«, som har bevidst slægt
skab med Paul Gerhardts »Nu hviler mark og
enge«, og »Din sol går bort, men du biir når«,
den sidste for børn.
Endnu tidligt nok til optagelse i Wa 1819
havde Franzén digtet opfordringen til at se paa
Jesus, »Jesus hav i ståndigt minne«, en salme
for blinde »Jag får ej se Guds dag«, fredsbønnen
»Fridens Gud oss frid fbrlåna« og himmelfartssal
men »Allt fullkomnat år«, hvoraf Wallin dog har
skrevet den sidste halvdel. Her maa særligt næv
nes salmen om en moders kirkegang efter barne
fødsel, »Gud, min Gud, som ville ån«, den eneste
af Franzéns salmer, som har været optaget i de
danske salmebøger, se »Til dit hus med takkesang«, V, 32 ff.
Til norsk har Nordahl Rolfsen oversat »Milde
Jesus, du som sade«, som først blev trykt i Fran
zéns »Skaldestycken« 1832 og derfor ikke kom
med i de svenske salmebøger.
Af de 29 salmer, som blev optaget i Wa 1819,
hvoraf 5 var bearbejdelser eller oversættelser, blev
7 udeladt i Sv 1937, og en ny blev optaget.
Lovgren II, 84-93. Samme: Psalm- och sånglexikon 202-05. Hagelin II, 238-58. E. Lied
gren: Den svenska Psalmboken, 65 ff. D. Helan
der: Svensk Psalmhistoria, 92 ff. Kristen sang og
musikk I, 658-59; II, 394. C. D. af Wirsén:
F. M. Franzén, 1886. G. Castrén: Frans Michael
Franzén i Finland, 1902. C. Lonroth: Når Frans
Mikael Franzén var Kyrkoherde i Kumla, 1910.
Sverker Ek: Franzéns Åbodiktning, 1916. E.
Spjut: Frans Mikael Franzén, 1925. Torsten Boh
lin: Frans Michael Franzén, 1947.
Franzéns salmer, optaget i salmebøgerne.
Ack, doden haver hådanryckt. Wa 344.
Ack, vi åro alla. Wa 44.
Alk fullkomnat år. Wa 116. Sv 607.

i go
Bereden vag for Herran. Wa 53. Sv 43.
Den korta stund jag vandrar hår.
Wa 119. Sv 119.
(Den korte stund, jeg vandrer her. C. F. Bals
lev hos P. Hjort 1843).
Din sol går bort, men du biir når.
Wa 436. Sv 436.
Din spira, Jesu, strackes ut. Wa 118. Sv 118.
Du som var den minstes vån. Wa 341. Sv 181.
Fridens Gud, oss frid fbrlåna. Wa 376. Sv 506.
Gud, min Gud, som ville ån. Wa 368.
Fader, ogsaa denne gang.
Hauge 382.
Til dit hus med takkesang.
RTi,738. N 17. KH 444.
La 585. La rev 719.
Hor, Gud ånnu sin nåd dig bjuder.
Wa 323. Sv 205.
Jag får ej se Guds dag. Wa 365.
Jag lever och upphojer. Wa 419. Sv 457.
Jesu, dig i djupa noden. Wa 85. Sv 85.
Jesus hav i ståndigt minne. Wa 127. Sv 391.
Jesu, lår mig rått betrakta. Wa 48. Sv 39.
Kom, o Jesu, våck mitt sinne. Wa 352. Sv 227.
Milde Jesu, du som sade.
La rev 674. Nynorsk 529.
Milde månniskornas vån. Wa 81.
Min vilotimma Ijuder. Wa 444. Sv 452.
Når allt omkring mig vilar. Wa 433. Sv 433.
O Gud, vi lova dig. Wa 263. Sv 604.
O Gud, vår broder Abels blod. Wa 122. Sv 149.
O Herre Gud, gbr nåd med mig. Wa 181.
O Jesu, ån de dina. Wa 150. Sv 187.
På Sinai stod Herren Gud. Wa 143. Sv 179.
Skåder, skåder nu hår alle. Sv 92.
Såli år den man, som fruktar Gud. Wa 339.
Vad Ijus over griften. Wa 102. Sv 102.
Vak upp! hor våkten Ijuder. Wa 165. Sv 257.
Vart flyr jag for Gud. Wa 170. Sv 260.
Wexels har oversat en del af Franzéns salmer i
»Christelige Psalmer« 1840.

FREDERIKSEN, JOHAN, se Fridcrichsen.

FREDER, JOHANNES
Johannes Freder blev født 29. aug. 1510 i Køslin
i Bagpommern, hvor hans fader Hermann Freder
var borgmester. Hans moder Barbara Putritia var
et mønster paa sand fromhed og kvindelige dyder.
Han selv maa have været et mønster paa skoleflid,
idet han allerede 1524 kunde drage til universite
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tet i Wittenberg, hvor han blev optaget i kredsen
omkring Luthers bord. Han blev magister og do
cent, giftede sig 1536 med den adelige Anna Falk,
og efter mere end 12 aars ophold i Wittenberg
blev han konrektor ved Johannesskolen i Ham
burg, 1540 andenpræst ved domkirken, hvor han
tillige skulde holde latinske forelæsninger. Mod
en hollandsk mystiker, der havde angrebet ægte
skabet, skrev han 1543 bogen »Lob und Unschuld
der Frauen«, som han tilegnede dronning Dorothea af Danmark. Den var skrevet paa plattysk,
men Luther skrev forordet til en senere højtysk
oversættelse.
Han følte sig forpligtet af sit navn til at være
en fredens mand, og han skrev undertiden under
navnet Irenæus, men han blev kastet ud i svære
kampe, da han 1547 blev kaldet til superintendent
i Stralsund, hvor verdslige myndigheder havde til
taget sig magt over kirken. Han blev som tro
lutheraner indviklet i interimstridighederne 1549
og blev afsat. Hertugen lod ham faa et embede
som teologisk professor i Greifswald, og 1550 blev
han tillige superintendent paa Rugen, hvor han
kom under Christian III af Danmark, som ikke
ønskede, at superintendenten paa Rugen skulde
have sæde i Greifswald. Han maatte søge ordina
tion hos Peder Palladius, og det skete 1551. Der
ved blev de tyske kirkemyndigheder forbitrede, og
efter en langvarig strid blev han 1556 afsat af en
synode i Greifswald. Danmark var for langt borte
til at hjælpe ham. Han blev da førstepræst ved
Mariakirken i Wismar i Mecklenburg med titel af
superintendent. Men ogsaa der maatte han udstaa
kampe mod gendøbere, separatister og kalvinister. Han døde pludseligt 25. juni 1562. Fire dage
forinden var hans hustru død, og omtrent sam
tidigt døde tre af deres børn, og rygtet gik, at en
kalvinistisk apoteker havde foræret ham en giftig
vinsending. Hans eneste overlevende søn, Johann
Freder, blev senere professor og superintendent i
Rostock.
Freders salmer er skrevet paa plattysk. Nogle
fremkom allerede mens han var i Hamburg. An
dre finder man i forskellige nedertyske salmebø
ger, nogle kender man kun i højtysk oversættelse,
hvor man dog kan spore det plattyske sprog. En
af dem er endnu bevaret i EKG 149, »Ach lieber
Herre Jesu Christ« (Ach leue Here), der oprin
delig var en vuggevise, »Ein geistlick ledeken vor
de klenen kinder by der wegen tosingen«, Wack.
III, 240. Nu bruges den som daabssalme.
Fire af hans salmer blev optaget i Th, den ene
allerede i tillæget til Tv. De gik videre til de
fuldkomne salmebøger, undertiden i flere over
sættelser, og en enkelt holdt sig gennem K til Pon-
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toppidan. Nu er hans salmer glemt hos os, men
han er dog værd at mindes som en ret betydelig
salmedigter, der mod sin vilje kom ind i et virvar
af religiøse og politiske stridigheder, hvori ogsaa
Danmark havde del, og som midt i det hele bad
for sine fjender: »Audi bitt ich fur die, lieber
Herr, die meine Ehre kranken«, se Wack. III,
239-

Koch I, 421-427. Handbuch s. 56-57. KulpBF
149.
Wackernagel III, 230-248.
Widding II,
85, 125-127. Nutzhorn II, 195 ff, 207 ff, 332.
Dig Herre mild/ ieg tacke vil.
(Ich danck dir, Gott, fur all wolthat.
Wack III, 234. Widding II, 126)
Th 326. Mol 54. Gas 61. Tus.
(Samme salme oversat af Ericksøn i
Brandenburgisk Bønebog):
Jeg tacker dig Gud, som est saa god.
Mol 54. Gas 61.
Gvd Fader vdi Himmerig (Litaniet paa rim).
(Godt Vader yn dem hemmelryck, Godt Son.
Wack III, 230 ff. Widding II, 85)
Tv 156. Th 251. Mol 54. Gas 61.
(bearbejdet af Denicke-Gesenius:
Herr, der du Gnad und Hiilff verheist):
Gud Fader, Søn oc Helligaand, Giv os.
Gas 84. Tus.
O Herre Gud, betee din mact. Ps 79.
(Ach Herr, mit deiner hiilff erschein.
Wack III, 233. Widding II, 125 f)
Th 262. Mol 54. Gas 61. Hus. Tus.
(?) Vaager op i Christen alle/ vaager.
(Waket vp, gy Christen alle.
Wacht auff, jr Teiitschen alle.
Wack III, 1097, M/S- Widding II, 125)
Th 350. Mol 54. Gas 61. Tus. Æ 404. K.
P 497-

FREYLINGHAUSEN, JOHANN ANASTASIUS
J. A. Freylinghausen blev født 2. dec. 1670 i Gandersheim i fyrstendømmet Wolfenbiittel. Hans fa
der, Dietrich Freylinghausen, var købmand og
borgmester i byen; hans moder Catharine Elisabethe var datter af førstepræsten Johann Pblin
(Polenius) i Einbeck. Da han var 12 aar gammel
kom han i gymnasiet i Einbeck og boede hos sin
morfader, som lod ham læse meget i bibelen og
lære mange salmer udenad; det kom ham siden
til gode.
1689 kom han til universitetet i Jena, hvor han
af en studiekammerat, som var paavirket af Breit-
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haupt (s. d.), hørte om det røre, som A. H. Francke (s. d.) havde vakt i Erfurt, og de besluttede
at rejse dertil ved paasketid 1691. Breithaupts og
Franckes prædikener gjorde saa dybt et indtryk
paa Freylinghausen, at han besluttede at blive i
Erfurt, og skønt hans forældre var meget betæn
kelige ved disse forførere, som gik alt for vidt i
deres kristendom, fik han dog paa Breithaupts for
bøn lov til at blive. Nogen tid efter oplevede fa
deren pa en rejse, at der i en galge var opslaaet
en plakat med fortegnelse over saakaldte »pro
fetbørn og pietistelever«, hvor han ogsaa fandt sin
egen søns navn. Han sendte straks sin ældste søn
til Erfurt for at hente broderen hjem, men ogsaa
den ældste blev saa betaget af Francke, som netop
skulde rejse fra Erfurt, at han overvandt sit hjems
modstand mod pietismen, og 1692 fik Johann
Anastasius sine forældres tilladelse til at rejse til
Halle, hvor Breithaupt og Francke nu var blevet
ansat ved det nye universitet.
Her fuldendte han sine teologiske studier i lø
bet af halvandet aar, og samtidig gennemgik han
en aandelig krise, men forstod tilsidst, at hans
syndige fejltagelse havde været, at han havde be
stræbt sig for selv at naa en retfærdighed, som
han gratis kunde modtage i troen paa Kristus.
I slutningen af 1693 vendte han hjem til Gandersheim, hvor han prædikede og underviste, men
efter et aars forløb var det klart, at han ikke
kunde faa noget embede, naar han ikke vilde un
derskrive en af regeringen forlangt erklæring imod
pietismen. Men 1695 kaldte Francke ham til sin
medhjælper ved kirken i Glaucha, en forstad til
Halle. Skønt menigheden havde været imod, at
Francke vilde have en medhjælper, vandt Frey
linghausen snart deres kærlighed ved sine gode
prædikener. 1703 udgav han en teoretisk lærebog,
»Grundlegung der Theologie« til brug i gymna
sierne og 1708 en prædikensamling over epist
lerne.
I tyve aar, 1694—1715, forblev Freylinghausen i
den beskedne stilling som Franckes medhjælper
og sekretær, aldeles selvfornægtende og uden løn,
blot for kost og logi, idet han afslog adskillige løn
nende tilbud. Francke selv ofrede alt for sit ar
bejde blandt de fattige. Men da Francke 1715
flyttede fra embedet i Glaucha til hovedkirken St.
Ulrichs i Halle, blev Freylinghausen officielt ad
junkt ved samme kirke. Nu kunde han gifte sig
med Franckes datter, Johanna Anastasia, som han
i sin tid havde staaet fadder til, og som var op
kaldt efter ham. De fik en søn, som siden blev
teologisk professor i Halle, og to døtre, der blev
gift med to brødre Niemeyer, som begge var præ
ster.
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Efter Herrnschmidts død 1723 blev Freyling
hausen medrektor ved Pædagogium og vajsenhuset, og efter Franckes død 1727 kom han ind i direktoriet for alle halleske stiftelser og blev tillige
sognepræst ved St. Ulrichskirken. 1734 udgav han
»Busspredigten« og »Catechismuspredigten« og
!735 et bind »Evangelienpredigten«.
Han lagde vægt paa den tro, som var virksom i
kærlighed. Bibelen, som laa aaben paa hans skri
vebord, var hans stadige rettesnor, især de ny
testamentlige breve. Han afviste antikirkelige sektereriske bestræbelser, f. eks. 1732-33 lysten til at
holde særlig nadver for de særligt hellige, selv om
dette førte til smertelige brud med tidligere tros
fæller.
I legemlig henseende var han ikke nogen stærk
mand. Ved den letteste forkølelse kunde han faa
heftige feberanfald, men det værste var, at en
uheldig tandudtrækning havde medført en tand
fistel, som ofte kunde give ham forfærdelige smer
ter. Saa gav han sig til at skrive salmer, for at
aanden kunde sejre over kødet, f. eks. »Geduld ist
noth, wenn’s ubel geht« og »Mein Herz, gieb dich
zufrieden«. Hans ven og embedsbroder Wiegleb
sagde engang: »Naar vor ven har tandpine, skulde
man altid glæde sig derover, ligesom man kan
glæde sig, naar hønsene kagler, for saa kommer
der et æg!«
Men han arbejdede mere, end kræfterne tillod.
Allerede 1728 fik han et slagtilfælde, et nyt 1730,
men han kom sig saa vidt, at han endnu i syv aar
kunde arbejde. Et nyt tilfælde indtraf 1737 og
lammede hans tunge og højre side, og i løbet af
et par aar mindskedes kræfterne, saa han døde
stille 12. febr. 1739. Man har sjældent set et saa
ydmygt og selvfornægtende menneske.
Hans salmehistoriske betydning er meget stor,
dels fordi han selv var en god salmedigter, dels
fordi han udgav den pietistiske hovedsalmebog i
to dele:
I. »Geistreiches Gesangbuch, den Kern alter
und neuer Lieder, wie auch die Noten der unbekannten Melodeyen in sich haltend«, Halle 1704.
Den indeholdt 641 salmer og et tillæg paa 42, ialt
683. Aaret efter kom der et nyt oplag med en
»Zugabe« paa endnu 75 salmer, og derefter fulgte
hurtigt nye oplag.
II. »Neues geistreiches Gesangbuch, auserlesene, so alte als neue, geistliche und liebliche Lieder,
nebst den Noten der unbekannten Melodeyen in
sich haltend«, Halle 1714. Den indeholdt 751 sal
mer og et anhang med 47 og en zugabe med 17,
ialt 815 salmer. De gamle salmer i denne del er
ifølge Freylinghausens fortale især saadanne, som
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ikke før er trykt eller trykt saadanne steder, hvor
de er vanskelige at finde. I begge dele er salmerne
ordnet »nach der Oeconomie und Ordnung des
Heils«, og salmerne i de enkelte rubrikker er ord
net alfabetisk. Allerede af titlerne fremgaar det,
at de hidtil ukendte salmer er forsynet med me
lodier, som Freylinghausen har samlet. Han har
selv komponeret 22. I første del er der 173, i an
den 411 nye melodier, men komponisterne kender
man ikke. Karl v. Winterfeld har ment, at J. S.
Bach havde været med, men Spitta og nyere for
skere siger nej. Disse »halleske melodier« er blevet
meget forskelligt bedømt. J. G. Herder siger, at
pietismen har fordærvet kirkesangen og »stemt
den til kammersang med yndige, bløde melodier,
fulde af sarte følelser og deriblandt fjant (tandelei), saa den mistede hele sin majestæt og blev
en legende svækling«. Men der er dog en lang
række gode melodier imellem, som er blevet
staaende.
1718 udkom et uddrag af den store dobbeltsam
ling, bestemt for kirken i Glaucha og offentlige
forsamlinger. 1741 kom en ny samlet udgave med
1581 salmer. Efter Freylinghausens bøger blev de
pietistiske salmer optaget i andre salmebøger og
oversat til andre sprog. Allerede Ægidius begyndte
at oversætte efter Freylinghausen. Senere fulgte
Enewald Ewald i høj grad efter, og Brorson over
satte ligeledes efter Freylinghausen, inden Schraders salmebog udkom.
Freylinghausen har selv digtet 44 salmer. P.
Lange siger om dem, at de udmærker sig ved »er
kendelsens renhed, følelsens inderlighed, tankens
klarhed og udtrykkets skønhed«.
De tyske hymnologer berømmer »Wer ist wohl,
wie du« som en mestersalme, men hverken den
eller nogen anden er nu optaget i EKG, hvorimod
man taler meget om Freylinghausens melodier.
I Danmark var denne salme Brorsons yndlings
salme, men hans oversættelse, »Hvor er saadan
en«, er i reglen kun optaget i salmebøgerne i ud
drag, se »Herlighedens Gud«, II, 152 ff. Desuden
har Brorson oversat »Kommt, ihr menschen, lasst
euch lehren«, se »Kommer, hvo vil visdom lære«,
III, 163 ff. Endvidere adventssalmen om forjæt
telsernes opfyldelse, »Auf, auf, weil der tag erschienen«, se »Op, thi dagen nu frembryder«, IV,
240 ff. Endelig paaskesalmen »Triumph! triumph!
der Herr ist auferstanden«, se »O salig fryd, vor
Jesus er opstanden«, IV, 246 ff. Desuden har Bror
son oversat følgende, som mærkeligt nok blev op
daget af Balles salmebogskommission, skønt de
ikke havde været optaget i P eller Gb: »Monarche
aller ding«, Brorson: »O alle tings monark«, hvor
af E har uddraget »O Gud! dit Navn er stort«.
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Ligeledes »O lamm, dass keine sunde j'e beflecket«,
Brorson: »O lam, som ingen syndens gift har saaret«, hvoraf Riber har uddraget »Dig, Jesu! priser
jeg af ganske Hierte«. Endelig er »Unveranderliches wesen« oversat af Brorson, »U-opløselige
kilde«, som kun synes at være optaget af Johnsen
i Norge.
Men allerede Ægidius havde oversat en aften
salme, »Der tag ist hin« (Bort’ er den dag), som
gik videre til P. Siden har N. J. Holm oversat et
par af Freylinghausens salmer.
Koch IV, 300 ff, 322 ff. Handbuch s. 220-221.
Nelle 207. Petrich: »Das Lied der Vater«, 1921,
68-70. Skaar I, 261 f. Lars Aanestad i Ksm, I,
678, 711.
Freylinghausens salmer i salmebøgerne:
Bort’ er den dag (Ægidius).
Æ29. P534.
Hvor er saadan een.
Jesu, du min Fred. N 376.
Taaligste Guds Lam. KHT 723.
Herlighedens Gud. D 536.
Kommer, hvo vil viisdom lære.
P 291. Gb 350. MB 268. RT2, 959.
KH 499. SS 725. D 533.
Hauge 480.
O alle tings monark.
O Gud! dit Navn er stort. E 249.
O lam, som ingen syndens gift har saaret.
Dig, Jesu! priser jeg af ganske Hierte.
E 237.
Op, thi dagen nu frembryder.
R 137. RT2, 858. N 44. KH 391. D 59.
La 95. Hauge 417. La rev 71. Nynorsk 722.
Triumpff, triumpff! vor sool er alt oprunden.
P 112.
O Fryd! o Held! han er, han er opstanden.
E 166.
O salig Fryd, vor Jesus er opstanden.
R 230. N 154.
Halleluja! vor Sol er alt oprunden.
Hauge 431.
Holm i Harpen 1829:
Op, synge hvo som synge kan (Auf, auf, weil der
tag). 28.
See, natten svandt (Die Nacht ist hin). 322.
See til min Armod ned (Schau meine Armuth
an). 276.

FREYSTEIN, JOHANN BURCHARD
J. B. Freystein blev født 18. april 1671 i Weissenfels, hvor hans fader var vicekansler hos hertug

August af Sachsen, men faderen døde allerede
1682. Et par aar efter kom drengen paa gymna
siet i Halle, 1687 til universitetet i Leipzig, hvor
han boede hos prof. Mencke og studerede jura,
matematik og bygningskunst. I Jena fik han 1695
den juridiske doktorgrad, som ogsaa hans forfædre
indtil femte led havde haft. Saa blev han embeds
mand i Dresden, var en kort tid i Gotha og vend
te endelig 1709 tilbage til Dresden som hof- og
justitsraad. Fra 1713 kom især byggesager til at
sortere under ham.
Han blev 1701 gift med Christiane Erdmuth,
hvis fader ogsaa var hof- og justitsraad. De fik
fire sønner og to døtre, men mistede tre af bør
nene i en tidlig alder. Ogsaa Freystein selv døde
tidligt, 1. april 1718 i Dresden, kun 47 aar gam
mel. Hovedpunkter i hans biografi blev føjet til
den ligprædiken, som archidiakon Becker holdt
over ham.
Kristeligt var han blevet vakt gennem Speners
virksomhed. Den hardenbergske salmefortegnelse
tilskriver ham seks salmer, blandt hvilke kun søn
dagssalmen »Herr, wir sind allhier beisammen«
og »Mache dich, mein Geist, bereit« naaede no
gen videre udbredelse i Tyskland. Den sidste er
endnu bevaret i EKG 261. Den blev oversat til
dansk af en ukendt oversætter og optaget i P,
hvorfra den gik videre til de senere sønderjyske
salmebøger, se II, 106 ff.
Koch IV, 222; VIII, 449-60. Kulp 174. KulpBF
261. Handbuch 216.
Gør dig dog, min aand, bered.
P 337. MB 529. N 393.

FRIDERICHSEN, JOHAN (HANS)
Johan Fridcrichsen blev født 1603 i Flensborg,
hvor hans fader var præst (diakon) ved St. Ni
colai kirke; hans moder hed Anna Baumeister.
Han udmærkede sig allerede i Flensborg skole
som en særdeles dygtig elev og kom 1622 til Kø
benhavn for at studere. Derefter foretog han en
længere udenlandsrejse, som man ikke ved noget
nærmere om, kom hjem 1629 og udgav i Køben
havn nogle danske og latinske digte, »Varii hymni
Latino-Danici«, og blev samme aar den 1. okt.
rektor i Køge, men allerede et aar efter klagede
han til raadet over, at han ikke kunde klare sig
for de 50 daler, som han fik til kost, hvorefter
han fik et lille, vistnok personligt tillæg.
Den 28. maj 1633 tog han magistergraden i Kø
benhavn, og fire dage senere blev han af digteren
Willich von Westhoven, der havde været rektor
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paa Herlufsholm, men nu var kannik i Lund,
kreeret til Poeta laureatus. En maaned senere
sagde han farvel til sin fattige stilling i Køge og
rejste udenlands som hovmester for Lave og Jo
hannes Beck. I september maaned samme aar var
de i Leyden, 1636 var de i Basel, 1637 var Johan
Fridcrichsen atter i Leyden. Ialt har han rejst i
udlandet i 9 aar og har vundet sig et saadant
navn som digter, at kejser Ferdinand II skænkede
ham digtervaaben, der dog næppe betyder ade
ligt privilegium og skjoldmærke, som man har
sagt.
1638 blev han rektor i Malmø, men da rektora
tet ved skolen i Roskilde, som skulde være den
fornemste, kort efter blev ledigt, og domkapitlet
ønskede at lade conrektoren rykke op, blandede
kansleren Christen Friis og Corfitz Ulfeldt sig i
sagen og anbefalede Johan Fridcrichsen, som ved
nytaarstid 1639 fik embedet. Han blev desuden
professor i poesi ved gymnasiet sammesteds. Han
var en dygtig skolemand, fremmede øvelserne i
sang og musik, vilde ogsaa have indført undervis
ning i tysk, men latinen vilde ikke have nogen
medbejler. Hans tid i Roskilde blev dog kort; han
døde 9. april 1641 af brystsyge.
Da han var blevet rektor j Roskilde, holdt han
bryllup med Maren Glob, datter af sognepræsten
i Køge, mag. Christian Glob og Johanne Hans
datter Resen. Til denne lejlighed digtede han sal
men »I Jesu navn skal al vor gerning ske«, se II,
367 ff., som han sang i kirken til orgelledsagelse.
H. F. Rørdam (Bj. Kornerup) i DBL, VII, 36263. Kirkehist. Saml. 2, IV, 158-65; 4, III, 62225; 5. L 133-45; 5, II, 404; 5, IV, 721-22.
I Jesu navn skal al vor gerning ske. K. P 30.
Gb 94. E 135. R 126. RT2, 853. MB 657.
N 81. KH 102. D 52.
La 1. Hauge 79. La rev 1.
I Jesu namn All gjerd me gjera maa.
Nynorsk 2.
FRIMANN, CLAUS
Claus Frimann blev født 15. (25.?) maj 1746 som
søn af sognepræsten i Selja Peter Harboe Frimann
og dennes hustru Sara, født Cold. Faderens slægt
nedstammer fra Johan Frimann (1630-1707), der
var amtmand over det senere Stavanger amt. Mo
deren var datter af sognepræsten Isaac Andersen
Cold i Romedal. Faderen døde allerede 1759,
men moderen, som var en meget betydelig kvinde,
tog sig med iver og sjælsstyrke af sine fire sønners
opdragelse og uddannelse; hun holdt huslærer til
dem og sendte den ene efter den anden til latin
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skolen i Bergen og universitetet i København.
Claus, som var den ældste, blev student 1765,
men efter filosoficum maatte han som de fleste
fattige norske studenter atter rejse fra hovedsta
den og tage plads som huslærer i hjemlandet.
Han kom til sognepræst Jørgen Meldahl i Fana,
med hvis datter Anna Margrethe (f. 16. okt. 1742)
han blev forlovet. Da han derved kom til at høre
til familien, blev hans arbejde lettet, saa det blev
ham muligt at ofre sig mere for teologien. Han fik
embedseksamen 1768 og maatte derefter igen til
bage til en huslærerplads i Norge, denne gang hos
sognepræst og professor Hans Strøm paa Volda i
Sunnmøre, hos hvem han senere, 1771, blev per
sonel Kapellan. Strøm var en meget betydelig
mand, baade som præst, teolog og naturforsker,
og han havde en særdeles righoldig bogsamling,
som Frimann flittigt benyttede til udvidelse af
sine kundskaber. Med Strøm selv sluttede han et
varigt venskab. Men da denne 1779 blev forflyttet,
blev Frimann atter embedsledig og rejste til Kø
benhavn for at gøre autoriteterne sin opvartning.
Her sluttede han venskab med Suhm, som han si
den stod i brevveksling med.
1780 blev han udnævnt til sognepræst i Daviken
i Nordfjord, hvor hans bedstefader, som han var
opkaldt efter, havde været præst. Endelig kunde
han nu den 17. jan. 1782 gifte sig med Anna Mar
grethe Meldahl. Det siges at have været med
tungt hjerte; forelskelsen var forduftet under 15
aars forlovelse, og hun var nu blevet 39 aar og
kunde næppe følge ham i hans litterære interes
ser; men hun blev ham dog en trofast hustru, som
dygtigt styrede hans hus og landbedrift, til hun
døde 13. jan. 1819. Ogsaa Frimann selv viste be
tydelige evner i det praktiske liv. Flans iver efter
at forbedre sine indtægter medførte undertiden,
at han kom i strid med sin menighed, saa biskop
Nordahl Brun ofte maatte gribe mæglende ind.
Navnlig slog Frimann sig paa fiskeriet, som han
drev med saa stor dygtighed, at folk med en blan
ding af spot og respekt kaldte ham »sildepræsten«.
Han opnaaede da ogsaa inden sin død at blive
den rigeste præst i Norge, hvilket maaske ikke
stemmer saa godt med de salmer, hvori han pri
ser nøjsomhed og advarer mod gerrighed. 1800
blev han udnævnt til provst i Nordfjord. 19. dec.
1821 fejrede han sit 50 aars præstejubilæum, og
9. febr. 1822 tog han sin afsked og flyttede til sin
ejendom Frimannslund, hvor han døde 11. okt.
1829.
Welhaven, som i sin ungdom paa en Sørejse
maatte gøre ophold i Daviken, giver os et meget
sympatisk billede af den gamle Frimann: »Endnu
inden Baaden var fortøiet ved Bryggen havde den
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gamle Frimann bemærket de Fremmede, og stod
snart hilsende ved Stranden. Det var en lille
Mand med et butformet, rødmosset Ansigt, hvori
Øinene vare ualmindelig klare og smukke. Walter
Scotts Portrait minder mig levende om hans
Træk. Uagtet han haltede lidt, vare hans Bevæ
gelser lette og livlige. Baadsfolkene talte med stor
Ærbødighed om den Gamle paa Stranden; men de
kaldte ham alligevel »Sildepræsten«, fordi hans
Garn og øvrige Fiskeredskaber vare de bedste i
det hele Provsti. I Frimanns Præstegaard havde
Alt Præg af Velstand og Velvære. Den Gamle var
Enkemand, men havde sin Søn og Svigerdatter
hos sig. Hans Livlighed og Aandsfriskhed overgik
langt hvad man af hans Alder kunde vente. Han
viste mig sit Bibliotek, der blandt Andet indeholdt
en Samling af de Folkekrøniker, hvis Udbredelse
blandt Almuen han vistnok selv troede sig for
pligtet til at modarbeide; jeg fik ogsaa se de Teg
ninger af Planter og Qvodlibetsager, som han end
nu med sine gamle Øine havde en Glæde af at
udføre ...«
Til dette billede kan føjes et vers fra Frimanns
digt: »Den 50de Embedsaarsdag, 19de December
1821«:
Hav Tak, at du langt fra høien Hal
Mig gav det Kald,
I Stilhed din Ager at dyrke;
Mod Sværmens Strøm ei skulde jeg havt
Den halve Kraft;
End ei udi Manddommens Styrke.
Der synes i dette vers at ligge den selverken
delse, at Frimann var for svag til at modstaa ti
dens skiftende strømninger. D. Trap siger, at han
efter Strøms og biskop E. Hagerups vidnesbyrd
maa have været en rettroende præst, da han kom
til Daviken, og den gamle tro aander endnu gen
nem hans »Sange over Evangelierne« 1780, men
han slog snart over i den vulgære rationalisme.
Det er vist overdrevet. I hans »Søe-Cabinet« 1793
er der ganske vist meget lavt vand, men »Nyeste
originale Psalmer«, som udkom aaret efter, kan
ikke betegnes som vulgær rationalisme.
Det er sandt, at han havde fingeren paa tidens
puls, men da han saa længe boede i sit afsides
sogn uden nogen jævnbyrdig omgangskreds, blev
han alligevel en ensom mand. Men just idet han
var henvist til almuens selskab, voksede hans kær
lighed til det jævne, norske folk, og han fandt
egentlig sig selv som folkelig digter og naaede paa
dette omraade noget betydeligt.
Hans litterære produktion er omfattende. 1777
opnaaede han med digtet »Hornélen« en pris, som
»Selskabet for de skjønne Videnskabers Fremme«
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havde udsat for et beskrivende digt. Hans yngre
broder Peter Harboe Frimann konkurrerede med
et digt om samme emne og burde efter manges
mening have haft prisen. Denne konkurrence mel
lem de to brødre skyldes en tilfældighed. Claus
havde sendt sit digt til Peter Harboe, for at denne
skulde indlevere det, men han forlagde det, og
for at holde broderen skadesløs skrev han selv et
digt i broderens navn om samme emne. »Homélen«, en mærkelig lodret klippe paa øen Bremanger i deres skønne hjemegn. Det forsvundne digt
blev dog fundet og indleveret i rette tid, og begge
digtene gik i nogen tid under Claus Frimanns
navn. Selv om Peter Harboes maaske var det bed
ste, viste det sig dog med tiden, at der var mere
digter i Claus end i den yngre broder, som snart
lagde poesien paa hylden til fordel for en embeds
gerning i ministerierne. Claus Frimann udgav
»Poetiske Arbeider, 1. Del«, Kjøb. 1788, »Al
muens Sanger«, Kjøb. 1790. »Den syngende Sø
mand«, Bergen 1793. »Andagtsøvelser og gude
lige Tanker til Brug for Almuen«, 1785. »Panthea eller Selskabet for Norges Vel«, 1811. »Phøbe
eller det norske Universitet«, 1811. »Dido«, et
stykke af Æneiden, Bergen 1818. »Poetiske Ar
beider, anden Samling«, Bergen 1826. »Den bergenske Musea«, Christiania 1829.
Man mærker i flere af disse arbejder, at han
føler sig bundet af tidens poetiske smag, versfor
mer og rationalistiske tænkemaade og føler sig
forpligtet til at kæmpe for de moderne ideer. Han
gør undskyldning for, at han etsteds lader Jutulen,
Dovregubben, tale, og forklarer, at Dovre kun er
et fjeld, og at Gubben naturligvis ikke eksisterer.
Men undertiden gør han sig fri af denne tvang og
skriver løs for den almue, som han færdes iblandt,
og da viser det sig, at han virkelig er digter, en
norsk Robert Burns. 1 en folkelig tone, med et
kraftigt sprog, der kan være fyldt af underfundigt
lune, digter han om bondens, fiskerens og søman
dens liv, eller han vælger sine emner fra historien,
hvor han mangen gang kappes med folkevisen og
sagaen. Her er han sig selv og skriver for sine
egne. Fortalen til »Almuens Sanger« slutter han
hjerteligt saaledes: »Held og Lykke følge Eder,
mine Landbrødre, i alle Eders lovlige Foretagen
der; og Bjergenes og Dalenes Gud forlene Eder
saa gode og fredelige Tider, at I glade og sjungende kunne gaae til alle Eders Arbeider; og Bjer
gene give Gjenlyd af Eders glade Sange!«
I sine salmer naar han ikke saa højt som i sine
folkelige digte. Der er ingen af salmerne, der vid
ner om noget stort vingefang eller nogen virkelig
inspiration. De er ikke mere end pænt haandværk
paa højde med det, som den tid præsterede, naar
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undtages Ewald og Nordahl Brun. Alligevel er de
noget bedre, end man faar Indtryk af gennem ud
valget i E, vel ikke i formel henseende, men med
hensyn til det særprægede og folkelige udtryk. De
er baade i form og indhold »jævnede«, nogle saa
stærkt bearbejdede, at de næppe er til at kende.
Frimanns salmer, ialt 188, findes i følgende sam
linger:
»Sange over Evangelierne tilligemed fire Davids
Psalmer«, Kiøb. 1780. Heri findes 52 salmer over
evangelierne; nogle af dem er beregnet til to hel
ligdage. Desuden gendigtninger af Ps. 46, 71, 72
og 104. Heraf er 14 optaget i E.
»Søe-Cabinet, eller gudelig Haandbog for Søefolk, indeholdende Psalmer og Sange, Bønner og
Betragtninger, Læse- og Lærestykker«, Kiøb. 1793.
Heri findes 36 salmer eller smaavers til brug for
andagt ombord, salmer til alle slags søfart, for
skellige vejrforhold, Takkesang for Vandets Gave,
Om Fristelse til Tyverie osv. Foruden egentlige
salmer findes der ogsaa nogle friere bibelske dig
te: Moses Sang, Over de sidste Capitler af Hiobs
Bog, Guds Forsyn over Mose i hans spæde Alder,
Den forlorne Søn. Resten af bogen er bønner og
betragtninger paa prosa, meget specificerede, for
skellige for kaptajn, styrmand og matros, endogsaa betragtninger over gerrighed, over et vrag
i søen, over havet som salt vand, toldsvig, forvo
venhed, trættekærhed osv. Fra denne samling
stammer alle sømandssalmerne i E, ialt 11, hvor
af 5 gik videre til R og en til KH, se »I lovligt
kald, i kristen tro«, II, 384 f.
»Nyeste, originale Psalmer, efter Indbydelse
forfattede som Bidrag til den forventende Nye
Psalmebog. Hundrede i Tallet«, Kiøb. 1794. Da
Balles salmekommission traadte sammen, indbød
den forskellige digtere til at »arbejde med Psal
mer, saavel nye at forfatte som gamle at forbed
re«. Blandt disse digtere var Frimann, og denne
bog er hans svar. Der findes i den ganske enkelte,
som helt eller delvis har været optaget i hans SøeCabinet, men tonen i bogen er som helhed meget
dybere end i denne forrige samling. Særligt kan
nævnes en sammenhængende række passionssal
mer, alle paa den klassiske passionsmelodi »Jesus,
dine dybe vunder«, nemlig syv salmer om Jesu
ord paa korset og derefter 10 passionssalmer,
hvori lidelseshistorien gennemgaas fra Getsemane
til Golgata. Videre er der salmer til gudstjenesten
og de kirkelige handlinger foruden de for denne
tid saa karakteristiske tema-salmer. Heraf optog
E 35 (36?) salmer, hvoraf 9 (10) gik videre til
R og 1 til KH. Desuden optog R af denne sam
ling 2, som ikke havde været i E; en af dem gik
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videre til KH. Se »Ak, se til mig i naade ned«, I,
40 f. og »Han, som med et kys fremtraadte«, II,
124 f.
I Norge optog Landstad »Stemmer alle op at
sjunge« i den tro, at det var Frimanns, men det
er nok Vibes, se IV, 416 ff. Hauge var i sit Ud
kast villig til at gøre det samme, men det blev
ikke til noget. La rev optog heller ingen af Fri
manns salmer, og da Nynorsk vilde bøde paa dette,
optog man Vibes førnævnte salme og endelig et
eneste vers, som virkelig er af Frimann.
Naar Frimann alligevel ikke i sit hjemland maa
nøjes med at være repræsenteret af dette ene vers,
skyldes det samernes store og eneste salmedigter,
Lars Hætta, som lagde grunden til en samisk sal
mebog. Han har behandlet Frimann saa godt, at
der endnu er bevaret 4 af hans salmer i den nye
ste udgave af »Sål’bma-gir’ji«, 1963.
BH II, s. 380. D. Thrap i Bricka, V, 451-54. Halvorsen II, 341-44. Blom Svendsen I, 266-68.
Skaar II, 597-8. Samme i Kirkeh. Saml. 4, IV,
633-38; 4, V, 373. Samme i Kirkeleksikon for
Norden II, 131. Udvalg af Claus Frimanns Digte.
Udg. (og indledet) af J. S. Welhaven, Chria. 1851.
Kaare Støylen: »Claus Frimann, Almuens sanger«,
Bergen 1955. Lars Aanestad i »Kristen sang og
musikk« I, sp. 1001-03 (om Lars Hætta).
Oversigt over Frimanns salmer, som er optaget i
salmebøgerne. Først salmebogens titel, derefter i
parentes originalens. Det første tal er numret i E.
I. Sange over Evangelierne, 1780.
Algode Fader! Lysets Gud. 538.
(Din Lov og Friis, o Naaders Gud).
Fra første Øieblik, da jeg fik Livet. 75.
(Fra første Aar, fra mine første Dage).
Giv, Herre! at paa Livets Vei. 340. R 529.
Sal 455.
(Gud! maatte jeg paa Livets Vei).
Gud! naar du byder, skal det skee. 425. R 262.
(O store Dag, naar Tiden skal).
Han døer, Guds Søn! o Syn, som ei har Lige. 146.
(Selv Livet døer! - o Syn, som ei har Liige).
lil, frelste Siel, til Bierget hen. 183.
(Jeg ogsaa gaaer til Bierget med).
Mit Haab, min Tillid staaer til Gud. 319.
(Om ei min Kurv af Brød er fuld).
O du, de Angergivnes Ven. 122. R 182. Sal 327.
(Guddommelige Sieleven).
O Gud og Fader! styrk min Siel. 333. R 535.
(Bevar mig, Gud! fra denne Sviig).
O salig Trøst og Glæde. 384.
(O, dyre Trøst og Glæde).
Til dig, o Herre! staaer mit Haab. 76.
(Til Livets Herre staaer mit Haab).
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Trøstens Aand! du i de Svage. 313.
(Haver Kummer dig nedbøiet).
Du som giv dei veike styrke. Nynorsk 38.
Vogt mig, o Gud! at Overmod. 328. R 523.
(Bort, Aand! som føder Overmod).
Vor Konge signe du, o Gud. 436.
(Vi siunge Lov, o Gud! dit Navn).
II. Søe-Cabinet, 1793.
Dit Lyn foer ud, din Torden slog. 549.
(Dit Lyn gik ud).
Dit Lys og Leide du os gav. 547. R 123.
(ligeledes).
Er Herren med os paa vor Vei. 552.
(Er Gud med os paa denne Stie).
Far nu vel, du kiere Land. 546. R 119.
(ligeledes).
Hvor jeg skal i Verden vanke. 545.
(ligeledes).
Høilovet være, Gud! dit Navn. 548. R 121.
(Velsignet være).
I lovligt Kald, i Kristentroe. 553. R 392.
KH 456.
(ligeledes).
Med Gud i lovligt Kald vi gaae. 550.
(I Guds og Kongens Navn vi gaae).
Min Bøn jeg sender. 81. R 30.
(Mit Suk jeg sender).
Skummel Nat er overvunden. 551.
(Rædsom Nat).
Vort gode Skib henglider snart. 544.
(Som Skibet frem sig skynder snart).
III. Nyeste, originale Psalmer, 1794.
Ak! see til mig i Naade ned. 260. R 425.
KH375. Sal 343.
(For den din store Miskundhed).
Algode Fader, du os gav. 214.
(Saa godt er intet, gode Gud).
Alt iler til sin Ende. 445.
(Sig nærmer til sin Ende).
Dig, vor Gud og Herre! dig. 391.
(O hvor høi den Salighed).
Ei Huus, ei Land. 543. R 399.
(Hvad Sted og Land).
Evig du velsignet være. 160.
(Lad end alle Dødens Plager).
Fader, Søn og Hellig Aand. 390. R 324.
(Til din naadefulde Haand).
For dig, o Gud! ei gielder Stand. 111. R 116.
(Mon kun, o Gud, den høie Stand).
For dig, o Gud! ei Skiulested jeg finder. 24.
(Hvad er det, du, vor Gud, ei skulde høre).
Forsmægtende jeg vanked om. 387.
(Forsmægtende jeg saa mig om).
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Frelser! villig, ufortrøden. 155.
(Skiftende sit sidste Minde).
Gode Gud! hvad er min Dyd. 275.
(Er du frie og englereen).
Gud, Herre! dig tilbeder jeg. 27.
(Alviisdoms Dyb! - at skue dig).
Gud og Fader! i dit Navn. 377.
(ligeledes).
Han, som med et Kys fremtraadte. (ikke E).
R 197. KH 202.
(Du, som kyssende fremtraaede).
Hold, Fader, hold mig fast ved dig. 246.
(ligeledes).
Hvor har Jordens Glæde. (ikkeE). R 485.
(ligeledes).
I min Nød og Smerte. 94.
(ligeledes).
Jesu Christ! vor Saliggiører. 162.
(Seer den store Fyldestgjører).
Kom, store Livets Fyrste! kom. 143. R 244.
(Til evig Tid velsignet vær).
Med Aand og Kraft og Naade vær. 535. R 372.
Sal 263.
(Blandt disse Dyrekiøbte her).
Min Gud! jeg gaaer frimodelig. 405.
(Hvi skulde jeg ei følge dig).
Min Gud! jeg vil ei ængste mig. 320.
(Vil du, o Gud, hiemsøge mig).
Naar mit Hoved sig skal bøie. 416. R 552.
(Du, som ei af Synden vidste).
O Fader! du er Fredens Gud. 345.
(Bevar os for det Nid og Had).
O Fader! du mig Livet skeinker. 495.
(O Fader, du, som Livet skienker).
O Gud! hvor lidet uden dig. 253. R 461.
(Da Jordens nylig skabte Land).
O Gud! jeg gierne følger dig. 204.
(Hvi skulde jeg ei følge dig).
O hellig Aand! vor Bistand vær. 200. R 462.
(Vor vildsom Ørk, - o at vi vel).
O Herre! hvor begynder. 65.
(ligeledes).
O Jesu Christ! du kom fra Gud. 355.
(Ei blot med himmellærte Ord).
Opvaagnet uden Hjertenag. 492.
(Hvad mig skal møde paa min Vei).
Styrk selv, o Gud! min bange Aand. 415.
(Naar kommen er min sidste Stund).
Saa gaae vi til vort Hvilested. 505.
(ligeledes).
Saa mildelig du bliver ved. 541.
(ligeledes).
Saa samles vi til vore Fædre. 422. R 389.
(ligeledes).
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Tak skee dig, eviggode Gud. 201.
(?)

Til Bønnen du os selv indbød. 386.
(At os til dig du selv indbød).
Tryg Klippen op fra Havets Bund. 540.
(Som Klippen staaer i Stormens Stund).
Frimann er den samtidige digter, som har faaet
flest salmer optaget i E, men nedgangslinjen kun
de ikke være tydeligere: E 63, R 22, KH 3, D o.
Men i enkeltheder maa ovenstaaende liste tages
med forbehold, fordi E ikke indeholder noget for
fatterregister, og fordi kommissionen ikke har ef
terladt sig nogen fortegnelse; den er i hvert fald
forsvundet. Man maa derfor gaa ud fra teksten i
salmebogen, som ofte er stærkt bearbejdet, og
prøve at finde originalen i en af Frimanns sam
linger ud fra ligheder i tema, form, ordvalg eller
melodi. Metoden er baade vanskelig og usikker.
BH II, 380 optæller saaledes 42 salmer, hvor
iblandt E 41, »Alt hvad som lever, prise Gud«;
men den er af Gellert, oversat af Birg. Boye og
bearbejdet af Storm. Skaar har arbejdet videre
med problemet og har i det væsentligste fundet
frem til foranstaaende fortegnelse. Men ud over
de her nævnte salmer nævner registret i R føl
gende, som skulde være af Frimann:
R 55, E 449, ikke Frimann, men Vibe.
R 94, E 519, »Vort Maaltid er til Ende«, en
gammel salme fra Th, som skulde være bearbej
det af Frimann. Det er muligt, men kan ikke be
kræftes.
R 208, E 161, »O! hvor maa min Siel bedrø
vet« maa ifølge Severinsen betragtes som en ori
ginal salme af Abrahamson.
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FRITSCH, AHASVERUS
Ahasverus Fritsch, kansler i grevskabet Schwarzburg-Rudolstadt i Thuringen, blev født 16. dec.
1629 * Miicheln i det daværende Kursachsen.
Hans fader, Andreas Fritsch, var borgmester, hans
moder, Esther Hesse, var en præstedatter fra
byen. I sin barndom fik han sin rigelige part af
Trediveaarskrigens rædsler. Han var kun to aar
gammel, da hans forældre maatte flygte med de
res store børneflok; byen blev brændt af, og de
mistede alt. Fritsch maatte i sin drengetid ofte
flakke om i mark og skov og søge skjul i kældre,
ruiner og klippehuler, og naar sulten drev ham
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frem, kunde han blive plyndret for sine klæder,
slaaet og jaget ud i vinterkulden i den bare
skjorte. Seks gange faldt han saaledes i fjendehaand. 1643 bukkede hans fader under, men det
lykkedes alligevel moderen at faa drengen paa
gymnasiet i Flalle, hvor han maatte tjene sig frem
som famulus for at opholde livet, indtil han ende
lig 1650 kunde begynde at studere jura paa uni
versitetet i Jena. Gentagne gange maatte han dog
afbryde sine studier og tage plads som huslærer
eller hovmester.
Hans ydre trængsler var forbi, da han 1657
blev kaldt til Rudolstadt som hovmester for den
unge greve Albert Anton af Schwarzburg. 1661
tog han den juridiske doktorgrad og blev derefter
af enkegrevinden udnævnt til hof- og justitsråd.
Aaret efter giftede han sig med Dorothea Maria
v. Henningen, datter af en anden hofembeds
mand. Paa grund af hans digteriske arbejder gav
kejseren ham 1669 værdighed som pfalzgreve.
Hans elev, grev Albert Anton, som 1665 havde
overtaget regeringen, udnævnte ham 1679 til
direktør for kancelliet og konsistorialpræsident,
hvorved kirke og skole i grevskabet blev lagt un
der ham. Endelig 1687 blev han udnævnt til kans
ler for sin lange og tro tjeneste. Han døde 24.
aug. 1701.
Han var en meget flittig skribent. En mængde
faglige juridiske skrifter udgav han paa latin og
dertil ikke mindre end 186 teologiske skrifter og
opbyggelige traktater paa tysk. Meget af dette
blev til i søvnløse nætter, naar en kronisk hoved
pine holdt ham vaagen. 1673 stiftede han et
»frugtbringende Jesusselskab«, hvis medlemmer
lagde vægt paa regelmæssig husandagt foruden
den offentlige gudstjeneste, paa gensidig kristelig
opmuntring og sjælesorg, en ustraffelig livsførelse
og omsorg for fattige og forældreløse børn; han
huskede sin egen barndom. Selv overholdt han fire
daglige bedetider. I alt var han den varmhjertede
kristen og den tro, samvittighedsfulde embeds
mand. »Jeg har engang svoret til Gud, at jeg vil
være tro i begge forhold, og derved bliver det.«
I sin salmedigtning er han paavirket af Schefflers brændende Jesus-kærlighed, men optog dog
ikke mange af Schefflers salmer i sine samlinger.
Han udgav følgende:
A. »Zwey und Siebenzig neue Himmel-susse
Jesus-Lieder«, 1668. Her findes »Ists? oder ist
mein Geist entziickt?« og »Mein Liebster, mein
Schbnster, mein Troster im Leiden«, som Brorson
har oversat, og »Liebster Jesu, hor mein Klagen«,
som er oversat af Ægidius. Her findes ogsaa
»Allenthalben wo ich gehe«, og det har bidraget

199

FUNCKE, FR.

meget til dens udbredelse, men til den kan man
ikke mere tillægge ham forfatterskabet, fordi man
har fundet den i en ældre salmebog; se nærmere
under »Alle vegne, hvor jeg vanker«, I, 55 f.
B. »Himmels-Lust, und Welt-Vnlust«, 1670.
C. »Hundert und Ein und ZwanzigNeue Himmel-siisse Jesus-Lieder«, 1675. Her findes »Jesu,
meine Sonne, Meines Hertzen Wonne«, som er
oversat af Ægidius.
D. »Himmels-Lust und Welt-Unlust«, 1679.
E. »Heilige Liebes-Gedancken, Liebes-Kiisse,
Liebes-Seuffzer, und Liebes-Lieder«, 1682. Her
findes »O Jesu! mein Bråutgam, wie ist mir so
wohl«, som Brorson har oversat.
F. »Memento mori, Oder XXXII. Christliche
und erbauliche Todes-Gedancken«, 1684.
G. »Hohe Jesus-Schule«, 1687.
H. »Neu-vermehrtes Beicht- und CommunionBuch«, 1715.
Titlerne er her afkortede. Han begynder i reg
len med »Im Nahmen Jesu« eller »Im Nahmen
des Geliebten« eller en lignende optakt. I disse
samlinger er der salmer af mangfoldige forfattere,
som uden navn er blandet med hans egne, og han
skelner ikke mellem dem, blot de er »Jesus-Hjerter«. Tiimpel anfører et udvalg paa 38, hvor han
af den nævnte grund maa tilføje, at forfatterska
bet er usikkert. Blandt de anførte findes ikke
»Wer ist diese Fursten-dirne«, som Brorson har
oversat. Sagligt kunde man dele salmerne af
Fritsch i to grupper, Jesussalmer og Himmelsal
mer, herunder dødssalmerne.
Af betydning for salmedigtningen er ogsaa hans
opdragergerning ved hoffet i Rudolfstadt. Han
var antaget som hovmester for den unge greve,
men denne havde fire søstre, hvoriblandt Ludamilie Elisabeth, og plejesøsteren Åmilie Juliane,
og han førte denne ungdomsflok frem til en aan
delig udvikling langt over det almindelige. Frem
for alt plejede de kirkesangen, og de to nævnte af
grevinderne blev salmedigtere (s. d.). Det var,
som om han delte sin arv imellem dem: Ludåmilie
blev Jesus-sanger og Åmilie Juliane sang om dø
den og Himlen.
En del af Fritsch’s salmer er indtil nyere tid
blevet optaget i de tyske salmebøger, f. eks. »Der
am Kreutz ist meine Liebe« og »Wie herrlich ist
die neue Welt«, men han er ikke blevet repræ
senteret i EKG. Det har været smaat med hans
optagelse i de danske salmebøger.
Koch IV, 40-50. Paul Gabriel: »Das Frauenlied
der Kirche« (Welt des Gesangbuchs, Heft 9, 4549). Kulp 364, 510. Poulsen V, 17-20. TiimPel V, s. 5 >4-546.
14

Er det saaledes, eller sker (Brorson).
(Ists? oder ist mein Geist entziickt. Tiimpel V,
nr. 576).
Hvo er denne fyrste-datter (Brorson).
(Wer ist diese Fursten-dirne).
Jesu, soel og glæde (Ægidius).
(Jesu, meine Sonne, Meines Hertzen Wonne.
Tiimpel V, 589).
Æ 330.
Kiere Jesu, hør min klage (Ægidius).
(Liebster Jesu, hor mein Klagen.
Tumpel V, 573).
Æ 329.
Min brudgom, den liflige, skiønne og søde (Bror
son).
(Mein Liebster, mein Schonster...
Tiimpel V, 577).
O Jesu! min brudgom! livsaligste ven! (Brorson).
(O Jesu! mein Bråutgam, wie ist...
Tumpel V, 602).

FUNCKE, FRIEDRICH
Friedrich Funcke blev født 22. marts 1642 i Nos
sen i sachsisk Erzgebirge lidt vest for Dresden.
Han gik i skole i Freiberg og Dresden og blev i
en meget ung alder kantor i Perleberg mellem
Berlin og Liineburg. Dermed var han kommet til
den egn af Tyskland, hvor han levede resten af
sit liv.
Rygtet om hans dygtighed som kantor maa
hurtigt have bredt sig, thi allerede 1664 blev han
kantor i Liineburg, skønt en mand som J. G. Ebeling, som var Criigers efterfølger som organist
ved St. Nicolaikirken i Berlin, og som var barne
født i Liineborg, ogsaa søgte stillingen. To maaneder senere giftede Funcke sig med en borgerdat
ter fra byen. Men efterhaanden svigtede indtæg
terne ved kirken, fordi det af en eller anden grund
gik tilbage med de store bryllupper og den slags
indbringende handlinger. Han begyndte da at
tænke pa at søge præsteembede og øvede sig i at
prædike, men der gik ret lang tid, inden han 1694
opnaaede at blive præst i Romstedt, syd for Liine
burg, hvor han døde 20. okt. 1699.
løvrigt har man kun sparsomme biografiske
oplysninger om ham, fordi de ældre tyske hymno
loger, f. eks. Koch og Fischer, troede, at Funckes
salmer var skrevet af Friedrich Fabricius i Stettin,
hvis biografi Koch derfor har skrevet i stedet.
Funcke virkede ikke blot som kantor, men og
saa som salmedigter og komponist, fordi han i
Liineburg kom i samarbejde med to betydelige
mænd. Den ene var superintendenten Gaspar Her
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mann Sandhagen, en af datidens dygtigste bibel
forskere og eksegeter, ved sin personlige fromhed
og teologi en forløber for pietismen. Det var un
der bibelske studier hos ham, at A. H. Francke
oplevede sin afgørende omvendelse 1687, og paa
dette tidspunkt har Funcke ogsaa truffet Francke.
Den anden var den store forlægger Johann
Stem, som naturligvis var klar over, at hver større
tysk by med respekt for sig selv havde sin egen
salmebog, men i disse lokale salmebøger manglede
der dog altid nogle gode salmer. Han vilde derfor
udgive en salmebog, hvor intet nævneværdigt
manglede. Det blev »Liineburgisches Gesangbuch«
1686, hvori der var 2002 salmer. Det var i denne
salmebog, Søren Jonæsøn fandt de salmer, han
oversatte til dansk 1693.
Ved denne kæmpebogs tilblivelse medvirkede
Sandhagen og Funcke. Den sidste komponerede
43 melodier, som i bogen er signeret med F. F.
ligesom hans salmer. Til den allerførste salme i
bogen har han skrevet baade tekst og melodi:
Ach mein Gott! wo fang ich an
Dir ein lobe-lied zu bringen?
Men hans grundtone er nok anslaaet i »Zeuch
uns nach dir«, som er den eneste af hans salmer,
der er bevaret til nutiden i EKG. Her er tonen
fra Højsangen og Johannes Aabenbaring tydelig.
Her mærker man hos Funcke som hos Sandhagen
den begyndende pietisme. Salmen er oversat til
dansk af Brorson, se »Drag, Jesus, mig«, I, 251 f.
Handbuch s. 208. KulpBF 94. Sandhagens for
ord til »Liineburgisches Gesangbuch«, 1686.
Drag, Jesus mig.
P 120. MB 148. R 243. N 161. KH 258.
D 218. ChriaT 592. La 414. Hauge 237.
La rev 408. Nynorsk 321.

FORTSCH, BASILIUS
1615 udkom i Leipzig en bog med følgende titel:
»Geistliche Wasserquelle, Darinnen sich ein jedes
frommes Hertz, beydes auff der Reyse vnd daheim bey guten kiihlen Tagen, vnd mancherley
Hitze der Anfechtung leiblich vnd geistlich erquicken vnd erfrischen kan, Aus dem heilsamen
Hauptbrunnen der H. Schrifft, vnd andern Christlichen Btichern zugericht, Vnd jetzo auff newe
mit fleizz vbersehen, vnd an vielen ortern gebessert, Sambt etlicher Kdniglichen, Fiirstlichen vnd
Graflichen Personen Symbolis vnd Gedenckspriichen etc. Mit einer Vorrede des Ehrwtirdigen
Achtbarn vnd Wolgelarthen M. Johan Fladungi,
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Pfarrherrn vnd Superint. zu Orlamunda. Cum
Privilegio. Leipzig, Typis Grosianis. M.DC.XV.«
I bogens slutning staar: »Gedruckt zu Leipzig
durch Justum Jansonium Vardensem Cimbrim
Danum. Anno M.DC. XV.«
Bogen er altsaa trykt af Just Jensen fra Varde,
der maa have slaaet sig ned i Leipzig som bog
trykker, og det skulde mærkeligt nok vise sig, at
bogen skulde faa større salmehistorisk betydning
i Danmark end i Tyskland.
Det fremgaar af titlen, at det drejer sig om en
ny udgave af en ældre bog, men forfatteren næv
nes ikke. Hans fortale er imidlertid bevaret i den
nye udgave og er underskrevet af Basilius Fdrtsch,
den 28. april 1609 i Altenburg, en by syd for
Leipzig. Han dedicerer sin bog til sine elever, to
sønner og to døtre af Georg Albret til Kramsdorf, kammerraad og høvedsmand i Altenburg.
Han haaber, at hans elever maa blive »gudfryg
tige Himmelsplanter i Paradisets lysthave, naar
de bliver vandede med disse bønner«. Endvidere
haaber han, at deres fader Georg Albret maa
være en god patron for hans bog.
Bogen er en bønnebog. De til den daglige an
dagt hørende salmer er mest hentet andetsteds
fra. Noget har forfatteren vel selv digtet, men han
er ikke nogen stor digter, og de tyske hymnologer
nævner ham i reglen ikke. Fischer nævner dog et
par af hans salmer, »Heut triumphiret Gottes
Sohn« og »Ich weiss dass mein Erloser lebt«. Med
denne begyndelse har man 9 andre. En særlig in
teresse har han haft for salmer over fyrsters og
andre standspersoners symboler eller valgsprog,
som fylder et stort afsnit i bogens slutning.
I Danmark har den faaet betydning gennem
Ravns oversættelse, just fordi Basilius Fortsch har
brugt andre salmer end sine egne. Hvor disse alle
rede var oversat til dansk, f. eks. i Th, har Ravn
brugt den ældre oversættelse. Ellers oversatte han
selv, baade betydeligt og ubetydeligt. I hans over
sættelse fik flere tyske salmer varig plads i den
danske salmeskat, og en hel del andre blev op
taget i de »fuldkomne« salmebøger og kom ikke
længere. Se nærmere under Hans Ravn.

»Sjælens Aandelige Vandkilde« (Karen Brahes
bibl.). Tumpel I, s. 22 ff., VI, 19. Fischer II,
437. Skaar I, 248.
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Eksempler paa Fortsch’s arbejdsmaade:
O trofaste Gud, o Jesus min Herre.
Ravn 1620. Mol 54. Cas 61. K. P 434.
Gb 86.
(Af Selneckers »O Warer Gott, Herr Jesu
Christ«, Wack. IV, 377, har Fortsch uddraget
v. 1,4,5,6 og forud for det sidste indføjet et nyt
vers).
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Udi din Haand, o Fader blid. La 88.
I dine hender, Fader blid.
La rev 56. Nynorsk 48.
(Fortsch har dannet en rimbøn, »Herr Jesu
Christ, in deine Hånd«, sammenstykket af dele
af Selneckers »Herr Jesu Christ, in deine hend«,
Wack. IV, 384, og dele af Mollers »Ach Gott,
wie manches hertzeleidt«, som danner forlæg
for Swedbergs »Uti din nåd, o Fader blijd«,
som er oversat af Landstad).

G
GARVE, CARL BERNHARD
C. B. Garve blev født 24. jan. 1763 i Jeinsen i
nærheden af Hannover, hvor hans fader var amt
mand og godsforpagter. Fra hjemmet, som stod i
nær forbindelse med Brødremenigheden, blev han
allerede som femaarig sendt til dennes skole i
Zeist i Holland, senere til Neuwied ved Rhinen,
og da han tidligt viste videnskabelige anlæg, blev
han bestemt for studierne, kom 1777 paa Pædagogicum i Niesky og 1780 paa seminariet i Barby.
Da han var færdig med sin uddannelse, blev han
først lærer paa Pædagogicum i Niesky og fra 1789
paa seminariet, da det blev flyttet til samme by.
Da han nu ikke blot elskede de gamle græske
og latinske digtere og en moderne digter som
Klopstock, men ogsaa underviste i filosofi paa
grundlag af Kant og Jacoby, kunde det muligvis
føre den umodne ungdom bort fra den enfoldige
bibeltro, hvorfor man flyttede ham til Zeist, hvor
han skulde bestyre Unitetets arkiv. 1799 blev
han sendt til Amsterdam som præst for Brødre
menigheden der. 1801 blev han forflyttet til Ebersdorf, hvor han oplevede, at landet efter slaget ved
Jena blev oversvømmet af de franske tropper.
1809 blev han flyttet til Norden i Østfriesland og
1810 til Berlin, hvor han ogsaa fik travlt med at
hjælpe de saarede. Endelig kom han 1816 til Neusalz ved Oder, hvor han gjorde tjeneste til 1836.
Han levede sine sidste aar i Herrnhut, hvor han
døde 21. juni 1841.
Hans klassiske studier bar frugt i flere skrifter.
»Themis der Dichtkunst«, Berlin 1828, fik univer
sitetet i Leipzig til at tilbyde ham et professorat i
litteratur, men han vilde hellere blive ved sin præ
stegerning. Han udgav 1827 »Der deutsche Versbau oder Wortmessung, Wortbewegung und Wortklang in Versen«, som allerede en snes aar havde
ligget færdigt, men nu foreløbig udkom anonymt.
1831 udgav han »Oden des Quintus Horatius
Flaccus«, ogsaa først anonymt. Hans kærlighed til
den gamle klassiske litteratur var aabenbart en fri
tidslast, han maatte putte med.
Større betydning fik dog hans aabenlyse kriste
lige digtning. Allerede 1786 havde han udgivet

»Lyrische Gedichte von einem Herrnhuter«. Han
skrev mange festsalmer og lejlighedssalmer til
brug i menigheden. En af hans kendte salmer,
»Reich des Herrn« er skrevet i anledning af en
missionærudsendelse. Han var medarbejder ved
Brødremenighedens nye udgave af »Liturgische
Gesange« 1823.
Som salmedigter naaede han langt ud over
Brødremenighedens grænser, fordi han forener
denne menigheds inderlighed med god verskunst
og maadehold og nøgternhed i udtrykket. Hans
hovedværk paa dette omraade er »Christliche Ge
sange«, Gorlitz 1825, med 303 salmer, hvoraf de
fleste er originale, mens andre er frie bearbejdel
ser og enkelte er oversættelser. Bogen er inddelt i
18 afsnit efter troslæren. Her findes en meget
kendt salme »Stark ist meines Jesu Hånd« om
den synkende Peter, som Jesus rækker haanden.
Her er ogsaa »Dein Wort, o Herr, ist milder
Thau«, som er oversat i uddrag af C. J. Boye, se:
»Dit ord, o Gud, som duggen kvæger«, I, 248 f.
Nævnes maa ogsaa en anden samling, »Briidergesange«, Gnadau 1827, med 65 salmer, der er
bestemt for brødreunitetets indre kreds. I EKG er
ingen af hans salmer optaget.
Koch VII, 334-42. Kulp 157, 391, 409. H. Pe
trich: »Das Lied der Vater«, 120-22.
Dit ord, o Gud, som duggen kvæger.
R 310. KH 336. SS 659. D 349. Hauge 445.

GEDICKE, LAMPERTUS
Lambert Gedicke blev født 6. jan. 1683 i Garde
legen i Altmark, et stykke nord for Magdeburg.
Hans fader var superintendent, men døde allerede
1693. Velhavende venner satte dog drengen i
stand til at gaa i skole i Fiirstenwalde og senere
paa et gymnasium i Berlin, som blev ledet af den
pietistiske salmedigter Joachim Lange, som ogsaa
var fra Gardelegen.
Derefter var det naturligt for ham at studere
teologi hos Francke i Halle, som han sluttede sig
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nær til. Som mange andre pietister i denne tid
førte han dagbog over sin omvendelse og sit aan
delige liv og gav sig meget af med salmedigtning.
Efter at han var færdig med sin udannelse, blev
han nogle aar i Halle som lærer ved vajsenhuset,
hvorefter han fik plads i Berlin som hovmester for
friherre von Loebes syv børn. von Loebe kom til
at sætte saa megen pris paa ham, at han anbefale
de ham til feltpræst ved den preussiske hær.
Han blev ordineret 1709, var i Spanien med et
hjælpekorps i den spanske arvefølgekrig, og senere
havde han en omfattende gerning ved Garnisons
kirken i Berlin, hvortil der var knyttet skole, vajsenhus og hospital, fordi soldatertjenesten dengang
var en livsstilling, og mandskabet havde lov til at
gifte sig. 1717 blev han udnævnt til administre
rende feltprovst for hele Preussen.
En stor ulykke indtraf 1720, da Garnisonskir
ken, skolen og omliggende huse brændte efter en
krudteksplosion. 72 mennesker, deriblandt 35 sol
daterbørn omkom. Gedicke fik bygget en ny kirke,
som han indviede 1722. I dennes krypt blev han
efter sin død 21. febr. 1735 bisat mellem gene
ralerne.
Et levende indtryk af aanden i det nye konge
rige og dets hær og feltpræstens gerning faar man
gennem beretninger om, at soldaterkongen Fried
rich Wilhelm undertiden selv overværede katekisationen med soldaterne i kirken søndag efter
middag. Havde soldaten svaret godt, kunde kon
gen udbryde: »Det var ret, min søn!« I andre til
fælde kunde han raabe »Dummerhovede!« ned i
kirken.
I en skrivelse til Gedicke 9. okt. 1733 befalede
kongen, at soldaterne skulde have et nyt testa
mente til hvert telt. Det skulde indbindes sammen
med en lille salmebog, hvortil Gedicke skulde ud
vælge 30-40 af de bedste og mest kendte salmer
af Luther, Paul Gerhardt og andre. Han skulde
desuden affatte seks morgen- og aftenbønner,
enkle, korte og kraftige, saa den jævne soldat
kunde forstaa dem og lære dem, beregnet hen
holdsvis til følgende forhold: naar man ligger i
felten, naar man ligger i garnison, naar man marscherer, naar man gaar i slaget, naar man bliver
belejret og naar der bliver kommanderet storm.
Saadan blev den første preussiske militærsangbog
til.
Men Gedickes egen berømte salme, »Wie Gott
mich fiihrt, so will ich gehn«, blev dog ikke til
ved denne lejlighed. Den blev skrevet allerede i
hans kandidattid i Halle. Den er oversat af Bror
son: »Hvor Gud mig fører, gaar jeg glad«, II, 272
f. Den blev først trykt 1711 i andet oplag af en sal
mebog, som blev udgivet af Johann Porst, der var
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præst i Berlin og skriftefader for dronning Sophie
Luise. Tre aar senere blev den optaget hos Frey
linghausen. Den er bevaret i EKG.
Koch IV, 414-15. Kulp 235. KulpBF 302. Hand
buch s. 223-25.
Hvor Gud mig fører, gaar jeg glad.
R 48. N 450. KH 30. D 19. La 189.
Hauge 89. La rev 253. Nynorsk 767.
Opløs du dog, min Gud, de baand og syndesnarer
(ukendt ovs.)
(Entbinde mich, mein Gott, von allen meinen
Banden. Hos Porst 1711)
P 327. Gb 348.

GELLERT, CHRISTIAN FURCHTEGOTT,
se V, 299-304
Født 4. juli 1715, død 13. dec. 1769. Professor i
Leipzig. Biografiske oplysninger og salmer, se
V, 299-304. Hans nedennævnte salmer er oversat
af Birgitte Cathrine Boye, alle optaget i Gb, en
kelte i E.
Almægtig Godhed! Du er stor
(Wie gross ist des Allmachtgen Gute). Gb 169.
Denne Dag var ey forgieves
(Der Tag ist wieder hin). Gb 327.
Du, Herre! bør allene være æret
(Du bists, dem Ruhm und). Gb 311. E 109.
Ey at jeg alt har vundet Sag
(Nicht dass ichs schon ergriffen hatte). Gb 325.
Forsøm dog ey din Salighed
(Dein Heil, o Christ). Gb 226. Hauge 534.
Nynorsk 797.
Guds Ære brede Himle ud
(Die Himmel ruhmen, se V, 301 f). Gb 308.
E 41.
Hvad er vel Livet? sørg dog ret
(Was sorgst du angstlich). Gb 368.
Hvi vil jeg mig bedrøve
(Was ists, dass ich mich quåle). Gb 369.
Hvo som paa Herrens Veye gaar
(Wer Gottes Wege geht). Gb 326. MB 575.
Min Siel! ophøy dig, fryd dig ved
(Erinnre dich, mein Geist). Gb 189.
Naturens Gaver, Lykke, Stand
(Was ist mein Stand). Gb 337. E 329.
O Gud! din Godhed gaaer saa vidt
(Gott, deine Gute reicht so weit, se V, 299 ff).
Gb 322. E 318.
Randsag mig Gud! prøv mig! og see
(Erforsche mich, erfahr mein Herz). Gb 403.
Siig mig, Natur! siig! hvem er jeg
(Wer bin ich von Natur). Gb 276.
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Tit klager du, hvor tungt det er
(Oft klagt dein Herz, wie schwer es sey, se
V, 302 ff). Gb 313.

GERHARDT, PAUL
Paul Gerhardt*) blev født 12. marts 1607 i Grafenhainichen, en lille by i Kursachsen mellem
Halle og Wittenberg. Den laa ved nogle dalstrøg,
som var omgivet af milevide skove. Vandrige
bække strømmede gennem dalene og gav kraft til
ikke mindre end syv vandmøller. Selve byen var
omgivet af en god ringmur, som beskyttede de ca.
1000 indbyggere. Mod syd og nord var der porte i
muren, hver bevogtet af et taarn. Midt i byen laa
Mariekirken, og der i nærheden præstegaarden og
skolen. Øst paa i byen laa slottet, som tilhørte
kurfyrsten; det var ogsaa ham, der havde patronatsretten i byen. Hist og her, baade i byen
og udenfor muren, var der frugttræer og humle
haver.
Saaledes var Paul Gerhardts første lille verden.
Hans familie hørte til de besiddende slægter i
byen. Paul var opkaldt efter sin bedstefader, som
havde en gaard og et gæstgiveri, der gik i arv til
sønnen Christian Gerhardt. Han blev 12. maj
1605 gift med jomfru Dorotea, der var datter af
afdøde superintendent Gaspar Starcke i det nær
liggende Eilenburg. Paul har sikkert hørt af sin
moder, at hendes fader i sin tid maatte forlade sit
embede, da calvinismen kom til Kursachsen, og
maatte holde afskedsprædiken for sin menighed
paa den aabne mark. Han skulde selv senere kom
me i en lignende situation.
Der var fire børn i ægteskabet. Efter egnens
skik blev den ældste kaldt Christian efter sin fa
der, den næste altsaa Paul (eller maaske egentlig
Paulus, som han altid selv skrev) efter sin far
fader. Anna blev opkaldt efter en af sine bedste
modre, og den yngste fik navnet Agnes. Christian
Gerhardt var en anset mand i byen, en af de tre
borgmestre, som skiftedes til at »regere«. En an
den af borgmestrene blev gift med en søster til
Dorotea. Christian døde allerede 1619, Doro
tea to aar senere. Men der var altsaa indflydelses
rige medlemmer af familien, som kunde sørge for
børnene og paa deres vegne for hjemmets trivsel.
Børnene fik deres første skolegang i barndoms
byen, men derefter blev Christian og 1622 ogsaa
Paul sendt til fyrsteskolen i Grimma, som var ind
rettet i et gammelt kloster, og klosterluften hang
stadig i skolestuerne. Der var 96 alumner, hvoraf
halvdelen havde friplads, men det behøvede brød
rene Gerhardt ikke. Kl. 5 stod man op, kl. 6 var
*) Jeg skylder pastor Lisbet Juul Nicolaisen tak
for kritisk gennemlæsning af et udkast til denne
artikel.
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der morgenbøn paa græsk, latin og tysk, kl. 7 var
der lovsang i kirken, derefter morgenmad, lektie
læsning og skoletimer, middag kl. 10, aftensmad
kl. 16; men der blev dog indskudt et lille maaltid
kl. 14 og lidt at sove paa kl. 19, og saa i seng
uden lys. Hele dagen gik indenfor de samme klo
stermure.
Latinen sad i højsædet. Det gamle og nye te
stamente, den gamle kristne hymnedigtning,
Luthers katekismus, alt paa latin, men ogsaa de
gamle græske og latinske digtere. Og dertil Leonhard Hulters »Compendium locorum theologorum«, som i tilslutning til Konkordieformlen in
deholdt citater af skriften, Luther og andre ret
troende lutheranere. Petrich siger, at bortset fra
den hellige skrift og Luthers katekismus er der
ikke nogen bog, der har præget hele den evangeli
ske kristenhed saa længe som Hulters kompen
dium.
Korsangen var et lyspunkt, fire ugentlige timer
og dertil kortjenesten i kirken om søndagen og
ved ugedagsgudstjenesterne. Det var ogsaa mest
paa latin. Man ved, at skolen havde et omfattende
nodemateriale.
Christian stod det ikke igennem; han følte hver
ken lyst eller evne. Han flygtede ganske simpelt,
og efter nogle forhandlinger mellem raadet i Gråfenhainichen og skolen fik han lov til at slippe og
blev afskediget »i naade«. Paul var heller ikke
mellem duksene, men fik dog det vidnesbyrd, at
hans latinske vers var nogenlunde. Den 15. dec.
1627 kunde han forlade skolen og drage til univer
sitetet i Wittenberg, hvor han blev indskrevet 2.
januar.
Wittenberg
Universitetet var midtpunktet i byens liv og var
stærkt besøgt af studenter. Her raadede den rene
lutherske lære. Alle studenter maatte tilslutte sig
den augsburgske konfession, og de indfødte samt
alle teologiske kandidater var forpligtede paa kon
kordieformlen. Skriftstudiet var vigtigt, men dog
matikken endnu vigtigere, og da den gik haand
i haand med logikken, var det teologiske læresy
stem ved at udvikle sig til en skolastisk luthersk
stridsteologi, men endnu havde universitetet be
varet sin friskhed. Blandt lærerne maa nævnes
Paul Rober, en alsidig begavelse, en dygtig teo
log, som tillige var en elsker af sang og musik, og
man maa antage, at han har haft betydning for
Paul Gerhardt, som siden har bearbejdet en af
Robers salmer.
I Wittenberg blev Gerhardt i 15 aar. Man har
undret sig over, at han var saa længe ved univer
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sitetet, men han var ogsaa optaget af andre ting
end studiet. Han var huslærer hos ærkediakonen
August Fleischhauer. Man maa ogsaa huske, at
Tredivearskrigen rasede rundt om. Selv om Wit
tenberg foreløbig var blevet forskaanet for krigen,
var den ikke blevet forskaanet for pesten, som i
1637 bortrev 1671 af dens indbyggere. Samme aar
blev ogsaa Gråfenhainichen plyndret og afbrændt
af svenskerne, dermed ogsaa Gerhardts barndoms
hjem, som Christian havde overtaget. Den 27. aug.
døde hans lille datter, og 7. nov. døde Christian
selv. Det har grebet Paul Gerhardt dybt. 1641
stod han i Wittenberg fadder til et barn, hvis
forældre var flygtninge fra hjembyen. Da kaldes
han endnu studiosus.
Man siger, at muserne tier under vaabenlarmen,
men det var ikke tilfældet under Trediveaarskrigen. Just da oplevede digtning og salmesang et
vældigt gennembrud, som langtfra alene drejede
sig om trøstesalmer (H. Albert, Clausnitzer, J.
Franck, Heermann, Homburg, Lowenstern, Opitz,
Rinckart, Rist). 1625 var Opitz paa besøg i Wit
tenberg. Han havde netop skabt de nye regler for
digtningen, ordvalget og metrikken, hvorved den
gamle tyske folkelige digtning blev ændret til en
kunstdigtning, hvis regler nu blev indprentet stu
denterne af August Buchner, som var lærer i klas
sisk poesi og veltalenhed. Denne undervisning gik
ikke sporløst hen over Gerhardt. Der er noget, som
tyder paa, at »Was soli ich doch, o Ephraim«,
maaske hans første salme, er blevet til 1641 paa
foranledning af en brand, som ødelagde en tredje
del af Wittenberg. Maaske er hans studier ikke
blot forsinket af lærergerningen, men ogsaa af
digteriske øvelser. Vi har fra denne tid et latinsk
lykønskningsdigt fra hans haand.
Berlin. De første salmer
1643 træffer man ham i Berlin hos den ansete
advokat Andreas Berthold, som havde forbindelser
i Wittenberg. Hvilken stilling han har haft i dette
hus, er ikke helt klart. Man har tidligere ment, at
han var huslærer, men alle Bertholds børn var
voksne, maaske har han været lærer for nogle
børnebørn. I hvert fald blev dette hjem i mange
aar hans faste punkt. Fra 1643 har vi en bryllups
sang, som han skrev, da husets datter Sabina blev
gift med ærkediakon Joachim Fromm ved Nico
laikirken. Her undertegner han sig endnu som
studiosus. Den fred og frimodighed og den folke
lige enfold, som præger mange af hans salmer,
skyldes maaske, at han havde dette gode hjem i
ryggen. Af og til prædikede han i Nicolaikirken,
hvor han blev ven med kantoren, Johann Criiger

(s.d.), som netop arbejdede paa en ny udgave af
sin salmebog, som nu fik navnet »Praxis pietatis
melica«, 1647.
Her blev optaget 18 salmer af Paul Gerhardt,
og dermed træder han fuldt færdig frem som dig
ter. Blandt disse første er passionssalmen »Ein
Låmmlein geht und tragt die Schuld«, se »Her ser
jeg da et lam at gaa«, II, 195 ff. og »O Welt, sieh
hier dein Leben«, se »O verden, kom at skue«, IV,
273 ff, paaskesalmen »Auf, auf, mein Hertz, mit
Freuden«, pinsesalmen »O du allersiisste Freude«,
se »Helligaand, vor sorg du slukke«, II, 141 ff,
morgensalmen »Wach auf, mein Hertz, und singe«,
se »Vaagn op, min sjæl og tunge«, V, 231 ff, af
tensalmen »Nun ruhen alle Walder«, se »Nu hvi
ler mark og enge«, III, 451 ff, lovsangen »Nun
danket all und bringet Ehr«, se »Op alle, som paa
jorden bor«, IV, 224, forsynssalmen »Ich hab in
Gottes Hertz und Sinn«, se »Min Gud befaler jeg
min vej«, III, 344 ff, og salmen imod anfægtelser
»Weg, mein Hertz, mit den Gedanken«, se
»Hjerte, lad dig ej indbilde«, II, 216 ff.
Her er digteren allerede paa højdepunktet. Man
maa vel antage, at disse salmer er blevet til i lø
bet af nogle aar, og det er maaske muligt, at nogle
af dem har været offentliggjort i særtryk eller er
blevet til ved visse anledninger, men det ved vi
ikke noget om. Det er dog klart, at der allerede
her viser sig en vis alsidighed i emnevalget, der
leder tanken bort fra tilfældigheder og hen imod
en bevidst og systematisk stræben. Og i Criiger
har han altsaa fundet den medarbejder, der sør
gede for det musikalske, saa salmerne fra begyn
delsen fremstod som fuldt færdige baade med
tekst og melodi.
Man skal imidlertid ikke tro, at disse salmer
straks blev menighedssang. Criigers bog var bereg
net til privat andagt og til kirkebrug, men det
sidste vil sige kunstnerisk kirkekorsang, som spil
lede en stor rolle i datidens gudstjeneste, mens
den egentlige menighedssang ikke havde særlig
stor plads og bestod af et snævert udvalg af gam
melkendte lutherske salmer, som menigheden kun
de udenad. Først i slutningen af aarhundredet, ef
ter Gerhardts død, sejrede helt den skik, at menig
heden sang efter salmebøger, som da fik deres
gyldne tid. Gerhardts egne salmer har bidraget til
denne udvikling.
Mittenwalde. Mange nye salmer
I marts 1651 døde provsten i Mittenwalde, syd for
Berlin. Byens raad henvendte sig da til »ministe
riet«, dvs. det lutherske præsteskab i Berlin, og
spurgte, om man kunde anbefale en efterfølger.
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Uden Paul Gerhardts vidende skrev præstekollegiet til Mittenwalde og anbefalede den agtede og
vellærde Paulus Gerhardt, teologisk kandidat, hvis
flid og opdragelse var velkendt, en uforfalsket
lærer og en fredsommelig natur med et udadleligt
kristeligt levned, afholdt og værdsat af høje og
lave i byen; han havde gjort sig fortjent og elsket
af kirken ved de naadegaver, han havde faaet af
Gud.
Saa blev han da ordineret i Nicolaikirken 18.
nov. 1651, 44 aar gammel, og indsat som præst
og provst i Mittenwalde. Det var en by, som
havde lidt meget under krigen. 1637 blev den
plyndret af svenskerne, og provsten blev skudt
foran alteret, da han søgte at værge de hellige kar.
Tre uger senere kom de kejserlige tropper og hu
serede. Aaret efter lagde en stor ildebrand en del
af byen i aske, og endelig kom pesten. 1645 meldte
magistraten, at byens husstande under krigen var
svundet ind fra 245 til 42. Mange af Paul Ger
hardts trøstesange og forsynssalmer er sikkert ud
sprunget af sjælesorgen i denne by. Det blev i
hvert fald en meget frugtbar tid for Gerhardts sal
mesang.
Den tredje og fjerde udgave af Criigers
»Praxis« kendes ikke, men femte udgave kom
1653. Den var vokset til 500 numre, og Gerhardts
andel var vokset til 84, saa de nu udgjorde en sjet
tedel af bogen. Blandt de nye bærer 4 spor af at
være skrevet inden fredsslutningen 1648, f. eks.
pinsesalmen »Zeuch ein zu deinen Toren«, se
»Gud Helligaand, du giver«, II, 42 ff. Her er en
række festsalmer, hvoraf de mest kendte hører ju
letiden til, adventssalmen »Wie soli ich dich empfangen«, se »Hvorledes skal jeg møde«, II, 279 ff,
»Wir singen dir, Immanuel«, »Frolich soli mein
Hertze springen«, se »Hjerte, løft din glædes vin
ger«, II, 219 ff, »Nun lasst uns gehn und treten«,
se »Nu lader os fremtræde«, III, 458 ff. Der er en
snes gendigtninger af Davidssalmer og andre bi
belske tekster. Blandt en halv snes lovsange maa
nævnes »Solit ich meinem Gott nicht singen«, se
»Skulde jeg min Gud ej prise«, IV, 368 ff, og
sommersalmen »Geh aus, mein Hertz, und suche
Freud«, se »Gak ud, min sjæl, betragt med flid«,
II, 1 ff. Salmerne om Guds forsyn med trøst til
bange og anfægtede sjæle udgør en stor gruppe;
her er »Befiehl du deine Wege«, se »Befal du dine
veje«, I, 82 ff, »Warum sollt ich mich denn gråmen«, se »Skulde jeg dog være bange«, IV, 362 ff,
»Ich hab oft bei mir selbst gedacht«, se »Jeg
ofte haver grundet paa«, II, 447 ff, og »Schwing
dich auf zu deinem Gott«, se »Sving dig op, for
sagte sjæl«, IV 437 ff. I slægt med dem er hans
store salme om retfærdiggørelsen og frelsesvishe
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den, »Ist Gott fur mich, so trete«, se »Er Gud for
mig, saa træde«, I, 350 ff.
De fleste af disse salmer er ganske tidløse; men
der er noget, som tyder paa, at Gerhardt sendte
de fleste af sine salmer til Criiger, efterhaanden
som de blev til. Man kan datere fem ganske nøj
agtigt til 1653, fordi de er optaget som et tillæg,
skønt de hører hjemme i andre grupper; de maa
være blevet til under bogens trykning. De fire af
disse har overskriften »Des Heil. Bernhardi Pas
sionssalve an die leidenden Gliedmassen Christi«.
Det er »Sei mir tausendmal gegriisset«, se »Vær
velsignet, naadetrone«, III, 56 ff, »Gegriisset seist
du, meine Kron«, »Sei wohl gegriisset, guter Hirt«
og »Ich griisse dich, du fromster Mann«. Videre
er Gerhardt ikke kommet ved bogens trykning.
Endnu mangler »Gegriisset seist du, Gott, mein
Heil«, »O Hertz des Konigs aller Welt« og »O
Haupt voll Blut und Wunden«, som først kom
med i næste udgave af Criigers »Praxis« 1656. Se
nærmere om hele denne syvfoldige gendigtning
under »O hoved, højt forhaanet«, IV, 142. Maa
ske staar den sidstnævnte salme i særlig grad i for
bindelse med præstetjenesten i Mittenwalde. Naar
han traadte frem for kirkens alter, vidste han, at
her var en af hans forgængere blevet skudt, og paa
alterets predella var der en gengivelse af Veronikas svededug. Der staar i salmens sidste vers: «Iass
mich sehn dein Bilde........ wer so stirbt, der stirbt
wohl«.
Blandt salmerne fra 1653 er der en gendigtning
af Sal. Ordspr. 31, 10-31 med overskriften
»Frauen-Lob«. Det er en tekst, som fromme bi
bellæsere gerne fordyber sig i, naar de bliver for
elskede. Tænkte Gerhardt ogsaa, skønt han nøje
fulgte grundteksten, paa nogen bestemt?« Sand
synligvis paa Anna Maria Berthold, som han
havde lært at værdsætte, mens han boede i hendes
hjem. Hun skildres af en biograf som en from
kvinde, der elskede Guds ord, var stærk i bønnen
og rørende i sin kærlighed til forældrene; navnlig
havde hun ofret sig for sin svagelige moder, der
døde 14. dec. 1651.
Hvorfor gik Gerhardt derefter alene i Mitten
walde endnu i tre aar? Var han ogsaa paa dette
punkt en nøler? Eller sagde hans samvittighed, at
han ikke i den ødelagte by havde et hjem, som
han kunde byde hende? Men endelig talte han da
til hendes fader og anholdt om hendes haand og
fik ja. De blev gift II. febr. 1655. Da var han 48
aar og hun 32.
Aaret efter, paa hustruens fødselsdag den 19.
maj, fik de en datter, som de kaldte Maria Elisa
beth. Men hun døde allerede 14. jan. 1657. De
skrev paa hendes mindetavle: »Faa og onde var
I
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mit livs dage« (1. Mos. 47,9). Det passede bedre
her end i den gamle patriarks mund. Den samme
sorg oplevede de endnu tre gange i deres ægte
skab. Af deres fem børn fik de kun lov til at be
holde en søn, som blev født 1662.
Berlin. Kamp og embedsfortabelse
I Berlin var der dengang ca. 6000 indbyggere.
Byen havde to lutherske kirker, sognekirken St. Ni
colai og Mariakirken. Paa den anden side af
Spreefloden laa Colin med domkirken og Petruskirken, og her residerede kurfyrsten. Ved St. Ni
colai var der fire præster, provsten, ærkediakonen
og to andre diakoner (kapellaner). Sidst paa efteraaret 1656 døde provsten, og 28. april 1657 ogsaa
ærkediakonen Joachim Fromm, som var Ger
hardts svoger. De andre diakoner rykkede op, og
raadet i Berlin valgte enstemmigt Gerhardt til
tredjepræst.
Det havde han ikke søgt om, men formodentlig
havde baade han og hans hustru længtes efter
Berlin, hvor de havde mange venner, og han
kunde nu efter Fromms død træde til som famihens støtte. Men han gik alligevel rundt med ud
nævnelsen i lommen i otte dage, inden hans sam
vittighed tillod ham at sige ja »i haab om, at
fromme hjerter ved deres ivrige bøn vilde komme
ham, der var saadan et ringe redskab, det vidste
han nok, til hjælp med at bede, for at Guds me
nighed kunde blive vel bygget«.
De første fem aar i Berlin var maaske de lykke
ligste i Gerhardts liv. Han var elsket af menighe
den for sin forkyndelse og sin trofasthed i sjæle
sorgen. Derimod blev det nok ikke til meget sy
stematisk arbejde med salmedigtningen. I Criigers »Praxis« fra 1661, den sidste udgave inden
Criigers død 1662, er der kun fire nye Gerhardtsalmer, deriblandt »Geduld ist euch vonnoten«, se
»Taalmodighed behøves«, V, 69 ff. Men en række
lejlighedsdigte med salmekarakter baade fra denne
periode og den forrige i Mittenwalde vidner om
den nære kontakt med mange venner.
Men efterhaanden trak det op til uvejr. Kur
fyrst Johann Sigismund var 1613 gaaet over til
den reformerte bekendelse, hvad man dengang
opfattede som en helt anden religion. En luthersk
teolog havde optalt 99 punkter, hvori de refor
merte stemte overens med arianere og tyrker. Kur
fyrsten erklærede 1614 i et edikt, at han ikke vilde
tvinge nogen af sine lutherske undersaatter bort
fra den lutherske tro, men han beholdt dog sin
fyrstelige højhedsret over den lutherske kirke og
forbød de to retninger at bekæmpe hinanden. Nu
regerede Friedrich Wilhelm, »den store kurfyrste«
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(1640-88). Han havde i sin ungdom opholdt sig i
Holland og blev 1646 gift med den hollandske
prinsesse Luise Henriette (s.d.). Han trak hol
landske indvandrere til landet for at fremme dets
næringsliv og ønskede, at religionerne maatte tri
ves fredeligt side om side som i Holland. Han hyl
dede tillige de nye tanker om den stærke fyrste
magt. Skønt han, paa de ledende poster, tydeligt
foretrak de reformerte, som endnu efter en men
neskealders forløb var et lille mindretal, gav han
endnu i 1653 lutheranerne ret til at blive ved de
res symbolske bøger, men da han opdagede, at de
fra konkordieformlen hentede deres tilskyndelser
til at bekæmpe de reformerte, bestemte han 1656,
at de lutherske præster ikke længere skulde for
pligtes paa den.
Da striden mellem konfessionerne vedvarede,
forbød han dem i et nyt edikt 1662 at tale mod
hinanden »med had og bitterhed«. Det skulde
ordinanderne underskrive, og hvis de nuværende
præster ikke vilde være lydige, maatte de søge til
andre steder. Tillige forbød han sine undersaatter
at studere i Wittenberg, hvorfra han mente, at
hadet stammede. Endvidere skulde de to parter
holde en religionssamtale og prøve at komme til
enighed. Derved blev Gerhardt draget ind i stri
den. Han skulde ikke være luthersk ordfører, der
til behøvedes der en skarpere tunge, men som den
habile teolog skulde han skrive grundlaget for det
lutherske standpunkt.
Der kunde synes at være en modsætning mellem
hans frejdige trosbekendelse i salmerne, der er
ganske fri for polemik, og hans afvisende stand
punkt i diskussionsgrundlaget. Men her træder en
anden positiv egenskab i funktion: trofastheden
mod det, han havde lært i skolen i Grimma og
ved 15 aars studier i Wittenberg, den sande tros
hjemsted. Her blev rettroenheden stadig forkyndt,
nu med lidenskabelig skarpsindighed af Abraham
Calov, som Gerhardt betragtede som sandhedens
bannerfører. Dermed var den mand, der elskede
fred og af natur var noget passiv, tvunget ind i en
diskussion, hvor han efter sine forudsætninger var
lige saa samvittighedsfuld som i sin sjælesorg og
menighedssang.
Religionssamtalen endte med bitterhed og gen
sidige beskyldninger. Der var dog fred lidt, men
1664 udkom et nyt »tolerance-edikt«. Ordet tole
rance betød for kurfyrsten, at den reformerte tro
skulde fremmes, og lutheranerne skulde uden
modsigelse finde sig i det. Ediktet var ikke blot et
nyt forbud mod striden fra prædikestolene, men
ogsaa en fordømmelse af konkordieformlen, og
alle præster skulde underskrive en nærmere for
muleret »revers«, hvori de frasagde sig konkordie-
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formlen, som de fleste af dem havde aflagt ed
paa. I stor forskrækkelse skrev 200 præster under
(man sagde: paa opfordring af deres koner). An
dre bad om Wittenbergs og andre universiteters
erklæring i sagen. Derover blev kurfyrsten rasende.
Berlins præster maatte møde for konsistoriet, og
for at statuere et eksempel blev provsten og ærke
diakonen ved Nicolaikirken afskediget. Provsten
fortrød det, skrev reversen under og blev genind
sat, men døde snart efter af et slagtilfælde, da
man beskyldte ham for »frafald«. Kurfyrsten for
langte ogsaa, at Gerhardt skulde skrive under. 6.
febr. 1666 mødte han for konsistoriet, men da han
i sin samvittighed følte sig bundet af sin ed paa
konkordieformlen, nægtede han at skrive under og
blev afsat. Han skal ved den lejlighed have sagt:
»Det er nu saadan en lille berlinsk lidelse, men jeg
er rede til at besegle den evangeliske sandhed med
mit blod, og jeg, Paulus, er ligesom Paulus rede
til at strække hals for sværdet.«
Men saa blev der opstandelse i byen. Repræ
sentanter for borgerne og haandværkerlavene bad
magistraten gaa i forbøn for Gerhardt, »vor el
skede præst og sjælesørger«, han har »aldrig talt
imod kurfyrsten, hans tro eller hans meningsfæller
og aldrig angrebet noget menneske med ord eller
gerning. Hvad skal der dog blive af os og vor by,
nar vi mister de fromme ...?« Magistraten var
helt af samme mening: Gerhardt har aldrig talt
mod kurfyrstens religion, har ført en udadlelig
vandel, og mange af hans salmer er jo blevet op
taget i den salmebog, som er udgaaet 1658 i kur
fyrstens høje navn. Skulde en saadan from, aandrig mand, som er »berømt i mange lande« (dvs.
andre tyske fyrstendømmer) forlade byen, vilde
det gøre et dybt indtryk, og maaske vilde Gud
hjemsøge byen.
Men kurfyrsten vilde blive ved sit, hvis Ger
hardt stadig nægtede underskrift. Det skinner her
igennem, at han kunde blive genindsat, hvis han
skrev under, og man havde ikke rørt ved hans løn
eller embedsbolig.
Saa tog landets stænderforsamling fat og bad
ikke blot for Paul Gerhardt, men ogsaa om, at re
versen blev taget tilbage eller ordlyden ændret,
saa en lutheraner med god samvittighed kunde un
derskrive den. Det sidste vilde kurfyrsten senere
venligt overveje, men om Gerhardt sagde han
intet.
Det blev svære tider for Gerhardt, men han
stod fast. Hvis det ikke var Guds vilje, at han
skulde tjene som prædikant mere, vilde han al
ligevel i sin ensomhed love, prise og takke Gud,
saa længe hans mund kunde bevæge sig og hans
øjne var aabne. Omtrent saaledes skrev han til
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grevinde Marie Magdalene af Lippe, som vist
vilde skaffe ham en understøttelse. Læser man det
smukke brev, hvori han aldeles uden bitterhed
omtaler kurfyrsten som sin lovlige landsherre med
dyb respekt, undrer man sig over, hvor gammel
dags snirklet hans prosa er i sammenligning med
den friske naturlighed i hans salmer.
Gerhardts efterfølger, David Gigas, havde an
detsteds underskrevet reversen, men her vilde hans
kolleger ikke give ham absolution ved skriftemaalet; det gav anledning til en selvransagelse, saa
han vendte helt om og angreb kurfyrsten i en li
denskabelig nytaarsprædiken. Han blev som oprø
rer fængslet i 24 uger. Men ved den lejlighed, 9.
jan. 1667, sagde kurfyrsten, at Gerhardt paany
kunde tiltræde sit embede, da hans sag var blevet
undersøgt nærmere. Han havde nok ikke helt forstaaet ediktets hensigt. Samme aften sendte kur
fyrsten sin geheimesekretær til Gerhardt med be
sked om genindsættelsen og tilføjede, at kurfyrsten
ventede, at han vilde rette sig efter ediktet (alt
saa uden at have underskrevet reversen). Hofme
ster Otto v. Schwerin satte en notits i en avis og
begrundede genindsættelsen med, at kurfyrsten
havde hørt om Gerhardts »uskyld og moderation«.
De to ord, »edikt« og »moderation«, satte Ger
hardts sind i dyb bevægelse. Ediktet manede jo
ikke blot præsterne til moderation, men fordømte
ogsaa konkordieformlen som et skandskrift. Men
Gerhardts mening om den var, at den »ikke var
en menneskelig, men en himmelsk, guddommelig
og salig bekendelse, hvorfor vi daglig liggende paa
vore knæ skulde takke og love Gud i Himlen«.
Den havde han aflagt ed paa. Vilde han ikke
svigte den ved at genoptage sit embede paa kur
fyrstens forudsætninger? Det kunde han ikke. I
dyb samvittighedskval forelagde han sagen for
magistraten, som gav ham udsættelse med em
bedsovertagelsen. Men han syntes stadig, at han
ikke kunde være til hjælp for sin menighed ,om
han havde »en samvittighed, der var saaret indtil
døden«. Tiden gik; hans venner trængte ind paa
ham, og magistraten forelagde hans sag for kur
fyrsten, der næppe var specialist i saarede sam
vittigheder, men kort svarede, at hvis Gerhardt
ikke vilde genoptage sit embede, maatte man sna
rest indstille en anden.
Men det var svært. Der var ved at blive mangel
paa præster i byen. Kurfyrsten bestemte sig for en
person, som viste sig at have et daarligt rygte, og
magistraten laasede kirkedøren for ham. Saa blev
en anden valgt, men han fik betænkeligheder.
Endelig den 15. aug. 1668 blev J. E. Schrader,
der havde været hofpræst hos kurfyrstinden, ind
sat i embedet, hvoraf Gerhardt hidtil havde faaet
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sin løn. Samme aar døde Luise Henriette. Kur
fyrsten giftede sig paany med prinsesse Dorothea
af Holsten og slog ind paa en anden kirkepolitik.
Det var for sent.
I denne svære tid havde Gerhardt ogsaa den
sorg at miste sin hustru, som havde været ham en
trofast støtte. Hun døde 5. marts 1668 af bryst
syge; man kendte ikke navnet tuberkulose. Paa
dødslejet bad hun ham om, at han vilde læse
nogle af sine salmer for hende, bl. a. »Sei wohlgegriisset, guter Hirt«.
Efter Criigers død 1662 var embedet som kantor
blevet overtaget af den 25-aarige Johann Georg
Ebeling, som straks forstod Gerhardts betydning
og besluttede at udgive hans salmer samlet med
nye seksstemmige melodier. Han fik maaske nogle
gamle, som ikke havde været trykt, men han fik i
hvert fald ogsaa mange nye fra de senere kampaar, tilsammen 26. Og endelig kunde han efter
Gerhardts manuskript flere steder tilføje oprinde
lige vers, som havde været udeladt hos Criiger,
bl. a. paa grund af salmernes længde. Han sam
lede ialt 120, som forsynet med hans melodier ud
kom i 10 foliohæfter med et dusin i hvert. De ud
kom fra februar 1666 til maj 1667, altsaa netop i
den sværeste kamptid. Han lod nogenlunde hæf
terne følge kirkeåret, julesalmerne i december
hæftet, passionssalmerne i fastetiden. Og meget
fint og vittigt dedicerede han hvert hæfte til folk,
som de særligt kunde passe for, bryllupssalmerne
til velædle ind- og udenlandske fruentimmer, døds
salmerne til ansete læger og apotekere, endda med
den venlige advarsel, at hvis det stadigt gik ned
ad bakke med musikken, vilde de miste et vigtigt
middel mod podagra, hovedpine, raseri og pest.
Det blev et imponerende folioværk, »Pauli Gerhardi Geistliche Andachten«, Berlin 1667. Det var
for dyrt at købe for de fleste; der kom først rigtig
gang i salget, da der 1669 udkom en lille tostem
mig udgave.
I Ebelings samling udkom for første gang jule
salmen »Kommt und last uns Christum ehren«,
morgensalmen »Die giildne Sonne voll Freud und
Wonne«, salmen om Guds førelse i ægteskabet
»Voller Wunder, voller Kunst«, se »Glæderig og
underfuld«, II, 23 ff, daabssalmen »Du Volk, das
du getaufet bist«, se »Du folk, som kristne kaldes
vil«, I, 272 ff. Den trøstende pilgrimssalme »Ich
bin ein Gast auf Erden« og den, som Petrich kal
der kronen frem for alle, »Gib dich zufrieden
und sei stille« vidner om, at Gerhardt under
trængslen har sunget for sig selv for at vinde
trøst, kraft og stilhed. Ogsaa salmen »Ich danke
dir mit Freuden« bør nævnes, fordi det siges, at
Gerhardt har digtet den i anledning af sin afsæt

telse, hvad v. 2 godt kunde tyde paa, selv om
salmen er en gendigtning af Jesu Sirach 51, 1-18.
Liibben. De sidste aar
Gerhardt led ikke nogen nød i timelig henseende,
da han stod uden embede. Fornemme venner un
derstøttede ham, og hans hustru havde lidt for
mue, hvoraf 2000 Thaler blev hensat som søn
nens mødrenearv. Hans venner arbejdede for at
skaffe ham et andet embede, hvad han muligvis
slet ikke selv gjorde, men efter hans hustrus død,
var han dog ikke bundet saa stærkt til Berlin. Paa
venners anbefaling fik han tilbud om at blive
ærkediakon i Liibben, hvortil hans berømmelse
som salmedigter dog ikke var naaet. Byen laa i
Nederlausitz og stod under hertug Christian af
Merseburg, som havde gjort den til embedsby for
omegnen, efter at den havde lidt meget under
krigen. Der var i byen en lille vendisk menighed
og en større tysk menighed paa ca. 1200 sjæle,
som mest bestod af det jævne borgerskab, men
altsaa ogsaa en del embedsmænd.
Sognepræsten var superintendent og bar fra
gammel tid titlen »Offizial«. Boligerne for de to
diakoner var smaa og ubeboelige, saa andendia
konen havde selv skaffet sig et andet hus. Magi
straten lovede at bygge de to huse sammen til eet
og gøre det istand til Gerhardt, men det trak ud.
De havde ikke ventet, at hans husstand var saa
stor, eller at han behøvede saa meget husrum til
sine studier, sine bøger og sit bohave. Der var
ogsaa nogen, som frygtede, at han vilde bruge øl
andetsteds fra, eller at han vilde benytte sig af
præsternes sædvanlige ret til ølbrygning og ud
skænkning, hvilket vilde genere byens næringsliv.
Der var ogsaa rygter om, at han vilde forlade
byen, hvis der blev pest.
Da Gerhardt havde beroliget disse smaatskaarne gemytter, og boligen endelig var bragt i orden,
flyttede han ind; det var i maj 1669. Hans sviger
inde, Sabina Fromm, styrede huset. Hun havde
en søn med sig, som var huslærer for sin yngre
fætter, Gerhardts søn Paul Friederich. Foruden
disse fire familiemedlemmer var der et par tjene
stefolk til at passe hus og landbrug. Her boede
han nu stille som andenpræst i sine sidste syv
aar. Med salmedigtningen var det forbi, men et
enkelt lejlighedsdigt er bevaret fra hans haand.
Sabina døde 1674, og da Gerhardt et par aar
senere mærkede, at ogsaa hans dage snart var
talt, skrev han til sin søn et brev, der er som et
aandeligt testamente:
»Efter at jeg nu har naaet min alders 70. aar
og har det glade haab, at min kære, fromme Gud
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om kort tid vil løse mig fra denne verden og føre
mig ind i et bedre liv, end jeg har haft her paa
jorden, saa takker jeg ham allerførst for al den
godhed og troskab, som han har vist mig, og for
alt, hvad han har givet mig til liv og sjæl, lige
fra moders liv til denne stund. Derefter beder jeg
af hjertens grund, at han, naar min time kom
mer, vil give mig en lykkelig afrejse, tage min
sjæl i sine faderlige hænder og give legemet en
rolig hvile i jorden til den yderste dag, da jeg og
alle mine, som er gaaet forud eller følger efter
mig, skal vaagne igen og ansigt til ansigt se min
Herre Jesus Kristus, som jeg til nu har troet paa
uden at se ham.
Min eneste søn overlader jeg af jordisk gods
lidet, men dertil dog et ærligt navn, som han ikke
behøver at skamme sig over. Min søn ved, at jeg
fra hans spæde barndom har givet ham til Gud,
for at han skal være en tjener og forkynder af
hans hellige ord. Derved skal han holde fast og
ikke bryde sig om, at det ikke bringer ham mange
gode dage; thi det kender den gode Gud raad for,
og han kan erstatte ydre trængsler med inderlig
hjertenslyst og aandens glæde. Studer den hellige
teologi ved rene skoler og uforfalskede universite
ter, og vogt dig for synkretisterne [dvs. religions
blandere; dermed sigter Gerhardt til dem, der vil
forene den lutherske og den reformerte tro] thi
de søger det timelige og er hverken Gud eller
mennesker tro.«
Efter en række moralske raad for sønnens pri
vate livsførelse slutter testamentet: »Kort sagt,
bed flittigt, studer ærligt, lev fredeligt, tjen rede
ligt og vær standhaftig i din tro og bekendelse,
saa vil du ogsaa engang kunne dø og skilles fra
denne verden, villigt, gladeligt og saligt. Amen!«
Onsdag efter pinse, den 27. maj 1676 døde
Paul Gerhardt. Fire aar senere blev hans søn ind
skrevet ved universitetet i Wittenberg, senere kom
han til Greifswald, og saa blev han conrektor i
en lille by syd for Riga, hvorfra han rejste til
Berlin og overtog sin mødrearv og giftede sig.
Men arven var svundet lidt ind formedelst sagfø
rere, og resten blev fortæret under sygdom, og
Paul Friderich mente, at han ikke kunde faa em
bede i Berlin paa grund af hans faders stilling til
ediktet. Han opholdt sig derefter i Zerbst, hvor
han laante konsistorialraad Feustking sin faders
papirer, og derved blev tre vers af salmen »Zeuch
ein zu deinen Toren« reddet for efterverdenen, se
II, 42. Heller ikke i Zerbst fik magister Gerhardt
noget embede, og derefter taber man hans spor.
Han døde i Berlin 1716, og saa kom hans og hans
faders bøger og papirer paa auktion, blev solgt og
spredt, og intet deraf er siden fundet. Men fra
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hans enke kom et maleri af Paul Gerhardt til kir
ken i Liibben. Under det er skrevet et latinsk
mindedigt og navnet »Paulus Gerhardus Theologus in cribro Satanae tentatus« (en teolog, som
er prøvet i Satans sigte, Luk. 22, 31).
Lidt karakteristik
Paa salmesangens omraade er Paul Gerhardt en
af verdens største. Han er paa højde med Kingo
og Brorson hos os. Hans vers er faste og fulde af
vellyd, selv om han ikke helt naar Brorson i le
gende, lyrisk mesterskab; det stræber han maaske
slet ikke efter. Nærmest maa han vel sammenlig
nes med Kingo, men han er mere harmonisk, fri
modig og munter end denne. Tilfælles med Kin
go og flere andre har han den dobbeltstilling, at
han er den lutherske ortodoksis mand og samtidig
en forløber for den mere subjektive bekendelses
kristendom, men han føler ikke nogen spænding
i denne dobbelthed.
Han er i Tyskland den store skikkelse paa skel
let mellem to tidsaldre. Petrich siger det saa
stærkt, at med ham begynder den moderne tyske
litteratur. Men han førte det blivende gamle ind
i det kommende nye. Han fortsætter den objek
tive kirkesang, som Luther havde begyndt, og fø
rer den frem til den højeste fuldendelse. Paa det
sproglige område fortsætter han med den folke
lige tone, som Luther havde anslaaet. Han stod
paa højden af sin tids poetiske dannelse og for
ædlede derved salmedigtningen med hensyn til
sprog, udtryk og rytme. Han fylder den nye versbygningskunst med et aandsindhold og en hjerte
varme, som hæver ham højt over samtidens verds
lige og kristelige digtere.
Paa den anden side begynder hos ham den sub
jektive trosfølelse at gøre sig gældende, naturlig
vis i samklang med det ortodokse trosindhold.
Ingen kan beskylde ham for, at han ikke stod fast
paa den lutherske bekendelses grund. Men i sal
merne er han ikke dogmatiker. Baade lyrikken og
det personlige jeg begynder at synge med. Hans
sang kredser om hjertets inderlige tilegnelse af
troens indhold. Koch siger, at han ikke (som Lu
ther) synger i kirkens navn, men ud fra sin egen
personlighed. Han giver udtryk for sin egen tro,
erfaring og følelse, jævnt og enfoldigt, hjerteligt
og frimodigt, ofte næsten muntert; hans stemme
har en lys og lyrisk klang.
Tyngdepunktet i hans fromhed er den stærke
forsynstro, troen paa at Gud er hans trofaste,
kærlige og vise fader, som vil styre alt til det
bedste for sine børn. De skal blot overgive sig til
ham, lægge deres nød og angst i Guds haand.
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drukne alle deres tvivl og anfægtelser i Guds Gerhardt«, Tiibingen 1907. Eugen Aellen: »Quelkærlighed, stole paa deres synders forladelse for len und Stil der Lieder Paul Gerhardts«, Bern 1912.
E. Koch: »Paul Gerhardt«, 1926. W. Gdrnandt:
Jesu skyld, som ved sin lidelse og død har betalt »Das Frommigkeitsideal unserer Gesangbuchlieder«,
for den stakkels menneskehed. Et af hans teologi
1926. Karl Hesselbacher: »Paul Gerhardt der San
ske hovedemner bliver derved det lutherske »ret ger frolichen Glaubens«, Leipzig 1936. R. A. Schrofærdiggørelsen af tro«, som han har behandlet der: »Dichtung und Dichter der Kirche«, Berlin
1936. »Paul Gerhardts såmtliche Lieder«. Bearb.
det i salmen »Er Gud for mig, saa træde«. Det und hrsg. v. Paul Kaiser«, Leipzig u. a. Kaj Thorer maaske den, der giver det bedste indtryk af bjømsen: »Befal du dine Veje«, Randers 1951.
»Paul Gerhardts Dichtungen und Schriften, hrsg.
hans sang. Kort udtrykt gaar hans teologi fra
Paulus over Luther til Konkordieformlen, men und textkritisch durchgesehen von Eberhard v. Cranach-Sichart«, Munchen 1957. »Paul Gerhardts
dette endepunkt opvarmer og pacificerer han i Geistliche Andachten in hundert und zwanzig Lie
sine salmer, hvor hans inderste hensigt er at være dern«, hrsg. v. Otto Schultz, Berlin 1952. Kurt
Ihlenfeld: »Huldigung fur Paul Gerhardt«, 1956.
sjælesørger.
Ingeborg Robbelen: »Theologie und Frommigkeit«,
Han følte sig slet ikke som nogen fornyer eller Gottingen 1957. To utrykte afhandlinger af Lisbet
banebryder, og saadan optog samtiden ham heller Juul Nicolaisen. Kaj Mogensen: »Paul Gerhardts
forsynstro« i Dansk teol. tidsskrift 1969, 118-134.
ikke. Der var ikke noget radikalt over ham som
over hans samtidige Johann Scheffler, og kun et
lille stænk af den mystiske Jesus-kærlighed ,f. eks.
i hans oversættelser fra latin, hvor det tildels skyl Oversigt over Paul Gerhardts salmer, som er over
des forlæget. Man tog ikke mod hans salmer som sat til dansk og norsk, væsentlig de i salmebø
noget helt nyt, og tilsyneladende var det kun en gerne optagne, men listen er næppe fuldstændig.
kreds i Berlin, som foreløbig var klar over, at det Ordningen er alfabetisk efter den tyske begyndel
var noget helt godt. Petrich siger, at pietismen seslinje, fordi sammenhørende oversættelser ellers
forholdt sig ligegyldig overfor Gerhardt saavel vilde blive spredt. De store bogstaver efter de ty
som den efterfølgende oplysningstid. Det var først ske linjer betegner aaret for salmens fremkomst i
efter den nationale opvaagnen i begyndelsen af Criigers »Praxis«, A betyder 1647, B 1653, D
det ig. aarhundrede, at man begyndte at fatte
1656, F 1661. E betyder Ebelings udgave 1667.
hans storhed. Helt gælder dette ikke for Dan Tallene bagefter henviser til salmens originaltekst
mark, idet pietismens hovedsanger, Brorson, var og oversættelse i Dansk salmehistorie.
en ret flittig oversætter af Gerhardt.
Det er højst paafaldende, siger Nelle, at en
saa betydelig digter som Paul Gerhardt slet ikke Also hat Gott die welt geliebt. F.
havde trang til at give sig til kende for verden
Gud Fader elskte Verden saa (N. J. Holm)
som digterpersonlighed. Han har ikke selv udgivet
Harpen 1829, 115.
sine salmer; vi har ikke nogen titel, ikke nogen
Auf, auf, mein Hertz, mit Frewden. A.
fortale, ikke et ord om hans salmer fra ham selv.
Mit hjerte! op til Glæde (Holm)
Det er rigtigt. Der er noget passivt over ham.
Harpen 97.
Han havde ikke nogen digterforfængelighed.
Overhovedet vilde han ikke gøre sig gældende. I
Befiehl du deine wege. B. I, 83. IV, 286.
den teologiske strid var hans mod det sagte mod
Befal du dine veje (Ægidius)
og samvittighedsfuld troskab mod det, han havde
Æ
289
lært og troede paa. I salmesangen var det et frej
Befal du dine Veie (Stenersen-Wexels)
digt og tillidsfuldt mod i troen paa Faderen i
MB 462. R 39. KH 31. N 441. D31.
Himlen og Frelseren paa korset.
Hauge 280.
Paa alle dine Veie (Grundtvig)
RT2, 832. KH 34. SS 765. D 33.
Koch III, 293-327. Tumpel III, 295-449. Hand
Velt alle dine Veie (Landstad)
buch 188-92. Hermann Petrich: »Paul Gerhardt.
La 186. La rev 198.
Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes«,
Velt
all din veg og vande (Hovden)
Giitersloh 1914. Wilhelm Nelle: »Paul Gerhardt«
Nynorsk 295.
(Welt des Gesangbuchs, Heft 22, 1940). E. Ch.
Langbecker: »Leben und Lieder von Paulus Ger
Befal kun dine Veie (Holm)
hardt«, Berlin 1841. J. Fr. Bachmann: »Paulus
Harpen 241.
Gerhardts geistliche Lieder«, Berlin 1866. Ph.
Befal kun dine Veje (Hauch)
Wackernagel: »P. G. Geistliche Lieder mit BioP. Hjort 1843, 270.
graphie«, Giitersloh 1876. Paul Wernle: »Paulus
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Die zeit ist numehr nah. B.
Den tid er nu vist nær (Ægidius)
Æ 405.
Du Volck das du getaufet bist. E. I, 272
Du folk, som christne kaldes vil (Brorson)
N 272. D 405.
O Storværk skiønt af Herrens Haand (Grundt
vig)
Sangv. I, 383.
Ein Låmmlein geht und tragt die Schuld.
A. II, 195.
Her gaar et Lam oc Skylden bær (Jonæsøn)
Et lam gaar hen og bær dend skyld (Ægidius)
Æ 81.
Her seer jeg da et Lam at gaae (Brorson)
P 63. Gb42i. MB 95. RTi,634. N 114.
KH 208. D 165. La 305. Hauge 171.
La rev 287.
Sjaa der Guds Lamb kjem gangande (Blix)
Nynorsk 239.
Mit liv det er min (i) Jesu blod (Blix)
La rev 318. Nynorsk 240.
Frolich sol mein hertze springen. B. 11,219.
Hjerte, løft din Glædes Vinger (Brandt)
RT2, 866. KH 133. N 69. D 93.
La rev 120.
Jesu, jeg ved dig mig hænger
(Gustava Kielland)
Hauge 495.
Op mit Hjerte, op til Glæde (Suter? Holm)
Harpen 42.
Gedult ist euch von nothen. F. V, 69.
Taalmodighed behøves (Brorson)
P 419. Gbng. MB 469. R 506. RTi, 775.
N 436. KH 520. D512. La2ii. Hauge
517. La rev 196.
Geh aus, mein hertz, und suche freud. B. II, 1.
Gak ud min siel og fryde dig (ukendt ovs.)
Hans Nielsen Hauges sbg. 1799
Gak ud, mit Hjerte, søg Glæden blid
(J. M. L. Hjort)
Gak ud, min Sjæl! betragt med Flid
(Kragballe)
RTi,58o. KH 47. N 502. D 674.
I denne fagre sumarstid (Støylen)
Nynorsk 355.
Gott ist mein licht, der Herr mein heyl. B.
Gud er mit lyys i al Tilfal (ukendt)
Tus.

GERHARDT, P.

Gud er mit lyss, min salighed (Ægidius)
Æ 288.
Gott Vater, sende deinen Geist. B.
Gud Fader send til os din Aand (Ægidius)
Æ 100.
Herr Gott, du bist ja fur und fiir. E.
Herr Gud, du er jo allen stund (Ægidius)
Æ 374.
Ich hab in Gottes Hertz und Sinn. A. III, 343
Jeg haver i Guds hierte kier (Ægidius)
Æ 256.
Min Siæl og Hierte jeg til Gud (Rostgaard)
P 179. Gb 168. Hauge 513.
Mit Sind og Hierte jeg til Gud (Abrahamson)
E 78.
Mod Herrens Aasyn gaaer min Vei (Hauch)
Min Gud befaler jeg min Vei (samme ændret)
R 45. KH 35. N 455. D 32.
Ich hab offt bey mir selbst gedacht. B. II, 447
Jeg ofte haver grundet paa (Rostgaard)
P 406. Gbno. MB 478. N 422.
Hauge 51°Ich singe dir mit hertz und mund. B.
Med Mund og Hjerte, Herre Gud (St. J. Due)
Harpen (1863)
Ich steh an deiner krippen hier. B.
Jeg hos din Krybbe stande vil (Holm)
Harpen 46.
Ich weiss, mein Gott, dass all mein thun. B.
Jeg veed, min Gud, at ald min sag (Ægidius)
Æ 264. P 323. Gb 299.
Ist Ephraim nicht meine kron. B.
Er ikke Ephraim min Søn (Ægidius)
Æ 338.

Ist Gott fiir mich, so trete. B. I, 350.
Er Gud for mig, saa træde (Brorson)
P 440. Gb 69. MB 581. R 437. RT2, 946.
N 335. KH 607. D499.
La 225. Hauge 141. La rev 567.
Nynorsk 161.
Den Grund, hvorpaa jeg bygger (uddrag)
R 438. KH 608. D 500.
Jeg mig paa Gud forlader (St. J. Due)
Harpen (1863)
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Kommt und last uns Christum ehren. E.
Kom og lad os Kristus ære (Noack)
Sønderj. Forslag nr. 268.
Lobet den Herren, Alle die ihm fiirchtet. B.
Lover nu Herren, I som hannem frygte
(P. Møller)
Dan. Paulli 1680.
Lover den Herre, I som fromme ere (Ægidius)
Æ 9.
Nach dir, O Herr, verlanget mich. A.
Efter dig, Herr, forlængis mig (Ægidius)
Æ 318. P 407.
Nicht so trawrig, nicht so sehr. A.
Ey saa sorgfuld kiere Siæl (P. Møller)
DanP 1680. Tus.
Noch dennoch must du drumb nicht gantz. B.
Enddog skal ej dit sind og sands (Ægidius)
Æ 325.
Nu derfor maa du dog ey plat (Brorson)
(synes kun optaget hos Johnsen).
Nv dancket all und bringet Ehr. A. IV, 224.
Op alle, som paa jorden bor (ukendt)
P 452. Gb 131. MB 480. RT2, 819. N 471.
KH 11. D 25.
La 519. Hauge 341. La rev 554.
Op Hver, som Jordens Kreds beboer
(Abrahamson)
E 30. R 5.
Upp, alle kristne folk paa jord. (Hovden)
Nynorsk 434.

O Du allersiisste Frewde. A. II, 141.
O du sielens største glæde (Brorson)
Helligaand, du største Gave (uddrag)
La 437. La rev 436.
Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke
(Grundtvig, engelsk)
RTi, 673. KH 298. SS 689. D 267.
Hauge 256.
O Gott, mein Schopfer, Edler Fiirst. A.
O Gud, min Skaber, ædle Herr (Ægidius)
Æ 257b. P 316 (Herre kier). MB 398.
O Gud! mit lives Fader! vilt (Brorson).
O Haupt voll blut, und wunden. D. IV, 143.
O Ansigt! høyt forhaanet (Rostgaard)
P 69. Gb 420. MB 103. N 122.
O Hoved, hiøt forhaanet.
RTi, 641. KH211. D 168.
La 333. Hauge 170. La rev 316.
Ver helsa, hovud høge (Blix)
Nynorsk 241.
O Jesu Christ, Dein kripplein ist. B.
O Jesu kjer! Din krybbe er (Holm)
Harpen 47.
O Jesu Christ, mein schonstes liecht. B.
O Jesu Christ! min giands og vej (Ægidius)
Æ304.
O Jesu, som har elsket mig (Brorson)
P I57-

La 304. Hauge 314. La rev 288.
Nynorsk 229.
O Jesu! du har elsket mig.
E 118.
O Jesu Christ! du elsker mig (Holm)
Min Frelser! du for mig udstod (Holm)
Harpen 202 og 205.

Nvn lasst uns gehn und treten. B. III, 458.
Nu lader os fremtræde (Ægidius)
Æ 65. N 494.
Nu lader os fremtræde (Holm)
Harpen 55. Hauge 575.
Nu lader os indtræde (B. C. Lund)
(Forsøg, nr. 72. Ikke i sbg.).

O Welt, sih hier dein Leben. A. IV, 273.
O! verden kom at skue (Brorson)
P 66. MB 97. N 129.
O! Verden se din Skaber.
Gb 424. Hauge 407.

Nvn ruhen alle Walder. A. III, 451.
Nu hvile mark oc steder (Ægidius)
Æ 20.
Nu hviler mark och enge (P. Møller)
Cas 84. P531. Gb 397. MB 696. R81.
N 489. KH 67. D 703.
La 614. Hauge 626. La rev 827.
No kviler skog og lundar (Støylen)
Nynorsk 659.

Schwing dich auf zu deinem Gott. B. IV, 437.
Sving dig op, dig Gud betee (Ægidius)
Æ 319. P 421 (bedrøvede).
Sving dig op, forsagte Siel (Abrahamson)
E63.
Sving dig til Gud, forsagte Sjæl.
R471.
Sving dig op, min Sjæl, til Gud (Boye)
MB 580.
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Sving dig op, forsagte Sjæl (Brandt)
N 434. D 583.
Sey mir tausendmal gegriisset. B. III, 56.
Vær velsignet, naade-throne (Brorson)
P 67. Gb 419. MB 98. N 131.
La 334. Hauge 173. La rev 317. Nynorsk
780.
Jesus, jeg dit Kors vil holde.
R 201. KH 217. SS 716. D 181.
Jeg dig hilser tusind Gange (Holm)
Harpen 75.
Solt ich meinem Gott nicht singen. B. IV, 368.
Skulde jeg min Gud ey prise (Rostgaard)
P 458. Gb 265. E 56. MB 488. N 472.
La 459. Hauge 267.
Voller Wunder, voller Kunst. E. II, 23.
Fuld af Under, fuld af Kunst (Anders Bording,
13/3 1677. Næppe P. Møller)
Dan P 1680. Tus.
Glæderig og underfuld (Grundtvig)
RTi, 735. KH438. SS 679. D 737.
Wach auff, mein Hertz, und singe. A. V, 231.
Vaag op min Siææl oc Psalter (Urbimontanus)
Gas 84. P 523. MB 683. Hauge 610.
Vaag op min siæl og tunge (Ægidius)
Æ 3. N 483.

Warumm solt ich mich denn gramen. B. IV, 362.
Hvorfor vil jeg mig bedrøve (Ægidius)
Æ 301.
Hvorfor skal jeg mig beklage (Rostgaard)
Hvorfor skulde jeg forsage (Pontoppidan)
P 304. N 440.
Hvorfor skulde jeg mig græmme (Abrahamson)
E 103.
Skulde jeg dog være bange (Brandt)
RT2, 833. KH 593. D 489.
Warumb wilt du draussen stehen. B.
Hvorfor vilt du staa derude (Ægidius)
Æ47.
Wass Gott gefallt, mein frommes kind. B.
Hvad Herren vil, du fromme siæl (Ægidius)
Æ 328.
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Bort, mit hierte, med de tanker (Ægidius)
Æ 223.
Hjerte, lad dig ey indbilde (Brorson)
P 158. Mb 345. RTi, 753. N311. KH514.
D450.
Hauge 334. La rev 644. Nynorsk 859.
Wie sol ich dich empfangen. B. II, 279.
Hvorledes skal jeg møde (Brorson)
P 7. Gb 50. MB 29. RTi, 721. N41.
KH 395- D 73.
La 98. Hauge 33. La rev 73.
Kori eis skal eg deg fagna (Blix)
Nynorsk 58.
Hvorledes skal jeg møde (Holm)
Du skjønne Morgenrøde (Holm)
Harpen 31 og 32.
Wir singen dir, Emanuel. B.
Immanuel! vi synge dig (Brorson)
Vi prise dig, Immanuel (Holm)
Harpen 44.
Wol dem menschen, der nicht wandelt. B.
Vel den mand! som ikke vandrer (Pontop
pidan)
P315. Gb 90.
(Salig er den Mand, som ikke (Landstad)
La 501. Original).
Zeuch ein zu deinen thoren. B. I, 250 og II, 42.
Drag ind ad dine porte (Brorson)
P 131. Gb 304. MB 170. N 175.
Gud Helligaand, du fører.
R 479Gud Helligaand, du giver.
KH 508. D 252.
Drag ind ad dine Porte.
La 263. La rev 239. Nynorsk 763.
Kom du, Guds Aand, som lader.
La 564.
Kom du Guds Ånd som giver.
La rev 637.
Drag ind ad mine Porte.
Hauge 137.
Drag ind ad disse Porte (Grundtvig)
RTi, 677. KH 299. SS 661. D 245.

v. GERSDORFF, HENRIETTE CATHARINA:
Wegk, mein Hertz, mit den Gedancken.
A. II,2i6.

Se under Zinzendorf.
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GESENIUS, JUSTUS
Justus Gesenius blev født 6. juli 1601 i Esbeck
ved Lauenstein i Hannover, hvor hans forældre
Joachim Gesenius og Anna, født Vilters, var præ
stefolk. Han gik i gymnasiet i Hildesheim og kom
1618 til universitetet i Helmstedt, hvor Georg
Calixt blev hans læremester og ven for livet. Fra
1626 havde han som hovmester for kansler Stiffers sønner lejlighed til at studere et par aar i
Jena, hvor han blev magister og fik et saa stort
ry for sin lærdom, at han allerede 1629 blev valgt
til præst ved St. Magnuskirken i Braunschweig.
Her giftede han sig 1630 med Margrethe Susanne,
datter af den senere superintendent J. Kaufmann
i Schweinfurt. I Braunschweig fandt han, at reli
gionsundervisningen var forsømt; derfor udgav
han 1631 sin »kleine Katechismus-Schule« for
ungdommen. Takket være denne bog blev han
1636 hofkapellan og domkirkepræst i Hildesheim
og medlem af konsistorium, og et uddrag af hans
bog blev under titlen »Neue Kinderlehre oder
Katechismusfragen iiber den kleinen Katechismus
Lutheri« indført 1638 i alle landets skoler og næ
sten anset som en symbolsk bog; den blev ogsaa
indført i nogle andre tyske landskirker.
Paa grund af sin calixtinske tolerance blev han
beskyldt for at ville danne en enhedskirke af pa
pister, calvinister og lutheranere. Universiteterne
i Helmstedt og Wittenberg greb ind i striden paa
hver sin side, og den varede i mange aar. Hele
landet led ogsaa under Trediveaarskrigens uro og
den kejserlige feltherre Piccolominis plyndringer;
det er baggrunden for en samling »Trostpredigten«, som dog først udkom længe efter, 1661. Un
der hertug Christian Ludwig blev hoffet 1642
flyttet fra Hildesheim til Hannover. Gesenius
maatte flytte med og blev udnævnt til overhofpræst, konsistorialraad og generalsuperintendent.
1643 disputerede han for doktorgraden i Helm
stedt (om skærsilden). I de senere aar, da den
katolske Johann Friedrich var blevet hertug, mod
virkede han det katolske proselytmageri med et
stort skrift: »Warum willst du nicht romisch-katolisch werden, wie deine Vorfahren waren? Beantwortet von Timotheus Fridlibius«. Desuden ud
gav han »Biblische Historien alten und neuen Testaments« 1656 og adskillige bind med prædikener.
Denne milde og sagtmodige leder af den liineburgske landskirke havde ved sin side juristen Da
vid Denicke (s. d.), med hvem han ikke blot
delte ledelsens byrde, men ogsaa i høj grad inter
essen for salmesang og salmebog. De var medlem
mer af »det frugtbringende selskab« (se nærmere
under Albinus) og arbejdede for det tyske sprogs
15
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renhed og pryd efter Martin Opitz forbillede.
Derved kom de til at betræde en farlig vej, som
man dog før eller senere maatte komme ind paa.
Ikke blot digtede de nye salmer, men de bearbej
dede eller omdigtede de gamle, og resultatet af
dette arbejde blev »New Ordentlich GesangBuch«, Hannover 1646, beregnet for husandagten,
eller som det hed i den nye udgave 1648 »Zu Beforderung der Privat Andacht«. De salmer, som
syntes dem forældede eller mindre brugbare, blev
omdigtede, eller man stillede en gendigtning eller
en erstatning ved siden af til valg. Selv om disse
ændringer kun sigtede paa formen, var der her
givet et eksempel, som andre, der ikke havde den
samme kyndighed eller samme enfoldige tro, i
rigt maal fulgte, saa man efterhaanden kom ind
paa at omdigte de gamle salmer efter de skif
tende tiders smag og teologi. Gesenius og Denicke
gjorde det ofte med held, ogsaa ofte uden. Da de
arbejdede anonymt, kan man i mange tilfælde
ikke engang fastslaa, hvem af dem der er forfat
ter til de nye salmer. Men i enkelte tilfælde har
man vidnesbyrd derom; saaledes bevidner rektor
Hagen i Zellerfeld i et skoleprogram fra 1728, at
han har set Gesenius’ originalmanuskript til
»Wenn meine Sund mich kranken«, den eneste af
Gesenius, som endnu er bevaret i EKG 61. Den
er oversat til dansk, først af Ægidius, senere af
Rostgaard, se »Naar mig min synd vil krænke«,
IV, 11 ff.
Nye udgaver af salmebogen 1652 og 1653 har
faaet ordet »Hannoverische« føjet ind i titlen, og
endelig 1657 er det blevet en officiel kirkesalme
bog for hele fyrstendømmet, hvoraf der kom nye
udgaver 1659, 1660, 1672 og 1676. Ved disse of
ficielle udgaver var ikke blot selve bogen, men
ogsaa den nye teksttradition, som Denicke og Ge
senius med deres ændringer havde grundlagt,
kommet i hænderne paa den kendte bogtrykker
familie Stern, som fortsatte med at udgive salme
bøger, saaledes i 1686 »Liineburgisches Gesangbuch« med 2000 salmer, som endda i udgaven fra
1695 er vokset til 2056. Teksten i udgaven fra
1686 har Søren Jonæsøn lagt til grund for sine
oversættelser, blandt hvilke vi maa nævne »O
død, hvor er din giftig braad«, der er digtet af
Georg Weissel, »Wo ist dein Stachel nun, O
Tod« og derefter bearbejdet af Gesenius, »O Tod,
wo ist dein stachel nun?«. Andre danske oversæt
tere har paa samme maade benyttet den hannoveranske teksttradition, hvorved de har kunnet
fjerne sig fra originalen.
Gesenius blev syg paa en rejse mellem Hanno
ver og Braunschweig og blev ført hjem, hvor han
døde 18. sept. 1673.
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Koch III, 230-237. Kulp 41. KulpBF 61. Handbuch 184!. Tiimpel II, 373 ff., VI, 79-80. Skaar
I, 658.
Naar min synd vil mig krænke (Ægidius)
Æ75.
Naar mig min synd vil krænke (Rostgaard)
P 70. Gb 409. MB 104. N 120.
La 285. Hauge 204. La rev 242.
Naar Synden mig anklager (Riber)
E 154.
Naar meg mi synd vil krenkja (Støylen)
Nynorsk 192.
NB. Gesenius og Denicke skrev anonymt. I de fle
ste tilfælde ved man ikke, hvem af dem der har
digtet eller bearbejdet en salme. Saadanne usikre
salmer, hvor man ikke har noget holdepunkt for
en gælning angaaende forfatteren, er nævnt un
der Denicke.

GJERDING, CLAUS CHRISTIANSEN
Claus Gjerding blev født paa Vinkærgaard i Gerding sogn i Østhimmerland den 6. okt. 1851. Da
hans forældre, Christian Nielsen, kaldet Peesen,
og Henriette Amalie Johansen, var baptister, blev
drengen ikke døbt, men blot navngivet Claus Chri
stiansen. Fornavnet fik han efter sin morfader,
lærer Claus Johansen i Fjellerad, bedstefader til
den kendte afholdsagitator Claus Johansen fra
Vaarst.
Forældrene overtog 1843 i Gerding den for
sømte gaard, der hørte under grevskabet Lindenborg, men Christian Peesen var en dygtig mand,
som snart drev gaarden op; hans landbrug var ikke
helt almindeligt; snart havde han gaarden fuld af
heste, snart af kreaturer, snart af faar, men altid
det, der i øjeblikket betalte sig. Han blev efter
haanden en holden mand og trods sin ejendomme
lighed respekteret paa egnen. 1866 blev han fol
ketingsmand med mandat til at stemme mod
grundlovsændringen; men ved nyvalget efter æn
dringen vilde han ikke lade sig opstille. Han var
en hader af tobak; Claus fik i studenteraarene
strengt paalæg om ikke at ryge: »Den føst Cigar,
do røge, Claus, den blywwe te en Noel, der søjj mi
Lomm sammel for Pæng’«, sagde han. Han var
stærkt grebet af baptisternes paagaaende forkyn
delse, lod sig gendøbe og holdt sig til dem i mange
aar, men blev uenig med dem tilsidst, hvorefter
han blev en flittig kirkegænger. Han blev meget
gammel, døde først 1905.
Claus gik i skole i Gerding, hvor han tidligt
røbede en stor begavelse. Da han ikke skulde
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konfirmeres, fik han i stedet et ophold paa Fjelle
rad højskole, hvis forstander var Thomas Bjørn
bak, der var mindre betydelig, men af samme
aand som broderen Lars Bjørnbak i Viby. Claus
blev dygtig til matematik og naturlære, forsøgte
at tage præliminæreksamen i København, men
maatte dog paa kursus i København, inden han
blev optaget paa Polyteknisk Læreanstalt for at
læse til ingeniør.
Men han følte sig ikke godt hjemme i hoved
staden, dels havde han i begyndelsen vanskeligt
ved at omgaas kammeraterne, der var helt ander
ledes end han, dels længtes han efter hjemmet og
hjemegnen. Denne hjemlængsel fik luft paa to
maader: han skrev digte herom, og han gav sig til
at studere hjemegnens historie og topografi paa
bibliotekerne.
Hjemlængslen førte ham ogsaa ind paa religiøse
spekulationer, især af kritisk art, fordi han i sit
hjem havde faaet indpodet uvilje mod folkekirken.
Denne kritik blev nu næret ved læsning af en
kritisk teolog som A. C. Larsen og den svenske
digter Viktor Rydberg. Men i julen 1871, som han
tilbragte i København, skete der et brat omslag.
I en følelse af ensomhed og hjemløshed drev han
juleaften ind i Vartov kirke, hvor Grundtvig præ
dikede; det førte til et kristeligt gennembrud og en
vending i hele hans tilværelse. Da han gik ud af
kirken, vidste han, at han vilde døbes og være
præst.
Han begyndte at læse til artium, men det trak
noget ud med daaben. Den fandt først sted 1.
febr. 1874 i Gerding kirke, hvor han antog navnet
Gjerding i en følelse af, at han nu endelig havde
fundet sig selv og fundet sig hjemme. Da han
vendte tilbage til København, tog han fat paa det
teologiske studium, men det gik langsomt, fordi
han ogsaa havde andre interesser. Stadig dyrkede
han sine lokalhistoriske interesser, dertil kom nu
de politiske og litterære; han skrev boganmeldelser
i Morgenbladet, og da han kom ind paa Regensen
gik der ogsaa en del tid med kammeratlige dis
kussioner. Han var kvik og vittig og vel mere mo
den end sine yngre kammerater, saa han ikke
havde behøvet sit store, røde fuldskæg.
1878 var han nok paa sit livs højde. Han var
endnu rask, og han blev forlovet med den unge
og elskelige Ingeborg, en datter af landøkonomen
E. Møller-Holst, i hvis blad »Dansk Landboti
dende« han i nogle aar havde skrevet artikler. Nu
skulde han skynde sig med at faa den eksamen.
Men i marts 1879 fik han en heftig blodspytning,
maatte indstille læsningen, hvilede i Sorø og i
Gerding, vendte om efteraaret tilbage til Køben
havn, skønt han ikke var rask, fik af lægen lov
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til at læse tre timer om dagen, og da han den 22.
jan. 1880 skulde til den mundtlige eksamen, var
han saa svag, at han maatte køres til universitetet
i lukket vogn. Han fik dog anden karakter, og
prof. Fr. Nielsen kom med en lille bemærkning
om, at det mere skyldtes modenheden end lær
dommen.
Men derefter saa det ud til, at han blev bedre.
Han var endda saa dristig at tage en huslærer
plads om foraaret, men det var kun en sidste op
blussen. I sommerferien besøgte han venner i
Vejle og døde der 6. aug. 1880. Han blev begra
vet 11. aug. paa Gerding kirkegaard i det store
familiegravsted syd for kirken. Under hans data
paa gravstenen staar et vers af Grundtvig (Sangv.
II, 105, v. 10), lidt ændret:
Hvem der smile kan ad Døden,
Ham har Himlen smilet til,
Og som Sol i Aftenrøden
Lukker han sit Øje mild.
Hans lokalhistoriske arbejder blev trykt efter hans
død:
»Bidrag til Helium Herreds Beskrivelse og Hi
storie,« udg. af Selskabet for jydsk Historie og
Topografi, 1890-92.
»Jørgen Marsvin«. Jydske Samlinger, Første
Række VIII, 342-63.
»Vårstgård og Familien Rod«, Jydske Samlin
ger, Anden Række, III, 449-63.
Dertil kommer artikler i »Morgenbladet«,
»Dansk Landbotidende« og »Kirkebladet«, det
sidste udgivet af Th. Rørdam. Her findes i IV
aargang s. 287 det første tryk af hans »Gravsang«,
tre uger før hans død.
Denne »gravsang« er hans salme »Den er slet
ikke af Gud forladt.« Til de oplysninger om den,
som er givet i I, s. 144 f, kan tilføjes følgende:
Claus Gjerding havde selv sendt den til Kirke
bladet. Den senere biskop Skat Rørdam lagde
mærke til den og fik den optaget i KHF 1885, 697,
hvor den er noget ændret. Derfra gik den videre
1890 til RT2, 986. Den er skrevet, mens han
boede paa Regensen, og den blev sunget ved hans
egen begravelse.
Alexander Rasmussen: »Klavs Gjerding« i »Fra
Himmerland og Kjær Herred«, Aarbøger udgivne
af Historisk Samfund for Aalborg Amt, I. Bind,
1912—14, s. 161-84. Magnus Hjelm i Kristeligt
Dagblad 5. juli 1940.
Den er slet ikke af Gud forladt.
RT2, 986. KH 652. D 633.
15*

GLAHN, HANS EGEDE
Hans Egede Glahn blev født i Olstrup præstegaard 8. sept. 1814. Han var søn af Poul Egede
Glahn (1778-1842), sognepræst i Ulse og Braaby,
med bolig i Olstrup, senere præst ved Garnisons
kirke i København. Moderen var Bodil Marie
Elisabeth Blicher (1782-1862), datter af Provst
D. N. Blicher i Gundslev, »Falsters yndigste pige«,
Ingemanns drengedrøm, om hvem tilbederne
sværmede, deriblandt ogsaa Grundtvig, som fandt
en god erstatning i den yngre søster Lise, da
Poul Egede Glahn fik prinsessen. Deres ældste
datter Sophie Henriette (1809-81) blev gift med
P. Chr. Kierkegaard (s.d.).
Hans Egede blev student fra det Westen’ske in
stitut 1833, studerede teologi og blev kandidat
1841, var ogsaa som student i Kongens Livkorps,
hvor han avancerede til premierløjtnant og tog
afsked 1842. Han var lærer i en halv snes aar, re
ligionslærer ved Garnisons sogneskole, lærer i
dansk, historie og geografi i Mariboes realskole,
fra 1846 lærer i religion og moral, senere ogsaa i
kirkehistorie ved Landkadetakademiet og fra 1847
ogsaa i Søkadetakademiet.
Den 23. okt. 1845 blev han gift med Adelheid
Conradine Augusta Radecke, datter af gæstgiver
Carl Christopher Radecke og Jeanette Caroline
Mainberg i Nykøbing F, og plejedatter hos by
foged, justitsraad Møller sammesteds. Grundtvig
skrev i den anledning en munter sang »Ved den
stores og den lilles Bryllup« (Poet. Skr. VI, s.
584). De boede i Amaliegade, hvor de havde to
etager i et hus, saa de havde plads til 12 drenge,
som var betroet Glahn, den fødte lærer og pæda
gog. En af dem var Ernst Trier, den senere høj
skoleforstander.
Efter Trearskrigen kaldte Sønderjylland paa
ham, og han blev 1852 sognepræst i Sommersted.
Skibet, som skulde føre deres bohave til Sønderjyl
land, forliste desværre i Præstø bugt. I syv aar
havde han en meget frugtbar præstegerning og fik
desuden bygget baade ny kirke og præstegaard.
1859 flyttede han til Aalborg som stiftsprovst og
sognepræst ved Budolfi kirke, og snart efter blev
han tillige provst for Aalborg købstad og Kjær
herred. Her arbejdede han sammen med sin svo
ger, P. Chr. Kierkegaard, som var blevet biskop
>857, °g han vikarierede for ham, navnlig i 186768, da Kierkegaard var kultusminister.
Maaske blev arbejdsbyrden i Aalborg efterhaan
den for tung, det var i hvert fald med sorg, han
flyttede derfra 1871, og blev sognepræst i Store
Hedinge, hvor han blev til sin død 19. febr. 1898.
Men ogsaa her vandt han i høj grad menighedens
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kærlighed, og hjemmet blev et yndet samlingssted
for slægt og venner, ikke mindst for slægtens unge
og deres venner, som den høje, myndige og kon
servative stiftsprovst forstod at omgaas med fri
sind og venlighed, hvortil hans lille kone føjede en
varm moderlighed. Hun overlevede ham og boede
i de sidste aar hos deres ældste søn i Næstved.
Glahn har ikke udfoldet noget særligt stort for
fatterskab. Mens han var lærer i København
oversatte han Claus Harms’ Pastoraltheologie
1844-47 °S udgav en »Udsigt over den christne
Kirkes Historie«, oversat og bearbejdet efter Ph.
Marheineke, 1848. Senere var det mest prædike
ner, »Tolv Prædikener«, 2. opl. 1869, »Nogle
Prædikener« 1869, »Grundtvigs Betydning i vor
Kirke« 1872, og endelig 1874-78 en hel aargang
prædikener, der udkom i tre afdelinger: Juleti
den, Paaske og Pinsetiden, Trinitatistiden. Hans
prædikener, siger Peder Skau, Bukshave, var
korte, men i høj grad indholdsrige.
Han har næppe nogensinde tænkt sig at blive
salmedigter. Man ved, at han kunde skrive vers.
Sammen med sine to brødre, Henrik Christopher
(1810-91), død som sognepræst i Sorø, og Dide
rik Nicolai Blicher (1812-92), død som sogne
præst i Aastrup paa Falster, og en kreds af ven
ner og slægtninge var han i studentertiden med
lem af en fornøjelig diskussionsklub, »Historicum«, som hver lørdag aften gennemgik tidens
problemer ved en pibe tobak. Ved mødernes be
gyndelse og slutning brugte man to sange, som
»Egede« havde digtet. Men de vidner ikke om
nogen særlig stor digtergave, og Glahn har saa
vidt vides ellers ikke givet sig af med digtning.
Det skyldes derfor en særlig omstændighed, at
vi har en salme af ham i salmebogen, »Dig vil jeg
elske, du min styrke«, I, 233 ff. I juni 1863 var
han paa en baderejse til Ems for at søge helbre
delse for et halsonde, »præstesyge«. Der hørte han
ved en gudstjeneste Schefflers salme, »Ich will
dich lieben, meine Starke« og følte sig tilskyndet
til at oversætte den, og han maa have fortalt der
om til cand. theol Emil Claussen (s.d.), den se
nere præst i Dybbøl, som samtidig var i Ems og
siden har meddelt det til grev Schack (s.d.) i et
brev 1890.
Glahn har formodentlig ikke ladet salmen of
fentliggøre, og den er ikke med i Roskilde kon
vents forslag af 1872. Men netop fremkomsten af
dette forslag, som var færdigt redigeret i decem
ber 1871, samme aar som Glahn kom til Store
Hedinge, kan have givet anledning dertil. Han kom
nemlig straks i nær forbindelse med P. A. Fen
ger, Peter Rørdam og Brandt, som arbejdede med
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salmebogssagen. I hvert fald blev hans salme op
taget 1873 i RTi.
Bricka VI, 96. Erslew Supp. I, 565-66. Elvius s.
487. Familien Glahns Slægtebog, udarbejdet af P.
B. Grandjean, 1907, s. 49, 55-57. IX, XXVII.
Ingemanns Levnetsbog (1862), 186. Peder Skau,
Bukshave: Minder, 63-64. Poul Egede Glahn:
Minder fra Stiftsprovst Hans Egede Glahns Hjem
(i Minder fra gamle grundtvigske Hjem. Samlede
og udgivne af H. P. B. Barfod. IV, 1924, s. 33-65).
Dig vil jeg elske, du min styrke.
RTi, 801. N 370. KH 666. D 589.

GOTTER, LUDWIG ANDREAS
L. A. Gotter blev født 26. maj 1661 i Gotha,
hvor hans fader var overhofpræst og generalsuper
intendent hos hertug Ernst den Fromme. Han blev
ansat i sin fædreneby, først som geheimesekretær,
senere som hof- og assistensraad. Om hans liv
ved man ikke meget ud over, at han var en stille
mand af Franckes skole. Hymnologen Gaspar
Wetzel, som lærte ham personligt at kende, siger,
at han var en »from politicus og meget ekspedit
til at skrive salmer«.
Et særligt træk, som er bevaret, viser hans ud
prægede beskedenhed og ydmyghed. Han havde
skrevet en længere salme paa 67 vers, hvori han
havde besunget hele Kristi lidelse. Den blev trykt
af en præst, som i forordet tydeligt angav Gotter
som dens forfatter. Herover kom han i den grad
ud af ligevægt («Es hat mich das in solche Unordnung gebracht«), at han var nær ved at bræn
de alle sine salmer; thi selv om der maaske var
noget opbyggeligt i dem, maatte det dog for
svinde, naar man satte hans navn under dem. I
det brev til Wetzel, hvori han fortæller dette, siger
han ogsaa, at han i det sidste aar (1734-35) har
omdigtet alle Davids salmer til kendte melodier,
men nu vil han ikke lade dem trykke, fordi han
væmmes ved det væsen, der er blevet gjort af ham
i forordet til passionssalmen. Davids salmer for
blev ogsaa utrykte. Under titlen »Die Harfe des
Konigs David« opbevares manuskriptet i det gre
velige bibliotek i Wernigerode. Wetzel nævner
desuden 42 andre utrykte salmer af Gotter. De
fleste havde han skrevet til trøst og opbyggelse
for sig selv og sit hus. Han døde 19. sept. 1735.
Ved hans begravelse sang man hans gendigtning
af Ps. go.
I overensstemmelse med denne indstilling frem
kom hans inderlige og hjertevarme salmer ano
nymt og fandt enkeltvis ind i de pietistiske sal
mebøger, den saakaldte »Hasselsches Gesangbuch«
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1695, »Geistreiches Gesangbuch«, Halle 1697,
Darmstadt 1698 samt hos Freylingausen 1704 og
1714. I første del af Freylinghausens salmebog er
der 9, i anden del 14 salmer af Gotter; men i
mange tilfælde har Freylinghausen ændret tek
sterne.
En af de mest kendte er bodssalmen »Schaffet,
schaffet, Menschenkinder«, hvori versenes begyn
delsesord tilsammen danner ti ord fra Fil. 2, 12:
»Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und
Zittern. Amen«. God at synge nytaarsaften er lov
sangen »Womit soli ich dich wohl loben«; det var
Ludwig Uhlands yndlingssalme. »Herr Jesu, Gnadensonne«, en inderlig bøn, er den eneste som er
optaget i EKG. Den er oversat af Wexels, »O
naadens sol og sæde«, og optaget i de norske sal
mebøger. Saavel i Norge som i Danmark er to af
Gotters salmer bevaret i Brorsons oversættelse,
»Erquicke mich, du Heyl der siinder«, se »Bryd
frem, mit hjertes trang at lindre«, I, ngff., og
»Wachet auf, ihr faulen Christen«, se »O, vaagner
op af verdens drømme«, IV, 281 ff.
Koch IV, 400-402. Kulp 167. KulpBF 258. Handbuch s. 217 Nelle (4. udg. 1962), 209-10.
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre (Brorson).
P 289. Gb 64. MB 30. ET 565. R 470.
N 390. KH 487. D 444.
Det er et lifligt ord,
At Jesus selv er kommen (Brorson).
(Das ist ein theures Wort).
Kun optaget hos Lammers.
O Naadens Sol og Sæde (Wexels).
ChriaT 627. La 280. Hauge 151. La rev 263.
Nynorsk 770.
I Christi Død er Livet (Suter? Holm).
Harpen 228.
O, vaager op af verdens drømme (Brorson).
P 336.

MB 526.

R 419.

RT2, 939.

N 398. KH 492. D 466.
La 110. Hauge 41.
O! vaagner, førend Døden kalder.
E 407.
Våkn op, våkn op av verdens drømme.
La rev 83. Nynorsk 726.

GOTTLÆNDER, SØREN POULSEN:
Se JUDICHÆR

GRAMANN, JOHANN: Se POLIANDER

GREGERSEN, ANDREAS PETER VILHELM
Vilhelm Gregersen blev født i Flensborg 17. marts
1848 som søn af købmand og fabrikant Laurits
Eduard Gregersen og hustru Anna Laura Helene
Schmidt, datter af sognepræst A. C. J. Schmidt i
Husby i Angel. Efter 1864 flyttede forældrene til
København, hvor faderen nedsatte sig som grosse
rer, mens sønnen blev sendt i skole paa Sorø Aka
demi. Det var en svær overgang for ham, men lidt
efter lidt fandt han sig til rette paa skolen og
mellem kammeraterne, skrev lystige viser og var
medstifter af elevforeningen Baldur, hvis navn
han er ophavsmand til.
Han blev student 1868 og begyndte at studere
litteratur og sprog, men kom efter et par aars
forløb paa faderens kontor som medhjælper. Han
passede i og for sig sine sager godt, syntes fade
ren, men han var alt for glad, naar arbejdstiden
sluttede. Da det ikke rigtigt blev til noget med
handelen, blev han 1874-75 huslærer paa Ussinggaard ved Horsens, og derefter tog han fat paa
teologien.
Han blev teologisk kandidat 27. jan. 1881 og
samme aar kateket ved Vor Frelsers kirke i Kø
benhavn. Allerede 27. jan. 1882 blev han udnævnt
til sognepræst i Naur og Sir ved Holstebro. 1886
flyttede han til Stauning ved Ringkøbing fjord og
endelig 1897 til Hornslet, hvorfra han 1920 tog
sin afsked. Han boede i sine sidste aar i Gjerrild
nord for Grenaa og døde der 16. jan. 1929.
Den 2. juni 1882 blev han i Frue kirke viet til
Anine Emilie Rosalie Kayser, datter af den kendte
tømrermester og landstingsmand H. H. Kayser og
hustru, født Arctander.
Vilh. Gregersen satte som motto for sit liv og
arbejde dette vers:
Venner, lad os ikke vredes
for en Forskel i vor Mening,
Venner, lad os altid glædes
ved at stride i Forening.
Lad kun Verdens kloge prise
deres kløgtig spundne Tanker,
Men lad os vor Tro bevise
ved at varmt vort Hjerte banker.
Han var en lysseer, som altid fandt det gode hos
sine medmennesker, og som i høj grad var med
til at drage det frem gennem sine ungdomsfriske
sange. Karakteristisk for ham er et vers, hvormed
en af hans digtsamlinger begynder:
Paa Vejen hjem jeg gaar med Sang,
saa godt som jeg formaar,
og der er Ungdom i dens Klang
selv under graanet Haar.
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I ordene »saa godt som jeg formaar« ligger der
vel en erkendelse af, at han ikke var en af de
største digtere, men han havde sangens gave. Be
tragter man ham som type, vilde man vel nær
mest kalde ham grundtvigsk, men, sagde han:
»Jeg er en luthersk kristen og vil ellers ikke til
høre noget parti«. Hans styrke som præst laa i
den personlige samtale med den enkelte; han
havde en sjælden evne til at opmuntre; det mær
ker man ogsaa i hans sange.
Allerede som dreng skrev han vers, og den før
ste digtsamling, »Nogle Digte«, udgav han som
student 1875.
»Julegrønt. Digte. Til Fordel for Lindevangs
hjemmet« udkom 1884, mens han var præst i
Naur og Sir. Her er ikke saa faa salmer, men
mere kendt er nogle af sangene, »Velkommen,
velkommen du dejlige Jul«, »Gør dig ikke Pla
ger«, »Se Granen, det er Troens Træ« og navn
lig »Stræk din Fod«, som oprindelig blev trykt i
Nordslesvigsk Søndagsblad 1881, nr. 27, og sam
men med Hillebrandts melodi uddelt i 10.000
eksemplarer blandt danske i Sønderjylland. Den
er nu kendt af hvert barn i Danmark, og gymna
sterne kan den udenad.
»Paa Vejen hjem«, 1895. Her lægger man sær
lig mærke til de kendte sange »Vær en Velsig
nelse«, »Vor Fader har Lys i sit Vindu«, som er
bygget over en personlig oplevelse, og aftensangen
»Hver Fugl er bragt til Hvile«.
»Vintergæk, En Samling Digte«, 1911, bringer
bl. a. »Sorte Stær paa Grene« og den yndede ad
vents- eller julesang »Der er noget i Luften«.
Mange komponister har sat melodi til hans san
ge, men han var ikke selv nogen ringe komponist.
Hans melodier kom dels enkeltvis, dels i et par
større samlinger, »Poesier og Melodier« 1914 og
»Vaarviser« 1917.
Den lille, men gennem mange oplag stadigt
voksende sangbog »Syng Dig glad«, som Peder
Jakobsen paa Ry højskole udgav 1912, har faaet
navn efter et af Gregersens vers, som staar paa
titelbladet; her var 20 af hans sange med. Og da
denne sangbog fulgte utallige unge sønderjyder
ud til fronten i den første verdenskrig, har san
gene faaet lov at sprede glæde i mange tunge
timer.
Men det var ikke blot højskolerne, der havde
bud efter Vilh. Gregersens sange. I Indre Mis
sions første større sangbog, »Hjemlandstoner«
1895, er der optaget 19, og et saa stort antal kan
man paa den tid næppe have fundet i hans digt
samlinger eller tilfældige blade. Redaktionen maa
have bedt ham om bidrag, og 8 af disse sange
udkom kort efter i samlingen »Paa Vejen hjem«.

GREITTER, MATTHÆUS

I D er han repræsenteret med to oversættelser
og en original salme. Den ældste er en oversæt
telse af Alb. Knapps »Eines wiinsch’ ich mir«, se
I, 318 ff. Den oversatte han, da han i foraaret
1888 besøgte sin gamle skolekammerat fra Flens
borg, pastor Nic. C. Nielsen i Højrup i Sønder
jylland. I det sønderjyske salmebogsudvalg, hvoraf
Nic. C. Nielsen var medlem, vilde man gerne
have salmen med, men var ikke tilfreds med den
allerede foreliggende oversættelse. Gregersen over
satte den smukt og teksttro, »Eet jeg ønsker frem
for alt hernede«, men den ligner ikke hans sæd
vanlige lyse røst. Den anden er en oversættelse
efter Natanael Beskow, se »Dit værk er stort, men
jeg er svag«, I, 249 f. Den originale er »Herre
Jesus, stærk og mild«, se II, 173 f.
Grohshennig I, 410. DBL VIII, 303. P. Poulsen
I, 25-36. Soransk Tidsskrift IV, 2, 147. SoranerBladet, 1. Aarg. 1916 (»Baldurs Saga«, s. 3), nr. 7,
s. 50-51. 13. Aarg. 1928, s. 23. 14. Aarg. 1929,
s. 6. 33. Aarg. 1948, s. 29-30. Margr. Rohde i
»Hjemliv og Trosliv«, XX, 1956, udg. af Emil
Steenvinkel.
Dit værk er stort, men jeg er svag.
SS 660. D 331.
Eet jeg ønsker frem for alt hernede.
N 111. D 158.
Herre Jesus, stærk og mild.
SS 691. D 327.

GREITTER, MATTHÆUS
Man ved intet om Matthæus Greitters fødsel og
barndom. Han var munk og kantor ved domkirken
i Strassburg, da reformationen brød frem. Men
sammen med sin ven Wolfgang Dachstein forlod
han klosteret, giftede sig og fik borgerret i byen,
blev diakon og kantor ved Stephanskirken og be
holdt samtidig kantorembedet ved domkirken. Ef
ter Luthers forbillede satte han de latinske Davids
salmer paa tyske vers og skrev melodier til dem.
Han var en af datidens bedste komponister, og
bl. a. udgav han 1544 en kort og klar begynderbog
for musikundervisningen (Elementale musicum
juventuti accomodum).
Hans familie voksede, han fik 10 børn, og han
maatte have travlt med musikundervisningen for
at skaffe føden. Han samlede flere embeder sam
men, men 1547 blev han afsat fra de fleste; vi
ved ikke, hvad han havde gjort, men borgerne var
blevet forargede. Værre blev det, da kejser Karls
Interim (se under Agricola) blev gyldigt for
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Strassburg 1549, meget mod borgernes ønske.
Domkirken blev atter katolsk, og da man mang
lede folk til at besørge den katolske gudstjeneste,
gik baade Greitter og Dachstein ind paa at med
virke, henholdsvis som kantor og organist, og bor
gerskabet lod ham samtidig beholde kantorembe
det ved St. Stephan, men skoleundervisningen
maatte han forlade.
Kort tid efter blev han smittet af pest. Paa
dødslejet blev han pint af tvivlen om, at Gud vil
de tilgive ham, fordi han ved sin dobbeltstilling
havde svigtet sin evangeliske overbevisning. Han
døde 20. dec. 1552 (maaske dog 1550 eller efter
aaret 1551).
Til mange af sine salmer skrev han baade tekst
og musik. Ingen af hans tekster, men 5 eller 6
af hans melodier er bevaret i EKG. Af interesse
for Danmark er »Do Israel auss Egypten zoch«,
Wack III, 124. Det er en gendigtning paa tyske
vers af den latinske Ps. 124. Tyge Asmudssøn har
oversat den samme psalme paa danske vers og er
i de to første vers afhængig af Greitter, men der
efter digter han frit efter bibelteksten.
»Es sind doch selig alle die«, Ps. 119, Wack III,
121-22, findes oversat allerede i Th, »Salig foruist
ere alle de«. Det er en dobbeltsalme, hvis første
4 vers omfatter 119, 1-16. Den anden halvdel be
gynder »Hilff Herre gott, dem deinen knecht«
omfatter 119, 17-32, »Din tienere hielp nu Herre
Gud«. Th har dog ikke delt den i to, men i fire
dele, som svarer til bibelens inddeling af denne
alfabetsalme. Senere har P. M. Ofvid i »Aandens
Glæde« 1648 oversat den første halvdel af Greit
ters salme, »Forvist er’ salig alle de«, som han
ved et akrostikon har tilegnet Fru Karen Amfelt.
Endelig maa nævnes »O Herre Gott, begnade
mich«, Ps. 51, Wack III, 120. Vi kender ikke
oversætteren til »O Herre Gud benaade mig/ aff
din godhed«, som blev optaget i Th og holdt sig
til K og P ligesom »Salig foruist«, hvis to sidste
vers meget senere er gendigtet af Wexels i hans
Christelige Psalmer, »Min Hytte er af Muld og
Jord«.
Koch II, 27, 104!. Handbuch, s. 64-65. Widding
II, 14, 113-15.
O Herre Gud benaade mig/ aff din godhed.
Th. 176. Mol 54. Gas 61. Tus 121. K. P 266.
Salig foruist ere alle de.
Th 191. Mol 54. Gas 61. Tus 246. K. P 224.
Forvist er’ salig alle de (P. M. Ofvid).
Mol 64. Gas 66.
(Der Israel aff Ægypten drog (Tyge Asmussen).
Th 294. Mol. Gas 61).

GRUBER, FRANZ XAVER
Undtagelsesvis skal ogsaa en komponist omtales,
fordi han ellers ikke er meget kendt, og fordi jule
salmen »Stille Nacht, heilige Nacht« (se nærmere
under »Glade jul«) ikke var blevet til uden ham.
Franz Gruber blev født 25. nov. 1787 i Hochburg i det daværende grevskab Burghausen nord
for Salzburg. Hans fader Joseph Gruber var lin
nedvæver og ønskede, at sønnen skulde blive det
samme; men drengens hu stod til musikken, som
læreren underviste ham i om natten, fordi han om
dagen maatte sidde ved væven, og fordi faderen
ikke maatte vide for meget om det. Da læreren
engang pludselig blev syg, var der ingen anden
udvej end at faa den lille elev til at vikariere, og
12 aar gammel spillede han ved højmessen i kir
ken til stor forbavselse, ikke mindst for hans fa
der, som nu bøjede sig saavidt, at han forærede
sønnen et spinet og tillod ham at tage musikunder
visning, men endnu ikke tillod, at han maatte læse
til lærer. Det fik han lov til, da han var 18 aar
gammel, og saa gik det stærkt. Han var færdig
med læsningen paa et aar, og 1807 giftede han sig
med den 36 aarige enke Elisabeth Tischinger og
blev samme aar organist og lærer i Arnsdorf, 1816
tillige organist i Oberndorf, da Arnsdorf kun hav
de en filialkirke. Den 24. dec. 1818 komponerede
han melodien »Stille Nacht«, som hans unge ven,
hjælpepræst Joseph Mohr i Oberndorf samme dag
havde digtet, og som de ved midnatsmessen sang
sammen i kirken. 1825 døde hans første hustru,
og aaret efter giftede han sig med en af sine tidli
gere elever Maria Breiltfuss, med hvem han fik 12
børn. 1829 blev han forflyttet til Berndorf, hvor
fra han 1833 blev kaldet til »sognekordirigent« i
Hallein. Her blev han til sin død 7. juni 1863. Her
kom han til at betyde en hel del for musiklivet;
mange af hans kompositioner blev brugt af de lo
kale sangkor paa egnen. Selv havde han en klang
fuld basstemme, der naaede fra det dybe D til det
høje G.
Karl Weinmann: »Stille Nacht, heilige Nacht«, Regensburg 1918.

GRUNDTVIG, NIKOLAJ FREDERIK
SEVERIN
N. F. S. Grundtvigs farfader, Otto Jørgensen
Grundtvig, blev født 16. april 1704 i Kregome,
hvor hans fader var præst. Han blev 1732 præst
paa Sejrø, hvis beboere dengang ikke havde noget
godt lov paa sig, men han havde baade en fast
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haand og et varmt kristent hjerte og vandt menig
hedens agtelse i saa høj grad, at gamle folk siden
blottede deres hovede, naar han blev nævnt. 1763
blev han forflyttet til Vallekilde-Hørve, hvor han
døde 29. nov. 1772. Han havde 6 sønner og 5
døtre, hvoraf kun skal nævnes Jørgen (1733-87),
der blev sin faders eftermand paa Sejrø, senere
sognepræst i Ledøje og Smørum, Johan (17341813), der blev fader til N. F. S. Grundtvig, Chri
stian (i737-97)> der blev sognepræst i Gladsakse
og Herlev, Enoch (1744-85), der var sognepræst
i Oppesundby ved Frederikssund og provst i Lyn
ge Herred, og endelig den yngste af døtrene Fridericia (Frederikke) Severine (1747-81), som
blev gift med Nicolai Edinger Balle (s.d.), den
gang sognepræst i Kettrup og Gøttrup, senere
Sjællands biskop.
Johan Ottosen Grundtvig, som blev født paa
Sejrø 22. nov. 1734, blev student fra Roskilde
1750. Af økonomiske grunde studerede han mest
hjemme paa øen og senere hos provst Wilsbech i
Bregninge, hvor han 1753-57 var medhjælper.
Han fik embedseksamen 1754, blev nogle aar se
nere hjælpepræst hos Jens Arctander i Egebjerg,
ordineret 1760, men da Arctander døde 1761, blev
han hjælpepræst hos Peder Hersleb i Nykøbing S.
til 1765. Aaret efter blev han sognepræst i Odden.
I Egebjerg har han nok truffet Cathrine Bang
og i Nykøbing-aarene har han set hende blive
voksen. Hun var datter af kommerceraad Niels
Christian Bang, som var forvalter af de kongelige
godser i Odsherred og havde embedsbolig paa
Egebjerggaard, og hans anden hustru Ulrica
(Ulrikke) Eleonore Schwane fra Annebjerggaard.
Blandt deres børn kan nævnes lægen Frederik
Ludvig Bang (1747—1820), som blev stedfader til
brødrene Mynster, Susanna Christina (1751-88),
som blev moder til Henrik Steffens, og Cathrine
Marie, født 1. juli 1748, som 4. okt. 1768 blev
gift med Johan Grundtvig. De havde deres første
hjem i Odden, men flyttede 1776 til Udby og
Ørslev ved Vordingborg, hvor de overtog en for
falden præstegaard og satte sig i stor gæld for at
faa den i stand.
Johan Grundtvig var ikke nogen stor prædikant,
men en from og samvittighedsfuld mand af den
gamle skole. Ved en visitats skrev biskop Balle i
et af hans prædikenhæfter: »Den ærværdige Her
rens hyrdes fortrinlige flid har jeg bifaldet med
megen ros«. Da det første prøvehæfte af Ev. chr.
Psb. var udkommet 1793, skrev Johan Grundtvig
til Balle og lagde et godt ord ind for Kingos evangeliesalmer, som han haabede kom med i næste
prøvehæfte. Folk kunde dem udenad, og de var
»meget bekvemme til at muntre sjælen til an
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dagt«. Med nogle digte, som gennem aarene blev
trykt i Adresseavisen, og en enkelt diger bog for
søgte han sig som forfatter: »Catechismi Forkla
ring efter Saliggiørelsens Orden«, 1779; den er
inddelt i 741 spørgsmaal og svar, men den fik en
ugunstig anmeldelse og blev ikke autoriseret til
brug ved religionsundervisningen.
Cathrine Marie Bang var ikke stærk af helbred,
hvorfor hun efter sin broder, lægen F. L. Bangs
raad røg tobak af lange lerpiber. Men hun var
viljestærk og velbegavet. Paa hende hvilede hus
førelsen og styrelsen af den vanskelige økonomi.
Hendes tapre valgsprog var: Heller død end raadvild! Naturligvis hvilede ogsaa børnenes opdra
gelse og deres første undervisning paa hende.
I hjemmet voksede fem børn op. Otto Grundt
vig, født 20. okt. 1772, blev 1798 præst ved St.
Jørgens og St. Ibs ved Roskilde og samme aar gift
med sin kusine Marie Amalie Balle. 1800 blev han
sognepræst i Torkildstrup paa Falster, hvor han
afløste Ingemanns fader, og 1823 i Gladsakse og
Herlev, hvor han døde 14. jan. 1843. Grundtvig
skrev et mindedigt om »Min ældste Broder og min
første Ven«, se Poet. Skr. VI, nr. 103. Jacob Ul
rich Hansen Grundtvig, født 15. sept. 1775 i Od
den, blev 1798 udnævnt til præst paa Guineakysten, men fik først skibslejlighed et aar efter, og
efter en meget energisk og fortjenstfuld begyn
delse paa arbejdet i den danske koloni døde han
allerede 3. okt. 1800. Niels Christian Bang Grundt
vig, født i Udby 22. nov. 1777, var af en noget
lettere kvalitet; han søgte og fik 1801 sin broders
embede paa Guineakysten, hvor han virkede min
dre fortjenstfuldt og døde 5. maj 1803. Ulrica
(Ulrikke) Eleonora Grundtvig, født i Udby 14.
maj 1782, døde sammesteds 1805.
Foruden forældrene og de ældste børn maa
endnu nævnes en af de faste beboere i præstegaarden, den fattige Malene Jensdatter, som gjor
de lidt nytte, hvor hun kunde, og plejede at sidde
i køkkenkrogen og synge Kingos salmer, se nær
mere om hende IV, 150 f.
Den 10. aug. 1783, da N. E. Balle første gang
visiterede i Udby og Ørslev, ventede Cathrine
Marie sit femte barn, og ved middagen drillede
biskoppen (Rønning siger, at det var en af gæ
sterne), som kendte hjemmets vanskelige økono
mi, godmodigt sin svigerinde: »Hvis det nu bliver
en søn, skal han vel studere som de andre ...«
Cathrine Marie var ikke i tvivl: »Om saa min
sidste trøje skal springe, bliver han dog holdt til
bogen.«
Det blev en søn. Han blev født 8. sept. 1783
og to dage efter hjemmedøbt af faderen med nav
net Nicolaj Frideric Severin, opkaldt efter biskop-
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pen og hans afdøde frue. Det var ikke meningen,
at baandet mellem de to familier skulde briste, og
det blev da ogsaa siden knyttet endnu nærmere
ved Ottos giftermaal.
Frederik blev drengen kaldt derhjemme, og han
blev virkelig holdt til bogen, som moderen havde
sagt. Hun lærte ham ABC, og det var svært, men
da han først havde fattet, hvad bogstaver kunde
fortælle, røbede han en umættelig læselyst. Otte
aar gammel fulgte han Berlingske Tidendes beret
ning om de store begivenheder i udlandet. Han
læste Abr. Kalis verdenshistorie, P. F. Suhms
fædrelandshistorie, Lyskanders krønike, Holbergs
kirkehistorie og B. Lindners levnedsbeskrivelse af
Luther, som blev hans store helt. Da han var 9
aar gammel, maatte man gaa over til en mere
systematisk undervisning.
Laurids Feid, som var teologisk kandidat, var
kommet til Udby 1784 for at vikariere som skole
holder for sin broder, der ogsaa læste teologi, men
nu skulde til København for at fuldende sine stu
dier. Samtidig blev han huslærer for børnene i
præstegaarden. Da han 1787 blev præst paa Hirtsholmene, fulgte Jacob og Niels med og blev i tre
aar undervist paa de fjerne øer, indtil de kunde
komme i latinskolen i Viborg. Nu var Laurids
Feid blevet sognepræst i Thyregod nordvest for
Vejle. I foraaret 1792 blev Frederik sendt over
til ham.
Han var en stille og alvorlig mand. En søster
styrede hus for ham, da han var ugift. Han havde
til stadighed nogle elever boende, og en særlig
stue i præstegaarden blev kaldt skolestuen. Men
kammeratlivet synes ikke at have været tiltræk
kende for Frederik. Han læste. Efterhaanden slug
te han alt, hvad han kunde overkomme. Degne
konen skal have sagt om ham: »Enten er han min
salighed gal, eller ogsaa er han klogere end andre
folk.«
Det er muligt, at han blev lidt skidtvigtig af
sin spredte lærdom. Det er ogsaa rimeligt, at
barnesindets aabne modtagelighed i løbet af seks
aar blev forvandlet til lømmelalderens kritik. No
gen form for aandelig vækkelse synes der ikke at
være tale om. Og de seks aar har kun aflejret
forbavsende faa minder. En nytaarssalme (II, 64)
fra kirken tonede dog stadig i hans sind. Det næ
sten 100 sider store digt »Af Jyllands Riimkrønike« fra Heimdall 1816 begynder rigtignok med
fine skildringer af jysk natur, men det glider snart
over i sagnhistorisk fortælling, altsaa læsefrugter.
Vi ved, hvad han tænkte, da hans datter Meta
skulde konfirmeres (II, 125!), men ikke hvad
han følte ved sin egen konfirmation i Thyregod i
april 1798. Vi kan kun forstaa, at han har levet

under rolige og beskyttende forhold, uforstyrret af
store ydre begivenheder, i seks aar.
Feid kørte ham selv til Aarhus latinskole i sep
tember 1798, hvor han paa grund af visse huller i
den private forberedelse blev anbragt paa prøve
nederst i anden mesterlektie. Han klarede dog
skolegangen paa de beregnede to aar, skønt han
ikke var særlig flittig. Det ser heller ikke ud til,
at han har fordybet sig nævneværdigt i historiske
studier. Skolen var aandløs, men dens konrektor
Jens Stougaard var dog en mand med mere mo
derne pædagogiske interesser og har haft større
betydning for Grundtvig, end denne i skoletiden
forstod.

STUDENT
Efter et lille besøg i hjemmet fik Grundtvig examen artium i København 27. okt. 1800. Univer
sitetets filosofiske forelæsninger var lige saa aandløse som undervisningen i Aarhus. Egentlig mor
somt var det heller ikke at spise til middag hos
den lille sære morbroder F. L. Bang paa Frede
riks hospital. I selskabslivet var den unge student
kejtet. Hans klædedragt var ingenlunde efter den
københavnske mode. Den lette konversation laa
ikke for ham, og saa kunde det ske, at han tog
sin tilflugt til spydighed. I foraaret 1801 var han
med i studentervæbningen, men Skærtorsdagslaget
paa Reden den 2. april førte ikke til nogen opvaagnen. Foreløbig fik det større betydning for
ham, at han fik en ven i bornholmeren P. N.
Skougaard, som viste ham vej til den oldnordiske
digtning.
I efteraaret 1801 havde han overstaaet baade
den filosofiske og den filologiske del af anden
eksamen og kunde begynde paa teologien, vistnok
uden større interesse, men det var for ham den
naturlige vej, og han havde ikke lyst til noget an
det studium. De teologiske forelæsninger var hel
ler ikke spændende, selv om han hos Horneman
kunde faa at vide, »hvad Paulus burde have
tænkt«. Og selv om det i øjeblikket stod lige saa
daarligt til med digtningen, kastede han sig over
skønlitteraturen og begyndte selv at rime, først om
nordiske emner, senere forsøgte han sig under paavirkning af Baggesen og T. C. Bruun med den
komiske fortælling paa vers. Han beundrede navn
lig Bruun, hvis letfærdige digt »Skriftemaalet«
gjorde det af med hans ortodoksi. Han blev imid
lertid klar over, at han ikke kunde skrive vers, og
tog fat paa komedien, fik virkelig »Skoleholderne«
færdig og indleverede den til Det kgl. Teater, hvis
direktion uden lang betænkning kasserede den,
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hvorfor digteren besluttede sig til at kaste pennen
og begrave sig i teologi. Dermed gik det meste af
aaret 1802.
Om efteraaret hørte han Steffens’ første fore
læsninger paa Elers kollegium. Han havde truffet
Steffens hos deres fælles onkel F. L. Bang, men
den tyske doktor saa formodentlig den ti aar yngre
fætter over hovedet, og den unge var paa sin side
kølig og uforstaaende. Paa en kammerats opfor
dring maatte han dog hen og høre forelæsninger
ne, og han blev faktisk betaget af den ildfulde vel
talenhed, selv om han ikke forstod meget af ind
holdet og var skeptisk overfor den del, han for
stod.
I dagbogen førte han et nøgternt regnskab over
tiden og oplevelserne. En af optegnelserne, en me
get sædvanlig, lyder: »Bestilte slet intet den hele
dag, var paa Hornemans og Steffens’ kollegier,
hvilket sidste jeg i aften ikke forstod mere af, end
at docenten sagde, han vilde rive Kant og Fichte
ned og hæve sig paa deres ruiner. - 14 sk. til
chokolade og en lerpibe med et brev tobak.« Ret
ofte meddeler han, at han intet bestilte, og ret
ofte tilbragte han aftenen hos traktør Dørup paa
Kongens Nytorv, hvor han drak chokolade og spil
lede kort. Ind imellem læser han lidt eksegese og
moral, det sidste især til at sove paa, naar han er
kommet i seng.
I juleferien holdt han sin første prædiken i
Udby og Ørslev og fik en krone i dusør af sin
moder og en rigsdaler af sin fader. Det meste af
ferien tilbragte han dog hos sin broder Otto i
Torkildstrup og tog livligt del i den falsterske
gejstligheds selskabelighed. I Gundslev traf han
Marie Blicher og kom til at sidde ved siden af
hende, mens de spillede Råbus, og han noterer 4.
jan. 1803 i dagbogen: »...og med al den Lige
gyldighed, Jeg saa ofte paastaar at besidde, følte
Jeg dog noget vist ved Berørelse af en Pige, Jeg
stedse havde behandlet med udmærket Agtelse,
men som Jeg for første Gang var saa nær paa saa
lang Tid«. Den 12. er han et skridt videre: »Om
Eftermiddagen vare Vi i Gunslev, og her giorde
Jeg den Opfattelse, at skiønt Jeg aldrig vil kom
me til at hænge mig af Kiærlighed, foretrækker
Jeg dog M:B: for alle de unge Fruentimmer, Jeg
kiender. Jeg spilte Råbus og vandt 2 Mark og 10
Skilling«.
Sidst i februar tog han tilbage til København,
og nu skulde det være alvor med teologien, naar
han skulde op til eksamen i oktober. Men for det
første holdt Steffens nu forelæsninger over Goethe,
og det blev den eneste forelæsningsrække, som
Grundtvig virkelig fulgte. For det andet var han
stadig fanget af sine digteriske forsøg. Han skrev
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paa komedien »Brevet«, paa den historiske for
tælling »Ulfhild«, paa sørgespillet »Sigurd Fofnisbane« og forskellige rimerier i Wessels stil. »Bre
vet« var færdigt i juli, blev opført af dilettanter
12. sept., Grundtvig havde selv en hovedrolle, og den skriftlige eksamen begyndte 1. oktober. I
to af de seks opgaver maatte han aflevere blankt.
Vilde han dumpe? For en sikkerheds skyld prø
vede man ham med to andre opgaver, som han
besvarede saadan, at han fik lov til at gaa videre
til mundtlig eksamen, og ved den endte det med,
at han fik laud.
»Jeg endte min akademiske løbebane uden
aand og uden tro«, sagde han mange aar senere.
Det hindrede ham dog ikke i at prædike for sin
fader 9. nov. Han havde jo dog den samme tro
som mange af de rationalistiske præster. Og hans
nøgterne sind var i ro. Han traadte fast paa jor
den, selvsikker og undertiden lidt satirisk. Men
egentlig lyst til prædikestolen havde han ikke,
snarere til pennen og bogen. Han tilbragte slut
ningen af aaret og hele næste aar med tilfældig
læsning, lidt grundigere studier af Holberg og
med en stadig stigende interesse for Nordens old
tid, hvorfra han hentede emner til flere historiske
fortællinger, men stadig hæmmet af, at han ikke
kunde læse eddaer og sagaer i grundsproget, hvil
ket nødte ham til et besøg hos Skougaard i Kø
benhavn sidst paa sommeren. Opholdet hjemme
blev afbrudt af mere behagelige besøg hos Otto i
Torskildstrup, gensyn med Lise Blicher, som nu
var bleven voksen, og som han begyndte at inter
essere sig for, efter at Marie var blevet forlovet
med Poul Egede Glahn. Det kom saa vidt med
hans indstilling til Lise, at han godt kunde tænke
sig at blive lykkelig med hende, »endog ved ar
mod, naar den ej blev alt for trykkende«.
Men han kunde ikke blive ved med at ligge
sine fattige forældre til byrde. Det endte med, at
han søgte en huslærerplads paa Falster, maaske
var det i nærheden af Lise, men det viste sig, at
det var paa Langeland. Han skulde tiltræde i de
cember, men han kunde ikke komme over bæl
terne for is før i marts 1805.

EGELØKKE
Paa Egeløkke, der ligger paa den nordlige del af
Langeland, ud mod vestkysten, boede godsejer
Carl Frederik Steensen de Leth (1774-1825) og
hans frue Constance Henriette, født Fabritius de
Tengnagel, og deres søn, den 7-8 aarige Carl,
som Grundtvig skulde undervise. Godsejeren var
en flot officer, elskværdig og munter, men uden
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højere interesser, ogsaa uden praktisk energi, men
i en farlig situation kunde hans evner fortættes til
mandig virkekraft.
Fru Constance var fra barndommen rodfæstet i
gammeldags reformert gudsfrygt, og havde en
fortrinlig litterær dannelse; Oehlenschlagers digte
fra 1802 var hendes yndlingsbog. Hun fulgte med
i tidens spørgsmaal, kendte endog til udenrigs
handel og moderne landbrug, var en fribaaren og
selvstændig natur, var vant til mænds galanteri
og tilbedelse, som hun ikke var ufølsom for, men
heller ikke lagde mere i, end skik var. Hun elskede
sin mand, som hun søgte at støtte, og sin søn, som
hun med varmt moderhjerte hidtil havde opelsket efter Rousseaus principper. Hun elskede
glæde og munterhed og havde et varmt hjerte til
at glæde andre.
Det varede ikke længe, inden Grundtvig var
opfyldt af en lidenskabelig kærlighed til den seks
aar ældre, skønne frue. Han, som havde følt sig
genert i selskab med de kvikke københavnske pi
ger og kun hos de venlige præstedøtre i Gundslev
havde følt en blid dragelse mod det andet køn,
men ikke anderledes end, at han nøgternt kunde
overveje »skal - skal ikke«, han var nu aldeles
fortryllet af en kvinde, som ikke vidste det, som
han ikke maatte faa, som han heller ikke vilde
have, det vilde jo være en forbrydelse, men som
han heller ikke kunde undvære.
Naturligvis opdagede hun efterhaanden hans
tilbedelse, men tilbedelse var hun vant til, og hun
svarede med den kvindelige omsorg, som altid vil
gøre noget bedre ud af en mand. Hun respekte
rede hans lærdom og begavelse, kom til at skønne
paa hans poesi, beklagede hans klodsethed og
søgte at faa et dannet menneske, som egnede sig
til muntert selskab, ud af ham. Og da hun efter
haanden opdagede, hvilket sjældent raastof, hun
havde faaet mellem sine hænder, bidrog hun sit
til, at stoffet fik form og blev forløst. Hun op
muntrede ikke hans kærlighed, men tilblivelsen af
et nyt menneske. Maaske har hun været med til
at skabe Grundtvigs kvindeideal, som ogsaa un
dertiden afmales i hans salmer, det milde, det
søde, det liflige:
Som Bølgen dyb, som Perlen klar,
Som Blomsten fin, som Fuglen snar,
Som Kjærlighed elskværdig.
Med Grundtvig skete der først det, at den statue
af hans egen selvtilfredshed, hans lyst til at glimre
satirisk med lærdom og vid og hans drømme om
at blive en berømt skribent, vaklede ned af søjlen
og gik til bunds i forvirringens dyb. Men ogsaa
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statuens sokkel, verdens spidsborgerlige og mas
sive endelighed, som hans fod saa trygt havde
hvilet paa, forsvandt i dybet med selve statuen.
Som den druknende greb han efter et halmstraa.
Han fandt to. Det ene var religionen. Den 10.
aug. 1805 prædikede han for sognepræsten, Chri
sten Graae i Bøstrup, over 1, Kor. 10, 6-13. Han
begyndte med følgende bøn: »Store Gud, tilbe
delsesværdige Fader! Du, som nedlagde fornuften
i os, at den skulde regere over vore drifter, du
som ved din elskelige Jesum lærte os at kende og
bruge dens evner til lidenskabers undertrykkelse,
o, und du os vilje og kraft til at benytte os saale
des af dine vise foranstaltninger, at vi befordre
vort sande timelige og evige vel.« Hans teologi er
endnu rationalistisk: Gud nedlagde fornuften i os;
det er den, der skal sejre. Jesus lærte os at bruge
den. Han bad om vilje og kraft, men vilde han
have det?
Det andet halmstraa, han fandt, var livstrangen.
Paa sin fødselsdag, den 8. sept. 1805, gjorde han
sin stilling op og skrev i dagbogen: »Jeg føler i
mit indre en trang til liv, stærk som, ja, var det
muligt, selv stærkere end trangen til kærlighed.
Selv da, naar den sidste var tilfredsstillet, saaledes
som det under endelighedens trykkende haand er
muligt, selv da vilde hin ej tie, eller dog kun tie
øjeblikkelig, naar den skuffet troede at have naaet
sit maal i kærlighedens hartad overjordiske ge
stalt«. Altsaa: kærligheden hører endeligheden til,
men hans livstrang gaar ud over endeligheden.
Men selv om han saaledes i et aandeligt opgør
kunde sætte kærligheden paa plads, var det dog
muligt, at klavertoner fra dagligstuen under hans
kvistkammer kunde vælte alle ræsonnementer.
Burde han ikke flygte? Sige sin stilling op? Bort
set fra, at han maaske ikke kunde, selv om han
vilde, var en vis pligtfølelse med til at holde ham
tilbage. Han gik op i sin lærergerning, som han
omhyggeligt planlagde. Han følte et ansvar for
den dreng, der var betroet ham, og som han var
kommet til at holde af.
Han undersøgte sin bogreol, hvor der var vær
ker nok, som han endnu ikke havde læst. Og for
at supplere med nyere litteratur fik han stiftet et
læseselskab, hvor en del af øens præster blev med
lemmer. Han fik fat i Fichtes »Bestimmung des
Menschen«, han læste meget af Schiller, og med
Schellings »Bruno« hævede han sig til anelsens
højder, hvorfra ogsaa Constance blev ubetydelig.
»Hun, jeg føler det, er ikke genstanden for min
anelse, men kun dens udtryk«, det var blot ikke
altid let at skelne anelsen, det evige, fra det nær
værende udtryk.
Med et aars forsinkelse læste han Oehlenschla-
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gers »Poetiske Skrifter« og blev særlig betaget af
»Vaulundurs Saga«. Han var allerede begyndt at
forstaa, hvad Steffens havde sagt. Her saa han nu
en frugt af romantikken, et digterisk arbejde paa
grundlag af de nordiske oldtidsskrifter, som han
selv saa længe havde kredset om. Nu maatte han
gøre front mod den gamle tid, »den forstandige
periode«, som med uskaansom og afklædende
haand havde berørt oldtidens helligdomme og
krænket alt, hvad der var højt og himmelstræ
bende i mennesket. Han begyndte at tænke paa
en digterisk behandling af Skirners rejse, da han
i Minerva læste Jens Møllers humoristiske be
handling deraf. Her havde atter en af disse af
klædende hænder begaaet en helligbrøde, som
han ikke kunde tie til. Det blev til hans første af
handling, »Lidet om Sangene i Edda«, trykt i
Minerva september 1806.
Men naar han havde været optaget af et saadant arbejde, hvorved billedet af den elskede
traadte noget i baggrunden, kom dagligdagen
igen. Saa søgte han atter tilflugt i religionen, og
havde han paa det poetiske omraade fordømt
rationalismens afklædende (afmytologiserende)
virksomhed, laa det nær at anvende den samme
betragtning paa det religiøse. Da han 26. okt.
1806 atter stod paa prædikestolen i Bøstrup kirke,
begyndte han saaledes: »Store Gud, tilbedelses
værdige Fader! Du som ved Jesum forligte ver
den med dig selv ... giv os kraft til i hele vort
liv at vise, vi vide at Jesus døde for med sit hel
lige blod at rense et ejendomsfolk«. Klangen er
ved at blive bibelsk, og Jesus er ikke blot den, der
anviser os fornuftens rette brug, men forsoneren.
Snart var Grundtvig i gang med et nyt arbejde.
Bastholm havde 1785 vakt et vældigt røre med sit
skrift »Forsøg til en forbedret Plan i den udvor
tes Gudstjeneste«. Da bølgerne endelig havde lagt
sig, blev de paany sat i oprør af P. O. Boisen 1806
med hans »Plan til Forbedring ved den offentlige
Gudsdyrkelse«. Det er baggrunden for Grundtvigs
afhandling »Om Religion og Liturgi«, hvor han
kaster sig ud i bestemmelser af det religiøse og af
kristendommen som den sande religion, Jesu reli
gion, det endeliges forsoning med det evige. Litur
gien skal ikke »skride frem med tiden«, men uaf
hængig af tidsaanden skal den kun rette sig efter
det, den skal udtrykke, nærmelsen til det evige.
Han siger selv nogle aar senere (Værker i Udv.
I, 96), at afhandlingen ikke er noget forud gen
nemtænkt værk, men et begejstret udbrud af det,
der gærede i ham; derfor lærte han selv meget ved
at skrive den, og derfor er den blevet langt kriste
ligere, end han selv dengang var, uden dog at
indeholde nogen falskhed.
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Hvad der i den nærværende sammenhæng har
interesse, er hans første udtalelser om salmesan
gen: »Nu komme vi til Sangen, Middelpunkten af
den liturgiske Poesi. Her maa alt hvad Mennesket
kan frembringe Høit og Skiønt, forene sig. Poe
sien maa træde frem, klædt i det harmoniske Vers,
hvilende paa det melodiske Riim, og hævet ved
den potenserende Musik. Høit over Jorden maa
vi opløftes, og et Glimt af det evige Liv maa
svæve forbi vort mod Himlen stirrende Øie. Ak!
Kun sielden skeer det, og hvad er Aarsagen? Er
det allene i de Kirker, hvor den gamle Psalmebog
bruges, at vi vorde skuffede i vor Forventning?
Ingenlunde. Vi miskiende ikke den Nyes Fortrin
især med Hensyn paa Korrektheden i Versebygningen, og Værdighed i Udtrykket. Vi tilstaae
endog, den indeholder megen Poesi, men langt er
den fra Idealet, der svæver for vort Øie. Den
kunde laant mere af den gamle, og meget tabte
den, ved tildeels at rette sig efter Moralens Ka
pitler . .. Bleve imidlertid de nye Psalmer ud
førte .. . ved melodisk Sang, da vil der dog alle
rede Meget være giort. Men saalænge Mængden
af vore Syngemestere endnu kunne lære meget af
Bræger og Peer Degn, ville selv de skiønneste
Psalmer tabe deres Kraft, og udbrede Dorskhed
istedet for dyb Følelse.« (U. S. I, 166-67). - Her
er endnu kun tale om det æstetiske.
Ogsaa i afhandlingen »Om Videnskabelighed
og dens Fremme« peger han paa, at tiden mang
ler religiøs følelse. Ved videnskabelighed tænker
han paa det højere aandsliv i det hele taget. Fra
disse opgør med nutiden vender han sig igen til
den nordiske oldtid med afhandlingen »Om Asalæren«, hvori han skildrer asers og jætters kamp
og for første gang digterisk fremstiller den nordi
ske livsbetragtning, som han nu synes, at han vil
ofre livet paa at studere og forkynde.
Men ved krigens udbrud, englændernes bom
bardement af København, den afbrudte forbin
delse mellem landsdelene, der førte til, at Willemoes opererede fra Langeland, ved avismeddelel
ser om københavnsk forlystelsesliv, ja endog et
maskeradebal paa Langeland, fik asarusen et sær
ligt udtryk i »Maskeradeballet i Dannemark«, som
udkom selvstændigt i marts 1808. Her optræder
han som revser og folkevækker, men ingen hørte
hans raab. En halv strofe af digtet er blevet
staaende som et vidnesbyrd om hans daværende
aandelige indstilling:

Høje Odin! Hvide Krist!
Slettet ud er Eders Tvist,
Begge Sønner af Alfader.
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I april 1808 rejste Grundtvig fra Egeløkke. Baandene til husets frue var i det sidste aars tid blevet
løsnet noget, mens han færdedes i Eddaens tanke
verden. I det skønne digt »Strandbakken ved Ege
løkke«, offentliggjort i »Saga« for 1812, men der
dateret til 1807, tager han et overblik over, hvad
han gennem smerte har vundet paa dette sted:
Dog, du, som bygger deroppe
Høit over Stjernernes Toppe,
Dig være Ære og Pris!
Tak for du saared mit Hjerte!
Tak for du sendte mig Smerte!
Tak! thi du gjorde mig viis.
Aanden oplukked sit Øie,
Saae sig paa Afgrundens Kant,
Stirred saa fast og saa nøie
Rundt om en Frelsen [Frelse? Frelser?], og
fandt,
Fandt, hvor det faldt:
Gud overalt;
Fandt ham i Digterens Sang,
Fandt ham i Vismandens Ord,
Fandt ham i Myther fra Nord,
Fandt ham i Tidernes Gang;
Synligst og vissest den dog
Fandt ham i Bøgernes Bog.

PAA VALKENDORFS KOLLEGIUM
Kort efter at han var vendt tilbage til Køben
havn, fik han plads paa Valkendorfs kollegium,
hvor han i løbet af et par maaneder fuldførte
»Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren«
1808, hvori han fremstiller Eddaens tankeverden
som et betagende verdensdrama. Det er den mod
ne frugt af alle hans hidtidige studier, hvorved
baade forskeren, tænkeren og digteren har med
virket. Da han samme sommer sammen med Chr.
Molbech gjorde udflugt fra Sorø til stendyssen i
»Gunderslev Skov« og udbrød
Jeg iler, jeg iler med vingede Fjed,
For Asernes Alter at kaste mig ned,
og prise de hensovne Guder,
var det ikke, fordi han »troede« paa de gamle
guder, de var »hensovne«, men fordi han var
kommet i et halvvejs religiøst hjerteforhold til det
urbillede af nordisk aand, som han havde fundet
i Eddaen. Med et saadant urbillede af folkeaanden kunde han vende tilbage til forholdene i sam
tidens Danmark.

Han skulde have noget at leve af og blev lærer
i historie og geografi ved det Schouboeske institut,
og dermed blev han nødt til mere alsidige og sy
stematiske studier af historien som helhed. Han
kom tillige i livlig kontakt med flere af kollegiets
beboere, filosoffen F. C. Sibbern, juristen N. M.
Spandet og nordmanden S. B. Hersleb, som førte
ham sammen med professorerne Niels Treschow
og Georg Sverdrup, hvorimod han ikke synes at
have faaet nævneværdig forbindelse med St. St.
Blicher, som et aars tid boede paa Kollegiet. Sib
bern indførte ham i A. S. Ørsteds hjem, og
Grundtvig deltog ikke saa lidt i datidens litterære
diskusioner.
Men det var stadig oldtiden, som havde hans
hjerte. Han udsendte sidst i 1808 sin »Indbydelse
til Gamle Nordens Venner« med opfordring til
subskription paa en større fremstilling af »de betydningsfuldeste Optrin af Nordens Helteliv, fra
den Time, da Asamanden Odin inddrog i Nord,
indtil den Stund, da Palnatoke stræbte forgæves
i fomsborg at fængsle den flygtende Kraft og
reise et unedbrydeligt Tempel for de styrtende
Aser«. Han havde allerede det sidste afsnit fær
digt. Med rette kalder Grundtvig værket for »op
trin«. Det er ikke et samlet drama. Heller ikke
har han formaaet at give sine helte personligt liv.
De fører lange samtaler, de runger, de er talerør
for Grundtvig eller for det, han kalder Nordens
aand. Den sidste del, »Optrin af Kæmpelivets
Undergang i Nord«, som udkom 1809, indledes
med et hyldestdigt til Oehlenschlager, som langt
fra var begejstret for værket, men dog forbavsedes over Grundtvigs fortrolighed med de gamle
sagn og den ild og kraft, der var i hans sprog.
»Han var i en vis Retning seilet Historien adskil
lige Streger paa det poetiske Kompas nærmere
end jeg« (Erindringer III, 1850, s. 25). - Den
første del af værket, »Norners og Asers Kamp«,
der først udkom 1811, da Grundtvig var blevet
en anden, er paa sine steder blevet kristeligt be
arbejdet.

OMVENDELSEN
I begyndelsen af marts 1810 skrev den gamle Jo
han Grundtvig, at hans helbred var daarligt, men
af økonomiske grunde kunde han ikke godt tage
sin afsked. Hvad skulde han gøre? Sønnen raadede faderen til at tage en kapellan og antydede, at
han selv var villig. Faderen indsendte da en an
søgning om at faa sønnen til kapellan, men biskop
Munter afslog det med henvisning til, at der var
flere tjenesteledige kapellaner, som var nærmere
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til det. Grundtvig tog det som et tegn paa, at
han kunde følge sit hjertes lyst og blive i Køben
havn.
Han havde imidlertid allerede holdt sin dimis
prædiken 17. marts. Da han syntes, at det var un
derligt at staa i Regenskirken og prædike uden
menighed, blot for censor P. E. Muller, der havde
givet ham Math. 5, 16-17 som tekst, havde han
formet sin tale som en tidsbetragtning: »Hvi er
Herrens Ord forsvundet af hans Hus?« Paa ma
nuskriptet til censor havde han noteret, at han
ikke vilde tale saaledes til en blandet forsamling,
men vel kunde gøre det i Regenskirken for nogle
faa kyndige (se Breve II, 610). Paa den baggrund
gav censor ham Udmærkelse, men vistnok ogsaa
en lille advarsel.
Da han nu havde taget den bestemmelse at
blive i København, fandt han, at hans prædiken
havde noget at sige til samtiden, især til de teolo
giske studenter. I maj lod han den trykke, og den
blev revet væk. Nogle af Københavns præster
samlede underskrifter paa en klage; andre sagde,
at de ikke følte sig ramt, og klagen fik kun 6 un
derskrifter. Stemningen i byen syntes at være paa
Grundtvigs side, mens klagen gik sin gang gennem
kontorerne.
Imens læste Grundtvig historie, især om kors
togene. Den 9. okt. sad han og læste i Kotzebues
»Preussens altere Geschichte«, hvordan de tyske
riddere kristnede hedningerne, »hvorledes det
tørre kors mere og mere nærmede sig de gamle
preusseres hellige ege«, hvordan blodtørstige ska
rer vilde paatrykke et godmodigt folk en ny tro.
Saa sprang han op og slyngede bogen fra sig og
følte sig kaldet til at være reformator; han skulde
genrejse det danske folk.
Nogle uger gik han i disse sværmeriske drøm
me. Men 5. nov. fik han en tilsigelse fra universi
tetets rektor om at møde i Konsistorium den 7.
nov. Hans dismisprædiken havde været forelagt
forskellige autoriteter. Det teologiske fakultet hav
de intet at indvende mod dens indhold, men ud
givelsen røbede en vis ubeskedenhed, og det var
en overilelse, at den var offentliggjort, da den jo
netop var affattet for nogle faa kyndige. Da man
under sagens behandling havde spurgt ham, om
det havde været hans hensigt at fornærme præ
sterne, og han dertil havde svaret nej, mente fa
kultetet, at der højst kunde blive tale om en iret
tesættelse. Biskop Munter havde heller ikke kun
net anbefale en offentlig sag, som vilde være en
skandale for hele den protestantiske kirke, men
han mente, at irettesættelsen burde være streng.
Grundtvig havde hele tiden været underrettet om
sagens gang, og da han just gik og tænkte paa at

GRUNDTVIG. N. F. S.

blive reformator, vilde han ikke tage mod en iret
tesættelse som en uartig skoledreng, og han havde
derfor allerede 31. okt. ansøgt kongen om at blive
tiltalt og dømt efter lovene. Det meddelte han nu
rektor.
Han havde nær glemt, at han havde truffet af
tale med forlæggeren om en »nytaarsgave«, men
nu blev han mindet om det. I hast maatte han
samle nogle ældre ting sammen og tilføje nogle
almanak-rim, og de ting som ikke kunde passe i
nytaarsgaven, maatte gaa som en lille bog for sig
selv. Lige før nytaar udkom da »Idunna«. En Nyt
aarsgave for 1811« og »Nytaarsnat eller Blik paa
Kristendom og Historie«. Den sidste var tilegnet
hans fader i anledning af hans jubelfest 5. dec.
1810. Og den sluttede med en julesang »Op, alle
Kristne! stemmer i!«, som ikke er fremragende,
men dog rummer en klar kristen bekendelse. Han
var færdig med disse ting 5. dec. og aandede ud
efter det store arbejde og hele den bevægede tid
ved i fred at digte »Dejlig er den himmel blaa«
(se I, 136 ff). Men det var kun stilhed før stor
men.
En morgen midt i maaneden blev der uro paa
kollegiet. Grundtvig var syg, og han var saa un
derlig. De sendte bud efter hans morbroder, pro
fessor F. L. Bang, som erklærede, at det ikke var
nogen legemlig sygdom, Grundtvig led af, men
han laa i indvortes kamp for sin sjæls frelse.
Grundtvig siger selv mange aar efter i »Kirke
spejl« (U. S. X, 341-42), at bogen »Nytaars-Nat«
er i læseverdenen det eneste spor af hans »Svær
mer-liv, thi det endtes pludselig, da jeg med eet
blev sønderknust ved de Spørgsmaal: Er du selv
en Kristen? og har du dine Synders Forladelse? Samvittigheds-Spørgsmaal, der faldt mig som Ste
ne, ja, som Klipper paa Hjærtet«. Holger Beg
trup peger paa en prædiken i »Søndags-Bogen«
(II, s. 138), hvor Grundtvig taler om, at man
ikke nuomstunder vil lade sig forfærde af Guds
ord: »Ja, Venner! jeg bekiender frit, dette er min
egenlige Præste-Sorg og Sjæle-Sorg, og haver
længe været det, ligefra den Dag, da det slog mig,
som en Hammer, der knuser Klipper, hvad Her
ren siger til den Ugudelige: hvad kommer det dig
ved at fortælle mine Skikke, og vil du tage min
Pagt i din Mund, da du dog hader Tugtelse, og
kaster mine Ord bag dig?« Deraf slutter Begtrup,
at det var under læsning af Ps. 50, 16, som netop
passer paa Grundtvigs situation, med understreg
ningen af ordene »hader Tugtelse«, at Guds ham
mer var faldet paa ham.
Det var klart for vennerne paa kollegiet, at
Grundtvig var syg. De vaagede over ham om nat
ten, naar han var angst. Men efter en uges tid
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var der dog faldet saa meget ro over ham, at han
kunde rejse hjem, naar en af dem ledsagede ham.
Det blev Sibbern. De rejste 20. dec. og overnat
tede i Vindbyholt kro. Sibbern gik tidligst i seng,
men Grundtvig blev siddende. Han sad blandt
andet og skrev afskedsvers til sine elever paa det
Schouboeske institut. Ud paa natten vaagnede
Sibbern ved, at Grundtvig laa paa knæ og bad
med høj røst. Han havde følt Djævelen sno sig
som en slange om hans krop. Sibbern stod med
foldede hænder og bad med ham og trøstede ham
og fik ham langt om længe i seng. Næste dag kom
de til Udby.
Her faldt Grundtvig til ro i løbet af et par
dage, og bedre blev det i julen, saa han kunde
rejse til København allerede 29. december. Sagen
var, at hans fader havde søgt sin afsked, fordi
sønnen ikke gerne vilde være hans kapellan, og
afskeden var bevilget fra 1. jan. 1811. Men nu
vilde sønnen gerne være kapellan, og han skulde
derfor prøve at faa afskeden annulleret og sin
egen ansættelse ordnet. Det saa ud til at skulle
lykkes.
Imens var klagen over hans dimisprædiken
færdig med sin anden vandring, og han skulde nu
have en irettesættelse, som kancelliet havde ud
formet meget detailleret, navnlig med vægt paa,
at han ved offentliggørelsen havde handlet mod
censors advarsel og ved sit krav om paakendelse
ved domstolene »syntes at have røbet en forfæn
gelig attraa efter at gøre opsigt«. Bleg og hærget
af sygdom stod Grundtvig den 12. jan. for Konsi
storium, alle var dybt bevægede, og rektor op
læste sin ordre til at give Grundtvig en irettesæt
telse, men glemte at give ham den. Horneman
fulgte Grundtvig helt ud i gaarden for at trøste
ham. Flere andre syntes, han havde haft ret. Da
gen efter var han i audiens hos kongen, og saa
rejste han hjem.
Sidst i marts maatte han atter til København
for at tage den kateketiske prøve, og da han nu
havde det godt, blev han i byen, til ordinationen
var overstaaet den 29. maj. I denne tid kom han
en del ud, bl. a. til den filosofiske professor Tre
schow. De drøftede en dag kristendommens my
sterier, som Treschow søgte at bringe i harmoni
med fornuften, mens Grundtvig f. eks. i treenig
hedslæren ikke vilde taale den mindste afvigelse
fra den athanasianske trosbekendelse. Straks efter
sin omvendelse har han helt og fuldt villet være
ortodoks.
Da han var blevet indsat i Udby af sin broder
Otto, maatte han alligevel i nogen tid kæmpe for
at vinde fasthed i troen og sejr over forvirrede
tanker og djævelens fristelser. Hans prædikener
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blev formet efter menighedens fatteevne, og navn
lig tog han sig af konfirmandernes forberedelse
med stor grundighed. Undertiden besøgte han i
Olstrup præstegaard Poul Egede Glahn, der nu
var gift med Marie Blicher, og hos dem traf Lise,
i hvem han nu mente at finde en tro livsledsager.
De blev forlovede i september.
I efteraaret forberedte han »Saga. Nytaarsgave
for 1812«, som blev lødigere end den foregaaende.
Den indeholder smukke digte til vennerne, det
store selvbiografiske digt »Udby Have« og salmen
»Som tørstige Hjort monne skrige«, en moden
frugt af hans trængsler, fremragende i indhold og
form. Samtidig var han begyndt at arbejde paa et
langt større værk, »Kort Begreb af Verdens Krø
nike i Sammenhæng«, som dog først udkom ved
juletid 1812 og vakte overordentlig opsigt. Det er
en universalhistorie, som begynder med verdens
skabelse og er skrevet ud fra det synspunkt, at den
usynliges finger kan spores i verdens gang. Grundt
vig bedømmer saavel folkeslag som enkeltperso
ner efter deres kristelighed, hvilket blev noget
nærgaaende for de endnu levende. De første dele
af bogen er hastigt berettende, de sidste dele
mere ræsonnerende og derfor mindre anskuelige.
Grundtvig har ofte et skarpt blik for skjulte sam
menhænge, ofte friske og originale synspunkter,
men bogen er et hastværksarbejde med mange
fejl. Efter 363 siders tekst følger straks 54 sider
rettelser og anmærkninger.
Den sidste del af bogen blev opfattet som en
dommedagstale over samtiden. Prof. Jens Møller
skrev en større anmeldelse i Dansk Litteratur
tidende. Bogen manglede plan og proportioner.
Den danske kirkes lærebog og salmebog omtaltes
paa 4 sider, mens der kun var to ord om den peloponesiske krig. Den var vrimlende fuld af fejl.
Den var ikke tænkt som et skandskrift, men der
var dog visse kapitler af den slags, som plejer at
være pøbelens kæreste underholdning. Men spro
get maatte roses, og naar forfatteren simpelt hen
fortalte, kunde det være aldeles henrivende.
Den almindelige dom i de toneangivende kred
se var herefter den, at Grundtvig var halvvejs
sværmer, halvvejs barbar. Dette menneskes ufor
nuft og smagløshed har ingen grænser, skrev A. S.
Ørsted til sin broder.
Allerede mens Grundtvig læste korrektur paa
Verdenskrøniken, arbejdede han med et poetisk
supplement til den for Danmarks og Norges ved
kommende, »Roskilde-Rim«, som han oplæste
paa Roskilde landemode i oktober 1812, hvor han
var den sidste af 8 talere. Daniel P. Smith har
givet en kostelig beskrivelse deraf:
»De andre Forhandlinger vare endte, de gode
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Provster havde holdt et dygtigt Maaltid, faaet en
Pibe til Cafeen, men ak! ingen Siesta. De maatte
atter op i Landemodesalen, og Kl. 9 Aften be
gyndte vor Poet og Capelian. Han sad ved Siden
af den gode Amtsprovst Bøgh, vor fælleds Patron,
som med en Engels Taalmodighed tændte Lysene
igjen, hvergang Grundtvigs Begeistring spyttede
dem ud. Munter var mindre taalmodig, men reiste
sig og gik omkring og bladede i Bibliothekets Bø
ger, men hos de øvrige Amtsprovster gik Naturen
over Optugtelsen; de sov, og blandt Andre snor
kede Provst Hammond fælt. Men da løftede
Grundtvig sin Tordenrøst, da han kom paa sin
poetiske Vandring til »Kirkesvalen, hvor han saae
Lys, tog Mod til sig og traadte ind, og til sin For
undring seer Bisper og Ridderkors paa Præste
kjoler og alle Bispers Portraiter paa Væggen«,
saa raabte han overlydt: »Sidder vel, I Bisper
alle! fra Palladius til Balle« - og saa tiltaler han
Biskoppen som »gamle Baltzers Søn«. Bispen
tabte Bogen af Haand, Provsterne vaagnede
alle ...«
Inden digtet udkom i 1814, havde Grundtvig
omarbejdet og udvidet det, og i en særlig bog,
»Roskilde Saga«, ledsagede han det med histori
ske oplysninger.
Johan Grundtvig var stadig blevet mere svag
og skrøbelig, og da han en dag i adventstiden var
meget modløs, fandt sønnen paa at læse dele af
Roskilde-Riim for ham, bl. a. stykket om hans
fader Otto og skolegangen i Roskilde. Den gamle
blev saa glad, at han gav sønnen sin velsignelse:
»Saa skal dig Herren trøste i din sidste Time, som
du har trøstet mig, thi du sang Israels Gud Psal
mer« (Rosk. Saga, s. 106). Johan Grundtvig døde
5. jan. 1813, og Grundtvig søgte embedet, bl. a.
for sin moders skyld, men han vilde ogsaa gerne
være professor i historie ved det nye universitet i
Christiania sammen med Hersleb, Sverdrup og
Treschou, som ogsaa gerne vilde have ham med.
Det blev dog ikke til nogen af delene. Hans mo
der tog ophold i Præstø, og han selv og Lise boe
de hos hendes moder, provstinde Blicher i Kø
benhavn.

TJENSTLEDIG KAPELLAN
»Helligtrekongerlyset« 1814 handler om Grundt
vigs forbindelse med studenter, som i krigens slut
ning vilde stille sig til raadighed for Jyllands for
svar. Det er temmelig eksalteret. Man forbavses
ogsaa over, at han kunde udgive »En mærkelig
Spaadom«, som han havde fundet i sin Faders
gamle papirer. H. C. Ørsted anmeldte den i

GRUNDTVIG, N. F. S.

Dansk Litteraturtidende og angreb Grundtvig for
at ringeagte naturvidenskaberne og mangle kær
lighed i sit forfatterskab. Det er egentlig vreden
over Verdenskrøniken, som her kommer til orde.
Grundtvig svarede med skriftet »Hvem er den
falske Prophet? Hvem forvirrer Folket?« H. C.
Ørsted kom igen med »Imod den store Anklager«,
og Grundtvig svarede med »Imod den lille Ankla
ger, det er Prof. H. C. Ørsted med Beviis for at
Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og
løgnagtig«. Til en anden modstander i samme
strid skrev han »Skal vi tro paa Gud eller Athene?« Hele denne strid 1814-15 var haardhændet
og fanatisk. I mangt og meget havde Grundtvig
nok ret, men han havde lagt sig fast paa yderlige
standpunkter og var ikke altid i balance. Ørsted
havde antydet, at han var paa vej til at blive sind
syg. Det var nu ikke rigtigt, men han kom derfra.
Paa baggrund af denne strid talte Grundtvig i
efteraaret 1814 ved landemodet i Roskilde »Om
Polemik og Tolerance« og spurgte Sjællands præ
ster, hvorfor de tav i striden mellem sandhed og
løgn. Det var en fanatisk, men ogsaa imponerende
gentagelse af hans dimisprædiken. Hans manu
skript blev ham afkrævet, og han forstod snart, at
han ikke kunde faa embede i København, som
han gerne vilde. Kirkerne var lukkede for ham
med undtagelse af Frederiksbergs. Her prædikede
han da anden juledag 1815 for en stopfuld kirke.
»Her var en Mynsters overtalende grundighed, en
Fallesens orden og bestemthed, en Balles hjertelig
hed forenet med Nordahl Bruns mandighed og
henrivende sprog«, skrev et blad. Men Grundtvig
selv bekendtgjorde ved den lejlighed, at han ikke
mere vilde bestige en prædikestol, før kongen
kaldte ham dertil.
Fra den forløbne tid samlede han da et bind
»Bibelske Prædikener«, som han udgav 1816, og
derefter fordybede han sig i historien. 1817 ud
kom »Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig
i det Lutherske Tidsrum«, 1820 udkom oversæt
telsen af »Bjowulfs Drape«, 1818-23 »Danmarks
Krønike af Saxo Grammaticus«, og samtidig fuld
førte han »Norges Konge-Krønike af Snorro Sturlesøn«.
Af og til i denne periode steg han op af »histo
riens gravkammer« for at tage del i tidens strid.
Det fik udtryk i hans tidsskrift »Danne-Virke«
I-IV, 1816-19, °S mange andre steder. Han for
svarede den blide Ingemann mod den bidske Pe
der Hjort. Heiberg skrev sin »Nye A-B-C-Bog.. .
for den unge Grundtvig«. Denne sluttede sig til
Baggesens kritik af Oehlenschlagers senere forfat
terskab, som han allerede havde kritiseret i Ver
denskrøniken 1812. Meget af dette smaalige, un
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dertiden barnlige skænderi i blade og tidsskrifter
er uden interesse. Det morsomste er Poul Martin
Møllers »Forsøg til et Himmelbrev i Grundtvigs
nye, historiske Smag«. Det klogeste er Grundtvigs
artikel i Danne-Virke 1818-19 »Om Digterne Bag
gesen og Oehlenschlager«.
Af salmehistorisk interesse fra dette tidsrum
maa nævnes tre ting. Først det dramatiske digt
»Paaske-Lilien«, som fremkom i Danne-Virke II,
1817, hvor hovedparten er det mest vellykkede
drama, Grundtvig har skrevet, og hvor indled
nings- og slutningsdigtet faar særligt perspektiv
paa den her omtalte baggrund, se nærmere IV,
299 ff.
Det næste er Lutherjubilæet 1817, som blev fej
ret officielt med megen højtidelighed. Grundtvig
selv fejrede det i Danne-Virke med et digt »Til
Morten Luthers Minde«, men salmer havde han
ikke tænkt at skrive uden paa opfordring af en
kristelig præst. En saadan opfordring kom fra
hans svoger P. E. Glahn. Han oversatte da Lu
thers kampsalme »Guds Kirke er saa fast en
Borg«, se »Guds ord det er vort arvegods«, II,
86 ff, og »Som den gyldne Sol udbryder«, se »Lo
ver Gud, I kristne fromme«, III, 254 ff. Til julen
samme aar kom »Det kimer nu til julefest«, I,
208 ff.
Det tredje er det dunkle og brogede digt
»Ragna-Roke«, som fremkom i Danne-Virke III.
Her fører Norne-Giæst og Holger Danske dybe
samtaler ved Luthers grav; Luthers aand og Cædmonds aand stemmer i med. Men især er NorneGiæst flittig til at citere salmestrofer, navnlig
Kingos, saa selv om digtet i sin helhed er dunkelt,
er det et vidnesbyrd om, at salmetonen stemmes
i Grundtvigs sind, se f. eks. I, 411; II, 29, 311; IV,
379Allerede 1814 skrev broder Otto: Tillykke med
dit travle arbejde med din nye krønike! Men glem
dog ej under dette at tænke paa din Lise og frem
tiden. Naturligvis tænkte Grundtvig paa Lise,
men han havde intet embede og levede paa gæld.
Da han endelig fra nytaar 1818 opnaaede at faa
et aarligt gratiale paa 600 rdl. for sit oversættel
sesarbejde, vovede de at gifte sig paa det. Bryl
luppet stod 12. aug. 1818 hos Glahns i Olstrup,
hvor Otto viede dem. Efter syv aars bekendtskab
og syv aars forlovelse blev Elisabeth Christina
Margaretha Blicher endelig Lise Grundtvig (født
28. sept. 1787, død 14. jan. 1851). De havde det
smaat i Løngangsstræde. Da Ingemann engang
besøgte Grundtvig og saa hans lille studereværelse,
sagde han: Naar du skal sidde her og skrive, maa
du vel sætte stolen i det andet værelse.
ifi

PRÆST I KØBENHAVN
Grundtvig havde flere gange søgt embede uden
at faa det, og navnlig turde man ikke give ham
embede i København af hensyn til det københavn
ske præsteskab. Men endelig den 2. febr. 1821
blev han kaldet til sognepræst i Præstø og Skibbinge, uden at han havde søgt det. Her tog han
fat med dyb alvor. Hans prædikener gjorde ind
tryk, og det samme var tilfældet med hans grun
dige undervisning af konfirmanderne. Men han
var endnu ikke færdig med sine oversættelser og
savnede de københavnske biblioteker. Han søgte
derfor - og fik - det residerende kapellani ved
Vor Frelsers kirke, hvor han blev indsat 1. sønd.
i advent 1822. Han »rejste dertil med Saxo under
den ene arm og Snorre under den anden« (Røn
ning), og i sommeren 1823 var de begge færdige.
Disse oversættelser var i begyndelsen blevet hilst
med stor begejstring i Danmark og Norge, men
efterhaanden ebbede interessen ud, og det smitte
de af paa Grundtvig selv, ogsaa fordi arbejdet
hen imod slutningen var mere kedeligt.
Hans prædiken i Vor Frelsers kirke samlede
mange tilhørere, men den bar ikke frugt i nogen
opvækkelse eller menighedsdannelse, som han
havde haabet. Hvad var der i vejen med ham?
Han følte sig »hjertelig død« som mange af de
historiske skikkelser, som han havde været sam
men med i saa mange aar.
Han tumlede stadig med spørgsmaalene: Hvad
er den sande kristendom? Og er kristendommen
sand, dvs. er Kristus troværdig? Det første spørgs
maal var historisk og kunde besvares, og ved læs
ning af Irenæus fandt han tilbage til den aposto
liske trosbekendelse. For kristendommens sandhed
var der kun erfaringsbeviset. Ud fra disse tanker
vilde han skrive et forsvarsskrift for kristendom
men, men han kunde ikke faa det formuleret;
hver gang han havde faaet det givet form, var det
blevet dødt. Men arbejdet virkede tilbage paa
ham selv, saa han selv blev mere levende og fik
nyt haab. Han siger i indledningen til »NyaarsMorgen« i august 1824: »Som Præst havde jeg
følt det, lige siden Kirke-Aarets Begyndelse, da
det gjennemlynede mig, at Natten var forgangen
og Dagen kommet nær, men som Skribent følte
jeg det først, da jeg greeb Rim-Staven, der nu
længe havde hvilet hos mig, mellem alle de andre
Old-Sager, jeg syndes at skulle tage med mig i
Graven; da følte jeg først, liflig gjennemglødet, at
for mig var oprundet en velsignet Nyaars-Morgen
i Skj ær-Sommer ...«
Ja, han greb rimstaven og skrev to af sine
skønneste og mest betydningsfulde digte, først
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»Jeg kiender et Land«, der gennem to bearbej
delser blev til salmen »O kristelighed«, se nær
mere IV, 18411, og derefter det store digt »Ny
aars-Morgen«, der udkom som en beskeden bog
1824, bekostet af Grundtvig selv. Det er Dan
marks mest storslaaede profetiske digt, hvor frem
synet stadig vokser ud af de personlige tilbage
blik. Her er en ny Grundtvig. Han er blevet mild.
Krigeren har kastet sine vaaben og strækker vel
signende sine aabne hænder ud over Norden:
Guds Fred! hvor I bygge
Paa Mark og paa Fjeld ...
Bortset fra Ingemann, som han havde budt vel
kommen i digtet med tak for »Valdemar den
Store«, var der ingen, som sagde tak for Grundt
vigs fredshilsen. Men naar han længtes efter en
lille »Kreds af venlige Medarbeidere« paa »Opli
velsen af Nordens Helte-Aand, til christelige Be
drifter, paa en, med Tidens Tarv og Vilkaar, pas
sende Bane«, saa var det dog ikke helt forgæves.
Nogle maaneder senere henvendte to unge teo
loger, dr. A. G. Rudelbach og Jac. Chr. Lindberg
sig til ham for at faa ham med til udgivelsen af
et teologisk maanedsskrift, der skulde være et or
gan for ægte luthersk kristendom. Det begyndte
at udkomme i marts 1825 med Grundtvig og Ru
delbach som udgivere og Lindberg som fast med
arbejder. Dermed var der skabt et forum for kam
pen mod rationalismen.
Noget senere, antagelig i juli 1825, gjorde
Grundtvig sin mageløse opdagelse. Paa en maade
var det slet ikke noget nyt. Han havde i sin stu
dentertid læst det i Miinsters dogmehistorie, og det
var igen kommet til hans bevidsthed ved studiet
af Irenæus, at den apostoliske trosbekendelse in
deholdt det, som man fra apostlenes dage havde
anset for den sande kristendom. Men i kamp mod
rationalismen var han stedse gaaet ud fra bibe
len, og naar fornuftens fortolkning udviskede
troens lærdomme, havde han blot haft sin egen
bogstavelige fortolkning at sætte op derimod. Det
havde ikke rigtig nogen vægt. Men nu satte han
den kristne menigheds vidnesbyrd i trosbekendel
sen, som var blevet fastholdt af kirken gennem
alle tider, op mod de rationalistiske fortolkninger.
Ingen eller intet skulde bedømmes efter hans el
ler andres bibelfortolkning. Og lægmanden skulde
ikke være hjælpeløs overfor teologerne. Menighe
dens ældgamle vidnesbyrd var den prøvesten, som
kunde afgøre, hvad der teologisk var ægte guld,
og hvad der kun var fornuftens mundsvejr. Det
følte han som en mageløs befrielse. Han var i
samfund med alle dem, der havde bekendt deres
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tro, lige fra Peters dage. Det var som om han
havde fundet en elektrisk ledning, der var lagt
ned gennem kirkehistorien, og en lykkelig dag
trykkede han paa kontakten, og det gav lys. - Og
dermed var Grundtvig begyndt at blive grundt
vigianer.
Han fik snart et teologisk værk til prøvelse. Den
20. august fik han tilsendt prof. H. N. Clausens
bog, »Catholicismens og Protestantismens Kirke
forfatning, Lære og Ritus«, hvori katolicismen var
bedømt efter de kilder, som den selv tillagde ka
nonisk gyldighed, mens protestantismen var be
handlet friere; dens trosregel var skriften, men
denne var usikker og selvmodsigende. Grundtvig
lægger denne bog ved siden af kirkens bekendelse
og ser, at de umuligt kan forenes. Han erklærer
derfor i »Kirkens Gienmæle«, som udkom 5. sept.,
at Clausen har »stillet sig i Spidsen for alle den
Christelige Kirkes Fiender og Guds Ords For
agtere i Landet«. Han maa derfor gøre »høitidelig Afbigt for sin uchristelige og forargelige Lær
dom eller nedlægge sit Embede og aflægge sit
christne Navn«. Ellers erklærer Grundtvig ham
»paa den eneste ægte Historisk-Christelige Kirkes
Vegne for en falsk Lærer«.
Bogen faldt som en bombe i det søvnige Kø
benhavn. De fleste var forargede. 88 teologiske
studenter skrev tillidsadresse til Clausen. Men Ru
delbach tog hans bog under nøje kritisk behand
ling i Theologisk Månedsskrift, og Lindberg ud
gav en pjece. Den unge P. A. Fenger sluttede sig
til. Ansete folk som den gamle pastor Hornsyld,
provst Engelbreth og stiftsprovst Rasmus Møller
kritiserede Clausens bog uden dog at holde med
Grundtvig.
Det havde været Grundtvigs ønske at rejse en
kirkekamp om den sande kristendom og den dan
ske kirkes stilling til den. Clausen var en anled
ning og et eksempel. Men han svarede med en
injurieproces.
Imens denne proces sneglede sig frem, skete
der meget, som satte betydelige spor i salmehi
storien. I de mange aar, Grundtvig havde været
begravet i krønikerne, havde det været smaat med
hans salmesang. Ved juletid 1820 omdigtede han
»Et barn er født i Bethlehem«, se I, 358 ff. I dig
tet »Saa er nu brudt Din Vandrings-Stav«, som
Grundtvig skrev i anledning af sin moders død
den 17. sept. 1822, var der ogsaa en salmetone,
som siden kom i brug, se »Det livets ord vi byg
ger paa«, I, 220 ff og V, 336 ff. Hans præsteger
ning gav anledning til et par begravelsessalmer,
»Her mødes alle veje«, II, 155 f, og »Som mar
kens blomst henvisner fage«, IV, 394 ff. Men født
af de nye tider er trøstesalmen »Stille, stille, Zions
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Døttre smaa«, som kom i det første hæfte af
Theologisk Maanedsskrift. Da han havde gjort
den mageløse opdagelse og skrevet Kirkens Gien
mæle, fremkom en ny trøstesalme med en meget
mere frimodig klang, »Tør end nogen ihukom
me«, se V, 65 ff, og julenat samme aar »Velkom
men igen Guds engle smaa«, V, 105 ff. I disse
trøstesalmer ser vi salmetonen stige højere og
højere. Grundtvig har fundet den.
Det gælder ogsaa for de salmer, som kom det
næste aar, da det gjaldt om at fejre tusindaarsfesten for Ansgars komme til Danmark. Grundt
vig havde gjort opmærksom paa festaaret og var
maaske skyld i, at det blev fejret. Men den of
fentlige begejstring var ikke overvældende. Biskop
Munter skulde udgive det officielle festskrift om
Harald Klak. Det blev bestemt at højtideligholde
jubilæet pinsedag. Biskopperne udsendte et hyrde
brev, der fordømte de fanatiske urostiftere i kir
ken, som angreb deres modstandere i smaa strids
skrifter. Adressen var tydelig nok, men Grundtvig
lod sig endnu ikke forknytte. Han udsendte i maj
det store digt om »Kong Harald og Ansgar« i
samme stil som rimkrøniken, men paa sine steder
er salmetonen umiskendelig. Og med salmesang
vilde han netop fejre dagen. Hans ledte hos Kingo
og Brorson, om de havde noget, han kunde bruge.
Han fandt Brorsons »Op al den ting«, hvoraf han
skabte et »Dansk Tedeum«, der indledte festaaret
i Theologisk Maanedsskrift, se nærmere IV, 220.
Kingo inspirerede ham til »Oprundet er vor pin
sefest«, som ogsaa kom i Maanedsskriftet, se
I, 294 ff. Men det vigtigste var, at han kom bag
ved disse to til de ældre danske salmer og fandt
den gamle dagvise, som han »blankede op« til en
storslaaet festsalme »Den signede dag«, I, 162 ff,
som indledte »Danske Høitids-Psalmer til Tusindaars-Festen«. Den næste var original og historisk,
»Tusind aar stod Kristi kirke«, hvor han dristigt
førte taksigelsen for historien helt op til Balle,
V, 61 ff. Den sidste, »Klar op, du Sky paa ØienBryn«, som begynder med Kingo-klange, kommer
ogsaa ind paa de historiske minder og beder om
Helligaandens fortsatte virksomhed.
Det lille særtryk med disse tre festsalmer blev
averteret til salg i Adresseavisen 28. april med den
tilføjelse, at de skulde synges pinsemorgen ved
froprædiken i Vor Frelsers kirke. Stiftsprovst
H. G. Clausen, den unge professors fader, skrev
omgaaende til Grundtvig, at man ikke uden til
ladelse maatte synge andre salmer end dem, der
stod i salmebogen. Grundtvig svarede, noget irri
teret, at man fulgte ritualet nok saa nøje i Vor
Frelsers kirke som i stiftsprovstens og henviste til
kgl. resolution af 10. marts, som efter hans me
16*

ning gjorde salmevalget frit. Stiftsprovsten skrev
da til biskop Munter, som imidlertid »ikke vilde
udsætte sig for et lignende svar« og lod sagen
gaa videre til kancelliet med bemærkning om, at
særlige salmer var til skade for uniformiteten, og
at Grundtvigs salmer ikke havde »den egenskab,
som bør ventes af salmer«, og der var i dem alle
baade upassende og smagløse steder. Og kancelliet
svarede 6. maj, at præsterne kun kunde vælge
salmer af den autoriserede salmebog.
Det er forbavsende, at Grundtvig havde kunnet
spille saadan til fest med salmedigtning midt un
der kampen mod den herskende rationalisme, un
der myndighedernes modstand, den store offent
ligheds ligegyldighed og under trykket af en in
jurieproces, der nu truede ham med en alvorlig
dom. Men nu brast det ogsaa for ham. Da han
kom hjem fra kirke den 7. maj, skrev han udkast
til en afskedsansøgning, men tvivlraadig lod han
den ligge, fordi han næste dag vilde høre kongens
mening, naar han i audiens vilde overlevere
»Kong Harald og Ansgar«. Kongen var meget
venlig, men da han med hensyn til injurieproces
sen holdt med Clausen, var Grundtvigs stilling
klar. Der var blot hensynet til kone og børn.
Kunde de leve af de 600 rigsdaler, som Grundtvig
maaske kunde beholde for sit historiske arbejde?
Lise kom selv og sagde: »Jeg ser godt, hvad der
piner dig, Grundtvig, og at du ængstes for kone
og børn. Men glem os og gør trøstig, hvad Vor
herre byder dig! Han vil nok vide, hvorledes han
skal give os brødet.«

AFSKED OG NYE HORISONTER
Den 10. maj gik Grundtvig til biskop Munter med
sin afskedsbegæring, og pinsedag den 14. maj var
han ikke med til at fejre den fest, som han paa
enestaaende maade havde forberedt. I Lynge kir
ke sang man dog hans festsalmer.
Han blev afskediget i naade, men uden pension,
som han heller ikke havde søgt om. Det vakte stor
opstandelse. Mynster skrev til Engelbreth, at det
efter mange aars ufortrødne bestræbelser endelig
var lykkedes Grundtvig at blive forrykt. Hans
venner var forfærdede; nogle af dem syntes, at
han svigtede. Han gav dem tre grunde for sit
skridt: 1) Den danske statskirkes »urenhed«. 2)
At man kunde være udsat for injurieprocesser,
naar man i henhold til sin embedsed bekæmpede
vantroen. 3) At han kun var skikket til prædikant
og ikke til det daglige hyrdeliv. Det sidste var sik
kert en rigtig selverkendelse, som havde pint ham
længe; den jævne almindelige embedsmandsvirk
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somhed og sjælesørgergerning laa ikke for ham.
Han var forkynder, men ikke engang hans prædi
ken havde baaret den frugt, han ønskede.
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de ham, men han var ikke den eneste. Der be
gyndte at opstaa grundtvigianere.
Endelig befandt han sig i en ny situation i
Den 30. oktober kom det næste slag. Ved dom hjemmet. Han havde nu tre børn: Johan Diderik
men i injurieprocessen blev hans fornærmelige ud Nicolai Blicher Grundtvig, født 14. april 1822,
død 25. marts 1907. Svend (Svenn) Hersleb
talelser om Clausen kendt døde og magteløse: han
blev straffet med en bøde paa 100 rdl. og mod Grundtvig, født 9. sept. 1824, død 14. juli 1883.
Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig, født 27.
partens sagsomkostninger 25 rdl. Men det værste
maj
1827, død 24. aug. 1887. For Johans ved
var, at en saadan dom automatisk satte ham un
der livsvarig censur i henhold til presseloven af kommende var tiden kommet til at tænke paa
systematisk undervisning, og Grundtvig vilde gøre
1799. Retten gik ikke ind paa sagens realitet, om
det
selv. Han udgav da til brug baade for sine
Clausens bog stemte med den danske kirkes sym
egne og andres børn »Krønike-Riim til Børnebolske bøger, og den skarpsindige Lindberg kunde
Lærdom« 1829.
nok spørge i en pjece, hvordan retten saa kunde
I aarenes løb havde han ofte tænkt paa at ud
mortificere en udtalelse om, at Clausen var en
vandre, især til Norge, hvis nye universitet fra
falsk lærer. Det maa særlig bemærkes, at N. M.
begyndelsen havde tiltrukket ham. Saaledes ogsaa
Spandet, der var assessor i Hof- og Stadsretten
nu,
men ingen kaldte paa ham, og han vilde ikke
og i flere aar havde været Grundtvigs tilhører i
Vor Frelsers kirke, offentligt erklærede, at Grundt komme ukaldet. I Tyskland begyndte man at
reagere mod rationalismen, og man havde lagt
vig burde have været frikendt; det fik han en
mærke til Grundtvig, men til Tyskland vilde han
irettesættelse for.
i hvert fald ikke. Han kastede da sit blik paa Eng
Nu havde Grundtvig tid til udførligere at ud
land, dog ikke for at udvandre, men for at stu
forme sine tanker om den sande kristendom og
dere de gamle haandskrifter. Han havde jo alle
kristendommens sandhed; det skete i Theologisk
rede gendigtet Bjowulfs Drape. Han søgte om
Maanedsskrift 1826-27. Her begynder grundtvig
rejsestipendium, og i marts 1829 fik han 2000 rdl.
ianismen at tage form. I fortsættelse deraf skrev
Han foretog den første englandsrejse samme
han »Om Religions-Frihed«, hvor han paa den
sommer; den var ikke morsom. Han sad paa Briene side hævder, at menigheden ikke skal være
tish Museum og afskrev Bjowulfkvadet og kedede
stavnsbundet til sin sognepræst, paa den anden sig og frøs. I sommeren 1830 gik det bedre. Da
side fremsætter tanker om borgerlig konfirmation
han var færdig i London, tog han til Exeter, hvor
med troskabsløfte til staten og tillige borgerligt han traf venlige mennesker, og siden til Oxford,
ægteskab, hvorefter baade ægteparret og præsten
hvor et boghandlerfirma bad ham forberede en
var frit stillet med hensyn til efterfølgende kirke udgave af de engelske oldskrifter. Det blev dog
lig vielse. I den sidste del af afhandlingen kom
en englænder, som kom til at udføre det. Paa
Grundtvig kritisk ind paa injuriedommen, hvorfor
den tredje rejse 1831 var han i Canterbury og
den blev undertrykt af censuren.
London og var mere ivrig end før til ogsaa at stu
Som Grundtvig 1816 afsluttede sin første præ dere engelsk kirkeliv og folkeliv, især det sidste.
stelige virksomhed med at udgive »Bibelske Præ Her mødte han en levende samtid, en fri borger
dikener«, begyndte han nu at afslutte den anden
lig virksomhed, og hans indtryk deraf bundfælde
med »Christelige Prædikener eller Søndags-Bog«,
de sig hos ham og bidrog til, at studerekammer
I-III (1827-1830 (31), som han tilegnede sine manden blev realist.
tilhørere i Vor Frelsers kirke. Det er dog ikke de
Efter Englandsrejserne fik Grundtvig en fri
prædikener, han havde holdt. Han indarbejdede kirkelig virksomhed i København. Efter mange
sine nye tanker i dem, saa man snarere maa sige,
vanskeligheder lykkedes det 1832 ham og hans
at bogen indeholder de prædikener, som han venner at faa Frederiks tyske kirke, som var ledig,
kunde have holdt 1827-30.
overladt til aftensangsprædikener. Her prædikede
han i 7 aar, men kunde ikke forvalte sakramen
Theologisk Maanedsskrift gik ind. Rudelbach
rejste til Tyskland. Men selv om Grundtvig un terne og var bundet til Ev.-chrl. Psalmebog.
Samme aar udkom »Nordens Mythologi eller
dertiden kunde være langt nede, var der dog ogsaa
glædelige lyspunkter. Regeringen begyndte fak Sindbillde-Sprog«, hvor han i det indledende
Rim-Brev rejser frihedsfanen:
tisk at tage strengere paa præsternes ligegyldig
hed overfor kirkens bekendelsesskrifter. Nye ven
ner meldte sig. Grundtvig var særlig glad for
Slagne vi er over hver sin Læst,
Gunni Busck, hvis varme hengivenhed opmuntre
Frihed er hvad os tjener bedst,
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Frihed, men ikke som Ild og Vand,
Pest og Hunger og Ødeland,
Frihed, men ikke som Ulv og Bjørn,
Ikkun som voxne Menneske-Børn,
Frihed lad være vort Løsen i Nord,
Frihed for Loke saavelsom for Thor,
Frihed for Ordet i Verdenen ny,
Som til sig selv det har skabt under Sky:
Tankens og Troens og Vidskabens Land ....
Man sporer paa den tid en ny udvikling i hans
syn paa kristenliv og folkeliv. Kristeligt fjerner
han sig fra pilgrimsfølelsen og lægger vægt paa
det kristelige »her og nu«, som dog allerede var
fremme i »De levendes land«, hvor digteren løb
forud for tænkeren. Den nye følelse finder ud
tryk i salmen »Tag det sorte kors fra graven«,
som han kalder »ny«, dels i modsætning til de
gamle salmer, som Gunni Busck havde bedt ham
tage vare paa (se V, 17—20), dels fordi han her
»rydder op blandt bodskristendommens rekvisit
ter« (Thaning). De tanker om skabelsen, som han
allerede en halv snes aar tidligere havde læst hos
Irenæus, drages nu i forgrunden, saa han faar et
nyt syn paa det naturlige menneskelivs og folke
livs værdi. Dels er det gamle sædekorn, som spi
rer, dels er det den engelske paavirkning, som
sætter frugt. Thaning siger det saa stærkt, at
Grundtvig i 1810 omvendte sig til sin faders Gud
og i 1832 til menneskelivet. Det virker i hvert fald
som en drejning mod virkeligheden og nutiden og
bidrager til at pacificere det sind, der saa ofte
følte sig forpligtet til hellig krig mod de vantro.
Straks efter Mythologien gik Grundtvig i gang
med et nyt kæmpeværk, »Haandbog i VerdensHistorien«, hvis første del om oldtiden udkom
1833, anden del om middelalderen 1836, mens
tredje del om Nyaars-Tiden først udkom i aarene
1843-56. Skønt han tre gange tidligere havde
skrevet verdenshistorie, er dette dog et helt nyt
værk, men som sædvanlig er fortællingerne blevet
for korte og betragtningerne for lange; det er nok
saa meget en historiens filosofi. Hans nye syn paa
menneskelivet kommer her til orde. Hvert menne
ske staar i tre forhold: til Gud, til sin egen sjæl og
til sine medmennesker. Til disse forhold svarer tre
omraader, kirkesamfundet, skolen (dvs. videnska
ben og aandslivet) og staten. Og lige saa klart
som kirken maa afvise skolens og statens forsøg
paa at omdanne den efter deres tykke, lige saa
lidt bør kirken paatrykke aandslivet eller staten en
kristelig skikkelse.
Da tidens almindelige frihedsideer herhjemme
satte sig spor i de raadgivende provincialstænder,

modnedes hos Grundtvig den tanke, at ungdom
men burde have en vækkende, folkelig og kri
stelig uddannelse til at bære frihedens ansvar og
deltage i det offentlige liv. Hans højskoletanker
begyndte at spire, men blev først senere nærmere
udformet i hans højskoleskrifter. Samtidig havde
han og hans venner lejlighed til at forebringe
stænderforsamlingerne deres ønsker om sognebaandets løsning. Dette blev dog først løst 1855,
men allerede her ligger den første kim til grundt
vigske frimenigheder og valgmenigheder, ja til at
de grundtvigske frihedstanker kom til at gennem
syre hele folkekirken.
Med Søndagsbogen, prædikenerne i Frederikskirken, Mythologien og Verdenshistorien er
Grundtvig blevet den, han blev. Der kommer
endnu kriser, men ikke omvendelser eller mage
løse opdagelser. Derimod begynder han nu for al
vor paa et systematisk arbejde med salmerne, og
da dette praktisk talt varer livet ud, kan de nød
vendigste biografiske data for de følgende aar
indskydes som parenteser i salmehistorien.

SALMER OG SALMEBOG
Ved betragtningen af Grundtvigs egen salmesang
og hans stilling til salmespørgsmaal i det hele
maa man huske arven fra hans barndomshjem.
Det ser ud, som om der gaar en lige linje fra for
ældrenes indstilling til sønnens stordaad; her er
intet frafald, ingen omvendelser eller svingninger.
Evnen og krudtet havde han nok fra moderen,
til hvem han skrev i »Kvædlinger« 1815:
Baaret har Du under Hjerte
Alt mit Syn og al min Sang,
Født til Verden dem med Smerte,
Skjalden af dit Skjød udsprang;
I de gamle Heltedage
Gjennem Dig han har sin Rod,
Sans for Sang og Syn for Sage
Fik han med dit Adelsblod.
Altsaa baade sang og sage. Forenes disse ting med
moderens kristentro, som nærmere omtales i de
følgende vers, har man den historiske salme. Og
saa fader Johan havde »øre for salmer, som Kingoer sjunge« og havde selv forsøgt sig lidt i dig
tekunsten. Det fører i samme retning. Og den fat
tige Malene sang ude i køkkenet »O Jesu, for
din pine« (IV, 150 f) efter Kingos salmebog, som
de længst muligt holdt fast paa i hjemmet. Mode
ren lærte ham at læse og at »finde lys i Herrens
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ord«. Med rette kunde han synge: »Guds ord det
er vort arvegods«.
I afhandlingen om religion og liturgi fra 1807
har vi hans første udtalelser om E, som anerken
der dens korrekthed i versbygningen og værdighed
i udtrykket, men den kunde have laant mere af K,
og den havde tabt meget ved tildels at rette sig
efter moralens kapitler.
Mere afgjort, gennemtænkt og velskrevet er den
lille indledning, som han knytter til »Dejlig er den
himmel blaa«, da han 1811 sender den til Rahbeks »Sandsigeren«. Han sammenligner her den
historiske salme med en rindende bæk og den
dogmatiske eller moralske med stillestaaende van
de; han er derfor utilfreds med, at E har udeladt
alle historiske salmer (dvs. evangeliesalmer). Selv
om moral og fornuftreligion skulde være »Hovedgjenstanden for de kirkelige Sange, vilde den hi
storiske Dragt være saare ønskelig«. Det vilde
fremme digterens begejstring, at den var knyttet
til mænd eller tildragelser, og den jævne mand
vilde gennem et levende eksempel faa en klarere
forestilling om dydens herlighed og glans. Efter
en dommedagsprædiken mod rationalismen slut
ter han med haabet om siden at kunne udgive en
samling af kristelige, mest historiske sange. »Endel skulle være selvgjorte, men den største Del
borgede af Kingo, Luther og flere af de ældre
kristelige Digtere med de Forandringer, Tiden
med Ret kan fordre.« Fem aar senere mindede
Rahbek Grundtvig om denne plan (se V, s. 335),
men det varede længe endnu, inden den blev ud
ført.
Aaret efter, i Verdenskrøniken 1812, s. 347 ff,
er angrebet haardere og mere omfattende. De
fleste salmer, »hvori Kristendommen, ligesom er
gemt til bedre Tider, maa være sammenrimede
af aldeles upoetiske Mænd .... Hjertelighed spo
res kun i enkelte Sange, mest om timelig Nød og
jordiske Forholde, ikke een af Kingos eller Lu
thers Psalmer er optaget uforvansket, og ikke een
høitidelig Sang gør Mindet om de store Begiven
heder ved Kristi Fødsel, Liv, Død, Opstandelse
og Himmelfart, levende i en beskuelig Fortælling
.... Man har uddrevet Djævelens Navn af Bo
gen, uden at kunde drive ham af Verden ....
Man har udslettet Helvede, uden at kunne til
intetgøre det .... en tredie Del er vandede Rim
til Gerningers Pris ....« Den højærværdige Balle
kan heri have fejlet, men han var ikke digter, og
man kan vel takke ham for, at bogen indeholder
saa megen kristendom, som den gør, og bedre bø
ger vilde nok paa den tid have gjort mindre nytte,
naar man tænker paa de præster og skoleholdere,
i hvis hænder de kom.
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I indledningen til »Nyaars-Morgen« 1824 føler
han sig i stand til at »fornye, og jeg haaber, for
mere de Danske gammeldags Psalmer, og i det
Hele at lade endeel gamle gode Venner, ved
Hjelp af Rim-Staven, krybe op af Graven, i det
Haab, ved kj ærlig Pleie af den ømme DanneKvinde, at samle Kræfter til et nyt Levnets-Løb«.
Med salmerne til Tusindaarsfesten beviste han sin
evne baade til at forny en gammel salme og skrive
en ny, hvori han huskede at takke for alle »fugle
munde«, som Gud i Danmark havde opladt til
salmesang.
De mærkelige ord om Danne-Kvindens pleje af
salmesangen uddyber han i den store indledning
til Nordens Mythologi, s. 129 f: ».... med Kingo
i det Mindste har Sagen beviislig sin fulde histo
riske Rigtighed, thi hans Psalmer blev unægtelig,
fra Slutningen af det Syttende til dybt ind i det
forhexede attende Aarhundrede, sunget af DanneKvinden med saadan Liv og Lyst, som nødvendig
maatte giøre Indtryk selv paa os Silde-Fødninger,
og gjorde det bestemt. Jeg gad ogsaa nok vidst,
hvad Klogt Man kunde sætte mod min simple
historiske Paastand, at som et poetisk Ord, der
levende udtrykker den Christelige Anskuelse, er
Kingos Psalmer ikke blot det Syttende Aarhundredes største Vidunder, men et saa sjeldent i
hele Menneske-Historien, at det kun lader sig for
klare af Nornens underfulde Viisdom, der giemde
Spiren til en Paaske-Lilie i tusind Aar, og bragde
den saa over Havet til Danmark, hvor den fandt
sit rette Moder-Skiød, og Rum til at udbrede sig.
Dog, Man veed formodentlig knap, at Kingo var
af Engelsk Herkomst, end sige da, at saadanne
historisk-poetiske Psalmer, som hans, var noget
Splinter-Nyt, i det Mindste siden Folke-Vandringen, som Kædmon vel tusind Aar tidligere prø
vede paa, men kunde ikke naae, for Sang-Bunden
fattedes, som Danne-Kvinden skiænkede Kingo.«
Som det fremgaar af dette citat og mange an
dre, nærede Grundtvig en overordentlig beun
dring for Kingo. Han var derfor dybt interesseret
i, at P. A. Fenger arbejdede med en samlet ud
gave af Kingos salmer og endda tilegnede Grundt
vig, sin »faderlige Ven og Veileder«, bogen, da
den udkom 1827. Om disse »Psalmer og aandelige
Sange af Thomas Kingo« skrev Grundtvig i Theo
logisk Maanedsskrift bd. 13, 1828, en hel afhand
ling, der rummer hans syn paa salmesang og sal
mebog, som det nu er modnet. Han har aldrig øn
sket Kingos salmebog genindført; det tillod hver
ken hans historiske blik eller hans poetiske sam
vittighed. Men skulde han vælge mellem K og E,
vilde han vælge den første, »thi hvem vil ikke hel
lere have skjæve Been end stive Knæ, og heller
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et frugtbart Viintræ med enkelte visne Grene og
endeel overflødige Blade, end en hartad tom
Frugtkurv, skjønt meget ordenlig flettet«.
I E mangler der baade poesi, bibeltroskab og fol
kelighed. Den er beregnet paa læsere af en vis
dannelse og ikke paa en levende, bevæget syngen
de menighed af alle stænder, mest af almuen. Det
udmærkede hos Kingo er her udeladt eller udvan
det. Hans »Kirke-Messiade« vil dog huskes, naar
Klopstocks døde skole-messiade længe har været
glemt. Der er forskel paa at udmale billeder og
udtvære tanker. Man forsager Djævelen ved daa
ben, men lader i salmebogen, som om han aldrig
var til. Salmebogen synes at stræbe efter et ideal,
som kan tækkes fornuftige folk, enten de saa er
kristne, jøder, tyrker eller hedninger. At mænd
som Balle var svag overfor et saadant ideal, maa
komme af, at man forvekslede stat og kirke.
En god salmebog maa tiltale og oplive hele
menigheden, som har tro og haab fælles, hvor for
skellig tankegang og dannelse end er. Den maa
rumme almenfattelige og hjertelige salmer.
Grundtvig henviser til 77 numre hos Fenger og
siger, at kirken med et par hundrede gode salmer
havde det nødvendige og var langt rigere end
med de 560 i E, hvoraf næppe 52 kan faa tg i
hovedkarakter. »Christi kirke, dette store FattigHuus, der er berømt for at gjøre alle sine Beboere
rige«, trænger ikke saa meget til nye salmer som
til at skønne paa de gamle med deres levende op
fattelse og højtidelige fremstilling af bibelhisto
rien.
Fra de følgende aar maa især nævnes sangen
om den kristne tro. »Jeg er saa underfuld en
Magt«, det sidste digt i hans Krønike-Riim 1829.
Det blev siden til salmen »Vidunderligst af alt
paa jord«, V, 123 ff. Men paa et tidspunkt, hvor
han endnu selv forholdt sig afventende, begyndte
man dog ikke blot at modtage, men ogsaa at ud
brede hans salmer. Lindberg udgav 1831 »Zions
Harpe«, hvori han optog 5 af Grundtvig. Mere
mærkeligt var det, at den tyske præst ved Frederikskirken, Lorenz Siemonsen, oversatte »Dejlig
er den himmel blaa« og »Kammersvenden fra
Morland« og optog dem i »Geistliche Gesånge
und Lieder« 1832, som var beregnet til undervis
ning og udenadslæren i den tyske skole. Man
tænke sig tyske børn lære to grundtvigske sange
med henholdsvis 19 og 35 vers udenad!

HAGENS SAMLING 1832
Større betydning fik det, at Grundtvigs unge
discipel, stud. theol. L. C. Hagen (s.d.) vilde ud

give en samling »Historiske Psalmer og Riim til
Børnelærdom« 1832. Det var en anledning til, at
Grundtvig nu endelig kom i gang med at over
veje, hvad der skulde ændres ved de gamle sal
mer for at gøre dem anvendelige i nutiden, og
med at digte nye, som kunde udfylde savnet af
historiske salmer. Sigfred Ley fortæller i forbin
delse med sin omtale af Hagens samarbejde med
Grundtvig, at Siemonsen misbilligede, at de gamle
salmer blev ændret: »Grundtvig forsvarede det
noget, men sagde tilsidst: Ja, Siemonsen, det er nu
det samme, for naar der kommer nogen og beder
mig, saa tør jeg ikke sige nej!«
Initiativet har altsaa ligget hos Hagen, og han
har udvalgt, »hvilke salmer han vil have foran
drede«. Dette udtryk betyder sandsynligvis ikke,
at nogle salmer ikke skulde forandres, men at han
blot har foretaget udvalget og overladt alle over
vejelser om teksten til Grundtvig, og saa »sætter
Grundtvig sig hen i hjørnet af sofaen og digter,
og Hagen skriver op«. Men Ley tilføjer: »Mens
Hagen er borte, saa gør Grundtvig ogsaa ny sal
mer eller ændrer paa de gamle«. Altsaa er ikke
alle ændringer straks blevet dikteret fra sofahjør
net. Hagens initiativ har smittet af paa Grundtvig
selv.
Der er i første oplag af samlingen 68 salmer, af
Grundtvig 22, Kingo 28, Brorson 9, Ingemann 2,
Søren Jonæsøn 1, Nordahl Brun 1, ubekendte
forfattere 5. Af Grundtvigs salmer er 9 hidtil
utrykte, og nogle af dem er just skrevet til Ha
gens samling. De nye er:
Abraham sad i Mamre Lund.
Mellem Brødre kaldt den lille.
Ved Babylons Floder.
Tag det sorte Kors fra Graven.
Vaj nu, Dannebrog, paa Voven.
Vi troe, som vi ved Daaben svoer.
Natten skrider, Dagen gryer.
O, havde jeg Vinger, og var jeg en Fugl.
O, deilige Land.
I tredje oplag er samlingen forøget med 2 salmer
af Grundtvig og 2 af Kingo, men om en af disse,
»Nu rinder solen op«, maa det dog siges, at slut
ningen, »Din kirke, gode Gud«, nok kan regnes
for en original Grundtvigsalme. »Jeg kender et
Land« fra 1824 har ligget 8 aar i bordskuffen og
er her en del ændret; men det varer endnu 21
aar, inden den faar endelig form som »O kriste
lighed«. I 6. oplag 1856 er der tilføjet endnu 21
salmer af Grundtvig, men paa den tid havde de
alle været trykt før.
Om ændringerne i de ældre salmer skriver Ha
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gen i forordet, at »hvor deelte end Meningerne
paa sine Steder kan være om, hvorvidt Forandrin
gen er en Forbedring, vil dog vist alle de gamle
Psalmers yngre Venner finde, at de i det Hele
have vundet, og selv de Ældste, der naturligviis
ofte vil foretrække det Gamle, vil vist allevegne
spore den Nænsomhed, hvortil jeg har været
Vidne.«
Der er ingen tvivl om, at Grundtvig har villet
være nænsom. I Sangværket er han meget mere
dristig med sine ændringer. Ved Brorsons salmer
holder han sig lidt tilbage; han føler sig næppe
sikker, og hans ændringer er ikke heldige. Med
Kingo er han mere kongenial og tager dristigere
fat. En del af Kingo-bearbejdelserne er praktisk
talt nye salmer.
Ind under jul 1832 sender Grundtvig Mytholo
gien til Ingemann og vilde gerne have sendt ogsaa
Hagens samling, hvis han havde haft et eksem
plar ved haanden foruden sit eget. Du vilde »deri
set samlet en Del gammelt og nyt af mine Forsøg
og en Prøve paa, hvordan jeg mener, de kingoske
og brorsonske Salmer burde ændres«. Den 6. febr.
1833 takker Ingemann for den lille Salmebog,
som jeg ser, du har haft en Finger i næsten helt
igjennem! Hvor meget de gamle Salmer end og
saa mange Steder har vundet, og hvor heldig du
baade har lagt til og taget fra, er jeg dog nær ved
at tro, at du heller maatte give os helt nye Salmer,
hvor Forandringen af de gamle gaar videre end
til enkelte Ord og Udtryk. Hvor nær beslægtet din
Aand er med Kingos, vil dog det stærkt ejendom
melige hos eder begge ikke saaledes sammen
smelte for mig, at jeg ikke snart maa høre den
enes Røst og snart den andens, hvorved Salmen
klinger mig ikke tostemmig, men som vexelvis af
brudt og fortsat af dig og den gamle med en
kjendelig Stemmeforskjel, som forstyrer mig, blot
derved, at jeg mærker det.« Ingemann fortsætter
sin kritik af visse enkeltheder og foretrækker den
lyriske salme, f. eks. »Velkommen igen, Guds
engle smaa« for de historiske, som næsten aldrig
forekommer ham ret syngelige.
I 1833 bad skolebestyrer Carl Mariboe Grundt
vig om morgensange, og det uden Jesu navn, fordi
han havde jødebørn i sin skole. Til ham skrev
Grundtvig »Løft dig, sjæl, paa lysets vinger«,
»Udrundne er de gamle dage« og »Morgenhanen
atter gol«.
Samme aar begyndte Lindberg at udgive »Den
Nordiske Kirke-Tidende, hvor Grundtvig fik et
forum og en taknemlig læserkreds. Her fremkom
»Herren god, som uden grænser«, »Jesus, dødens
overvinder«, hvori der var stof til mere end een
salme, se III, 27 ff, og det store digt om »Døbe
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ren«, hvoraf »Bøj, o Helligaand, os alle« er ud
skilt.
Trinitatis søndag 1834 offentliggjorde Lindberg
et digt til Grundtvig, hvori han siger: »Hvert Aar
os minder Pintsens Fest saa haardt om Kirke-Nø
den«. Hermed mener han ogsaa salmenøden og
slutter med at opfordre Grundtvig til at genføde
Kingos og Brorsons salmer. Ingen havde mere end
Gunni Busck (s.d.) gentaget denne opfordring aar
efter aar, og i forsommeren 1835, da Grundtvig
var færdig med andet bind af Verdenshistorien,
tilbød Busck ham 1000 rdl. til et »salmeaar«.
Grundtvig lejede »en husende« ved Emilies kilde
og begyndte, som han skrev til Busck, at »nynne
paa de gamle salmer«. Alligevel blev det først rig
tig alvor i foraaret 1836.

SANGVÆRKET
Kingo og Brorson sang i medvind, Grundtvig i
modvind. De to første sang i og for deres tid,
Brorson endda i Svanesangen efter sin tid. Men
Grundtvig sang i oprør mod sin tid. Ud fra den
mageløse opdagelse, som var blevet til en kirke
lig anskuelse, bekæmpede han rationalismen og
var saa dristig at forkynde et nyt gyldenaar, fordi
han følte fast grund under sine fødder. Samtidig
søgte han at bøde paa, at rationalismen havde for
syndet sig mod de gamle salmer, dels ved udela
delse, dels ved flad omdigtning.
Han indleder ofte sine værker med en aandelig
selvbiografi. Har han foretaget en svingning eller
oplevet et gennembrud, fordømmer han, hvad han
før har sagt, og fortæller om det nye standpunkt
med den dristige selvfølelse, at hvad han har op
levet, har betydning for folket. Undertiden synes
det, at han selv og folket smelter saadan sammen,
at hans oplevelse paa een gang er erindring og
profeti. Det er særlig tilfældet i Sangværket, hvor
den indledende selvbiografi bestaar af uddrag af
Nyaars-Morgen. Han kalder det »For-Spil«, og
det er som erindring betragtet forspil til Sangvær
ket, men som profeti et forspil til en helt ny sal
mesang i Danmark, ja han drømmer om en ny
kirketid for hele folket i Nord. Den bølge, han
rejste, er for salmesangens vedkommende først
kulmineret med Den danske salmebog af 1953.
Til indledning maa nogle enkeltheder nævnes.
Titlen er »Sang-Værk til den Danske Kirke sam
let og læmpet af Nik. Fred. Sev. Grundtvig,
Præst.« Uffe Hansen nævner, at »Sang-Værk«
var navnet paa Vor Frue kirkes fine klokkespil,
der blev ødelagt ved bombardementet 1807. Det
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spillede koralmelodier ved hvert timeslag, og han
mener, at Grundtvig har taget navnet herfra for
at antyde, at det var kirkens gamle toner, der
skulde lyde.
Grundtvig skriver paa titelbladet »Første Bind«,
fordi han, inden dette var afsluttet, var begyndt
at tænke paa det næste, som ganske vist først blev
færdigt 1870.
Paa bagsiden af titelbladet staar »Maa tryk
kes. C. Reiersen«. Disse faa ord har gjort den
ellers ukendte politiretsassessor berømt. Og de
vækker vor undren over, at et af de største aands
værker i Danmarks historie, maaske det største,
er skrevet af en mand, der var dømt til livsvarig
censur. Og Grundtvig, som faa aar i forvejen
havde forkyndt »Frihed for alt, hvad der stammer
fra aand, som ikke ændres, men arges ved baand«,
synes næsten at have modbevist sine egne ord.
Paa det følgende blad staar tilegnelsen: »Den
Christelig-Danske Menighed og især Gunne Busck
Ven og Embeds-Broder i Herrens Navn kiærlig
tilegnet af Samleren.«
Efter register og forspil kommer overskriften
»Den Christne Kirke«, som formodentlig skulde
have betegnet et første afsnit, men fortsætter hele
bogen igennem. Planen har ikke været klar fra
begyndelsen. Meget ofte begyndte Grundtvig at
skrive uden klar disposition, ja uden at tankerne
var afklarede, og mens han tumlede med stoffet,
skrev han sig til klarhed. Her har han altsaa se
nere forstaaet, at kirken ikke blot i de indledende
salmer, men hele bogen igennem kunde betegnes
som hovedemnet.
Bogen udkom i hæfter å 6 ark. Det første hæfte,
s. 1-96, udkom ca. 24. okt. 1836, og nogle af dets
salmer blev trykt i Nordisk Kirketidende 30. okt.
i anledning af reformationsj ubilæet. Hæftet be
gynder med krønikerimet »Jeg er saa underfuld
en Magt«, hvori kirken fortæller om sig selv.
Derefter følger man kirkens historie gennem re
formationssalmer, »Guds Kirke er vor Klippe
borg« og »Som den gyldne Soel udbryder« (Lo
ver Gud, I kristne fromme), gennem fangenskabet
under rationalismen, »Stille, stille, Zions Døttre
smaa« og »Tør end Nogen ihukomme«, tusindaarsfesten, »Den signede Dag« og »Tusind Aar
stod Christi Kirke«, frem til den kirkelige an
skuelse, »Kirken det er et gammelt Huus«, »Her
ren han har besøgt sit Folk« og »Var I ikke Gali
læer«.
Andet hæfte, s. 97-192, udkom 24. dec. Her
udfoldes videre den grundtvigske dogmatik. Her
synges baade om Faderen og Sønnen, men hoved
emnet er Ordet, hvis opstandelse allerede var be
sunget i »Herren han har besøgt sit Folk«. Højde
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punkterne er her »Jesus, hvor er du dog henne?«,
»Jesus, Dødens Overvinder«, »Trods Længselens
Smerte«, »Hyggelig, rolig«, »Giv mig, Gud, en
Psalme-Tunge«, »Lovsynger Herren, min Mund
og mit Indre«; men der er talrige læresalmer om
ordet.
Tredje hæfte, s. 193-288, udkom n. febr. 1837.
Her er hovedemnerne troens ord, Herrens bøn,
daaben og nadveren. Blandt de mest kendte sal
mer kan nævnes »Guds Ord blev aldrig bundet«,
»Til klart Guds Ansigt vi skal see«, »Smuler un
der Herrens Bord«, »Herre, hvor skal vi gaae
hen«, »Klynke og klage« og »Vor Alderdoms
Trøst og Støtte-Stav«.
Men derefter skete der noget, som fik betyd
ning baade for indholdet og dispositionen af de
følgende hæfter. Lige fra 1810 havde Grundtvig
syslet med tanken om de syv folkemenigheder;
den fik sin endelige form i det store digt om
»Christenhedens Syvstjerne«, som først blev of
fentliggjort i Dansk Kirketidende 1854-55. Tan
ken er, at kirkens levnedsløb er afbildet profetisk
i brevene til de syv menigheder i Johs. Aab. 1-3.
De svarer til syv folkemenigheder, hvor kristen
dommen har faaet en modtagelse og udformning,
som er præget af folkeaanden, nemlig den hebrai
ske, græske, latinske, angelsachsiske, tyske og nor
diske menighed. Den syvende er endnu ikke opstaaet. Der er kun svage spor af den tanke i Sang
værkets første hæfter, men man kan dog pege paa,
at nr. 2, »Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land«,
handler om Antiokia, hvor de troende først blev
kaldt kristne.
Svarende til dette historiesyn opstaar nu hos
Grundtvig et ønske om at bringe salmer fra de
seks folkemenigheder. Fra den første menighed
har vi især Davidssalmerne, fra den latinske, tyske
og nordiske menighed var der stof nok, og til den
angelsachsiske kendte Grundtvig vejen. Men hvor
fandt man en salmearv fra den græske menighed?
Den 23. jan. 1837 laante han paa Det kgl. Biblio
tek et missale, som indeholdt messerne til kirkens
større festdage, »Liturgikon«, Venedig 1778. Det
var hverken noget klassisk eller noget banebry
dende værk, men det indeholdt, hvad han havde
brug for. Herfra oversatte han 37 af de 38 græske
salmer, som findes i Sangværk I. Han har lige
naaet at faa en af dem med paa sidste blad af
hæfte 3.
Hæfte 4, s. 289-384, udkom 22. marts. Det in
deholder væsentlig salmer om gudstjenesten, ordet
osv. Fra dette hæfte kan nævnes: »Min Mund og
mit Hjerte«, »Himlene, Herre, fortælle din Ære«,
»Foragter ej de ringe Dage«, »Blomstre som en
Rosen-Gaard«. »Søndag-Morgen fra de Døde«,
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»Denne er Dagen, som Herren har gjort«, »Søn
dag er vor Herres Dag«, »Jeg veed et lille Him
merig« og »En Sæde-Mand gik ud at saae«. Der
efter begynder en gennemgang af de tre store høj
tider, Julen begynder allerede her med gammel
testamentlige forjættelser, græske, latinske og en
gelske julesange.
Hæfte 5, s. 385-480, udkom i begyndelsen af
maj. Det bringer tyske, latinske og danske jule
salmer, herunder naturligvis Kingos og en del af
Brorsons, et par af Nordahl Bruns, Ingemanns og
hans egne. I slutningen af hæftet begynder man
at skimte paasken ud fra de gamle forjættelser.
Her er det ikke muligt at faa alle kendte med,
men nævnes maa dog »Lovet være Du, Jesus
Christ«, »Et Barn er født i Bethlehem«, »Glæden
hun er født i Dag«, »Lad det klinge sødt i Sky«,
»Det kimer nu til Jule-Fest« og »Velkommen
igien, Guds Engle smaa«.
Hæfte 6, s. 481-576, udkom 14 dage senere.
Det bringer græske paaskesalmer: »Med sin Alabaster-Krukke«, »For den soleklare Gud« (Som
et stille offerlam), »Hør vor Hellig-Aftens Bøn«,
»Herren af Søvne opvaagned, opsprang«, »Kom,
lad os tømme et Bæger paany« (Brat, Herre Je
sus); latinske: »Lad vaie høit vort Konge-Flag«,
»Hil dig, vor Fane«, »Hil dig, Frelser og Forso
ner«, »Paaske vi holde«, »Verdens Igienfødelse«;
angelsachsicke og engelske: »I Kveld blev der ban
ket paa Helvedes Port«, »Kommer Sjæle, dyrekiøbte«, »Følger med til Urtegaarden«, »Syng
høit, min Sjæl, om Jesu Død«, »Halleluja for Ly
sets Drot«; tyske: »Nu fryde sig hver Christen
Mand«, »O, Du Guds Lam«, »Jesus! dine dybe
Vunder«, »I Dødens Baand vor Frelser laae«;
gamle danske: »Det hellige Kors, vor Herre, Han
bar«, »En Ædel-Steen er rosenrød«. Her er syste
met slaaet helt igennem. Her er ingen undtagelser
fra de syv folkemenigheder eller deres rækkefølge.
Men han er ikke færdig med paasken endnu.
Hæfte 7, s. 577-672, udkom antagelig i juli.
Det indeholder næsten udelukkende gamle danske
paaskesalmer, især Kingos og Brorsons, og nyere
af Nordahl Brun og Ingemann, og ikke faa af
hans egne, blandt hvilke maa nævnes uddrag af
Paaske-Lilien og »Tag det sorte Kors fra Graven«
og himmelfartssalmen »Vai nu, Dannebrog, paa
Vove«.
Hæfte 8, det sidste, s. 673-773, udkom 31. au
gust. Indholdet samler sig om pinsen, Helligaanden og den tredje trosartikel, og rækkefølgen er
stadig hebraisk, græsk, latin, engelsk, tysk og
dansk. Det er et meget rigt hæfte. Her maa næv
nes den græske »Sidder rolig i Jerusalem«, de fine
latinske »Kom, o Hellig-Aand, kom brat«, »Kiær-
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ligheds og Sandheds Aand« og »Paa Jerusalem
det ny«. De engelske er talrige: »Gud-Helligaand,
o kom«, »Hellig-Aand, vor Sorg du slukke«, »Du,
som gaaer ud fra den levende Gud«, »Helgen her
og Helgen hisset«, »Herren strækker ud sin Arm«,
»O lad din Aand nu med os være«, »Mindes vi en
fuldtro Ven«. Af tyske maa nævnes »Drag ind ad
disse Porte«, af gamle danske »Nu nærmer sig vor
Pindse-Fest« og endelig Grundtvigs egne »Tals
mand, som paa Jorderige«, »Almindelig er Christi
Kirke«, »Reis op dit Hoved, al Christenhed« og
»Sørger ei for dem, der sove«.
Den samlede udgave med titelblad, tilegnelse
og register udkom 13. sept. 1837. Grundtvigs ven
ner glædede sig. Lindberg jublede i Nordisk Kir
ketidende. Men ellers kom der ingen anmeldelser,
og den store offentlighed gik forbi Sangværket i
tavshed. Men det skete naturligvis, at man drøf
tede det mand og mand imellem. Saaledes skrev
P. Hjort til Mynster 18. jan. 1838: »Har De havt
Tid at see paa Grundtvigs »Sangværk«? En ægte
grundtvigsk Bog! Genialsk og sær; høj-poetisk og
høj-svulstig; ofte uforstaaelig eller i det mindste
dunkel; ordriig og opfyldt med ufødte Tanke
fostre; trodsig og selvraadig, især i den skamme
lige Vilkaarlighed, hvormed herlige danske Sager
ere omgjorte; et kjærnefuldt dansk Sprog, natio
nalt, indtil Koketteri! Og dog ere der saa faa
»Psalmer« deriblandt; mange flere lyriske Digte.
Grundtvig er ikke ydmyg nok til at skrive egent
lige Psalmer; Poeten og Hierarchen og Patrioten
komme altfor meget frem.«
Denne skarpsindige dom kan fremsættes med
mere eller mindre vægt paa det positive eller det
negative og med forskelligt maal af elskværdig
hed, og det sidste havde P. Hjort ikke for meget
af. Ydmyghed var heller ikke den mest fremtræ
dende egenskab hos Grundtvig, og naar den sidste
udtalelse dog forekommer os at være uretfærdig,
har det tildels sin grund i, at salmebegrebet siden
den tid har ændret og udvidet sig, netop ved at
optage Grundtvigs særlige tone deri.
Nu havde det været meningen, at der skulde
følge et nyt bind af Sangværket med bibelhistori
ske sange. Men Grundtvig havde travlt med man
ge andre ting. Med henblik paa provinsialstænderne arbejdede han videre med sine skoletanker
og højskoletanker. Spørgsmaalet om sognebaandets løsning, som længe havde været brændende,
fik ny aktualitet, da Mynster 1839 fremsatte for
slag om et nyt ritual, mod hvilket Grundtvig følte
sig forpligtet til at komme med et »Frisprog«.
Han deltog i det folkelige arbejde, dels gennem
de foredrag paa Borchs kollegium, som fik navnet
»Mands Minde«, dels ved stiftelse af »Danske Sam
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fund«. Endelig arbejdede han paa tredje del af
Verdenshistorien.
Dertil kom personlige problemer. Han havde en
trofast tilhørerkreds i Frederikskirken, men han
kunde ikke konfirmere sine venners børn, end ikke
sine egne drenge. Han søgte om tilladelse til at
holde konfirmation og altergang, men det blev afslaaet. Da aabnede der sig endelig en udvej, idet
embedet ved Vartov blev ledigt. Grundtvig havde
tænkt netop paa det, fordi der ikke var nogen
almindelig sognemenighed, hvor han let kunde
komme i samvittighedstvang. Da kongen person
ligt tog sig af hans ansøgning, fik han embedet og
blev indsat den 9. juni 1839. Kommunionbogen
viser, at der fra dette tidspunkt og aaret ud var
143 kvindelige og 15 mandlige altergæster fra
Vartov og 355 ude fra byen. Vennekredsen fra
Frederikskirken fulgte med, og da sognebaandet
blev løst 1855 fik Vartovmenigheden meget større
tilslutning. Den blev et forbillede for andre hospi
talsmenigheder ude i landet, og navnlig blev den
hjemstedet for en ny kirkesang. Man sang paa
den tid de gamle stive koraler uendelig langsomt,
men i Vartov blev det livligere, og da der endnu
ikke fandtes salmemelodier til nye salmer, som
man gerne vilde synge, hjalp man sig med kendte
verdslige melodier, saa det hele blev noget broget,
men der var liv i det. Denne udvikling tog dog
først fart, da Grundtvigs Festsalmer begyndte at
udkomme.
Det lykkedes alligevel at faa det første hæfte af
Skolesangværket ud i foraaret 1839. Andet hæfte
kom i februar 1841, men saa gik det i staa midt
i sangen om Rachab.

SALMEBOGSTILLÆG
I den nørrejydske stænderforsamling fremkom
1840 et forslag om et tillæg til salmebogen af de
salmer, som mest savnedes. Det gav anledning til,
at Mynster i januar 1843 lod trykke et »Udkast
til et Tillæg til den evangelisk-christelige Psalmebog«, foreløbig som prøve og som et forhandlings
grundlag for liturgikommissionen, som skulde be
handle sagen. »Søndag-Morgen fra de Døde« var
her blevet optaget som den eneste af Grundtvigs.
Naar udkastet ikke blot indeholdt ældre salmer,
som savnedes, men ogsaa nye, var det en paafal
dende tilsidesættelse paa baggrund af de talrige
kemesalmer, der var fremkommet i Sangværket.
Grundtvig skrev til P. A. Fenger 21. februar:
»Har De set Mynsters »Prøve-Hefte«, som skul
de give »de ældre og nyere Psalmer, der mest
savnes« i vor forlorne Psalmebog, da er De sikkert
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ligesaalidt som jeg fornøiet enten med hans Ud
valg eller med hans Hænders Gierninger [tekst
ændringer] , men har De end ikke seet det, vil det
dog være Dem Nok at vide, der er i alt 40 Nr. og
deriblandt 6 af Boie, 5 af Kingo og en lille af
mine med den betænkelige Melodi »Herre jeg har
handlet ilde«. Da vi nu ikke kan vente, Udfaldet
skulde blive bedre ved Raadførelsen med Clausen,
Tryde og Rosenvinge, saa er herved, efter mine
Tanker intet at giøre, uden snarest mueligt at give
et andet Prøve-Hefte, der virkelig indeholder hvad
vi og vore gode Venner mest savne og lade det
komme derpaa an, om vi kan faae Lov at bruge
det i Kirken, hvad dog immer er af de muelige
Ting. Derfor beder jeg nu Dem og Broder Ferdi
nand snarest mueligt at sende mig en Fortegnelse
paa hvad De og Deres Medsangere mest savner af
Gammelt og Nyt, Busck har jer adspurgt, Rørdam
vil jeg ogsaa spørge og saa i Guds Navn giøre en
Samling i en Hast, saa god som den kan blive og
saa lille som en vis Tilstrækkelighed vil taale.«
Grundtvigs optælling er unøjagtig. Der er i
Mynsters Udkast 36 numre, 6 salmer af Kingo,
7 af Brorson, 5 af Ingemann, 4 af Boye — men
alligevel! Resultatet blev, at der kom et redak
tionsarbejde i gang mellem Grundtvig og hans
venner. Gunni Busck tænkte sig en samling paa
ca. 40 af de gamle salmer. Brødrene Fenger vilde
have flere af Brorsons salmer med og nogle af
Grundtvigs oversættelser fra engelsk, men ingen af
delene kunde han godkende, og han spurgte dem,
om Ingemanns salmer virkelig var prøvede af fol
ket, ellers kunde han ikke anerkende dem som
kirkesalmer. De drøftede i brevene ikke blot ud
valget af salmer, men ogsaa mange enkeltheder i
teksterne. Grundtvig holdt i reglen paa sit, men
det kunde dog ske, at han bøjede sig. Man sporer
her som tidligere i Hagens samling, at naar det
ikke blot gælder en stofsamling, et frit grundtvigsk
sangværk, men en bog, som virkelig er beregnet
til folkeligt brug, tager han hensyn til, hvad en
jævn menighed formaar at tilegne sig.
Omkring 6. maj 1843 er samlingen af de utrykte
»Psalme-Blade til Kirke-Bod« nogenlunde fær
dig. Den indeholder 102 salmer, af hvilke 45 er
Grundtvigs egne, mens de andre er oversættelser
eller bearbejdelser af ældre salmer fra K. Blandt
Grundtvigs egne maa nævnes daabssalmen »Af
Diendes og Spædes Mund«, konfirmationssalmer
ne »Velkommen, Morgenrøde« (Han som paa
jorden bejler) og »Løgnens Fader vi forsage«,
nadversalmen »Jesu søde Hukommelse« (Vor
Herres Jesu mindefest), salmer til præstevielse
»Idag paa apostolisk Viis« og kirkeindvielse* Hvor
ei sit Hus Gud bygge vil«, endvidere »Paaske-

242

Morgen slukker Sorgen«, »Sin Vogn giør han af
Skyer blaa«, »Opblomstrer nu, Guds Kirkevange«
(I al sin glans nu straaler solen), »Apostlene sad
i Jerusalem«, som dog er ældre, og »At sige Ver
den ret Farvel«, som endnu ikke har faaet sin
endelige form.
Men da arbejdet var lige ved at være færdigt,
rejste Grundtvig til England. Den 4. maj havde
kongeparret besøgt Dronningens Asylskole, og
Grundtvig havde i dagens anledning skrevet en
sang. Næste dag tilbød dronningen ham en op
muntrings- og adspredelsesrejse til England. Den
kom til at vare fra 8. juni til 7. september. Imens
kunde vennerne overveje Psalme-Bladene. De
samledes i Slotsbjergby og blev enige om, at der
burde være flere af Kingos og Brorsons salmer og
lidt færre af Grundtvigs de nyeste. Det meddelte
de ham efter hans hjemkomst. Han svarede i et
brev til P. A. Fenger, at de selv kunde lave en
samling som passede dem; de foretrak aabenbart
de gudelige forsamlingers smag og vilde blive ved
det gamle halvt lutherske og halvt pietistiske. Han
vilde derimod frem til det nye, som søgte at
træffe det ældste i den apostoliske skikkelse. Maa
ske vilde han paa egen haand udgive sine PsalmeBlade.
Imidlertid blev der ogsaa fra anden side arbej
det med sagen. Københavns gejstlige konvent ned
satte den 21. febr. 1844 et udvalg bestaaende af
hofpræst J. H. Paulli, pastor E. V. Kolthoff, sog
nepræst P. J. Spang, professor H. Martensen og
Grundtvig, som skulde udarbejde et prøvehæfte
til en helt ny salmebog. Arbejdet i denne komité
blev dog hurtigt afbrudt ved Grundtvigs sygdom.
Han havde i vinteren 1843-44 holdt de foredrag,
som siden blev udgivet under titlen »Brage-Snak«;
allerede her sporer man en mærkelig opstemthed,
som i foraaret skulde slaa om i dyb depression; se
nærmere herom under »Sov sødt, barnlille«, IV,
406-11. Sygdommen gav anledning til, at dron
ningen skaffede ham landstedet Lille Tuborg til
sommerbolig med henblik paa yderligere rekrea
tion. Men da han 4. juli talte ved det store folke
møde paa Skamlingsbanken, blev hun som augustenborger meget vred paa ham, fordi han hav
de gjort de danske sønderjyders sag til sin.
Fra begyndelsen af september gik det godt med
arbejdet i salmekomiteen. Vel var Grundtvig hel
ler ikke her let at arbejde sammen med, men da
han var klar over, at alle medlemmer ønskede en
god kristelig og folkelig salmebog, var det lidt let
tere for ham at bøje sig. Han havde endvidere
den støtte, at det sydvestsjællandske Broderkonvent (se under P. A. Fenger) havde dannet et

GRUNDTVIG, N. F. S.

lille salmebogsudvalg, som sendte sine forslag til
den københavnske komité, dvs. til ham.
En særlig vending fik sagen, da 9 præster den
9. marts i Berlingske Tidende foreslog at udsætte
autorisationen af Mynsters tillæg, indtil konvents
komiteens forslag til en salmebog forelaa. To dage
senere svarede Mynster skarpt, at en ny salmebog
vilde blive for dyr for almuen, udarbejdelsen vilde
vare for længe, og kongen havde bestemt sagt, at
et tillæg vilde være det heldigste. Dette tog
Grundtvig som en krigserklæring og besluttede at
møde Mynster paa tillægs-omraadet ved at udgive
sine Psalme-Blade som forslag til et frit tillæg. De
trykte Psalme-Blade fra 1844 er dog ikke uden
videre de samme som de utrykte; dels er der ar
bejdet videre med teksterne, dels er nye salmer
kommet til, f. eks. til konfirmation »Barne-Livets
faure Dage«, til præstevielse »Deiligt er Synet«,
til bryllup »Glæderig og underfuld« og til begra
velse »Mit Lys i Mørke, Jesus sød«.
Men trykningen blev standset, da to ark var
færdige. Grundtvig havde tænkt sig, at komiteen
vilde høste erfaringer gennem den kritik, som hans
tillæg vilde komme ud for, men det viste sig, at
komitémedlemmerne ganske tabte arbejdslysten,
hvis han paa egen haand udgav et lille tillæg, hvis
emnekreds og tekstform laa saa nær ved det prø
vehæfte, som han havde haft saa stor indflydelse
paa. Grundtvig standsede derfor trykningen af
Psalme-Bladene, men rigtignok efter at de i ko
miteen havde gennemgaaet de første trykte ark,
hvorved han fastslog, at det de andre medlemmer
kunde ønske udeladt, kun var noget af hans eget,
som godt kunde undværes.
»Kirke-Psalmer udgivne til Prøve« var færdige
i december, komiteen underskrev fortalen i julen,
og hæftet udkom 8. jan. 1845. Det indeholder sal
mer til daab og konfirmation, skriftemaal og alter
gang, præstevielse, brudevielse, berettelse og be
gravelse, endvidere til jul, paaske og pinse, ialt
in, hvoraf to smaa indledningssalmer er uden
nummer. En fjerdedel er Grundtvigs egne, bl. a.
den nye »Gud Herren saae til Jorden ned«, ja der
er mere end en fjerdedel, naar man regner hans
oversættelser med. Der er 19 af Kingo, 7 af Bror
son, 11 af Ingemann, men Grundtvigs haand og
aand mærkes overalt. Det er et fint hæfte, fordi
viljen til samarbejde har lagt en dæmper paa
Grundtvigs pen. Det forholder sig, som Kolthoff
senere sagde: Pastor Grundtvig havde udført ar
bejdet, de andre havde været revisorer.
Men Prøvehæftet vakte ikke udelt bifald i kon
ventet, som havde nedsat komiteen. Man begynd
te af drøfte det den 20. febr. og fortsatte til 14.
jan. 1846, da det blev forkastet med 19 stemmer
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mod 10, saaledes forstaaet, at man ikke paa dette
grundlag vilde fortsætte arbejdet med en ny sal
mebog.
Baggrunden var da ogsaa den, at Mynsters til
læg var blevet autoriseret allerede 20. febr. 1845.
Det var nu udvidet til 58 numre, og endnu tre af
Grundtvigs salmer var kommet med: »Guds ord
det er vort arvegods«, »Her mødes alle veje« og
»Kommer hid kun med de smaa«.
Endnu maa nævnes et par salmer, som Grundt
vig digtede i disse aar, men uden forbindelse med
de her nævnte arbejder paa et tillæg: »Nu falmer
Skoven trindt om Land« og »Kirkeklokke! mellem
ædle Malme«.

FESTSALMER
Da arbejdet paa en ny salmebog var blevet stand
set ved forkastelsen af det københavnske Prøve
hæfte, og da den forhaandenværende situation
syntes at være befæstet ved autorisationen af
Mynsters tillæg (ET), kom der nye initiativer fra
Grundtvigt selv og hans venner. Det hjælpear
bejde, som det sydvestsjællandske Broderkonvent
havde udført, blev fortsat af P. A. Fenger, som
sigtede paa et meget større tillæg. Hans brødre
Johannes Ferdinand og Rasmus Theodor udgav
deres smaa salmehæfter til julen 1845, se »Vor
Herre han er en konge stor« og »I Nazaret i tran
ge kaar«. De fortsatte paa lignende maade til paa
sken og pinsen 1846. Fr. Hammerich foreslog paa
Roskilde konvent, at dette skulde optage arbejdet
paa en ny salmebog, som det københavnske kon
vent havde nedlagt. Det førte virkelig til en ny
salmebog, som dog ikke her skal omtales og kun
rent foreløbigt under J. F. Fengers og Fr. Hammerichs biografier.
Grundtvig selv indførte Mynsters tillæg i Var
tov, skønt han ikke var tilfreds med det. Fra hans
menighed kom forslag om at indføre Prøvehæftet,
eller ogsaa kunde han selv lave et tillæg. Da Prø
vehæftet ikke var blevet tilladt, besluttede han sig
til at klare sig selv, men han gik meget forsigtigt
frem. Til julen 1845 lod han uddele et lille blad
med fire salmer: »Et barn er født i Bethlehem«,
»Lovet være du, Jesus Krist«, »I denne søde jule
tid« og »Fra Himlen kom en engel klar«. Det blev
en stor og afgørende begivenhed, se nærmere I,
359—60. Da myndighedrene ikke skred ind mod
dette brud paa den kirkelige orden, fortsatte han
paa samme maade til paasken 1846. Det blev be
gyndelsen til hans Festsalmer.
Men inden nærmere omtale af Festsalmerne
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skal nævnes nogle andre salmer, som blev til i
aarene 1845-50. Lidt ældre er vel »Usporlig er
vor Herres vej« og »Har vi toppet, maae vi dale«,
hvoraf »Evig sand er Herrens tale« er uddraget.
Paaskekantaten med »Som foraarssolen morgen
rød« var vist færdig allerede i december 1845.
Fra 1846 er »Gud Helligaand, vor trøstermand«,
»Verden, o verden, hvi frister du mig«, »En liden
stund« og »Venner, sagde Guds engel blidt«. 1847
fremkom til Metas bryllup »Alterlyset i Herrens
hus« og »Huset, som Gud har bygt«; endvidere
»Lyslevende fra Himmerig«. I anledning af Chri
stian VIIIs død 1848 »Er livet alt lifligt hemeden«,
og paa baggrund af krigen »Alfader, du hvis navn
i Nord«. Fra 1849 kan nævnes »Intet saa stort,
han det jo kan« og »Aftensukket, nattegraaden«,
og fra 1850 »Han, som har hjulpet hidindtil« og
»Est du modfalden, kære ven«. Den sidste har vel
ogsaa krigen til baggrund. Under de bevægede
politiske forhold begyndte han 1848 at udgive
tidsskriftet »Danskeren«, som holdtes i live til
1851.
Som nævnt uddelte han paany et lille salme
blad til paasken 1846. Det indeholdt tre paaskesalmer og en konfirmationssalme, som havde væ
ret offentliggjort i Hagens samling, samt et par
vers af »Han, som paa jorden bejler«. Saaledes
fortsatte han til Kristi himmelfartsdag og pinsen
samme aar, til julen samme aar og til paasken og
pinsen 1847.
Til julen 1847 indtræder der en forandring. En
nydigtet salme ser for første gang lyset i disse
smaa blade: »Guds menighed, syng for vor skaber
i løn«. Den har endda faaet nr. 620, og de føl
gende salmer har faaet numre til 624. Mynsters
tillæg gaar til nr. 617, men uden nummer følger
dog »Vor Gud han er saa fast en borg«. Derefter
beregner Grundtvig nok nr. 619 til en advents
salme, og den førnævnte, der skal gøre tjeneste
som julesalme, faar altsaa nr. 620.
I 1848 kom der ikke noget paaskeblad paa
grund af krigen, men bladet til Kristi himmel
fartsdag og pinsen har paa samme maade nr.
620-25, og de samme numre bruges i julebladet.
I 1849 har paaskebladet numrene 629-34 og pin
sebladet 637-42. Her staar det altsaa klart, at
disse blade skal blive et samlet tillæg til supple
ring af Mynsters, men der skal indføjes salmer
paa de oversprungne numre.
Den første kom for sig selv til advent 1849,
»Vær velkommen, Herrens aar«, som siden fik det
reserverede nr. 619, og i julebladet samme aar
fulgte søstersalmen til det borgerlige nytaar; den
blev foreløbig nr. 624. Den 23. dec. fremkom i
Dansk Kirketidende »Guds engle i flok«, som
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skulde arve nr. 620 efter den lidt ældre salme paa
samme melodi.
Disse »forløbere« blev nu samlet til »FestPsalmer«, hvis første oplag udkom 27. marts 1850.
Hæftet indeholder 13 salmer til juletiden, 8 til
paasketiden, 7 til pinsetiden og 2 til reformationsfesten, ialt 30. De fleste havde været brugt i for
løberne. Nye er de to, som havde været trykt til
reformationsfesten 1849, endvidere »Guds engle
i flok« og den gamle »Dejlig er den himmel blaa«.
I hæftet er der altsaa ikke nogen salme, som her
blev trykt for første gang, og af alle de salmer,
som tidligere havde været brugt i forløberne, er
kun 4 udeladt. Hæftet sigter altsaa ikke paa at
være et blot nogenlunde alsidigt tillæg; det er
kun, hvad det kalder sig: Festsalmer.
Andet oplag var færdigtrykt 23. dec. samme
aar. Men her er forholdet allerede noget ander
ledes. Hæftet er forøget med 30 salmer, hvoraf
det store flertal er ældre fra Hagens samling,
Sangværket, Psalme-Blade til Kirke-Bod og Prø
vehæftet. Der maa dog nævnes tre nye festsalmer:
»Himlens morgenrøde«, »Jesus, himmelfaren« og
»Kraften fra det høje«. Grundtvig mente, at der
til hver kirkefest burde være en salme paa samme
melodi som »Krist stod op af døde«.
Tredje oplag var trykt 11. okt. 1851. Det gaar
videre i samme spor og indeholder 21 ældre sal
mer. Fjerde oplag kom 29. marts 1852. Det er
kun forøget med 2 salmer.
Peter Rørdam i Mern begyndte ogsaa at udgive
festsalmer 1851. Han optog mange af Grundtvigs,
og denne leverede desuden bearbejdelser til ham,
især nogle af Brorsons, f. eks. »Op I kristne, ruster
eder«, som er nænsomt og heldigt ændret, mens
»Herrens røst, som aldrig brister« er saa foran
dret, at den snarest maa kaldes original. I 1852
kom et tillæg til Mern-Festsalmerne, hvorved de
naaede op paa tot numre.
Femte oplag af Grundtvigs Festsalmer udkom
22. marts 1853. Det er forøget med 40 salmer,
blandt hvilke de helt nye begynder at gøre sig
gældende, f. eks. »Kom, følg i Aanden med«,
»Godt og Ondt i Lys og Mørke«, »Kvindelil! din
Tro er stor«, »Hører I? Vorherre kalder«, »Jesus
Christus, Frelser-Manden«, »Kærlighed er Lysets
Kilde« og »Midt iblandt os er Guds Rige«. Men
særlig maa nævnes digtet om de levendes land,
som her efter 29 aars forløb er blevet bearbejdet
til »O Christelighed«.
Sjette oplag udkom ca. 15. dec. 1853, men har
1854 paa titelbladet. Det er forøget med 14 sal
mer. »Kirken den er et gammelt hus«, som alle
rede var i Sangværket, er her forkortet og sat i
spidsen for de tilføjede salmer. Den efterfølges af
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»Naaden, hun er af Kongeblod«, som er helt ny.
Der er andre salmer fra Sangværket og desuden
nogle bearbejdelser, som han har foretaget til
Rørdams Mern-Festsalmer.
Syvende oplag udkom sidst i marts 1856. Det
er paa mange maader bemærkelsesværdigt. Det er
forøget med 74 salmer, som alle er nye og udgør
en hel »aargang«. Den første gaar paa melodien
»Kirken den er et gammelt hus«, og over de næ
ste 70 staar »Samme Melodi«. De 16 er paa 4
vers, alle de andre paa 3. I denne samlede aar
gang maa nævnes »Tegn skal der ske for domme
dag«, »Jesus er navnet mageløst«, »Hyrden er een
og saa hans hjord« og »Stol du kun paa dit Fader
vor«. Der er andre, som er brugbare, naar man
vil have salmer til hvert evangelium, men de fle
ste er kun grundtvigsk rutine og maner. Inspira
tionen har ikke kunnet slaa til ved et skematisk
arbejde, der var saa usædvanligt for Grundtvig.
De sidste 3 følger skemaet, hvad længden angaar,
men har et andet versemaal; blandt dem er »Je
sus! Frelser og befrier«. Vi er nu naaet til nr. 829.
Men en anden mærkelighed er, at der hastigt
kommer en række tillæg, der ikke betegnes som
nye oplag. Det første, som nu synes at være gan
ske ukendt, har fire salmer, nr. 830 »Alt staar i
Guds faderhaand«, som var blevet (eller siden
blev?) offentligjort i Dansk Kirketidende 7. sept.
1856. Nr. 831 Agerbeks »Uforsagt! Vær paa
vagt!«, nr. 832 Ingemanns »Dejlig er jorden« og
nr. 833 »Saa vil vi nu sige hverandre farvel«. Der
er forfatternavne under de tre første. De to blade
er upagninerede, men baade ved format, nummer
angivelse og ved indbinding forud for senere til
læg kendetegner dette sig som et rent foreløbigt
tillæg til 7. oplag. Det er dog blevet kasseret, thi
de første almindeligt kendte tillæg begynder lige
ledes med nr. 830 »Alt staar i Guds faderhaand«,
og i stedet for de tre næste salmer følger nu:
»Den idræt Gud er tækkelig«, »Kom, o Hellig
aand, kom brat« og »Op dog, Sion«.
Det næste tillæg med numrene 834-841, som
man nu plejer at kalde det andet, udkom endnu
1856. Det tredje med numrene 842-849 begyn
der med »Helligaanden trindt paa jord«; det ud
kom 1859. Det fjerde med numrene 850-864 ud
kom 1860; alle salmerne heri var tidligere offent
liggjort. Derefter blev der en pavse til 1864, da
der udkom et nyt, vigtigt oplag af Festsalmerne.

POLITIK OG KÆRLIGHED
I politisk henseende var Grundtvig i mange aar
enevældens mand, og det nationalliberale røre i
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fyrrerne greb ham ikke. Paa den tid var han og
saa, især gennem dronning Caroline Amalie, per
sona grata paa højeste sted, naar det ikke lige
drejede sig om danskheden i Slesvig. Han var paa
den tid ganske tilfreds med, at »kongehaand og
folkestemme« var kommet i forbindelse med hin
anden gennem stænderforsamlingerne. Men da det
virkelig kom til stykket, at landet skulde have en
fri forfatning, indsaa han realistisk, at »hvad vi
end gør, saa staar almuens og folkemængdens re
geringstid for døren, og han tog mod opfordring
til at stille sig i Nyboder ved valget til den grund
lovgivende rigsforsamling, men han blev ikke
valgt. I Præstø tabte prof. H. N. Clausen overfor
væver Hans Hansen fra Mern, men denne trak
sig tilbage, da man begyndte at rode op i hans
fortid. H. N. Clausen var imidlertid blevet konge
valgt, og Grundtvig blev da valgt i Præstø. En af
hans gamle konfirmander var hans modkandidat,
men paa selve valgdagen trak han sig tilbage af
ærbødighed for sin gamle præst og anbefalede at
stemme paa Grundtvig, der da blev valgt med
600 stemmer mod 11. Senere blev han valgt til
folketingsmand i Præstø, derefter i Sorø og ende
lig i Kerteminde. Men man kan ikke sige, at han
i disse aar 1848-57 fik nogen væsentlig indflydelse
paa den politiske udvikling. Hans enspændernatur
hindrede hans tilslutning til noget parti, og alle
rede dengang var der ikke nogen vej udenom
partierne, men han stod dog ofte bondevennerne
nærmest. 1866 lod han sig vælge til landstings
mand i Horsens for at bekæmpe det nye grund
lovsforslags indskrænkning i ligheden.
I hans hjemliv skete der de største omvæltnin
ger. Lise døde 14. jan. 1851. Hun havde været
ham trofast i gode og onde dage. Først som en
yndig pige gennem syv venteaar, siden som en
blid og dygtig husmoder. I deres mange fattige
aar forstod hun at bespise ikke blot hele familien,
men ogsaa mange gæster »med 5 brød og 2 smaa
fisk ... thi foruden at være ordentlig og sparsommelig til det yderste havde kun den skønne gave
af naturen at kunne traktere med det aller tarve
ligste«, siger Marie Blom, som videre nævner hen
des »kærlige og i god forstand ydmyge sind, par
ret med ynde, som hun og hendes søskende maa
have faaet i vuggegave«. Caroline Amalie satte
hende meget højt, og prof. N. L. Høyen var be
taget af hendes skønhed. Men i de sidste aar var
hun svagere af helbred og blev mere og mere
tungsindig. Hun kunde ikke længere være nogen
støtte for sin mand. Han kunde ofte føle sig ene,
men kunde dog digte om »Eenligheden« (se »Af
tensukket, nattegraaden«). Lise kunde ikke digte
sig fra sin ensomhed. Grundtvig holdt en temme
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lig fattig ligprædiken over hende og sørgede ikke
meget. Men siden stod mindet fra de yngre aar
frem igen og blev staaende.
I pinsen var der nordisk studentermøde i Chri
stiania, hvortil det norske studentersamfund hav
de indbudt Grundtvig. Det blev en triumfrejse.
Han boede hos sin betydeligste norske discipel,
W. A. Wexels (s. d.), hvor man fra mange sider
flokkedes om ham. Da han fredag efter pinse
skulde prædike i Frelsers kirke, afbrød Stortinget
sine forhandlinger, for at medlemmerne kunde faa
lejlighed til at høre ham.
Endnu mere gennemgribende blev en anden
glædelig begivenhed. I slutningen af juli skrev han
til Marie Toft, som gav ham sit ja, og til hendes
fødselsdag kort efter rejste han til Rønnebæks
holm.
Ane Marie Elise Carlsen blev født 4. aug. 1813
paa GI. Kjøgegaard som datter af godsejer Hans
Rasmussen Carlsen og Else Margrethe Nyhuus.
Hun blev 1840 gift med cand. jur. Harald Peter
Nicolai Toft, som kort efter købte Rønnebæks
holm, men døde allerede i november 1841. Deres
datter, Haralda, blev født et par maaneder senere.
Fru Marie overtog selv gaardens drift. Grundt
vig siger om hende, at skønt hun havde den fine
ste dannelse, han havde mødt hos nogen danne
kvinde, saa var hun dog saa sjællandsk folkelig i
hjertelag, tankegang og talemaade, at de sjælland
ske bønder og husmænd, for ikke at tale om deres
koner, maatte finde, at hun var en af dem, blot
meget kønnere, klogere, kækkere og højmodigere.
Hun kom gennem pastor Willemoes i Herfølge i
forbindelse med de gudelige forsamlinger, snart
ogsaa med Peter Rørdam i Mern, og Rønnebæks
holm blev et gudeligt centrum paa Næstvedegnen.
Allerede 1845 havde fru Marie sammen med
sin moder og sine søstre aflagt visit hos Grundtvig,
og det var straks kommet til et skarpt sammen
stød om de gudelige forsamlinger. Paa det punkt
blev de aldrig enige. Men de to stærke personlig
heder følte sig draget af hinanden, fru Marie
fandt endda vej til Vartov, og efter Lises død
stormede de to jævnbyrdige, skjalden og danne
kvinden, hjerteligt hinanden i møde. Om mange
ting blev de saa enige, at de ikke vidste, hvem der
først skulde sige, hvad de begge tænkte. Om an
dre ting, ikke blot om de gudelige forsamlinger,
men ogsaa politik, var de aldeles uenige, og fru
Marie bøjede sig aldrig, før hendes hjerte var
med i det. Men hvad hun tilegnede sig af Grundt
vigs tanker, gav hun ham tilbage »i en skikkelse
saa lyslevende, saa egen og saa yndig, som søn
nen hun fødte mig ved sin bortgang.«
Den 7. sept. 1851 offentligjorde Grundtvig i
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Dansk Kirketidende tre salmer, »Urolige hjerte«,
»Døden er den sidste fjende« og »Alt hvad som
fuglevinger fik«. I den sidste mærker vi hans ju
bel, i den første om »Guds fred« har fru Marie
nok staaet model i linjerne:
Hun holder for Dørren, den dejlige Brud,
Vil du ei mod hende med Glæde gaae ud,
Med Favntag udbryde: Velkommen fra Gud.
Den 12. okt. offentliggjorde han »Op dog, Zion«,
der først begyndte:
Sysler! Broder! ser du ei
Kongens palmestrøede Vei.
Den 24. okt. blev de viet af Gunni Busck i Brønd
byvester kirke. Mange af Grundtvigs venner var
daarligt tilpas ved hans meget ungdommelige for
elskelse og hurtige giftermaal, og hans fjender
spottede. Men enkedronning Caroline Amalie kun
de godt tænke sig, at »den dristige Frue Toft« og
Grundtvig var »to sjæle af samme Natur og som
stemmer«, og Peter Rørdam gav hende ret i, at
Grundtvig og fru Marie var »det stolteste par i
Danmark«.
De boede sammen om vinteren i en herskabelig
lejlighed ved Frederiksholms kanal, om somme
ren paa Rønnebæksholm, hvorfra Grundtvig hver
fjortende dag rejste til København for nogenlunde
at passe sin præstegerning. I haven byggede fru
Marie et taarnsmykket studiehus til ham. Det
staar endnu, lidt forfaldent.
Han havde tænkt sig at fejre sin 70 aars fød
selsdag i ro paa GI. Kjøgegaard, men mange ven
ner strømmede til, og han fik en gave paa 7000
rdl. til grundlæggelse af en folkelig højskole, der
fik navnet Marielyst. Der var mange lykønsknin
ger fra høj og lav, og det norske studentersam
fund skrev, at Grundtvigs liv var en vinding for
Nordens liv.
Den 15. maj 1854 fødte fru Marie en søn, som
fik navnet Frederik Lange Grundtvig, fordi mo
deren var af de gamle Langers slægt. Men der
stødte snart sygdom til, og Marie døde 9. juli og
blev aaret efter stedt til hvile paa Køge Aas, hvor
hendes broder havde indrettet et gravkammer for
sin hustru Clara, født Frijs. Bønderne paa Rønne
bæksholm rejste et mindesmærke for fru Marie.
En kusine og plejesøster til Clara Carlsen, Asta
Tugendreich Adelheid Krag-Juel-Vind-Frijs, født
12. marts 1826 paa Vedelslund, var 6. febr.
1857 blevet enke efter fhv. udenrigsminister H. C.
Reedtz. Hun flyttede til København, blev kirke
gænger i Vartov, og 16. april 1858 blev hun af
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P. A. Fenger viet til Grundtvig, som hun over
levede til 5. okt. 1890. Den 10. febr. 1860, fik de
en datter, som blev døbt Asta Marie Elisabeth,
saa var ingen af hans hustruer glemt. Han stillede
dem ogsaa sammen i et af de mange digte, der
har overskriften »Til min Asta«:
Søsterlig var min første Viv,
Duftende sødt som Violen,
Sjælden et mer idyllisk Liv
Leves der nu under Solen,
End, under smaa men smukke Kaar,
Vores fra Jul til Efteraar.
Moderlig var min anden Viv,
Funklende som Ædelstenen,
Det var et boldt romantisk Liv,
Art emis spandt paa Guldtenen:
I hendes Skjød, et Barn paa ny,
Sang jeg og græd i højen Sky!
Datterlig er min tredje Viv,
Svævende for mig som Feen,
Det er et (eventyrligt Liv,
Roser udspringe paa Sneen:
Ungdom og Ælde lege Skjul,
Lege om Kys og Kage Jul!
De to sidste vers er ikke uden pletter, og Grundt
vig har ladet sig lokke af sammenstillingen SøsterModer-Datter, hvoraf det midterste næppe passer
godt, og af idyllisk-romantisk-æventyrligt, hvoraf
det midterste nok passer bedst. Men »datterlig«
passer vel især paa fru Asta, naar man tænker
paa, at hun blev hans trofaste hjælper og plejer
ske i de sidste aar.

KIRKEFADER
Grundtvig, som i sin ungdom var den ensomme
urovækker i den rationalistiske danske kirke og i
tyverne og trediverne fik sine første, meget bety
delige disciple, havde i sin alderdom faaet et stort
følge, for hvilket han stod som en kirkefader. Det
havde allerede vist sig ved hans 70 aars dag, og
det gentog sig ved hans 50 aars præst ej ubilæum
29. maj 1861. Ved festgudstjenesten i Vartov var
mødt et halvt hundrede præster med kirkemini
ster Monrad (s. d.) i spidsen. I villaen paa GI.
Kongevej (som han privat kaldte Gladhjem) fik
han overrakt en syvarmet guldlysestage fra nordi
ske kvinder og 3000 rdl. til et fond, der skulde
sørge for billige udgaver af hans Sangværk. Kirke
ministeren mødte atter op og meddelte, at kongen
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havde ønsket at give »vor tredje store salmedig
ter« rang som biskop, hvorefter hans venner og
saa virkelig kaldte ham biskop. Fra 1863 begyndte
de at samles til store Vennemøder, i reglen om
kring Grundtvigs fødselsdag.
Hans kirkelige tanker var modnede. De blev
nedfældet i et par store værker. »Christenhedens
Syvstjerne« er et stort digt, som først blev offent
liggjort i Dansk Kirketidende 1854-55. Poetisk
staar det ikke paa højde med de bedste afsnit af
Nyaars-Morgen, men idémæssigt er det et storslaaet historisk værk. Han finder, at Menigheds
brevene i Johs. Aab. 1-3 er profetiske billeder af
de syv folkemenigheder, som har modtaget og
præget kristendommen paa hver sin særlige maa
de. Menigheden er et aandeligt folk uden græn
ser, men dens vækst og udvikling beror paa de
naturlige folkeejendommeligheder. Det gaar noget
ned ad bakke fra den hebraiske til den græske og
den romerske menighed, det staar stille i den an
gelsachsiske, det stiger paany i den tyske (Luther)
og den nordiske (Grundtvigs forstaaelse af den
apostoliske trosbekendelse som det lille ord af
Herrens egen mund og kendetegnet paa sand kri
stendom), og det vil nok stige yderligere til den
syvende og sidste menighed, som endnu ikke er
aabenbaret, men det kunde blive den indiske. Selv
om intet af dette er forudset i Menighedsbrevene,
beholder det historiske udsyn sin værdi.
Paa denne baggrund bad en kreds af Grundt
vigs yngre venner om, at han vilde gennemgaa
kirkehistorien med dem. Efter nogen betænkning
sagde han ja, og han holdt i aarene 1861-63 en
række foredrag i sit studereværelse, hvor han sad
i sofaen mellem reolerne. Disse foredrag blev sam
let og udgivet 1871 med titlen »Kirke-Speil eller
Udsigt over den christne Menigheds Levnetsløb«.
Det blev den kirkehistorie, som han ofte havde
drømt om at skrive, og det blev en slags lærebog
for den følgende generation af grundtvigske præ
ster og højskolelærere.
En anden »lærebog« var allerede blevet til paa
en lignende maade. Grundtvig havde skrevet en
række afhandlinger i »Kirkelig Samler« i aarene
1855-61. Hans venner bad om, at de maatte blive
samlet og udgivet i bogform, og det skete 1868
med titlen »Den christelige Børnelærdom«.
Et stort profetisk digt skrev han 1860, »Dansk
Ravne-Galder«, der skildrer tilstanden i verden og
i Danmark om en menneskealder og en halv, alt
saa ca. 50 aar. 1909 blev det udgivet af Holger
Begtrup i U. S., X, 363-484. Maaske skal man
ikke just kalde digtet profetisk, for det kom ikke
helt til at passe, men tage det som udtryk for det,
Grundtvig haabede, at fremtiden vilde bringe. »I
17

Dannemark var dog Lykken bedst«, hedder det.
Se nærmere under »Vanæret vor drot kom i sin
grav«, V, 91-93, der er uddraget af dette digt.

DE SIDSTE SALMEARBEJDER
Efter en forholdsvis lang pavse kom der i 1864 et
nyt oplag, det ottende, af Festsalmer med 46 nye
numre (865-910), men egentlig kun med en ene
ste ny salme, »Øjne, I var lykkelige«. »Som dug
paa slagne enge« og »Velsignelse, al jordens tarv«
var to aar tidligere offentliggjort i Kirkelig Sam
ler. Ny begyndelse og tildels ny skikkelse fik
»Stiftet Guds søn har paa jorden et aandeligt
rige«. Nævnes maa ogsaa forkortelser af »Vor
Frelser, du som døde« og »Sov sødt, barnlille«.
De fleste af de nye salmer havde været optaget i
Sangværket eller andetsteds.
Men dette oplag er bemærkelsesværdigt, fordi
Grundtvig har foretaget et hovedeftersyn af hele
samlingen, indført nye tekstændringer, hvorved
han er naaet frem til den tekst, som blev staaende.
I 8 tilfælde var disse ændringer saa dybtgaaende,
at de nye tekster blev trykt som et lille tillæg til
oplaget, maaske ogsaa fordi det her drejede sig
om særlig kendte salmer.
Niende oplag udkom 1868. Det er forøget med
26 salmer, som alle tidligere havde været trykt,
især i Sangværket. I nogle af de tidligere optagne
er der atter ændringer, men ikke saa mange som
i 8. oplag.
Tiende oplag udkom 1870, forøget med 13 sal
mer, deriblandt »Alt hvad som fuglevinger fik«
fra 1851 og »Lille Guds barn, hvad skader dig«,
men f. eks. ikke en saa personlig salme som »Vor
Herre, til dig maa jeg ty«, som var trykt i Dansk
Kirketidende 1869. Det ser ud til, at Grundtvig
ikke har været ivrig efter at faa sine nyeste salmer
med i Festsalmer. Først naar tiden havde prøvet
dem, eller naar de havde vist sig brugbare hos
Rørdam, Fenger eller andetsteds, tog han dem
selv med. Tre af de tidligere optagne salmer var
her ændret saa meget, at den nye tekst fulgte paa
særlige blade, men i de andre var ændringerne
kun faa.
Dette var den sidste udgave af Festsalmer, som
udkom i Grundtvigs levetid. Det 11. oplag blev
besørget af C. J. Brandt, Grundtvigs efterfølger
ved Vartov. Hans navn er ikke nævnt, og i tek
sterne er der ikke foretaget ændringer, men sal
merne er blevet ordnet efter indholdet, hvorved
de har faaet nye numre, 1-331. Det var nødven
digt, fordi den stadige tilvækst i oplagene med-
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førte, at salmer om samme emne eller til samme
højtid kom til at staa spredt paa flere steder.
Det 12. oplag udkom 1874. Indholdet er uæn
dret, men navnet er nyt. Nu hedder det »N. F. S.
Grundtvigs Kirke-Salmebog. Festsalmer«, og bag
paa titelbladet staar »Ved C. J. Brandt«. Ikke
blot har 11. oplag ved den nye nummerering op
givet den forlængst forældede fiktion, at Festsalmer var et tillæg til E og ET, men nu har det nye
navn til 12. oplag betonet selvstændigheden ogsaa
i forhold til R, som var autoriseret i 1855, og til
RTi, som var tilføjet i 1873, og hvorved Brandt
selv havde været medarbejder. Vartov skulde alt
saa have sin særlige salmebog, og den fordoblede
sit oplag, idet den blev brugt i andre frimenig
heder og valgmenigheder, efterhaanden mange
steder forsynet med tillæg, hvorved den forgre
nede sig til lokalsalmebøger, der først igen blev
samlet til én (»Salmer«) i 1935. Omtalen af den
ne videre udvikling hører hjemme i en anden
sammenhæng.
Som det saa tydeligt viste sig ved Festsalmer,
arbejdede Grundtvig stadig videre med de salmer,
som forlængst var offentliggjort og tildels taget i
brug. Det gælder ogsaa indholdet af Sangværket
1837. Ved jubilæet i 1861 havde han tillige faaet
penge til en ny udgave. Den kom dog først 1868.
Han kalder den paa titelbladet »Anden uforan
drede Udgave«, men modificerer det med rette i
forordet saaledes: ».. . thi uagtet endeel Ord hist
og her er forandrede, er dog derved hverken frem
kommet andre Sange eller en anden Mening«.
Man burde maaske hellere sige det saadan: selv
om salmerne er de samme og har de samme num
re, saa er teksten dog ofte ændret og tilmed paa
en anden maade end i Festsalmer. Grundtvigs
salmetekster er derfor rige paa varianter, som
stammer fra ham selv.
Denne anden udgave er »Den danske Menighed
og navnlig mine præstelige Venner Gunni Busck
og Peter Fenger venligst tilegnet«. Den har tillige
et nyt titelblad forud for det nævnte: »Psalmer
og aandelige Sange af Nik. Fred. Sev. Grundtvig.
Første Deel. Sangværket«. Det peger fremad mod
anden del, ja videre frem til en udgave paa fire
bind, som har et saadant fælles titelblad forud for
det særlige.
»Sang-Værk til Den Danske Kirke-Skole« ud
kom 1870. Men det var ikke uden videre en fort
sættelse og fuldførelse af de to hæfter, som var
udkommet 1839-41. Meget i denne begyndelse
var udeladt, andet var ændret, og nyt var kom
met til. Som samling betragtet er det nærmest en
ny bog. Men dermed er ikke sagt, at de enkelte
digte er nye, tværtimod! En del af de første gaar
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helt tilbage til Theologisk Maanedsskrift og Kronike-Riim, andre har været offentliggjort i Hagens
samling, i Sangværket, ETR og ETF og Festsalmer. Navnlig bemærkes en række sange fra P. O.
Boisens »Bibelske og Kirkehistoriske Psalmer og
Sange for Skolen«, som udkom første gang 1853.
Grundtvigs svigersøn, som var lærer ved Dronnin
gens Asylskole, havde 1849 udgivet en samling
»Nye og gamle Viser af og for Danske Folk«,
hvorved adskillige af Grundtvigs nationale og fol
kelige sange blev udbredt i videre kredse. De bi
belske og kirkehistoriske sange havde han for en
stor del uddraget af de to hæfter af Sangværk II.
Dem havde han suppleret med tilsvarende stof,
som var hentet andre steder, og enkelte nye havde
han faaet fra Grundtvig. Da han sikkert har drøf
tet arbejdet med sin svigerfader, kan hans samling
betragtes som et sekretær-forarbejde til det ende
lige Sangværk II.
1873, aaret efter Grundtvigs død, udkom tredje
udgave af Sangværk I, ledsaget af en ny udgave
af Sangværk II, som ogsaa lidt misvisende kaldes
den tredje. Fjerde udgave af begge udkom 1883.
Femte udgave, som paa tiltelbladet kalder sig den
fjerde, udkom 1890.
Grundtvigs kapellan, Kristian Køster, havde
hjulpet ham ved udgivelsen af Sangværk I og II.
Men efter hans tidlige død blev arbejdet med den
videre udgivelse af salmerne overgivet til J. Kri
stian Madsen, som dengang var kateket ved Vor
Frelsers kirke, men 1873 bW sognepræst i Jelling
og forstander ved seminariet. Han naaede at drøf
te en del af teksterne med Grundtvig, som ogsaa
traf bestemmelse om, at det tredje bind af Sang
værket skulde ordnes efter kirkeaaret. De naaede
derimod ikke at bestemme, hvilke salmer, der
skulde i tredje del, og hvorledes de skulde forde
les paa søndagene, og hvilke salmer, der skulde i
fjerde del, der nærmest skulde samle sig om sakra
menterne og de kirkelige handlinger. Dette staar
altsaa for Madsens regning som ogsaa ortografien.
Tredje bind udkom 1873 med titlen »KirkeAaret i Salme-Sang«. Det indeholder 396 sange,
hvoraf mange er hidtil utrykte, andre samlede fra
Sangværket, for saa vidt som Grundtvig havde
givet dem en ny, ofte forkortet skikkelse, endelig
salmer fra Prøvehæftet, Festsalmer, ETR og ETF.
Fjerde bind udkom 1875 mcd titlen »KristenLivet i Salme-Sang« med 300 salmer, hentet fra
førnævnte kilder, blandt hvilke Grundtvigs bord
skuffe har leveret endnu flere bidrag end i det
foregaaende bind. Titlen, udvalget og ortografien
staar for Madsens regning. Bogen slutter med et
fællesregister over salmerne i alle fire bind. Paa
grund af den saglige ordning i disse to bind har
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der ikke kunnet tages hensyn til det kronologiske.
Men allerede ved udgivelsen af bind IV var det
klart, at der maatte komme endnu et bind med
grundtvigske læredigte og tillæg af salmer, som
burde have været med i tidligere afsnit. Der duk
kede stadig nye manuskripter op fra Grundtvigs
gemmer. Et femte bind med titlen »Efterslæt af
Grundtvigs Salmesang« udkom da 1881 med 356
sider læredigte og derefter tillæg af salmer til de
tidligere bind, ledsaget af ufærdige brudstykker,
som mentes at have værdi enten i sig selv eller
som varianter. Det tykke bind slutter med »Bidrag
til Grundtvigs Salmedigtnings Historie«, som in
deholder værdifulde oplysninger fra trykte og
utrykte kilder.
For udgivelsen af disse bind stod den grundt
vigske Salmefond. Selve arbejdet blev udført af
J. Kr. Madsen. Det er nu altsammen afløst af den
nye, mere videnskabelige udgave af Grundtvigs
Sangværk I-VI, 1944-64.

DE SIDSTE AAR
I Grundtvigs sidste aar begyndte helbredet at
svigte. I sommeren 1865 var han saa alvorligt syg,
at man frygtede, han skulde dø, men paa venne
mødet i september kunde han dog takke dem, der
var kommet for at samles med den gamle, der var
vendt tilbage fra dødens porte med kraft og røst
til stadig at forkynde livets ord.
Efterhaanden blev hans syn svækket, han læste
med lup, og han havde besvær med at gaa paa
grund af kroniske saar paa benene og vattersot.
Men i foraaret 1867 lægtes saarene, og hævelsen
i benene forsvandt pludseligt, det fortælles, at han
gik som en yngling. Palmesøndag gik han under
skriftetalen op og ned foran alteret, talte med
ualmindelig kraft og opfordrede hele menigheden
til at gaa til alters. Mange flere end de indtegnede
fulgte opfordringen, som senere blev gentaget, og
da enkedronning Caroline Amalie dog blev sid
dende, raabte han: »Hvor er dronningen af Dan
mark? Dronningen fra Sønden kom for at høre
Salomons visdom, og her er mere end Salomon.«
Enkedronningen og hendes hofdame gik op, og
efter syndsforladelsen sagde Grundtvig: »Nu er
der skænket fred til Danmark, lad saa prøjserne
komme!«
Mange var aldeles henrevne af hans prædiken,
andre var urolige for hans tilstand. Ved barnedaaben snakkede han med barnet, maaske fordi
det hed Ane Marie og var fra hans højskole Ma
rielyst. Ved altergangen blev han hjulpet af prof.
Fr. Hammerich og Ludvig Helweg, som først hav
17*
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de faaet ham til at love, at han vilde holde sig til
ritualet. Hele gudstjenesten kom til at vare fem
timer, og Grundtvig viste ingen tegn paa træthed.
Det er en af de mørkeste dage i mit liv, sagde
en af hans venner, da han gik fra Vartov. Men
den norske teolog Fasting, som havde været noget
tilbageholdende overfor Grundtvig, fandt, at det
var stort og majestætisk, og han vilde ikke und
være erindringen om denne dag.
De følgende dage blev tilstanden værre; det var
klart, at Grundtvig var sindssyg, dog med sving
ninger i hans tilstand, og hverken han eller hans
hustru erkendte det. Naar han dikterede sin af
skedsansøgning, var det fordi han havde overtraadt ritualet. Man fik ham dog fra at holde af
skedsprædiken langfredag, og da han efter næsten
en uges forløb kom under lægebehandling, lod og
saa fru Asta sig overbevise om hans sygdom, og
de flyttede til Frederiksdal, hvor de levede i ro og
ganske afsondrede. I september afgav P. A. Fen
ger og lægen en erklæring om, at Grundtvig var
saa rask, at han kunde passe sit embede; hans af
skedsansøgning blev annulleret, men det varede
alligevel et aars tid, inden han helt havde gen
vundet sin sundhed og koncentrationsevne. Efter
den tid besørgede han som nævnt endnu to ud
gaver af Festsalmer og de nye udgaver af Sang
værk I og II.
Den 5.-7. september 1871 fandt det fjerde nor
diske kirkemøde sted i København. Grundtvig
talte til den store forsamling om »nyrationalis
men«, som direkte vilde bekæmpe kristendom
men. Dagen efter, paa hans 88 aars fødselsdag,
samledes 5-600 af hans venner paa Store Tuborg,
hvor han havde boet siden 1867. Han talte til
dem om mellemtilstanden og det himmelske le
geme, hvormed vi skal iklædes efter døden (1.
Kor. 5, 1 ff).
1872 skrev han sin sidste salme, »Gammel nok
jeg nu er blevet«. Den 1. september prædikede
han i Vartov, talte kraftigt, og ingen tænkte paa,
at det kunde være sidste gang. Mandagen be
gyndte som sædvanligt. Hans kapellan og sønnen
Frederik skiftedes til at læse for ham af historiske
værker. Kl. 15 følte han sig træt og satte sig til
rette i lænestolen og »sov hen som sol i høst gaar
ned«.
Hans død gjorde et dybt indtryk i hele Norden
og naturligvis mest blandt vennerne i Danmark.
En datter af pastor C. F. Kisbye fortæller i et
interview i anledning af sin 100 aars fødselsdag
(Kr. Dagbi. 12. marts 1962): »Da Grundtvig
døde, var jeg 10 aar. Jeg husker aldeles tydeligt
en dag jeg kom ind i fars stue. Han gik op og ned
ad gulvet, voldsomt grædende. Jeg sagde intet.
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Men pludselig udbrød han: »Grundtvig er død«.
Der var planlagt et vennemøde til 10. sept. i
Kasino. Det blev udsat til den 12., og i stedet kom
vennerne fra hele landet til begravelse den 11.
sept. Jordefærden foregik fra Vor Frelsers kirke,
hvor ca. 300 af Danmarks præster var til stede
og dertil mange flere, end kirken kunde rumme.
Her talte F. E. Boisen, Peter Rørdam og P. A.
Fenger, som foretog jordpaakastelsen og derefter
citerede »Det livsens ord vi bygger paa«. Unge
præster bar den lyse egetræskiste ud til kirkedø
ren, hvor den blev modtaget af tilrejsende borgere
og bønder, som satte den paa ligvognen, og det
tusindtallige følge satte sig i bevægelse til tonerne
af G. Mathison-Hansens sørgemarsch. Man stand
sede ud for Vartov, hvor døren stod aaben, og
orgelet spillede, og hele den store skare brød ud
i »Krist stod op af døde«. 6-700 af følget rejste
med ekstratoget til Køge, hvorfra man under sal
mesang gik ud til Aasen, hvor Grundtvig skulde
hvile ved siden af fru Marie. Der sang man Ho
strups sang »Kimer, I klokker! nu sluktes en sol
over mulde«, og saa talte Fr. Hammerich, Bj.
Bjørnson og H. Sveistrup. Kisten blev sat ind i
gravhvælvingen, og følget passerede forbi. Det
sluttede med trosbekendelsen og »Guds fred er
mer end englevagt«.
Naturligvis blev vennemødet den næste dag
præget af Grundtvigs død. Her talte Ludv. Hel
weg, Vilh. Birkedahl, Th. Skat Rørdam, Ludv.
Schrøder, Bjørnson, Carl von Bergen fra Stock
holm, N. J. Termansen, Nordahl Rolfsen og pa
stor Domaas, begge fra Christiania, Andreas Leth,
Cornelius Appel og C. J. Brandt. Bjørnsons sang
»Ligesom vølven i Nordfolkets gry« blev sunget i
det mindste tre gange. Kort tid efter mødet blev
39 mindedigte og en række udtalelser fra hele
Norden udgivet med titlen »Mindeblomster paa
Biskop Grundtvigs Grav«.

LIDT KARAKTERISTIK
Hverken Grundtvigs virksomhed eller hans per
sonlighed kan bringes paa en enkelt formel. Han
var præst og forkynder, digter og salmedigter, hi
storiker, filolog, mytolog, kirkepolitiker, pædagog
og meget andet. Dertil kommer de mange facer i
hans udvikling: den fromme, lærelystne præste
søn; den vigtige skolediscipel; den nøgterne og
jordbundne, rationalistiske student, der optræder
som holbergsk epigon og skriver komiske skuespil;
den fortvivlede elsker, som kæmper mod sin util
ladelige kærlighed og vækkes til et møde med ro
mantikken og til genialt studium af den nordiske
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mytologi; den rasende odinsdyrker; den til døden
anfægtede teolog, som kæmper mod Satan for sin
sjæls salighed; den samvittighedsfulde kapellan,
som underviser bønderbørn; den tapre bibelkri
sten, som slaar sin samtid i hovedet med den hel
lige bog og verdenskrøniken; den folkelige histo
riefortæller og kristelige historiefilosof, som paa
et enkelt omraade (Bjowulf) er virkelig viden
skabsmand af format; den nationale, profetiske
digter, som skaber uovertrufne aandsværker; en
synernes mand, som for den mageløse sandheds
skyld ofrer sit embede og levebrød; en mand for
hvem det dog er umuligt at leve uden at være
præst og forkynder; en i sin tid betydningsløs po
litiker, hvis politiske tanker i den grad har præ
get det danske folk, at man kan sige, at forskellen
mellem de andre folk og os bestaar i Grundtvig.
Han var en mand, som stadig var i gæring og
fældede inappellable domme, inden gæringen var
afklaret. Hans liv var præget af kriser og gennem
brud, af opgør med sig selv, som undertiden fik
ham til offentligt at tilbagekalde, hvad han før
havde skrevet. Hans liv var fuldt af kampe mod
samtiden, som han angreb saa ubændigt og hen
synsløst, »fordi min harme over det forkerte væ
sen sædvanlig er langt større end min sorg«. Og
dog fik han en venneskare af kvalitet og omfang,
som ingen dansk mand har haft, og da han en
delig i en alder af 70-80 var vokset færdig, kunde
han stadig som en aandelig landsfader fra sin
lænestol uddele kristelige gaver til den danske
kirke, som de senere generationer har levet paa.
Vi er alle hans disciple, og han har desuden sta
dig sine særlige disciple, og selv den, som blot
hører til de første maa udbryde: Hvor finder man
magen til menneske!
Personlig kunde han være saa bøs, at man ikke
turde vove sig ind til ham, men han kunde ogsaa
være elskværdig og aandfuld, undertiden meget
veltalende, men da blev det let til en monolog.
Hans latter var umelodisk, hans vid var bidende,
men naar han i sine værker nøjes med smilet, er
han ofte uimodstaaelig.
Han var dansk som ingen anden, og dog følte
han selv, især naar han talte med Ingemann, at
denne var dansk, og han selv var »nordisk«, og
det er sandt, at der var mere klippe og fjæld i
ham end de fleste andre. Men han var saa dansk,
naar han skrev sine salmer, at selv de nordiske
brødrefolk ikke rigtig kunde finde ind til det in
derste og ikke rigtig fatte det særlige.
Somme tider kunde det se ud til, at han var
født paa et galt tidspunkt. Han skal selv engang
have sagt, at han var født 1000 aar for sent. Og
det var ikke bare kropsligt, at han sad som en ere
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mit i sit studerekammer. Men samtidig kunde han
aldeles identificere sig med Danmark, med fol
ket eller med historiens aand, som det nu passede
i sammenhængen. Det ser undertiden ud, som om
han indtil storhedsvanvid kredser om sig selv, naar
han indfletter sin skæbne i Danmarks historie,
som om folket og historien var afhængig af ham.
Han skriver dog ikke om sin selviske person eller
sit ydre liv, men om sin aand, og han følte sig
forpligtet til at vidne om det aandens liv, som
fyldte ham, og man maa derfor snarest sige, at
han brugte sin person som en lignelse i forkyn
delsen af sit profetiske eller nationale syn. Han
skriver til Ingemann 26. nov. 1824: »Man taler
allermindst om sig selv, naar man taler om sin
Aand«.
Til døden kaldte han sig selv skjald, naar han
saa ud over folket, - endog i tredje person:
Skjalden føler, skjalden siger! Han skelnede mel
lem skjald og digter. »Betragtningen af Oehlenschlagers værker lærte mig, at jeg er egentlig in
gen digter«. Det var han dog ogsaa, men han var
især skjald. Ser man bort fra romantikkens sprog
brug, som kaldte alle digtere skjalde (»og alle de
skjalde, han skænked ordets magt«), er det vel
saadan nu, at Grundtvig er den eneste af vore
salmedigtere, paa hvem ordet skjald passer.
Skjalden er en kæmpe, som synger med sværdet
i haanden. Man vilde ikke kalde Kingo skjald,
og endnu mindre Brorson. Vel var de begge stridsmænd. Kingo førte især sværdet mod sig selv,
Brorson tillige mod en folkekristendom, der reg
nede med at komme i Himlen uden omvendelse.
Ingen af dem var blot æolsharper, som lod vinden
spille paa deres strenge. De kunde begge sige,
hvad Grundtvig just siger om skjalden:
Du er livets kaarne spejder,
du er Herrens medarbejder.
Skjalden er i slægt med profeten. I sin nutids
situation har han et budskab at bringe ovenfra, et
lys over fortid og fremtid. Kan han forme det i
magtfuld sang, er han skjald. Og selv om man
endnu kan sige dette om andre end Grundtvig,
kommer der hos ham en ting til. Han lod sig ikke
blot som flere andre salmedigtere paavirke af
folkevisen, men han indførte den nordiske myto
logi i salmesproget. Andre salmister blæser i den
bibelske basun, men alene Grundtvig lader den
nordiske lur gjalde. Det kristelige haab har en
fjederham som Freja. Himlen er en borg saa
prud og grand, den ligner Gimle. Sang han i sin
ungdom
Høje Odin, hvide Krist,
slettet ud er eders tvist,

og fortrød det bittert faa aar senere, saa blev det
dog ved at staa fast for ham, at folkets myter er
udtryk for folkets aand, og skulde hans salme
digtning være dansk, just dansk, saa var ikke
blot bibelsproget, men ogsaa den nordiske myte
den rette klædedragt. Og maaske netop derfor
kan han ikke blot bære digtemavnet saa godt som
nogen anden, men ogsaa det nordiske skjaldenavn
frem for nogen anden. Man kan betragte et vers
som dette:
Sandelig, det var Guds Finger,
Som gav Bruden Ørne-Vinger,
Midt i Ørken Huus og Gaard,
Som gav Korsets Ord fra Østen
Kæmpe-Kraften, Kvinde-Røsten
Her blandt os i tusind Aar.
Den første halvdel af verset forstaas ikke, hvis
man ikke husker synet i Johs. Aab. 12, men det
bibelske er oversat til dansk, »Huus og Gaard«;
»Kæmpekraften« staar for det stærke, »Kvinde
røsten« for det milde; udsynet er tusindaarigt;
det hele vers er skjaldet; ingen anden kunde have
sagt det.
Men det maa indrømmes, at han ogsaa i sine
skjaldekvad, f. eks. »O kristelighed«, kunde rette
og ændre, som om han kun var digter. Heller
ikke skjalden foragter kunst og flid. Paa den an
den side maa det ogsaa indrømmes, at han ofte
hverken er skjald eller digter. Selv i en god salme
kan der være megen udenomssnak, og mange som
har præg af læredigte, kan være helt udtværede.
I saa fald har han foruden bibelen og den nordiske
myte en tredje sprogkilde: saa skriver han »sæl
landsk«.
Og saa maa man igen indrømme, at han kunde
fortætte sin stil til det lapidarisk mesterlige. Ind
skriften paa Oddens mindestøtte: »De snekker
mødtes i Kveld paa Hav« er med rette berømt.
Hans prosa blev ogsaa berømmet af samtiden,
især i hans ungdom. I alderdommen blev den
mere snakkende og vidtløftig.
Det har ikke kunnet undgaas, at væsentlige si
der af hans virksomhed og tankegang her er ble
vet forbigaaet af hensyn til salmerne. Paa mange
punkter maa det, som her er sagt, suppleres med
andre fremstillinger.

SALMERNE

NOGLE HOVEDSYNSPUNKTER
En populær betragtning har ladet vore tre store
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salmedigtere forpagte hver sin højtid. Brorson er
blevet julens sanger, Kingo paaskens og Grundt
vig pinsens. Men paa den ene side spænder Bror
son over meget mere end julen, f. eks. omvendel
sen, kristenlivets kamp og himmellængslen, og
Kingo spænder over meget mere end paasken,
f. eks. morgen- og aftensalmerne og evangeliesalmerne om Jesu liv. Paa den anden side er Grundt
vig lige saa meget julens sanger som Brorson
(Velkommen igen, Guds engle smaa; Kimer, I
klokker; Himlens morgenrøde; Venner, sagde
Guds engel blidt; og mange gendigtninger: Det
kimer nu til julefest; Lovet være du, Jesus Krist;
Et barn er fodt i Bethlehem; Et lidet barn saa
lysteligt; Glæden hun er født i dag; Lad det
klinge sødt i sky; Julen har englelyd). Og Grundt
vig er lige saa meget paaskens sanger som Kingo;
det gælder ogsaa naar vi tager lidelsen med (Føl
ger med til urtegaarden; Hvor er lammet, offer
lammet; Hil dig, frelser og forsoner; O du Guds
lam; Syng højt, min sjæl, om Jesu død; Lad vaje
højt vort kongeflag; Hør vor helligaftens bøn;
Krist stod op af døde; Opstanden er den Herre
Krist; Herren af søvne opvaagned, opsprang;
Paaske vi holde; Som foraarsolen morgenrød;
Verdens igenfødelse; Tag det sorte kors fra gra
ven; Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod). Men
naar vi kommer til pinsen overgaar Grundtvig
alle andre. Kingo og Brorson har enkelte gode
pinsesalmer, og Søren Jonæsøn kunde vel kaldes
vor hovedsanger om Helligaanden før Grundtvigs
tid, men fra 1837 er sammenligning med andre
udelukket.
Saa gælder det naturligvis ogsaa Grundtvig, at
han har skrevet om saa meget andet. Man maa
netop først og fremmest nævne hans alsidighed.
»Man skal være meget forsigtig med at sige, at
der mangler visse toner i Grundtvigs salmer«,
sagde professor V. Ammundsen til sine studenter,
»ser man nøje efter, findes de der allesammen«.
Det er ikke blot en systematisk alsidighed, som
stammer fra hans kirkehistoriske syn, der fik ham
til at hente stof hjem fra de forskellige folkeme
nigheder. Det er ogsaa en uvilkaarlig alsidighed,
som stammer fra hans modsætningsrige liv.
»Klynke og klage, har Grundtvig virkelig skrevet
den?« spurgte en missionsmand. Ja, han har op
levet den paa sin krop. Man har sagt, at Grundt
vig manglede syndserkendelse, men man kan hen
vise til »O, hvor er naadestolen« og mange andre.
P. Hjort sagde, at Grundtvig ikke var ydmyg nok
til at skrive egentlige salmer. Han kan næppe
kaldes ydmyg overfor mennesker, men f. eks. det
andet vers af »Gud Herren saa til jorden ned«
(Thi stod jeg som en synder her ...) vidner

GRUNDTVIG, N. F. S.

baade om syndserkendelse og ydmyghed overfor
Gud. Han mangler ofte det brorsonske om den
enkeltes liv med Gud og Kingos praktiske an
vendelse af evangeliet paa den enkelte sjæl, sagde
Martensen, men han pegede dog samtidig paa
»Sov sødt, barnlille« og »Urolige hjerte«. Grundt
vig selv sagde, at han var mere forkynder end
sjælesørger. Men han kan godt pege paa det
ømme sted: »Paa vort eget nat og dag stirrer vi
med velbehag, det forstyrrer freden«. Og det er
gribende, naar han pludselig udbryder, at hans
egensindighed er hans værste fjende, »den bliver
aldrig graa«. Det er dog ogsaa sjælesørgerisk in
dividuel forstaaelse, naar han beder: »Væk de dor
ske, styrk de svage, tugt de trygge, fryd de spage«.
I det foregaaende er Grundtvig betegnet som
skjald paa grund af det vikingeagtige og oldnordi
ske i hans natur. Men han kan godt som Bror
son være en Jesu trubadur; han har skrevet en af
vore mest hengivne kærlighedssange til Jesus:
Jesus Kristus, Frelser-Manden
Er mit Hjertes eet og alt,
Jesus, dig og ingen Anden
Hjertets Dyb har Brudgom kaldt,
Nynner, synger: Herre mild!
Nu og evig, som du vil.
Her er det menigheden og ikke som saa ofte hos
Brorson den enkelte sjæl, der er Jesu brud, og
dog er den blevet udelukket af salmebøgerne. Det
skal være prof. Fr. Nielsen, som hindrede den i
at komme med i KH, og det var kirkeminister
Hermansen, som hindrede dens optagelse i D,
skønt man i Sønderjylland havde sunget den med
glæde efter SS.
Foruden alsidigheden maa man nævne noget,
som synes at være modsat, nemlig det ensartede
præg, der er over Grundtvigs salmer. Det betyder
ikke, at deres kvalitet er ensartet; der er ikke
alene guld og sølv, men ogsaa hø og hakkelse.
Men ensartetheden gælder alligevel baade til
bagevendende tankegange, billedsprog og ord
valg, maaden at sige tingene paa eller vende om
paa ordene, snart rede tankerne bredt ud eller
knytte dem sammen i en knude (»thi fornyes kan,
som flyes, kun hvad gammelt end er til«). Dertil
kommer nye ord og billeder fra den oldnordiske
litteratur. Med dette særpræg taler han kongeligt,
naar han i »Lovsynger Herren« gendigter Ps. 103.
Men selv naar han aflægger al pragt og beder
ganske jævnt og inderligt
O du, som skabte Hjerte mit,
det dybe, underfulde,
o dan det efter Hjerte dit
til Himmel-Speil i Mulde,
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kan man aldeles tydeligt høre, at det er Grundt
vig. Ikke blot skabertanken i de to første linjer
og den særlige benævnelse for helliggørelsen i de
to sidste, men rimet og ordstillingen »Hjerte mit«
og »Hjerte dit« er umiskendelig. Hans signatur
er maaske endda tydeligere i hans mindre gode
produkter. Han har saaledes sin egen salmetone,
som var skyld i, at mange i samtiden ikke vilde
anerkende hans digte som salmer. Efter hundrede
aars forløb er just denne tone blevet anerkendt
som den særligt danske, og vi har i stigende grad
kunnet tilegne os ogsaa de mest særprægede af
hans salmer.
Foruden det alsidige og det ensartede ved denne
digtning vil der være grund til at pege paa nogle
af de mest originale grupper. Her maa dødssal
merne nævnes som de mest ejendommelige og
hjertegribende. Kingo møder døden med fortrøst
ning paa grund af Jesu død og opstandelse.
Brorson synger med himmellængsel: »Jeg dør
med frydetanker«. Grundtvig synger om døden
med afsky og had, men naturligvis med tro paa
dødens overvinder. Blodet isner i hans bryst,
naar han føler sin hedenfart nær. Døden er inde
i hans hjerte, det er en fortvivlet sag. Døden har
en istaphaand. »Men kommer de fingre til hjer
terne nær, da bæver de kæmper saa bolde«.
Maaske er »At sige verden ret farvel« hans mest
personlige salme. Tonen og følelsen i hans salmer
om døden er noget enestaaende, ikke blot i dansk
salmehistorie, men i verden. Det skal dog ikke
glemmes, at han har skrevet »Er livet alt lifligt
hemeden«, som Brorson ogsaa kunde have skrevet
med undtagelse af første linje. Og han har skrevet
to saa blide dødsalmer som »En liden stund« og
»Som dug paa slagne enge«, hvoraf den første
rummer den trøst, at dødens søvn kun varer kort,
og den anden ret beset handler om virkningen af
»livets ord«.
Dette maa ikke forstaas saaledes, at Grundtvig
ogsaa kunde skrive fortræffelige salmer om dette
emne. Døden var for ham ikke et emne som an
dre, men en fjende, som aldrig lod ham i fred, og
som en livets elsker altid maatte have front imod.
»Døden træder paa hver daad«. Man sporer det
overalt i hans salmer. Derfor frygtede han i sam
talen med Marheineke 1836 for at komme ind
paa den spekulative teologis »modsætninger«, f.
eks. mellem lænken og væren. »Hvi vil De fryg
te?« sagde Marheineke. Grundtvig svarede: »Jeg
frygter for mig selv. For mig er Hovedmodsætnin
gen mellem Liv og Død«. Han frygtede næppe
for at fortabe sig i spekulationen og glemme det
eksistentielle. Nej, hans hjerte var en valplads,
hvor liv og død kæmpede, og spændingen var saa
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stærk, at hans personlighed kunde sprænges. Ved
at blotte modsætningen frygtede han for sig selv,
skønt han vidste, at »livet vandt dog overhaand«
paaskemorgen.
Derfor synger han: »Det klinger helt sært:
mellem Dødningebeen en Urt imod Døden at
finde«. Men det er virkelig sandt: »Livstræet fæ
sted i Graven rod«, i Kristi grav. Overvinderens
liv podes ind hos os i daaben, derfor mange daabssalmer, det næres i nadveren, derfor mange nad
versalmer og mange hentydninger til daab og nad
ver overalt i salmerne. Dette Kristusliv i os plejes
af den tredje person i treenigheden, Helligaanden,
og dermed er vi ved den anden store, dybt ori
ginale gruppe, salmerne om pinsen og Hellig
aanden.
Ogsaa her er der stor alsidighed, men de fleste
handler just om Helligaandens sjælesørgervirksomhed (Kærligheds og sandheds aand; Gud Hel
ligaand, vor trøstermand; Talsmand som paa jor
derige; Helligaanden trindt paa jord; Du, som
den store pinsedag; Gud Helligaand, o kom;
Kom, Gud Helligaand, kom brat; Gud Hellig
aand, vor igenføder; Bøj, o Helligaand, os alle).
Det vilde ikke ligne Grundtvig, om han ikke ogsaa
havde skrevet bibelhistoriske salmer om pinsen
(Vanæret vor drot kom i sin grav; Sidder rolig
i Jerusalem; Apostlene sad i Jerusalem). Frem
for alt tænker de fleste nok paa de særlig festlige,
»I al sin glans nu straaler solen«, efter Bjørnsons
mening det skønneste danske digt, og »Du, som
gaar ud fra den levende Gud«. De tænker paa, at
nu kom vor pinseliljetid, og nu er det morgen i
maj, naar det grønnes. Men det dybeste i disse
to salmer og i »Var I ikke galilæer« er even
tyret om Helligaanden som evangeliets bærer og
kirkens bygmester, om »folket, som fødtes en pin
sedag og aldrig kan døden smage«.
Fra dødningehjem fører Aanden os ind i kirken,
hvorom Grundtvig gjorde den mageløse opda
gelse, at den findes, hvor troen bekendes, det lille
ord af vor Herres egen mund, hvor daab og nad
ver æres og Fadervor bedes. De ting har altid
været den sande kristentros kendemærker. Guds
kære barn, kirken, har mange navne. Den kaldes
et aandeligt rige (Stiftet Guds Søn); det er vid
underligst af alt paa jord, og det er midt iblandt
os. I den mestersalme, hvor riget kaldes »Kriste
lighed«, kaster vi et kort blik ned til isgangen un
der broen (atter isen som dødens symbol) og be
sinder os paa, at tro, haab og kærlighed (og Gud
selv er kærlighed) leder os ind i riget allerede
her og nu. Kirken, det gamle hus, er bygget i vort
fædreland (Tusind aar stod Kristi kirke; Herren
taler: Øer, hører), men den er ogsaa almindelig,
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et hedehus for alle folk. Kirken sammenlignes
snart med en barnemoder, snart med et nyt Je
rusalem, som »den gamle af dage«, højhedens
Gud, beskytter. Herren besøger sit folk, som der
for ikke skal foragte de ringe dage, men lære at
synge Sions sang, f. eks. at alt staar i Guds fa
derhaand, og det er saa yndigt at følges ad paa
den banede vej til Himlen. - Alle disse skjulte
og aabenlyse citater fra salmerne om kirken, røber
denne gruppes mangfoldighed.
Grundtvigs salmer er gennemtrængt af bibel
ord eller skjulte hentydninger til skriften. Et dun
kelt udtryk bliver klart, hvis man opdager det bi
belsted, som det bygger paa. Naturligvis kommer
bibelen endnu tydeligere til orde i de direkte
gendigtninger, lige fra ungdommens »Som tør
stige hjort monne skrige« til manddommens »Giv
mig, Gud, en salmetunge«, »Hyggelig, rolig« og
»Blomstre som en rosengaard«. De nytestament
lige gendigtninge har præg af evangeliesalmer
med folkelig genfortælling og udlægning (Dejlig
er den himmel blaa; Vor Herre han er en konge
stor; I Nazaret i trange kaar; Der sad en fisker
saa tankefuld; En sædemand gik ud at saa; Kvin
delil, din tro er stor; Hører I, vor Herre kalder;
Med straalekrans om tinde).
Grundtvig siger selv, at han er mere oldnor
disk end dansk, »alt for haardhændet for hjerte
folket«. Men han er saa mild som en moder, naar
han trøster den sørgende (Han, som har hjulpet
hidindtil), den bekymrede (Lille Guds barn,
hvad skader dig), et folk i aandelig nød (Stille,
stille, Sions døtre smaa) eller i fare og trængsel
(Est du modfalden, kære ven).
Grundtvigs egen salmebog fik navnet Festsalmer, fordi begyndelsen til den var salmer til de
tre store højtider. Men med rette blev navnet be
varet, skønt samlingen voksede til en alsidig sal
mebog. Thi det er igen noget særligt ved et meget
stort antal af Grundtvigs salmer, at der er en
stor festglans over dem. Der gaar lys ud fra hans
sang.
En saadan alsidig rigdom har, saavidt mig be
kendt, ikke nogen anden salmedigter i verden
skabt. Om en haandfuld af hans bedste salmer
kan det ogsaa siges, at næppe noget andet folk
har magen.
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GRUNDTVIGS SALMER I DE DANSKE SALMEBØGER
Der er tilstræbt en adskillelse mellem originale
salmer, oversættelser efter fremmede sprog og be
arbejdelser af ældre danske salmer eller over
sættelser. Men grænserne er ikke skarpe. En sal
me, der praktisk talt er original, regnes her for
oversættelse, hvis den dog er af fremsproglig af
stamning. Men gendigtninge af bibelske salmer
regnes for originale. Som bearbejdelser regnes
ikke blot væsentlige ændringer af originale dan
ske salmer, men ogsaa af ældre oversættelser, naar
det skønnes, at Grundtvig kun har haft den dan

I. ORIGINALE
Af diendes og spædes mund
Aftensukket, nattegraaden
(Ene i den vide verden)
Alfader! Du, hvis navn i Nord
Alle mine kilder skal være i dig
Almindelig er Kristi kirke
Alterlyset i Herrens hus
Alt hvad som fuglevinger fik
Alt staar i Guds faderhaand
Apostlene sad i Jerusalem
At sige verden ret farvel
Barnelivets favre dage
Blomstre som en rosengaard
Bøj, o Helligaand, os alle
(Ak, du store sjæle-sørger)
Dejlig er den himmel blaa
Dejligt er synet og liftigt, hvor
Denne er dagen, som Herren har gjort
Den lyse dag forgangen er, den
Der er en vej
Der sad en fisker saa tankefuld
Det er saa yndigt at følges ad for
Det er saa yndigt at følges ad, hvor
Det himmelsk klang i englekor
Det livets ord vi bygger paa
Dig rummer ej Himle
Du gamle af dage
(Hvor er dog din naade)
Du, som den store pinsedag
Dybt fornedres skal enhver
Døden er den sidste fjende
Ej hærens tal gør sejerrig
En dør sig aabner i vor daab
Ene om raadet er ene om sorgen
Engel, hvor jeg har dig kær
En liden stund
En sædemand gik ud at saa
Er (Est) du modfalden, kære ven

ske tekst for øje. Salmer, hvori Grundtvig kun har
foretaget mindre ændringer, tælles slet ikke med,
men grænsen er sat efter et skøn, som ikke helt
falder sammen med forfatterangivelserne i D.
Trods bedst muligt skøn kan visse salmer dog an
bringes anderledes, nogle kan udelades, og andre
kan optages. En sammentælling er derfor usikker.
Tilmed er nogle salmer nævnt to gange, hvis de
er delt, eller hvis et enkeltvers nogle steder op
træder som selvstændig salme. SS betyder tilføjel
ser til N.
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268

N

632

308

689

5°5

617
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575
572
665
545

>49
395

975

148

635
548
637
581

88

■■3
642

574

661
439
675
142

733
694

633
592

650
616
595
56

368
724
338
127
738
342
638
291
299

432

655

670

297

633

804

627

665

253
54°
637

633
170
602

667
668
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■34
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113
287
736
649
985
877
835
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982

KH
625

972

550

697

333

595

100
288

273

N
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D

670

641

673

539

25'
5'2

305

663
240

•78

879

300

910

4'9

675

0

822

0

678
781

389

128
90

593

627

4
733

136

110
842

48

674

303

755

501

503
682
3°7

607
9"

908
361

617

611

108
683

345

273

4"

575

676
265
250
434

67

487

398

1
354

309

261

334
907

359

310

'37

408
493
763

387
829
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32
5'9

388

686

28
407

355

278
452

575
538
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668

612

433

492

355
97'
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Er livet alt lifligt herneden
Evig sand er Herrens tale
Foragter ej de ringe dage
For dig, o Herre, som dage kun
Fra Himlen kom den Helligaand
Fred med dig! er Herrens tale
Fred til bod for bittert savn
Fuglen har rede, og ræven har grav
Giv mig, Gud, en salmetunge
Gode (Søde) Gud, din engleskare
Godt og ondt i lys og mørke
Gud! Danmark, lukt med bølgen blaa
(Vi bølgen pløie helst med fred)
Gud, du fra dine de herlige
Gud Helligaand, vor igenføder
Gud Helligaand, vor trøstermand
Gud Herren saa til jorden ned
Guds engle i flok! synger lifligt
Guds fred er mer end englevagt
Guds-husets dør er i vor daab
Guds menighed, syng for vor skaber
Guds ord blev aldrig bundet
Guds ord det er vort arvegods
Guds rige lignes ved et frø
Guds Aand er kraftbeviset
Gud, vi er i gode hænder
Gaar det, Herre, som jeg vil
Han, som har hjulpet hidindtil
Han, som paa jorden bejler
Har haand du lagt paa Herrens plov
Har vi toppet, maa vi dale
Helligaanden trindt paa jord
Her mødes alle veje
Herre, hvor skal vi gaa hen
Herren god, som uden grænser
Herren han har besøgt sit folk
Herrens røst var over vandet
Herren taler: Øer, hører
Himlene, Herre, fortælle din ære
Himlens morgenrøde
Huset, som Gud har bygt
Hvem der smile kan ad døden
Hvor er lammet, offerlammet
Hvor Gud sit hus ej bygge vil
(Til det Guds ord)
Hyggelig, rolig
Hyrden er een, og saa hans hjord
Højhedens Gud, som kom herned
Hører I? Vorherre kalder
I al sin glans nu straaler solen
I dag paa apostolisk vis
I Nazaret i trange kaar
Intet saa stort, han det jo kan
Jeg tror det, min genløser
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362

692
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339

694
695
696

365
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698
7°3

346

283
702
605

124
440

734

815
632

213

743
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725

403

906

I l6
788
576

83
735

164
292
378
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350

'43

300
940

295

615

428
160
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702
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684
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'45
247
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294
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Jeg ved en blomst saa favr og fin
Jeg ved et lille Himmerig
Jesus, at du blev min broder
Jesus, Dødens overvinder
Jesus er navnet mageløst
Jesus! Frelser og befrier
Jesus, himmelfaren
Jesus Kristus, frelsermanden
Jesus, se til os i naade
Juleaften, du er skøn
Kimer, I klokker
Kirkeklokke, mellem ædle malme
Kirken den er et gammelt hus
Kirken er som Himmerige
Klynke og klage
Kom, følg i aanden med
Kom igen nu, Jesus søde
Kommer hid kun med de smaa
(Jesus kalder ad de smaa)
Kraften fra det høje
Kvindelil, din tro er stor
Kærlighed er lysets kilde
Lad kun elementer smelte
(Hvad har kirken her tilbage)
Lille Guds barn, hvad skader dig
Lover Gud, i kristne fromme
Lov og tak og evig ære ofre vi
Lovsynger Herren, min mund og
Luk øjne op, al kristenhed
Lyksaligt det folk, som har øre
Lyslevende fra Himmerig
Løgnens fader vi forsage
Manden i (af) muld, som er baaret
Med den enbaarnes herlighed
Med straalekrans om tinde
Midt iblandt os er Guds rige
Min mund og mit hjerte
Mit lys i mørke, Jesus sød
Morgenstund har guld i mund, for
Nu falmer skoven trindt om land
Nu staar sjælen op af døde
(Jesus, hvor er du dog henne)
Naaden hun er af kongeblod
O dejlige land
O Guddoms-sol, fuldstærk og blid
O Gud ske lov for naadens ord
(I Nazaret i trange kaar)
O Gud, vi falder dig til fode
O, hvor er naade-stolen
O kristelighed
Op til Guds hus vi gaa
Paa Guds naade
Paaskeblomst, hvad vil du her
Paaskemorgen slukker sorgen
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285
949
597
598
657
599
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421

577

580
104
105
253

SS

7*3
82
7H
165

D
736
281
586
479
47
48
214

7.8
556
660
123
674
307
370
5*3
114

583
585

7°9

346

276

667
624

286
i73
558

602
606
59i
286
687
759
618

721
219
722
723

82
726
280
288
460
122

871
606

325

537
3*9
576

183

600

331
112

305

399
729
73°

388

453
245
733
466

248

656

354

373

734
282

243
138
608

35
302
54
3
209
335
57
411

661
626
686
706
968
585
63

294

695

650

186
3”
341
554
63
50

948

481

974

615
426

614

738
221
743
557
606
5°4

748

125
'49
278
355
610
698
677
373
595
649
495

29

457

589

44'
445
279
376
458
206
200
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Rejs op dit hoved, al kristenhed
Sejervindersken paa jorden
Sin vogn gør han af skyer blaa
Som dug paa slagne enge
Som foraarssolen morgenrød
Som hjerter slaa i glædens stund
Som hønen klukker mindelig
Som markens blomst henvisner fage
Som tørstige hjort monne skrige
Sov sødt, barnlille
Stat op i gry, min Gud, stat op
Stiftet Guds søn har paa jorden
Stod med Krist vi op af døde
Stol du kun paa dit Fadervor
Syndernes forladelse
Syng med os baade mark og skov
Søndag er vor Herres dag
Søndag morgen fra de døde
Sørger ej for dem, der sove
Tag det sorte kors fra graven
Talsmand, som paa jorderige
Tegn skal der ske for dommedag
Til klart Guds ansigt vi skal se
Trods længselens smerte
Tusind aar stod Kristi kirke
Tør end nogen ihukomme
Udrundne er de gamle dage
Urolige hjerte
Usporlig er vor Herres vej
Vaj nu, korsets flag, paa voven
Vanæret vor drot kom i sin grav
Var I ikke galilæer
Velkommen igen, Guds engle smaa
Velsignelse, al jordens tarv
Venner, lad kun skyer graane
Venner, sagde Guds engel blidt
Verden, o verden, hvi frister du mig
Vidunderligst af alt paa jord
Vor alderdoms trøst og støttestav
Vor Herre han er en konge stor
Vor Herre, til dig maa jeg ty
Vort løsen er vor tro og daab
Øjne, I var lykkelige
Aanden opgav enkesønnen
Aaret, som i dag oprinderII.
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KH
268

N
570

663
805
648

265
447
243

169
622

726

4'3
45i
586
95
266
264

RT2

SS

770

D
229
486
223
624
204

295
386
791
594
659
664
960
77°
947
823
357
564
228
269

775
• 70
366

523
5>2

777
778

9°4

912

3'8
342
326
332

789
790
79'
792

830
896

601
33
259

795
796
797

293
705
696

752

666
146
727
901
610
850
685
849
614
288

5'6
619

398
399
446
242
283

723
6oq

77 •
772

909
881

296
•44
420
274
•43
101
312
99
•55

839

344
181
,84
43

897

25'

861
9'5

122
337

625

784
36
785
786
•95
198

798
588
801
802
803
5*4
805
807
811
812
814
625

375
623
377
488
61
276
537
553
457
37'
372
654
207
25'
343
356
282
306
344
39
•5
220
236
242
81
387
235
86
526
277
5'4
"9
5*9
406
142
130
669

II. OVERSÆTTELSER
At komme, Jesus, dig ihu
Brat, Herre Jesus, blandt dine
(Kom, lad os tømme et bæger paany)
Det kimer nu til julefest
Det lakker nu ad aften brat

21

42
;i8

639
57
235

212
76
353
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RTi
677

RT2

680
604

KH
299

N

285

176

SS
661

60

•31
863
869
886
862

735
77i
676
74i
681
682
963
891
690
683
673

214
127
438
79.5
648
3°4
279
524
230
3>9
300
298

676
66

156
88
679
737
742,4

681
680
226
685
59i
688
689
138

320

350
207

636
219
223

890
739
629
640
662

229
236
453
'95
209

D
245
426
248
95
84
80

62
225

260
262
436
221
660
275
267
'94
402
167

274
"5
263
■34
146

188
191
'57
170

166

675
669
660
671
608
774

724
306
255
301
128
228
130
225

141
645
870

182
726
180
731
74
736
5'9

09
981

620
366
277

74'
C
O

347
268

00

Drag ind ad disse porte
Du er vor skat, o Jesus sød
Du, som gaar ud fra den levende Gud
En sød og liflig klang
Et lidet barn saa lysteligt
Fra Himlen højt kom jeg nu her
Fra Himlen kom en engel klar
Frisk op, du kristen-menighed
Følger med til urtegaarden
Glæden hun er født i dag
Glæderig og underfuld
Gud Fader god i Himmerig
(Gud, giv os dagligt brød i dag)
Gud Faders runde, milde haand
Gud Faders Søn gik hjem til sit
Gud Helligaand, o kom
Gud Helligaand, opfyld med lyst
Guds Søn kom ned fra Himmerig
Halleluja for lysets drot
Helgen her og helgen hisset
Helligaand, hør hvad vi bede
Helligaand, vor sorg du slukke
Herren af søvne opvaagned, opsprang
(Denne er dagen)
Herren strækker ud sin arm
Hil dig, Frelser og forsoner
Himlene, Talsmand, fortælle din ære
Hør vor helligaftens bøn
I dødens baand vor Frelser laa
I dødens stund tænk først og sidst
Ind i haven Jesus gik
Jesus, dine dybe vunder
Jesus i det høje troner
(Højtidsdagen, højhedsgangen)
Kom, Gud Faders Aand fuldgod
Kom, Gud Helligaand, kom brat
Kommer, sjæle, dyrekøbte
Kærligheds og sandheds Aand
Lad det klinge sødt i sky
Lad vaje højt vort kongeflag
Lovet være du, Jesus Krist
Lær os, Frelser, livets væld
(Kristus, vor genløser blid)
Med fred og fryd jeg farer hen
Med sin alabasterkrukke
Med sorgen og klagen hold maade, du
Mindes vi en fuldtro ven
Nu bede vi den Helligaand
Nu fryde sig hver kristen mand
O du Guds lam
O, kommer hid dog til Guds Søn
O, lad din Aand nu med os være
Opstanden er den Herre Krist
Optagen er i herlighed
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213
249
94
184
89
180
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O store Gud, vi love dig
O, Søn af verdens skaber god
(Fra Himlen højt kom jeg nu her)
Paa alle dine veje
Paa Jerusalem det nye
Paaske vi holde
Samtlig her vi helligholde
Sidder rolig i Jerusalem
Som et stille offerlam
Stjernernes skaber og Himmelens drot
Syng højt, min sjæl, om Jesu død
Til Himmels for den ærens drot
Var Gud ej med os denne stund
Verdens igenfødelse
Vor Frelser, ved dit naadebord
Vor Herre Jesus, Gud og mand
Vor Herre kom til Jordans flod
Vor Herres Jesu mindefest

R
2

RTi

RT2

KH
2

N

SS

I)
9

765

33
289
201

864
832
284

688

34
31?

222

892
34
887

237
i73

216
76

209
238

780

224
254

171

235

•59

744
235

183
215
298
205

7'7
984
878
346

6l I

629
382

295

425

132
369
5
437
215

87

»7

224

329
647
402

2>5
216
549
474
109

290
287
621
367

110
89

172
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III. BEARBEJDELSER
Af højheden oprunden er
Ak, levende Gud, jeg bekender for dig
Al den ganske kristenhed
De knælede med ja mod ja
Den bitre død dig trængte
Den helt, som knuste dødens magt
Den kristne kirkes alderdom
Den kristne kirkes skønne navn
Den nærmer sig, den time forudsat
Den signede dag med fryd vi ser
Den ædelsten saa rosenrød
Det er min trøst, mit haab, min ære
Det hellige kors, vor Herre han bar
Det runde himlens stjernetelt
Dig, alles Fader, livets Gud
Dig vandre vi saa gerne med
Din kirke, gode Gud
Din kirke-mark, o Gud
Din Aand, o Gud, har ført dit ord
Du ledte frem, al godheds Gud
Du, som os af naade stor
En søndagmorgen kvinder tre
Et barn er født i Bethlehem
Et helligt liv, en salig død
Frygt, mit barn, den sande Gud
Gud aldrig dem forlader
(Hvi vil du dig klage)
Guds godhed vil vi prise
Herrens røst, som aldrig brister
Her vil ties, her vil bies
Hvad kan os komme til for nød
Hvo ikkun lader Herren raade

i53

816
7"
573

865

381
639

643

185

239
282
806
74
856
633
6l I

111
223
156

379
480
876
366
378

83
166

725
749
202

436
404
126
•53
360

143
166
375

140
59
672

85
116
34

52
758
515
289
828

36
584
598
• 76
23

356
445

667
528
496
27
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Hvor dejlig skal Guds kirke staa
Hvo ved, hvornaar mit liv har ende
Hører til, I høje Himle
Ingen er saa stor en synder
Jeg arme synder træde maa
Jesus, Krist, du gav mig livet
Jesus, som skal verden dømme
Julen har englelyd
Klar op, vort hjerte, sjæl og sind
Kom, Helligaand, vor trøstermand
(Den idræt Gud er tækkelig)
Kom, sandheds Aand, og vidne giv
Krist stod op af døde
Lad denne dag, 0 milde Gud
Lyksalig hvo som frygter Gud
Maria hun var en jomfru ren
Mig lyster nu at træde
Min Jesus, lad mit hjerte faa
Mæt min sjæl, 0 Jesus sød
Naglet til et kors paa jorden
Nu kom der bud fra englekor
Naar i den største nød vi staa
Naar mit øje
O Fader god af evighed
(Stormægtige paa jordens bold)
O gode Gud, din kærlighed
O held os, at vi kende dig
O hjertekære Jesus Krist
O Jesus, for din pine
Om Himmerigs rige vi tales ved
Op dog, Sion, ser du ej
Op, I kristne, ruster eder
Som aldrig saa lang er nogen dag
Stormægtige paa jordens bold
Søde Jesus, Davids rod
Saa vil vi nu sige hverandre farvel
Under korset stod med smerte
Vel mødt, I kristne fromme
Verdens børn har mangt et sted
Vor Frelser, du som døde
Vær velkommer, Herrens aar (adv)
Vær velkommen, Herrens aar (nyt)
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233
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258
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357
442
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172
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377
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138
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206
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277
379
747
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52

767

80

579
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123
189
422
169
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564
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253
889

210
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812
757
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324
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412
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840
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424
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782
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69
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Her er der optalt 182 originale salmer, 71 oversæt
telser og 71 bearbejdelser, ialt 324. Det første tal
burde reelt være større, de to næste tilsvarende
mindre, fordi Grundtvig saa ofte fjerner sig helt
fra sit forlæg. Men skønt tallene er lidt flydende,
giver de dog et klart billede af udviklingen.
Mynster optog 1845 i ET 4 originale salmer og
gjorde brug af 1 bearbejdelse. De udgjorde 8,6 %
af antallet i det lille tillæg. 1855 optog R 33 ori

R

381
■77

66
664
101

268

ginale, 16 oversættelser og 27 bearbejdelser, ialt
13,6 %. Det store gennembrud af originale grundtvigsalmer kom 1873 med RTi, hvor der var 78
originale, 29 oversættelser og 18 bearbejdelser.
Stigningen fortsattes i 1890 med RT2, som til
føjede 36 originale, 19 oversættelser og 14 bear
bejdelser. Tilsammen er der altsaa i R med de to
tillæg 147 originale, 64 oversættelser og 59 bear
bejdelser, ialt 270, som udgør 27,2 %■ KH foretog
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i 1897 en koncentration af det store opsamlede
stof; grundtvigsalmerne blev skaaret ned til 126
originale, 47 oversættelser og 49 bearbejdelser;
men procentvis var det dog en stigning til 32,9 %
af bogens indhold.
I Sønderjylland var antallet af grundtvigsalmer
i N (1889) noget mindre end samtidig i konge
riget, nemlig 55 originale, 30 oversættelser og 30
bearbejdelser, ialt 18,4%. I tillægget (SS 1925)
voksede antallet ved overførsel fra KH med 74
originale, 18 oversættelser og 9 bearbejdelser, til
ialt 216, som udgjorde 26,5 %.

I D er yderligere optaget salmer, som hidtil
kun har været i brug i de grundtvigske valg- og
frimenigheder. Der er 164 originale, 57 oversæt
telser og 47 bearbejdelser, ialt 268, som udgør
35.6 %•
I Norge har La 28 originale, 8 oversættelser, 1
bearbejdelse, ialt 37. Hauge har ialt 17. La rev
har 44 originale og 13 oversættelser. Nynorsk har
35 originale og 5 oversættelser, som er oversat til
nynorsk, men dertil kommer 8 originale og 1 over
sættelse, som er optaget i rigsmaalstillægget, ialt
49-

I DE NORSKE SALMEBØGER

For deg, vaar Herre, aartusund er (Blix).
Nynorsk 117.
Fra Himlen kom den Hellig-Aand.
ChriaT 600.
Fraa himmelen Guds Ånde for (Blix)
Nynorsk 335.
Fred til Bod for bittert Savn.
La 92. Hauge 197. La rev 63.
Fred til bot for saknad saar (Skard).
Nynorsk 51.
Give Gud, jeg efterhaanden.
(Kom igen nu, Jesus søde).
La 185. La rev 178. Nynorsk 748.
Giv mig, Gud, en Psalmetunge.
Hauge 499.
Guds Engle sang i Stjernetal.
La 142.
Guds englar song i stjernetal (Støylen).
Nynorsk 96.
Guds Menighed, syng for vor Skaber i Løn.
Hauge 500. La rev 29.
Guds kyrkjefolk, syng for vaar skapar med von
(Støylen).
Nynorsk 34.
Guds Ord det er vort Arvegods.
La 44. Hauge 348. La rev 684.
Guds ord det er vaar fedrearv (Blix).
Nynorsk 535. La rev 685.
Han som har hjulpet hitinntil.
La rev 272.
Har hånd du lagt på Herrens plog.
La rev 475.
Hev hånd du lagt paa Herrens plog (Hovden).
Nynorsk 367.
Her ei ties, her indvies.
La 590. La rev 724.
Her skal fjelgast, her skal helgast (Hovden).
Nynorsk 580.
Her mødes alle Veie.
La 630. La rev 741. Nynorsk 879.
Herre, hvor skal vi gaa hen.

I. Originale
Al den ganske Kristenhed.
La 296.
Alt staar i Guds Faderhaand.
Hauge 88. La rev 880.
Alt stend i Guds faderhånd (Skard).
Nynorsk 703.
Apostlerne sad i Jerusalem.
La 435. La rev 442. Nynorsk 805.
At sige Verden ret Farvel.
La 547. Hauge 554. La rev 602 (Å sie verden).
Aa segja verdi rett farvel (Næss og Skard).
Nynorsk 475.
Barndomstid, dei fagre dagar (Blix).
Nynorsk 142.
Bli barn igjen på Jesu ord.
(Bliv Barn igien. Sangv. IV, 24)
La rev 177.
Blomstre som en rosengård.
La rev 103.
Dei gamle dagar ut hev runne (Hans Seland).
(Udrundne er de gamle dage)
Nynorsk 706.
Deilig er den himmel blå.
La rev 853.
Fager er den himmel blaa (Hovden)
Nynorsk 673.
Det er så yndig å følges ad For to.
La rev 844.
Det er so fagert i fylgje gaa (Seland).
Nynorsk 562.
Dette er dagen som Herren har gjort.
La rev 15. Nynorsk 715.
Døden er den siste fiende.
La rev 661.
Er du mismodig, kjære venn.
La rev 564.
For dig, o Herre, som Dage kun.
La 163. La rev 149.
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La 311. La rev 298.
Herre, kvar skal me vel av (Blix).
Nynorsk 232.
Himlene, Herre! fortælle din Ære.
La 453. La rev 460. Nynorsk 40 (Skard).
Hyggelig, rolig.
Hauge 443. La rev 41.
Herleg er huggen (Skard).
Nynorsk 31.
Idag paa apostolisk Vis.
La 586. La rev 720. Nynorsk 576 (Hovden).
Kimer, I Klokker.
La 131. La rev ni. Nynorsk 734.
Kirken den er et gammelt Hus.
La 589. Hauge 384. La rev 723.
Kyrkja ho er eit gamalt hus (Hovden).
Nynorsk 579.
Kjære Guds barn, ver utan sorg (Støylen).
(Lille Guds barn, hvad skader dig).
Nynorsk 442.
Kjærlighed er Lysets Kilde.
La 227. La rev 206.
Kjærleik, det er Ijosens kjelde (Hovden).
Nynorsk 166.
Kommer hid kun med de Smaa.
La 38. Hauge 20. La rev 667 (Kom nu
hit kun).
Kom til Jesus med dei smaa (Støylen).
Nynorsk 525.
Krist stod op af døde.
La 344. La rev 335.
Krist stod upp av daude (Blix).
Nynorsk 266.
Kvinde, se din Tro er stor.
La 276. La rev 262.
Kvinna, sjaa, di tru er stor (Blix).
Nynorsk 203.
Lover Gud, I Kristne fromme.
La 554.
Som den gyldne Sol udbryder.
ChriaT 663.
Med Straale-Krans om Tinde.
La 237. Hauge 122. La rev 214.
Han stod med straalekransen (Skard).
Nynorsk 173.
Mitt lys i mørke, Jesus Krist.
La rev 574.
Morgenstund hev guil i mund (Støylen).
Nynorsk 654.
No folnar skogen kring vaart land (Støylen).
Nynorsk 634.
Nu hjertelig jeg lenges.
(Sangv. V, 110). La rev 625.
O Kristelighet, du skjenker
La rev 873 .
18«
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Aa kristendoms-kaar (Skard).
Nynorsk 684.
Paaske-Morgen slukker Sorgen.
La 352. Hauge 430. La rev 338.
Nynorsk 783.
Reis op dit Hoved, Christenhed.
ChriaT 659. Hauge 40.
Løft Hoved op al Kristendom.
La 104. La rev 81.
Som dugg på slagne enger.
La rev 736.
Som dogg paa siegne enger (Hovden).
Nynorsk 568.
Som tørstige Hjort monne skrige.
La 518. Hauge 539. La rev 552. Nynorsk 838.
Som vaarsol renn med morgonglod (Skard).
(Som foraarssolen morgenrød).
Nynorsk 281.
Syng med oss, baade skog og vang (Hovden).
Nynorsk 671.
Sørger ei for dem, som sove.
La 575. Hauge 367.
Ikke sørg for dem som sover.
La rev 650.
Syrgje ei for deim som sova (Blix).
Nynorsk 515.
Talsmann, som på jorderike.
La rev 447.
Sjælesørger fra det Høie.
Hauge 439.
Tegn skal der ske for Dommedag.
La 108. La rev 85. Nynorsk 727.
Tvang til tro er dårers tale.
La rev 476. Nynorsk 368.
Verden, o verden, hvi frister du mig.
La rev 145.
Verd, aa du verd! Kvifor freistar du meg
(Hovden).
Nynorsk 118.
Vidunderligst af alt paa Jord.
La 420. La rev 417.
Det største under her paa jord (Blix).
Nynorsk 315.
Vor Herres Jesu Mindefest.
Hauge 166. La rev 710. Nynorsk 554
(Hovden).

77. Oversættelser eller bearbejdelser
Den Helt, som knuste Dødens Magt (Birg. Boye).
La 410. La rev 413.
Den signede Dag, som vi nu ser.
La 434. La rev 440.
Den signade dag som fagert renn (Hovden).
Nynorsk 332.
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Den siste skilnad er vel sår (Blix).
La rev 742. Nynorsk 510.
Den Ædelsteen saa rosenrød.
La 303. Hauge 405.
Det lakker nu ad Aften brat.
La 84. Hauge 295. La rev 522.
Du, som gaar ud fra den levende Gud.
La 444. La rev 451. Nynorsk 808.
Et Barn er født i Bethlehem.
Hauge 62. La rev 116.
Fra Himlen kom en Engel klar.
Hauge 68.
Følger med til Urtegaarden.
La 315. La rev 303.
Fylgje med til urtegården (Hovden).
Nynorsk 238.
Gud Helligaand, opfyld med Lyst.
La 21. Hauge 246.
Kom, heilag Ånde, Kristi tolk (Blix).
Nynorsk 1.
Helligaand, vor Sorg du slukke.
Hauge 256.
Herren strækker ud sin Arm.
Hauge 21.
Hil dig, Frelser og Forsoner.
Hauge 428. La rev 327.
Heil deg, Frelsar og forsonar (Skard og Hov
den).
Nynorsk 246.
Jesus i det Høie throner.
(Høitids-Dagen, Høiheds-Gangen).
La 418. La rev 412.
Jesus ved Guds høgre tronar (Støylen).
Nynorsk 316.
Kom, o Helligaand, kom brat.
Hauge 440.
Lovet være du, Jesu Christ.
Hauge 56.
Minnes vi en fulltro venn.
La rev 299.
Nu bede vi den Helligaand.
Hauge 297. La rev 431.
O, lad din Aand nu med os være.
La 39. La rev 663.
Aa, lat din Ånde med oss vera (Blix).
Nynorsk 524.
Om Himmerigs Rige vi tales ved.
Hauge 373. La rev 284.
Optaget er i Herlighed.
Hauge 240.
Sortnet var den gyldne Sol.
(Ind i Haven Jesus gik).
La 341. Hauge 410. La rev 329.
Søde Jesu, Davids Rod.
Hauge 51.

GRUNWALD, GEORG

Vel mødt, I Christne fromme.
Hauge 347.

GRUNWALD, GEORG
Georg Griinwald er formodentlig født i Kitzbiihel
i Tyrol, hvor han levede som skomager, indtil
byen i aarene efter 1526 blev skueplads for dra
matiske begivenheder. Her fandt gendøberbevæ
gelsen et midlertidigt fristed, da den var trængt
ind i Tyrol fra Schweiz, fordi byen af regerin
gen var pantsat til ærkebiskoppen af Salzburg,
hvorved regeringens politikontrol var udelukket.
Gendøbere fra hele Tyrol strømmede til. Jakob
Partzner, som var kapellan i byen, og en anden
teolog, som man kaldte Pfaffen-Paul, var deres
prædikanter, og to lægfolk, flygtningen Thomas
Hermann og den indfødte skomager Georg Griinwald var forstandere.
Men i foraaret 1528 greb myndighederne ind;
man fangede først 106 af gendøberne og samlede
dem paa kirkegaarden, hvor de blev skarpt forhørt
og advaret. Snart efter blev 200 fængslet, mens
det lykkedes andre at flygte, deriblandt Partzner
og Griinwald. Mange af de fængslede var stand
haftige i deres tro og led martyrdøden 12. aug.
1528. Da modstanderne spottede over, at hyr
derne forlod hjorden for at redde deres liv, stod
Thomas Hermann frem og raabte: »Det er den
guddommelige sandhed, jeg har lært jer, og det
vil jeg med Guds hjælp bevidne med mit blod.«
Han blev straks grebet, og 28. aug. blev han
brændt som kætter.
Partzner var flygtet til byen Augsburg, som
udleverede ham til Tyrol, hvor han tilbagekaldte
sin lære og slap fri. Georg Griinwald, som ogsaa
havde opholdt sig i nærheden af Augsburg, i
Lackstadt ved Klingen, gjorde i foraaret 1530 et
forsøg paa at vende hjem, men blev genkendt og
fængslet. Sammen med 15 meningsfæller blev
han om sommeren brændt paa baalet i Kufstein.
Herom fortæller de »hutteriske brødres« krønike:
»Aar 1530 er broder Georg Griinwald, en skoma
ger, som i Gud var ordets ivrige tjener, og hans
tilhængere (Kindlein) blevet fanget og dømt til
døden og brændt i Kopfstein ved Inn for den
guddommelige sandheds skyld, og saaledes har de
med deres blod ridderligt bevidnet Herrens lære.
Denne Griinwald har fra ny (eller paany) sunget
og digtet den gamle salme »Kommt her zu mir,
spricht Gottes Sohn«, som næsten er kendt i alle
lande.«
Nogle har forstaaet dette »neu gesungen und
gedichtet« saaledes, at Griiner havde bearbejdet

GYLDENSTIERNE, ANNE

en ældre salme eller blot, at han havde sunget
den før sin død, men i tidens sprog maa det nok
betyde, at han har digtet den. Hans stilling som
en af menighedens ledere og hans martyrdød
skulde ogsaa gøre en saadan antagelse trolig. Men
man ved ikke, om han har digtet andet, og ken
der kun de anførte enkeltheder om hans liv og
død.
Salmen er stadig bevaret i EKG. Til dansk er
den oversat af Hans Thomissøn, se »O kommer
hid dog til Guds Søn«, IV, 178 ff.
Handbuch s. 85-86 og den der anførte litteratur
om gendøbernes virksomhed. Wackernagel I, s. 748.
Koch VIII, 216-19.
Kommer til mig, sagde Guds Søn.
Th 230. K. Æ 315. P 397.
O kommer hid dog til Guds Søn.
N 430. D 558.
Kom hid til mig, enhver især.
La 576. La rev 653. Nynorsk 861.

GULDBERG, OVE HØEGH
Angaaende Guldbergs salmebog henvises forelø
big til artiklerne om Birgitte Boye og Ludvig
Harboe.

GUSTAV II. ADOLF
Se: Forfærdes ej, du lille hob, I, 392 ff.

GYLDENSTIERNE, ANNE
Anne Gyldenstierne blev født 18. dec. 1596. Hen
des fader var Predbjørn (Preben) Gyldenstierne
til Vosborg, Vraa, Totterupholm og Svanholm,
forlenet med Vestervig, Aastrup, Skarpenberg,
Bøvling, født 1548 paa Gammel Estrup, død 1616
paa Vosborg. Han blev 28. aug. 1580 gift med
Berete Rosensparre til Totterupholm, datter af
Steen Rosensparre til Skarhult og Mette Rosenkrantz.
I Anne Gyldenstiernes haandskrift faar man at
vide, at Niels Hemmingsens salme »Adams store
ulydighed« (se »Hvo kan betale syndens sold«, II,
252 ff), som først blev offentliggjort i Hans Thomissøns salmebog 1570, er skrevet til Berete Ro
sensparres kristendomsundervisning 1570. Hun
døde efter et meget kort ægteskab paa Aastrup
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i Vendsyssel 2. april 1583 og efterlod sig to børn,
Jytte og Anne; men den sidstnævnte døde kort
efter, kun seks maaneder gammel.
Predbjørn Gyldenstierne giftede sig derefter 22.
juni 1589 med Mette Hardenberg til Skovsbo,
datter af Erik Hardenberg og Anne Rønnow,
født 22. dec. 1569, død 4. maj 1629. I dette æg
teskab var der fem børn, hvoraf datteren Anne
til Fjellebro var den yngste. Hun blev 27. aug.
1615 gift med rigsraad Jørgen Brahe til Engel
holm, Knudstrup, Hvedholm osv., og døde 14.
juni 1677.
Hendes moder, Mette Hardenberg, var en dybt
religiøs kvinde. Hun havde i 1597 haft en alvor
lig sindssygdom, hvor hun og hendes omgivelser
troede, at hun var besat af en ond aand. Efter en
indskydelse, som hun havde faaet gennem en
drøm, vandrede hun til fods med kæp i haand til
Vallø taarnkammer for at blive plageaanden kvit,
og denne helbredelsesmetode vakte en del op
mærksomhed.
Hun har naturligvis taget sig omhyggeligt af sin
yngste datters uddannelse, især hendes kristelige
opdragelse. Det er formodentlig hende, der har
sat den 13-14 aarige Anne til at afskrive salmer
i en bog; det kunde være baade en andagtsøvelse
og en skriveøvelse. Naturligvis kan man ikke ude
lukke, at Anne har gjort det af egen drift, men
bogen er ikke saadan udstyret, og arbejdet er ikke
gjort med en saadan omhu, at man kommer til
at tænke paa en poesibog til kærlig opbevaring af
klenodier. Den blev da ogsaa i6u foræret til en
af husets tro folk, Niels Nielsøn, som med egen
haand har skrevet en kort oplysning derom foran
i bogen. Den opbevares nu paa Karen Brahes bib
liotek i Odense.
Dette haandskrift har faaet en ikke ringe be
tydning i dansk salmehistorie, fordi det er den
ældste kilde til den fint formede »Paa Gud alene«,
IV, 290 ff, og den mere primitive »O Jesus, for
din pine«, IV, 148 ff, begge af ukendte digtere.

»Gyldenstierne i Danmark«, Danmarks Adels Aarbog 1926, s. 23 ff og 29 ff. Bricka VI, 395 ff; VII
99. Haandskrift i Karen Brahes bibliotek, Riising
A V, 2.

O Jesus, for din pine.
K. P 260. N 324. Hauge 468.
Paa Gud alene.
K. P 296. E 297. R 44. RT2, 831.
N459. KH17. D30.
La 382. Hauge 374. La rev 48. Nynorsk 433.

H
HAGEN, LAURITS CHRISTIAN
L. C. Hagen blev født 29. maj 1808 paa Merløsegaard i St. Taastrup sogn som søn af forpagter
Mauritz Fischer Hagen og hustru Christiane
Marie, født Larius. Han blev student fra Borger
dydskolen paa Christianshavn, hvor han havde P.
A. Fenger (s. d.) til lærer. I studentertiden slut
tede han sig nær til Grundtvig, og da han fore
nede kærligheden til Grundtvigs salmer med pæ
dagogisk interesse, fik han den gode ide at udgive
en samling »Historiske Psalmer og Riim til Bør
nelærdom« 1832 og desuden at lade Grundtvig
foretage alle de forandringer, som var nødvendige
i de ældre salmer. Chr. S. Ley fortæller om dette
samarbejde mellem studenten og digteren: »Hagen
har ret glæde af at komme til Grundtvig i denne
tid. Han siger, hvilke salmer han vil have foran
drede. Så sætter Grundtvig sig hen i hjørnet af
sofaen og digter, og Hagen skriver op. Mens
Hagen er borte, så gør Grundtvig også ny salmer
eller ændrer på de gamle. - Det er dog underligt,
at man således kan sætte sig hen og diktere dej
lige ny vers ud af hovedet.« Hagens samling ople
vede flere oplag og blev meget brugt. Se iøvrigt
nærmere under Grundtvig.
1833 blev Hagen teologisk kandidat og derefter
lærer ved v. Westens institut. Han fortsatte sine
salmestudier og udgav 1834 »Troens rare Kleno
die«. 1836 foretog han med offentlig understøt
telse en rejse til Liibeck og til de vigtigste biblio
teker i Danmark for at undersøge, hvad der fand
tes af salmelitteratur. 1837 blev han adjunkt ved
Sorø Akademi, hvor han kom i forbindelse med
P. Hjort, til hvis »Gamle og Nye Psalmer« 1840
han oversatte »Herre, evig stor i Ære« efter Sa
muel Ødmanns »Herre! ewigt stor i ara« (Wa 2).
Endvidere »Du, Herre! naadigt til os saae«, en
høstsalme af E. G. Geijer, »I nåd du, Herre, på
oss tankt« (Wa 400). Endelig »Giv os, o Gud,
vort daglig Brød«, som stammer fra Nic. Her
mans »Bescher vns, Herr, das teglich Brot«, som
er oversat til svensk af J. Svedberg, bearbejdet af
Wallin (Wa 399) og derfra af Hagen oversat til
dansk. Hans oversættelse af »Forfærdes ej, du

lille hob« (se 1,395) er allerede med 1840. Da
det samme er tilfældet med »Gud! hvem skal jeg
klage« (se »Jeg er en fattig fange«, II, 414-16),
giver det anledning til paany at overveje, om
Hagen eller Miilertz er oversætteren. Da teksten
praktisk talt er den samme, og den er optaget i
Nordisk-Kirketidende 12. jan. 1840 med Miilertz
navn under, mens Hjorts fortale er dateret 4. ok
tober samme aar, maa det fremdeles antages, at
oversættelsen er af Miilertz. Dertil kommer, at
Hjort ikke i 1840 nævner Hagen som oversætter i
registret; det sker først i 1843,
Hagen er rejst
fra Sorø. Omvendt har Hjort i 1840 noteret, at
Hagen havde oversat »De toner ej klage saa
saare«, men det har han udeladt 1843.
1840 blev Hagen sognepræst i Mjolden i Vest
slesvig. Her paa Brorsons egn havde han held til
at samle alle Brorsons salmehæfter fra Tønder og
lade dem indbinde i eet bind, som han siden for
ærede til Universitetsbiblioteket i København.
1850 flyttede han til Stepping og Frørup ved Ha
derslev. 1853 blev han medlem af bestyrelsen for
Rødding højskole.
Efter Sønderjyllands tab 1864 og Slesvigs ind
lemmelse i Preussen opstod for de danske præster
det pinlige spørgsmaal, om de for deres menighe
ders skyld skulde blive og aflægge ed til kongen
af Preussen, eller om de skulde nægte dette og
blive afskediget. Hagen valgte det sidste. Da han
nu var ledig paa torvet, ønskede en grundtvigsk
kreds i Kerteminde at faa ham til sognepræst,
men da der blev udnævnt en præst af anden ret
ning, dannede kredsen en valgmenighed med
Hagen som præst. Saaledes virkede han 1868-76.
Derefter tog han sin afsked, fordi han ligesom
Birkedal i Ryslinge var konservativ, mens den
største del af menigheden blev grebet af det poli
tiske frihedsrøre. Han blev dog boende i Kerte
minde til sin død 1. juni 1880.
Han var gift to gange, første gang 26. dec. 1838
med Dorothea Pouline Berg, født 18. aug. 1810,
datter af bødkermester Poul Berg i København;
hun døde 30. okt. 1852. Den 10. aug. 1853 giftede
han sig med Botille Hansen, født 23. juni 1827,
datter af gaardejer Johannes Hansen i Mjolden.

HALLGRIMUR PETURSSON

Erslew I, 550-51; Suppl. I, 637-39. Bricka VI, 472.
Elvius 267. »Grundtvigs Erindringer og Erindrin
ger om Grundtvig. I Udv. v. Steen Johansen og
Henning Høirup«, 1948, s. 153. »De grundtvigske
Fri- og Valgmenigheder, ved Asger Højmark og Uffe
Hansen«, Odense 1944, s. 186 ff. Uffe Hansen I,
166—84. Jørgen Sørensen i Grundtvigstudier 1966,
s- 45-5°-

Forfærdes ej, du lille hob.
Ri 12. N237. KH 88. D 297.
De toner ej klage saa saare.
EFT 1096 og flere grundtvigske salmebøger.
HAILMAN, LUDWIG
Ludwig Hailman er sandsynligvis forfatter til sal
men »Lobt got, ir frummen cristen« fra reforma
tionens kamptid, se nærmere »Velmødt, I kristne
fromme«, V, 109 ff. Man ved intet som helst om
ham, men finder hans navn i versenes begyndel
sesbogstaver. Et saadant akrostikon behøver ikke
at angive forfatterens navn, men kan betegne en
anden, som han vil ære med sit digt. Den kraftige
kamptone, som stiger til spydighed og spot, gør
det dog ikke sandsynligt, at han vil tilegne nogen
anden sin salme. Man maa nok betragte salmens
akrostikon som forfatterens underskrift. Arvid Pe
dersen (s. d.) har oversat den til dansk 1529.
Loffuer Gud, y fromme Christne.
M29. M33. Tv 80. Th 131. K. P 189.
Vel mødt, I Christne fromme (Grundtvig).
R 303. N 246. KH 328 D 303. Hauge 347.
HALLGRIMUR PETURSSON
Hallgrimur Pétursson blev født i Island 1614, da
toen kendes ikke. Fødestedet er ogsaa usikkert,
maaske er det Grøf å Høfdastrønd, maaske bispe
sædet Holar i Hjaltadal. Det sidste sted kom han
til at vokse op, idet hans fader Pétur
GuSmundsson blev ansat som ringer ved domkir
ken af biskop GuSbrandur borlaksson, som var
hans fætter. Hallgrims moder hed Solveig.
Han gik sandsynligvis i domskolen paa Holar.
Det fortælles, at han allerede da kunde skrive
ramsaltede vers om sine foresatte eller andre
brave folk paa Holar, f. eks. kvinderne i bispegaarden, og det kan maaske være grunden til, at
han (maaske?) blev bortvist fra skolen. Han
havde ogsaa siden et karsk lune. Han kom til søs
og var maaske en tur i Gliickstadt, men efter et
kort ophold der kom han til København, hvor
han kom i lære hos en grovsmed.
Her traf han en allerede anset landsmand, den
lærde Brynjolfur Sveinsson, som siden blev biskop
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i Skalholt. Han maa kunne have sporet visse
evner hos denne smedelærling, som allerede 18
aar gammel havde skrevet en god salme, en rejse
bøn, ved tanken om hjemrejse til Island. Ved
Brynjolfs hjælp kom Hallgrimur i Vor Frue
Skole, hvor han i løbet af fire aar kom op i me
sterlektien. Men da skete der paany noget, som
ændrede hans kurs.
I 1627 havde fire algieriske sørøverskibe været
paa togt til Island, hvor de havde myrdet og
plyndret flere steder, især paa Vestmanøeme. Der
var præsten og salmedigteren Jon I>orsteinsson
blevet dræbt. Røverne havde bortført ca. 350
islandske mænd og kvinder og nogle danske sø
folk for at sælge dem som slaver i Nordafrika
eller for at kræve løsepenge for dem. Den anden
præst fra Vestmanøeme, Glafur Egilsson, maatte
efterlade sin familie i fangenskabet og blev sendt
til Danmark med brev om løsepenge. Der blev
opkrævet bidrag i Danmark og Norge, men sagen
trak ud og fangerne spredtes, mange døde, og
først 1636 kom de 34 fanger, som det havde
været muligt at finde, tilbage til København.
Mange af dem havde næsten glemt deres modersmaal og deres kristne børnelærdom, og af en
ukendt grund blev den 22-aarige skolediscipel
Hallgrimur sat til at undervise dem.
Blandt de hjemkøbte fanger var en gift kvinde
GuSriSur Simonardottir, som i sin tid havde set
Jon Lorsteinsson blive myrdet. Han blev siden
kaldt Jon Martyr. Hun havde haft sit bam med i
fangenskabet, men det døde i Afrika. Om sin
mand vidste hun intet. Skønt hun var 16 aar
ældre end Hallgrimur, blev de to glade for hinan
den, og da de ventede et bam, fulgte han med
hende og de øvrige fanger hjem til Island i foraa
ret 1637, og der blev barnet født. Da der endelig
var skaffet oplysninger om, at hendes mand var
død, blev de gift. Der opstod siden sagn om, at
Tyrkja-Gudda, som hun blev kaldt, var uden
dannelse og stadig lidt blandet i troen. Det er nok
ikke rigtigt. De holdt troligt sammen, hun plejede
ham paa dødslejet og overlevede ham otte aar.
Hans efterfølger som præst gav hende et godt
skudsmaal.
Da de kom til Island, rejste de ikke til slægten
i hjembygden, men slog sig ned paa en fiskeplads
i det sydvestlige Island, hvor Hallgrimur blev
daglejer hos danske købmænd og islandske fisker
bønder. For en dreng, der efter sigende blev bort
vist af skolen, en smedelærling, der ikke var ble
vet smed, en mesterlektianer, der ikke var blevet
student og nu fik et barn i utide, var der kun fat
tigdom og ringeagt at vente. Men Hallgrimur
holdt ud i syv aar og begyndte at blive kendt som
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digter; han havde sit vid i behold og kunde tegne
drilagtige portrætter i smaa vers, maaske ikke
altid lige diplomatiske. Engang imellem prædi
kede han i kirken.
Da hans tidligere velgører Brynjolfur Sveinsson
var blevet biskop i Skalholt og hørte om
Hallgrimurs usle kaar, udnævnte han ham 1644
til præst i det fattige sogn Hvalsnes og ordinerede
ham trods hans mangelfulde uddannelse. Sagnet
fortæller, at en bondekone, hos hvem Hallgrimur
paa hjemrejsen søgte husly, udbrød: »Nu indvier
de snart, hvem pokker det skal være!« De ord
blev siden et ordsprog paa Island og anvendes,
naar man er utilfreds med en præst.
I de trange aar i Hvalsnes havde de den sorg at
miste en yndig lille pige, Steinun, over hvem fa
deren satte et uforglemmeligt mindesmærke gen
nem to salmer, »Nu ertu leidd, min Ijiifa« og
»Sælar Jsær sålir eru«, se nærmere »Nu ledet er
min lille«, III, 461 ff. De vidner ikke blot om
hans faderkærlighed og digterevne, men ogsaa om
et dybt kristeligt sind, som maaske netop her bli
ver indviet til salmesang. Han har sikkert i de fire
aar i København modtaget dybe kristelige indtryk
og har siden udvidet sine kundskaber i takt med
det, han lærte i livets strenge skole.
1651 blev han forflyttet til et bedre embede i
Saurbær ved HvalfjarSarstrønd, hvor han endelig
kom ind i en god og frugtbar periode. Hans ydre
kaar blev forbedret, maaske blev han velstillet,
han steg i borgerlig agtelse, var med paa Altinget,
han voksede betydeligt i lærdom og blev meget
kyndig i den oldnordiske litteratur. Han skrev
forklaringer til viserne i Olav Tryggvasons saga
og til Voluspå. Men. han skrev ogsaa satirer og
moralske digte, snart med barsk alvor, snart med
lys humor. Man skildrer ham paa den tid som en
stor, noget klodset mand, mørk af lød (og han til
føjer selv: med sorte bryn og en rund næse). Han
havde en haard sangstemme. Han optraadte paa
jævn bondevis, var glad og munter og dertil en
begavet, folkelig prædikant. Han skrev lejligheds
salmer og mindedigte og et par skrifter paa prosa
»Diarium christianum« og »Syv Meditationer«,
som giver et indtryk af hans forkyndelse.
Maaske har Gudda fortalt ham om sin præst
Jon Martyr, som gendigtede Genesis og Davidssalmeme, og i hvert fald var han kendt med de
islandske digteres lyst til at gendigte bibelske be
retninger i »rimur«. Saadanne rimur havde til
hensigt at gøre folket kendt med bibelordet, som
derfor maatte gengives saa ordret som muligt,
hvorved der ikke blev levnet digteren nogen syn
derlig plads for at udfolde sin originalitet.
Hallgrimur tog fat paa samme maade, og efter
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flere mindre bibelske digte gik han til Samuelsbøgerne. Han omskrev den første paa vers, kapitel
for kapitel i salme efter salme, men midt i andet
kapitel af anden bog holdt han op og gjorde al
drig siden sagen færdig. Han havde faaet lyst til
et mere værdifuldt emne, og nu var han modnet
til det. Fra 1656 digtede han de passionssalmer,
som siden blev saa berømte.
Han havde et vist grundlag derfor i Martin
Mollers (s. d.) »Soliloquia de passione Jesu Christi« 1587, som allerede 1593 var blevet oversat
paa islandsk og udgivet 1599 af Amgrimur
Jonsson, »Eintal salarennar vid sialfa sig«. Andre
af Mollers skrifter blev oversat af biskop
GuSbrandur Porlåksson i Hålar, og hans fætter
Pétur »ringer«, Hallgrimurs fader, elskede »Ein
tal« og døde ved muren i Holar med denne bog i
sin haand. Hallgrimur har kendt den særdeles
godt, og den har været et prosaforlæg for hans
passionssalmer, somme steder blot derved, at tan
kerne har levet i hans erindring, andre steder sæt
ter han mere direkte »Eintal« paa vers. Det bety
der imidlertid ikke, at han er uselvstændig. Han
undgaar tysk smagløshed og sentimentalitet, hans
fremstilling er fast og enfoldig og hans poetiske
form er helt igennem islandsk.
I 50 salmer, en for hver dag i fastetiden, gennemgaar han lidelseshistorien. I hver salme for
tæller han et lille stykke af teksten, og dertil knyt
ter han sin trøst og fonnaning, sin bøn og taksi
gelse. Hovedtanken er, at Guds kærlighed tyde
ligst er aabenbaret ved Jesu kors. Paa korset har
Jesus som forsoner forligt os med Gud. Hans kors
hjælper os at bære vort kors. Og hans »blodige
billede« er den bedste tilskyndelse til at forlade
synden.
Salmerne har emnet tilfælles med Kingos passi
onssalmer, men i meget er de anderledes. Kingo
udvælger et mindre antal, ret dramatiske situatio
ner og udmaler dem med sin barokprægede versekunst, og hans opbyggelige udlægning og bøn
udgør en ret kort afslutning. Hallgrimur fortæller
hele lidelseshistorien roligt og jævnt, og hoved
parten af hver salme er hans belæring, trøst, op
muntring, bøn og taksigelse, hvori hans hellige en
fold og hans hjertevarme bærer fremstillingen.
»Historia pinunnar og dauøans drottins vors
Jesu Kristi« var færdig 1659, men udkom først i
trykken 1666, endda med salmer af GuSmundur
Erlendsson sat foran. Det ser ud, som om man
ikke har forstaaet, hvilken skat man havde faaet
betroet til udgivelse. Men det blev senere den
hyppigst udgivne, mest læste og mest elskede bog
i Island.
Til passionssalmeme føjede Hallgrimur som et
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tillæg sin store salme om dødens uvisse time, »Alt
eins og blomstriS eina«. Den blev først sunget, da
biskop Brynjolfur Sveinssons unge datter blev be
gravet; til hende havde han sendt manuskriptet
med passionssalmeme. Endnu 1968 siger biskop
Sigurbjøm Einarsson, at »denne mægtige salme
om Kristi sejr over døden har siden været sunget
ved hver begravelse paa Island indtil denne dag,
enten hele salmen eller nogle af de 13 vers«. C. J.
Brandts oversættelse fra 1854, »Som Markens
Lilie ranke«, kom ind i KH, Thordur Tomassons
oversættelse fra 1923, »Som yndig Urt i Vange«,
kom ind i SS. Den første, noget nemmere og for
kortet til en lidt kedeligere begyndelse, »Se,
døden alle dage«, blev foretrukket i D, se IV, 323
ff. En oversættelse af Gunnar Gunnarsson, »Som
Markens Blomst, den glade«, findes i Højskole
bladet 1917, sp. 1085.
Ligesom
Hans Christensen
Sthen
har
Hallgrimur skrevet en navnesalme. Han har
kendt »Herre Jesu Christ« (se I, 283 ff, med
akrostikon »Hans anno«) fra København og skri
ver sin navnesalme i samme versemaal med akro
stikon »Hallgrimur« og ellers helt selvstændig.
Det er »Herra Jesu«. Maaske er den skrevet, da
Hallgrimur mødte sin sidste store prøvelse, spe
dalskheden. Brandt har oversat den, se »Jesus,
min drot«, III, 84 ff.
Hallgrimur har skrevet salmer til mange andre
lejligheder og om adskillige emner, nytaar, mor
gen og aften, mindesalmer og bønner, men han
kredser bestandig om korset og døden. Foruden
de salmer, som er optaget i de danske salmebøger
maa endnu nævnes den, han digtede 1662, da
præstegaarden i Saurbær brændte ned. Selv om
han ser ud over den rygende brandtomt, kan han
tillidsfuldt stemme i:
Gud er min Gud,
lad grummest Nød
end gaa mig fraadende over!
Frisk Mod! Forvist
har mangt jeg mist’,
ej Magtens Herre dog sover.
I Tro skal nu
med hellig Hu
til ham jeg min Bøn frembære:
Guds Navnet sødt
faar Sorgen bødt,
velsignet evig det være!
Tungere var de salmer, han skrev under sin sidste
svære lidelse. I hans sidste salme, som han skrev
paa dødslejet, »GuS komi sjålfur nu me8 na8«,
hedder det:

Kom, Gud, og se i Naade ned
nu til mit usle Lejested!
Jesu, jeg trænger til dig nu min Trøst var her i Verden du.
Af passionssalmeme har Støylen uddraget og
oversat nogle vers, som blev optaget i den nynor
ske salmebog. »Giv, Gud, at modersmaalet vort«
er vers 9 af den 35. salme »Om Overskriften over
Korset«. »Guds Son dei tok til fange« er v. 12 og
13 af den 6. salme om »Judas’ Kys og Kristi Til
fangetagelse«. »I dauden din aa Jesu Krist« er v.
13 af den 45. salme »Om Jesu Død«.
Hallgrimurs sidste aar var tunge. I ni aar var
han spedalsk. Han maatte have hjælpepræst, og
1669 opgav han helt embedet. 1671 flyttede han
til sin søn paa gaarden Ferstikla, hvor han døde
27. okt. 1674. Han blev begravet udenfor kirkedø
ren i Saurbær.
Arne Møller: »Hallgrimur Péturssons Passionssal
mer«, Køb. 1922. Samme: »Islands Lovsang gen
nem tusind Aar«, Køb. 1923, 80-122. »Sålmar og
kvædi eftir Hallgrim Pétursson« (ved Grimur Thom
sen) I, Reyk. 1887. Hallgrimur Pjetursson: »Passiusålmar«, udg. v. Finnur Jonsson, Køb. 1924. »Hall
grimur Pjeturssons Passionssalmer«, oversat og ind
ledt ved Thordur Tomasson, Køb. 1930. Sigfus
Bløndal: »Islandske Kulturbilleder«, 1923, s. 52-72.
Jon Helgason: »Islands Kirke«, Køb. 1922, 88-91.
Samme i Liselundbogen 1933, 26-44. Sigurbjøm
Einarsson: »En islandsk salmedikter og hans verk«
i »Kirkens arv, kirkens fremtid«, festskrift til biskop
Johannes Smemo, Oslo 1968, 287-304. EhrencronMiiller VI, 277—81.
Jesus, min drot.
N 378. D 50.
Nu ledet er min lille.
RT2,928. N 530. KH 435. D 634.
Se, døden alle dage.
RT2,g27. KH 449. D 616.
Som yndig urt i vange. SS 773.
Som fagre biomen ydder (Hovden).
Nynorsk 570.
Giv, Gud, at modersmaalet vaart. Nynorsk 640.
Guds Son dei tok til fange. Nynorsk 260.
I dauden din, aa Jesus Krist. Nynorsk 259.

HAMMERICH, PETER FREDERIK
ADOLPH
Frederik Hammerich blev født i København den
9. aug. 1809 som søn af grosserer Johannes Ham
merich (1777-1852) og Meta Magdalena Adolph
(1777-1823). Martin Hammerich (s. d.) var hans
to aar yngre broder. Familien stammede fra Søn
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derjylland baade paa faderens og moderens side
og bar stedse præg deraf. Desuden var grosserer
Hammerich et fremtrædende medlem af Brødre
menigheden i København. Frederik Hammerich
blev student fra Borgerdydskolen paa Christians
havn 1825. Allerede i skoletiden var han paavir
ket af Grundtvig, som han ofte hørte prædike. I
studentertiden fortsatte han samlivet med de
unge grundtvigianere, blandt hvilke han især slut
tede sig til P. Chr. Kierkegaard. Han blev teolo
gisk kandidat 1830 og tog magistergraden 1834
paa en afhandling om Rimbert, hvorpaa han drog
ud paa en længere studierejse til Sverige, hvor
skandinavismen greb ham som en af de første.
Derfra gik rejsen til Norge, Tyskland, Italien,
Svejts, England og Skotland.
Efter hjemkomsten var han et par aar timelæ
rer i København; han var ikke klar over sit kald.
Tidligt havde han givet sig af med poesien og
drømt om at blive digter. Han følte sig ogsaa
stærkt tiltrukket af historiske studier, og endelig
havde han ofte følt kald til at blive præst. Først
sejrede det sidste. 1839 blev han sognepræst i Sta
mp og Nebel ved Kolding, hvor hans nidkærhed i
tjenesten vakte røre og gjorde hans kirke og hjem
til et samlingssted for de gudelige forsamlinger.
Men pietist var han ingenlunde; hans sans for na
turen, poesien og den nordiske helteaand gav ham
saa vidt udsyn, at forsamlingsfolkene ikke altid
kunde følge ham. Allerede 1843 maatte han for
lade sit præstekald paa grund af sygdom, som til
dels skyldtes den usunde præstegaard, og i et par
hvileaar helligede han sig poesien. Han havde
1841 udgivet »Heltesange« og 1842 »Toner og
Billeder fra Christi Kirke«; nu fortsatte han med
digte om »Gustav II Adolf i Tyskland« (Forfær
des ej, du lille Hob) og »Thorvaldsen« 1844.
Da denne digtning ikke blev særlig paaskønnet,
begyndte han at tvivle om digterkaldet og vendte
sig dels mod historiske studier, dels atter mod
præstegerningen og blev residerende kapellan ved
Trinitatis Kirke i København 1845. Han skrev
1847-48 »Danmark i Valdemaremes Tid«, udka
stede sammen med Ferd. Fenger (s. d.) planen til
»Selskabet for Danmarks Kirkehistorie«, fortsatte
senere sit værk med »Danmark under de nordiske
Rigers Forening« 1849-54, °g »Danmark under
Adelsvælden« 1854-59. Men ogsaa denne virk
somhed havde sin afbrydelse, idet han under Treaarskrigen, drevet af sin kærlighed til Sønderjyl
land, meldte sig til tjeneste som feltpræst; det
sidste krigsaar var han feltprovst. Som saadan ud
viste han stor tapperhed under slaget ved Isted,
og det var ham, som holdt den danske mindetale
over de faldne helte ved fællesgraven paa Flens
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borg kirkegaard. Personlig var han kommet til at
staa Schleppegrell nær.
Fr. Hammerich var senere med til at organi
sere de skandinaviske kirkemøder, og han valgtes
til dirigent for de to møder, som blev holdt i Kø
benhavn 1857 og 1871. I aarene 1854-61 var han
rigsdagsmand, valgt i Vejle, og 1864 blev han af
den samme kreds valgt ind i Rigsraadet, hvor han
stemte mod freden i Wien; han kunde ikke tænke
sig at afstaa Sønderjylland. Som politiker følte
han sig stadig som en »naiv friskytte« og kunde
ikke ret forsone sig med partivæsenet eller intri
gerne bag kulisserne.
1859 blev han udnævnt til professor i kirke
historie ved Københavns universitet. Som saa
dan udgav han »Den kristne Kirkes Historie«
1868-71, der vel maa anses for hans hovedværk,
og monografierne om »Den hellige Birgitta«
1863, »En Skolastiker og en Bibeltheolog fra Nor
den« (Anders Sunesen og mester Mathias) 1865,
»De episk-kristelige Oldkvad hos de gotiske Folk«
i et universitetsprogram fra 1873 og endelig
»Nordens ældste Digt« (Vølvens spaadom) 1876.
Han døde den 9. febr. 1877 og efterlod sig en
selvbiografi »Et Levnedsløb«, der udkom 1882. 16. dec. 1836 var han, i Grundtvigs stue, blevet
viet til Julie Augusta Scheuermann, født 30. nov.
1806 i København som datter af grosserer Georg
Vilhelm S. (1770-1811) og Charlotte Louise
Zinn (1781-1860). Hun døde 28. dec. 1879.
Fr. Hammerich var »en romantiker af det rene
ste Vand« (Vilh. Birkedal). Han forenede en
stærk drift mod historien med en poetisk skuen af
det, der laa bagved tingene, og en varm kristelig
tro med en stærk beundring for den nordiske
aand. Dette gjorde hans skrift om de gotiske old
kvad til en fortrinlig bog om det nordiske sinds
mandige kristendomsopfattelse. Men de samme
egenskaber kunde i hans historiske skrifter ofte
forlede ham til at svæve let hen over kilderne for
i et blomstrende sprog at hengive sig til »histori
ens aand«.
Med hensyn til den kirkelige anskuelse var han
en afgjort discipel af Grundtvig, men ikke nogen
eftersnakker. Han stod tværtimod ofte i den
grundtvigske kreds og udtalte sig stik imod høv
dingens bestemte mening. Det skulde der et vist
mod til. Paa vennemødet i 1863 bekæmpede han
saaledes Grundtvigs tanke om præstefriheden, og
paa vennemødet i Odense 1874 blev han endda
udhysset for sit stærke angreb paa Bjørnson og
paa den »falske alliance«, der paa rigsdagen var
blevet indgaaet mellem grundtvigianerne og radi
kalismen i »det forenede venstre«; det var en
pagt mellem »aand og kød«. Han var en ædel og
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uforfærdet sandhedens ridder, hurtig til at gribe
ordet og pennen. Professor P. Madsen sagde ved
hans baare i Frue Kirke: »Det er skønt at se et
ungt menneske glødende for idealet, men skøn
nere er det at se en olding, der har holdt fast ved
sin ungdoms forbillede og i sin høje alderdom
kæmper under dets banner.«
Sin første indsats i salmehistorien gjorde Ham
merich med »Toner og Billeder fra Christi
Kirke« 1842. Her findes afsnit med »Natursym
bolik«, »Hjertetoner« og »Historiske Billeder«
samt et større digt om »Christi Nedfart«. Men
det viser sig, at »Hjertetoner« betyder salmetoner; her er dels en række originale salmer, blandt
hvilke maa nævnes »Vandrer mellem Liv og
Død«, se V, 90 f, dels en række bearbejdelser af
ældre salmer, bl. a. »O Herre Jesus, mit Levneds
Lys«, se IV, 134, ikke mindst af Brorsons salmer.
Men navnlig har han faaet betydning ved sit
arbejde i Roskilde Konvents salmekomite, som
paa hans forslag blev nedsat 1846, da det køben
havnske konvents salmekomite havde opløst sig.
Arbejdet i komiteen blev noget forsinket paa
grund af krigen og Hammerichs deltagelse i
denne, men resultatet blev dog forelagt konventet
og trykt 1850 og i revideret form 1852. Hamme
rich var hovedkraften i komiteen. Ferd. Fenger
var hæmmet af, at han boede udenfor hovedsta
den, og Pram-Gad, der snart afløste Kolthof som
komiteens tredie medlem, var repræsentant for
det gamle, altsaa for evangelisk-christelig salme
bog. Det var Hammerich, som maatte drage det
nye frem og bearbejde det til en saadan form, at
man kunde blive enig. Hvis enighed ikke opnaaedes, frygtede man for, at Mynsters indflydelse
skulde faa det hele til at strande. Dette gav
Pram-Gad en stærk stilling som reaktionens re
præsentant, og det gav resultatet et præg af kom
promis.
I den endelige udgave af R blev der optaget 9
salmer af Hammerich, 2 oversættelser og 17 bear-

bejdelser af ældre danske salmer eller andres
oversættelser. Af disse har han dog kun lagt navn
til de 9 i registret til R. Naturligvis har han pud
set paa mange flere, som han heller ikke har lagt
navn til. Hans egne salmer udmærker sig mere
ved deres smukke sprog og deres billedrigdom
end ved deres kristelige dybde og originalitet. Der
er ikke »det store sus« i nogen af dem, men det er
pænt arbejde. En enkelt gang kan hans billeder
stige til det drastiske:
Gjør Alting klart ombord til Slag,
Lad tone Korsets røde Flag
Og hold Kanonen rede!
Her gaar feltpræsten over i officerens rolle. Men
det er egentlig kun en konsekvens af den mand
haftige kristendom, han havde taget i arv fra
Grundtvig og de fjernere forfædre, der sang »de
episk-kristelige oldkvad«. Undertiden mærker man
ogsaa, at han er medlem af en salmekomite
og skal udfylde et hul i salmebogen, som naar
han bearbejder en salme for kirkegangskone, alt
efter om barnet er levende eller dødt. Derimod
kan det fastslaas som en rettelse til III, s. 388, at
»Min stand det er en bondes stand« ikke er digtet
(men dog lidt ændret) i forbindelse med salme
bogsarbejdet, idet den allerede 1843 er trykt i P.
Hjorts »Gamle og Nye Psalmer«, hvor den begyn
der: »Jeg er af ringe Bondestand«. - Hans over
sættelser og bearbejdelser synes at være mere
holdbare end hans originale salmer, som det ses
af efterfølgende skema over deres optagelse i sal
mebøgerne.
Fr. Nielsen i Bricka VI, 543-548. DBL IX, 31-36.
»Til Minde om Professor Hammerich« 1877. Vilh.
Birkedal: »Personlige Oplevelser« I, 88 flg. Fr.
Hammerich: »Et Levnedsløb«, 1882. Brage og Idun
(udg. Fr. Barfod) 1839-41, I, 60-86; 344-98. II,
91-120; 257-590. III, 1-8; 178-211. IV, 297413. Kgl. Bibi. Ny kgl. Saml. 3545- 34°5- 354°3542. Fol. 2076.

j
Fr. Hammerichs salmer og vigtigste bearbejdelser i salmebøgerne.
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)
Originale:
Der er sang i dødninghaven
Gør alting klart ombord til slag
Hil dig, baml i krybben lagt
Min stand det er en bondes stand
Sørg ej, om end du tynges
Vandrer mellem liv og død
La rev 626
Ved Galilæerhavets bred
Vor Fader, du hvis guddomshaand
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Vaagn op! med gylden straalekrans
Oversættelser:
Der er et saligt glædens hjem
Forfærdes ej, du lille hob
Hange 538. La rev 245
Bearbejdelser:
De hellig tre konger saa hjertensglad
Du Herre Krist
Eja, min sjæl ret inderlig
Gaa nu hen og grav min grav
Jeg løfter højt mit øje op
Kom, Helligaand, Gud Herre from
Hauge 251
Lov, pris og tak og ære
Lovsynger Herren, den evige konge
Min sjæl, hvi vil du græmme dig
Min største hjertens glæde
Nu hviler mark og enge
Naar skal da min tid faa ende
O Herre Jesus, mit levneds lys
O Jesus, hør mig for din død
O Jesus, morgenstjerne
Snart livet gaar til ende
Sov nu, mit bam, saa sødelig
HAMMERICH, MARTIN JOHANNES
Martin Hammerich blev født 4. dec. 1811 i Kø
benhavn som søn af grosserer Johannes Hamme
rich og Meta Magdalena Adolph. Se ogsaa under
Frederik Hammerich, hans to aar ældre broder.
Han blev student fra Borgerdydskolen paa Chri
stianshavn 1828, teologisk kandidat 1833, og 1836
tog han magistergraden paa en disputats om
»Ragnaroksmyten og dens Betydning i den old
nordiske Religion«, den første paa dansk skrevne
disputats ved Københavns universitet. I Tyskland
og England fortsatte han de sanskritstudier, han
allerede tidligt havde begyndt herhjemme. Paa
en senere rejse til Italien og Grækenland var det
især kunsten, som optog ham. 1841 blev han kon
stitueret som docent i sanskrit, og 1845 udgav han
sin fine oversættelse af Kalidasas yndefulde »Sakuntala«. 1842 overtog han stillingen som rektor i
sin gamle skole, der under hans dygtige pædago
giske ledelse fik et stort opsving. Han helligede
sig efterhaanden helt opdragergemingen og gav
afkald paa en mulig universitetskarriere. Som
skolemand var han med til at bryde nye baner
paa to omraader: dels virkede han for en friere
udfoldelse af personligheden saavel hos lærer som
hos elev, mindre grammatik, mere aand, dels ar
bejdede han som en af de første og ivrigste skan
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dinaver for indførelse af oldnordisk og svensk i
forbindelse med modersmaalet. Sine tanker og er
faringer fra disse omraader nedlagde han i fem
bind »Smaaskrifter om Cultur og Underviisning«
1866-82, »Svenske Læsestykker« 1859, »Danske
og norske Læsestykker« 1866. Desuden udgav han
»Bidrag til en Skildring af Holberg« 1858 og en
særlig fin bog om »Ewalds Levned« 1860.
Den 3. dec. 1841 ægtede han Anna Mathea Aagaard, født 16. juni 1820, datter af krigsassessor
Holger Halling Aagaard (1785-1866) og hustru
Marie Koes (1790-1858). Efter svigerfaderens
død 1866 overtog Hammerich sin hustrus hjem
og fødested, herregaarden Iselingen ved Vording
borg. Snart efter trak han sig tilbage fra skoleger
ningen. Paa Iselingen fortsatte han og hans hu
stru, hvad de allerede havde begyndt i Køben
havn; hjemmet blev et centrum for meget af dati
dens kunst og dannelse. Her færdedes malerne
Jørgen og Holger Roed, far og søn, Konstantin
Hansen, digterne Bjørnson, Molbech, Richardt,
teologer som Martensen og broderen Fr. Hamme
rich og mange flere, ikke mindst gæster fra de
nordiske lande.
Skønt Martin Hammerich som den fornemme
og forfinede akademiker egentlig betragtede den
folkelige oplysning med lidt skepsis, holdt han
dog foredrag for bønderne om Thorvaldsen; det
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blev til skriftet om »Thorvaldsen og hans Kunst«,
som 1870 blev udgivet af Udvalget til Folkeoplys
ningens Fremme. I sine sidste aar syslede han
med et værk om »Fremstillingens Kunst i Ret
ning af det almeenlæselige«, som blev trykt efter
hans død 1881.
Dette er karakteristisk for ham. Han lagde
megen vægt paa den fuldendte form. Hans ven og
skolekammerat Vilhelm Birkedal siger om ham:
»Skønhedskravet var hos ham næsten overvæl
dende, og han filede saa længe paa hver af sine
Bøger for at lade Tanken faa sit mest mulig
skønne Udtryk, sin Form, at det tog alt for meget
af hans Tid og Kræfter.«
Han var en alvorlig kristen af den mynsterske
type, men P. A. Fenger, som havde været hans re
ligionslærer i skolen, var stadig hans præst, og
han nærede stor respekt for Grundtvig, som paa
mange maader havde inspireret ham.
Han døde 20. sept. 1881. Hans hustru overle
vede ham til 28. febr. 1904.
Da hans broder Frederik var medlem af Ros
kilde Konvents salmekomite, hjalp han med sin
fine sprogsans med til at give det i 1850 frem
lagte forslag en sidste poetisk afpudsning. Selv
har han kun givet et enkelt lille bidrag til R,
nemlig salmen »Hvor svært, naar man er syg og
mat«, som han sikkert har truffet i sin studietid i
England og først lod P. Hjort udgive i 1843, se
nænnere II, 297 f. I Dansk Kirketidende skrev
han 1852 om indførelsen af den nye salmebog, og
da den endelig var autoriseret, udgav han 1856
»Hundrede Psalmer til Brug ved Underviisning«
for at indøve det bedste af dens indhold. Sammen
med G. Rode foretog han en videnskabelig ud
gave af »Thomas Kingos Aandelige Sjunge-Chor«
1856. Samme aar drøftede han i Nordisk Univer
sitets-Tidsskrift Kingos forfatterskab til salmen
»Far, Verden, far vel«.
Erslew I, 562-63; Suppl. I, 654-56. J. Paludan i
Bricka VI, 540-43. Georg Christensen i DBL IX,
41-44. Dansk Kirketidende 1852, sp. 193-200;
1857, sp. 24-25. Vilh. Birkedal: Personlige Ople
velser« I, 82 ff. Paul V. Rubow: »Epigonerne«,
1956, 44-45.
Hvor svært, naar man er syg og mat.
R 98. KH 604.
HANKEY, ARABELLA KATHERINE
Kate Hankey blev født 1834 i Clapham, en vel
stillet forstad til London; hendes fader, Thomas
Hankey, var medindehaver af et stort bankfirma
og medlem af en lille evangelisk menighed, som

kaldtes Claphamsekten. Hendes kærlige og med
følende sind aabnede tidligt hendes øjne for den
forskel, der var mellem hendes egne gode kaar og
de vilkaar, hvorunder mange andre piger maatte
leve i den store by. Hun var kun 18 aar gammel,
da hun sammen med en søster begyndte en bibel
klasse, dvs. en søndagsskole, for fabrikspiger og
ekspeditricer i Croydon. Skolen blev aldrig særlig
stor, men de unge piger kom til at elske deres
Kate, og mange stod i forbindelse med hende
hele livet; fem af dem var endnu med til hendes
begravelse i 1911, skønt det var 50 aar siden selve
skolen var hørt op. Kate Hankey gik ogsaa meget
op i missionsarbejdet baade hjemme og ude,
brugte megen tid til sygebesøg og andet kristeligt
velgørenhedsarbejde.
Hun har skrevet ikke saa faa sange, som ud
mærker sig ved skønhed og simpelhed. Hun
udgav »The Old, Old Story« 1866, et større digt
om Jesu liv, hvorfra man har hentet sangene
»Tell me the Old, Old Story« (se nærmere:
»Fortæl det gamle budskab«) og »I love to tell
the Story«. Digtet udkom paany sammen med
andre vers 1879. Endvidere kan nævnes samlin
gen »Heart to Heart« 1870, der ligeledes blev for
øget i nye udgaver 1873, 1876 og 1878, den sidste
ledsaget af forfatterindens egne melodier.
Julian 483. Norman Mable: »Popular Hymns«,
London 1951, 90-93. C. M. Rudin: »Stories of
Hymns We Love«, Chicago 1934, s. 55-56. Lov
gren II, 221. H. S. Dehlin: »Kvinneskjebner og
salmevers«, Oslo 1960, 129-31.
Fortæl det gamle budskab.
N 597.
Brandts oversættelse: Sig mig den gamle sage.
HT 698. FK 140. FA 183. FN 387.
KHTptS. KST738. S 637.
Samme i norsk oversættelse: Si mig det gamle
budskap.
La rev 884. Nynorsk 910.

HANSEN, JOHN
John Hansen blev født 4. april 1846 paa Jullingsholm i Sønder Omme, hvorfra hans fader Niels
Theilgaard Hansen flyttede til Langetvedgaard
og kro i Skrave sogn. Hans moder var Christiane
Johanne Vilstrup, datter af sognepræst Claus Ni
colai Vilstrup i Borris og Faster.
Han blev først elev i ni maaneder paa den nær
liggende Rødding højskole, blev derefter student
1867 og teologisk kandidat 1872 og var et aars tid
huslærer hos den kendte pastor Sveistrup i Vejen.
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Resten af sit liv blev han fynbo. 1873 blev han
hj'ælpepræst i Hesselager, 1875 i Dalby og Stubberup, 1878 sognepræst i Viby. 1887 i Gislev og
1907 provst for Gudme og Vinding herreder. Her
døde han 7. sept. 1911. Den 18. okt. 1876 ægtede
han Louise Augusta Brummer, født 4. marts
1851, datter af pastor Henning Frederik Brum
mer i Oddense og Otting. Hun døde 18. febr.
>929Skønt man efter hans lange højskoleophold i
Rødding og hans huslærerplads hos Sveistrup
kunde vente, at han var blevet grundtvigianer,
var han en udpræget tilhænger af Indre Mission,
en glad og aaben natur, men stilfærdig og ydmyg.
I Viby virkede han som vækkelsesprædikant og
blev paa grund af den stærke valgmenighedsbe
vægelse en omstridt mand, men i Gislev gik det
bedre. Skønt han ikke var nogen stor prædikant,
samlede han en betydelig menighed, bl. a. med
tilslutning fra missionsfolkene i omegnen. Han
gav stødet til oprettelse af herregaardsmissionen,
skrev flittigt i Nordslesvigs Søndagsblad og Indre
Missions Tidende. Han udgav »Kirkeaaret« 1879,
»Til Gud, Overvejelser til Opbyggelse« 1887,
»Fadervor« 1893, oversatte Gustav Wameck:
»Missionen i Skolen« 1888 og E. Murray: »De
helliges Klenodie« 1889. Sammen med provst L.
N. V. Balslev udgav han »En lille Huspostille«
1885 og sammen med pastor E. With: »Brorsons
Salmer i Udvalg«.
Der er særlig grund til at nævne hans kærlig
hed til Brorson, som 1894, tohundredaaret for
Brorsons fødsel, satte frugt i den store og gode
bog »Hans Adolf Brorson og hans Brødre« med
omfattende livsskildringer og bidrag til et tidsbil
lede.
I oversættelsen af Wamecks bog »Missionen i
Skolen« erstattede han de tyske missionssalmer
med tilsvarende danske, men slutningssalmen af
Bogatzky, »Wach’ auf, du Geist der ersten
Zeugen« dristede han sig til at oversætte, se
»Du Aand fra kirkens første tider«, I, 304 ff. Den
blev siden af melodihensyn ændret af T. Løgstrup
og gik ind i missionssangbøger og D 318. Den
samme er oversat til norsk af Landstad.
Man kan ikke sige, at John Hansen var digter.
Men et par sange blev dog kendt og optaget i
Indre Missions Sangbog, hvorfra de gik videre til
Hjemlandstoner 1953. »Kun én ting vil jeg be
gære« er inspireret af Ps. 27,4. »Den bibelbog,
som Gud har givet« blev allerede optaget i den
gamle Hjemlandstoner 1895. Den er baade enfol
dig og karakteristisk for John Hansen. Han el
skede sin bibel, og dette var hans præsteprogram:
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Guds ord jeg efter den forkynder
og bliver trøstig ved dermed.
Elvius 582. Grohshennig I, 253-4. Nedergaard III,
525Du Aand fra kirkens første tider.
D 3i8.
Landstads oversættelse: Våkn op igjen, du Ånd
som brente.
La rev 775.
HANSEN, RASMUS, se Rerav.

HANSEN, THOMAS
Forfatteren til salmerne »Ak, hvorledes skal jeg
skue« (Se 1,30 f) og »I Jesu saar er al min salig
hed« kaldes af Brorson »en kær ven«. Hans sal
mer, som først forekom i »Nogle Paszions-Psalmer«, er i Klenodiet underskrevet med »Th. H.«,
hvilket man har udlagt Thomas Hansen. Men der
har været mange formodninger om, hvem denne
Thomas Hansen kunde være.
Pastor L. C. Hagen (s. d.) i Mjolden meddelte
til Brandt og Helweg, at Thomas Hansen var en
faarehyrde i Abterp i Brede sogn, nabosogn til
Randerup og Mjolden. Han besøgte flittigt Bror
sons gudelige forsamlinger, hvorved denne blev
opmærksom paa ham, opdagede hans gode evner
og hjalp ham til at studere, hvorefter han blev
præst i Hygum. Der har imidlertid ikke været
nogen præst i Hygum af det navn paa den tid.
A. W. Brorson, rektor paa Herlufsholm, Broder
Brorsons sønnesøn, siger, at Thomas Hansen var
beslægtet med den brorsonske familie og præst i
Randerup. Men der har heller ikke i Randerup
været nogen præst af det navn.
A. D. Jørgensen siger (s. 52), at Thomas Hansen
ifølge en notits i Universitetsbibliotekets eksem
plar af Klenodiet synes at have været lærer for
Brorsons børn.
John Hansen (s. 68) mener, at det maa være
den Thomas Hansen, som var præst i Torsted og
Hover i Hind Herred 1745-52. Han bliver efter
haanden saa overbevist derom, at han en halv
snes aar efter bogen om Brorson skriver Torstedpræstens vita i Kirkehist. Saml. Han er født i
Kolding 1711-12, søn af skipper Hans Thomsen
og Anne Cathrine Lauritsdatter. Da nu Brorson
havde en farbroder, som var gaardejer i Svan
strup i Brede sogn og hed Laurits Brodersen, gæt
ter John Hansen paa, at Anne Cathrine kan være
datter af ham, og i saa fald var Brorson og Tho
mas Hansen fætre. Men hvor mange Lauritser var

HANSEN, UFFE

der ikke dengang, som hun ogsaa kunde være dat
ter af?
Som svar herpaa meddeler P. Severinsen, at
han nærmere har undersøgt notitsen i det eksem
plar af Klenodiet, som A. D. Jørgensen henty
dede til. Trods nogen beskæring ved indbindingen
kan den dog læses. Der staar:
»Thomas Hansen [In] formator paa Waisenhuset, som døde i J..........men componerede, da
han lærte Hans Adolphs Brors[ons] Børn at
læsze, inden Ha........ «
»Der er herefter ingen Tvivl om, hvem der
menes, og vel ingen Grund til at tvivle om, at
Oplysningen er rigtig.« Severinsen sammenstiller
derefter Thomas Hansens vita saaledes: »Thomas
Hansen, formentlig en Sønderjyde af de pietisti
ske vakte, var Huslærer for H. A. Brorsons Børn i
Tønder. I denne Tid har han skrevet de to Sal
mer, som tryktes i Brorsons »Nogle Paszions-Psalmer«, 2. Opl. Tønder 1735. Hans Forhold til
Brorson har vel gjort, at han 1. November 1737
blev antagen til Informator paa Vajsenhuset i
København. Her blev hans Tid dog kort, thi alle
rede 2. Marts 1738 døde han, kort efter at han
havde holdt Prøveprædiken som Ansøger til Kapellaniet ved Vajsenhuset.«
Herefter maa sagen betragtes som afgjort. Men
det udelukker ikke muligheden for en kombina
tion med pastor Hagens oplysninger fra den paa
gældende egn: at Thomas Hansen kan have været
hyrdedreng i Abterp, naboby til Randerup, at han
kan være blevet kristeligt vakt ved Brorsons gude
lige forsamlinger, og at Brorson kan have hjulpet
ham i gang med det teologiske studium.
BH II, s. 361. Kirkehist. Saml. 4, VI, 739, 743,
746. John Hansen sammesteds 5, II, 590-95. Se
verinsen s. 773-74.

Ak, hvorledes skal jeg skue.
P g5. Gb 487. MB m. N i32.
ChriaT582. La 338. Hauge 178.
I Jesu saar er al min salighed.
P 96. Gb 438. Hauge 427.
I Jesu Død Og al den Qval han led. (Riber).
E i5i.

HANSEN, UFFE
Uffe Hansen blev født 14. dec. 1894 paa gaarden
Stokholm i Skærum sogn i Vendsyssel som søn af
gaardejer Hans Hansen og hustru Ane Nielsen.
Han arbejdede ved landbruget til 1912 og kom
derefter paa Døckers kursus, hvorfra han blev
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student 1915. Efter teologisk embedseksamen i ja
nuar 1921 blev han sognepræst i Aggersborg-Bejstrup, og 30. august samme aar ægtede han Marie
Kirkegaard, født 19. dec. 1896 som datter af
vognmand Peder Kirkegaard og hustru Ane Mar
grethe Jacobsen. 1925 blev han præst for valgme
nigheden i Ubberup-Gørlev, hvor han afløste
Carl Koch. Her blev han, til han 1965 tog sin af
sked og flyttede til Strandbakken ved Kalund
borg.
Bortset fra den lange præstegerning falder hans
offentlige virksomhed især paa tre omraader: det
grundtvigske i almindelighed, fredssagen og sal
mearbejdet.
Allerede i studentertiden var han bestyrelses
medlem i Københavns Højskoleforening. Som
præst var han 1934-60 i bestyrelsen for Grundt
vigsk Konvent og formand 1941-60, ligeledes for
mand for Foreningen af grundtvigske Valg- og
Frimenigheder fra 1950. Han var medudgiver af
det store værk »De grundtvigske Fri- og Valgme
nigheder« I-II, 1944, og bestyrelsesmedlem i
Grundtvigselskabet fra 1949.
Hans arbejde for fred og afrustning medførte,
at han var i bestyrelsen for danske præsters freds
gruppe 1931-60 og formand 1952-60, endvidere i
foreningen »Aldrig mere krig«, hvor han ogsaa
var næstformand og sekretær og endelig formand
1942-49. Han var med i verdensfredsraadet,
World Peace Council 1953, formand for Dansk
Fredsraad 1947-52 og for Dansk Fredskomité
1960. I slægt hermed er vel hans arbejde i Dansk
-indisk forening og hans kontakt med den orto
dokse kirke i Rusland, som han har besøgt paa
rejser.
Vigtigst i nærværende sammenhæng er hans
mangesidede salmearbejde. Allerede som 16-aarig
landmand fik han optaget en aftensalme, »O
Gud, i denne aftenstund« i »Dansk Ungdom« 15.
juli 1911. Senere fulgte flere efter i samme blad.
I studentertiden oversatte han den meget vanske
lige latinske »Mortis portis« af Petrus Venerabilis, »Dødens porte«, som blev optaget i Højskole
bladet langfredag 1918. I præstetiden fulgte ad
skillige oversættelser og originale salmer, som
fandt optagelse i Højskolebladet, Menighedsbla
det, Dansk Kirketidende og Kristeligt Dagblad.
Hans evner blev taget i brug i flere salmebogs
udvalg. Fra 1933 var han medlem af udvalget
for de frie menigheders salmebog og formand fra
1947. En frugt af dette arbejde var, at mange ud
gaver af Grundtvigs Festsalmer med forskellige
lokale tillæg, eller hele salmebøger af samme op
rindelse, blev afløst af en fælles salmebog, »Sal
mer« (S), 1935.
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Han var medlem af udvalget for det grundt
vigske salmebogsforslag, »Dansk Salmebog«
(GF), som udkom 1944. Her udarbejdede han
ikke blot det historiske grundlag for drøftelserne,
men ogsaa forslag til ændringer og restaureringer
af teksterne. Her er optaget to af hans originale
salmer »Frygt ikke! lød Guds engels ord«, som
først blev offentliggjort i Kr. Dagbi. 27. dec.
1941, og »Æren er Guds i det høje«. De udkom i
»12 Julesalmer« 1944. Dertil kommer godt en
halv snes bearbejdelser af ældre salmer, ikke
mindst Kingos. Han har været tilbageholdende
med at føre sine egne salmer frem, fordi han
mener, at »vi har saa rig en salmeskat fra gam
mel tid, at kun det helt fremragende af det nye
bør med i salmebogen«. Derimod har han sat
meget ind paa at restaurere det gamle, saa nuti
den kunde faa det rette indtryk af værdierne. Et
eksempel herpaa er hans omdigtning af »Jesus,
Jesus, Jesus sigter«, som er omtalt i III, s. 60.
Endelig var han 1946-51 et indflydelsesrigt
medlem af det officielle salmebogsudvalg af 29.
maj 1946, som udarbejdede D. Med hensyn til
grundtvigske salmers optagelse opnaaede han her
et betydeligt resultat. Desuden maa det særligt
bemærkes, at han under arbejdet med »Salmer«
føjede et par vers til Laubs oversættelse af »En
rose saa jeg skyde« (se I, 338 f), hvoraf det første
fandt optagelse i S 128, Højskolesangbogen og D
106. Hans særlige interesse for fredssagen bar
frugt i hans bearbejdelse af den gamle »Forlen os
freden« (se I, 398-401), som fremkom i GF 804
og blev optaget i D 754.
Foruden dette omfattende arbejde med salmer
og salmebog maa nævnes det lige saa betydelige
arbejde med salmehistorien. Hans hovedværk er
her »Grundtvigs Salmedigtning« I-III, hvoraf
første bind udkom 1937, andet 1951 og tredje
1966. Det er et almenlæseligt, folkeligt arbejde,
som dels bringer historiske oplysninger, dels sigter
paa at føre ind i de grundtvigske salmers tanke
verden. Til grund ligger den størst mulige viden
skabelige ballast, som ogsaa har givet sig til kende
ved nyudgivelsen af »Grundtvigs Sang-Værk«
I-VI, 1944-64, hvor Uffe Hansen var med fra
begyndelsen, men efter Magnus Stevns’ død til
lige overtog det grundlæggende arbejde med
manuskripterne. Endelig medvirkede han ved den
kæmpemæssige registrant over Grundtvigs efter
ladte papirer, ialt over 500 pakker. Foruden disse
store arbejder maa endnu nævnes den lille nyttige
oversigt »Af Salmesangens Historie« 1959.
Paa Strandbakken ved Kalundborg har Uffe
Hansen efter sin afsked som præst faaet tid og ro
til at samle sig om sin egen digtning. Han har ud
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sendt to modne digtsamlinger. 1969 udkom »Ord
- 40 bibelske digte«, dvs. digte med bibelord som
udgangspunkt, og 1970 udkom »Tro - 40 kriste
lige digte«. I begge samlinger er der perler.
Paul Nedergaard: Kirkelig Haandbog. Kraks blaa
bog. Interview i Kristeligt Dagblad 14. aug. 1965.
Brev med personlige oplysninger af 27. aug. 1967.
En rose saa jeg skyde (v. 3).
S 128. D 106.
Forlen os freden, Herre, nu.
GF 804. D 754.

HARBOE, LUDVIG
Ludvig Harboe blev født 16. aug. 1709 i Broager
som søn af sognepræsten Johannes Harboe og
Marie Petersen. Som forholdene dengang var i
Sønderjylland, var det naturligt, at han kom paa
gymnasiet i Hamburg og studerede i Rostock,
Wittenberg og Jena, hvor han især blev fængslet
af kirkehistorien. 1735 kom han for første gang til
København, hvor han traf historikeren Hans
Gram og fik adgang til Det kongelige Bibliotek
og blev saa betaget deraf, at han tog en huslærer
plads for at kunne fortsætte studierne i Køben
havn. Han begyndte sammen med Langebek at
udgive en værdifuld kildesamling, »Danische Bibliothec« 1738-47.
Han blev tysk kapellan ved Garnisons kirke
1738, enepræst 1739, og hans anseelse voksede saa
hurtigt, at han 1741 blev sendt som generalvisitator til Island, hvor han med dygtighed og sagtmo
dighed i løbet af fire aar fik tingene bragt i bedre
orden og ganske overvandt islændernes mistillid.
Allerede 1743, mens han var i Island, blev han
udnævnt til biskop i Trondhjem, hvor han fra
1746 tog ivrigt fat paa visitatser i Finmarken,
men allerede 1748 blev han kaldt til København
som medhjælper hos biskop Peder Hersleb og
udset til dennes efterfølger. Han ægtede Herslebs
datter Frederikke Louise den n. sept. 1748 og
indledte dermed den periode, da bispeembedet i
København efter sigende gik i arv paa spindesi
den. Han blev biskop 1757, og 1782 fik han sin
svigersøn N. E. Balle (s. d.) udnævnt til med
hjælper og efterfølger. Han døde 15. juni 1783.
Angaaende hans videnskabelige, især kirkehi
storiske forfatterskab henvises til Bjørn Komerups
artikel i DBL IX, 347-50 og den der anførte litte
ratur.
Naar Harboe nævnes her, skyldes det udeluk
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kende, at han sammen med Ove Høegh Guldberg
1778 udgav den »Psalme-Bog«, som man plejer at
kalde Guldbergs (Gb). Arbejdet kom i gang ved
en fortrolig samtale mellem de to mænd, hvoraf
den ene havde den politiske og administrative
magt, den anden den teologiske dygtighed og
myndighed. De fik kongen til at nedsætte dem,
dvs. de nedsatte sig selv som en hemmelig salme
bogskomité; de havde blot en ung teolog som se
kretær, men fik heldigvis Birgitte Cathrine Boye
(s. d.) til førende digter, saa hun kunde udfylde
den tomme plads efter de salmer i K og P, som
maatte udelades, fordi de ikke havde den nødven
dige »værdighed i udtrykket« eller var for histori
ske eller for lange. I et manuskript med fru Boyes
salmer har biskop Harboe med egen haand fore
taget en del mindre ændringer, som genfindes i
den færdige salmebog. Det maa derfor indtil vi
dere antages at være ham, der har foretaget æn
dringerne i de gamle salmer, som sjældent er af
teologisk art, men i reglen tilstræber den værdig
hed i udtrykket, som præger hans person og hans
kirkestyrelse.
I fru Boyes salmer har han rettet, lidt men tit, i
reglen for at erstatte et forskruet udtryk med et
jævnt, f. eks. »Da Saligheden døde« - Da min
Forsoner døde. »Retfærdigheden stod i Brand« Retfærdigheden opbragt var.
Bogen er i virkeligheden et konservativt ar
bejde, som blot lemper sig efter en »finere« smag.
Dens radikalisme bestaar i den store mængde af
fru Boyes salmer i tidens aand og stil, altsaa i vir
keligheden en fornyelse, som enhver tid kræver af
en ny salmebog. Men det var ikke nok. Rationa
lismen brød magtfuldt frem, og kun en snes aar
senere fandt man det nødvendigt i E at foretage
en langt mere radikal behandling af vor salme
skat, for at den kunde bevare sin anstændighed i
den oplyste tids øjne.
Bjørn Komerup i DBL IX, 347-50. Kirkehist.
Saml. 4, II, 607-9. Jon Helgason: »Islands Kirke
fra Reformationstiden til vore Dage«, Køb. 1922, s.
134-43. Sjæll. Landsarkiv. Sjæl. Stifts Bispearkiv.
Diverse Dokumenter. K. Litteraria. Madame Bir
gitte Cathrine Boyes Psalmer. Det kgl. Bibi. Haand
skrift Afdi. Ny kgl. Saml. 40 2710, I-VI.

HART, JOSEPH
Joseph Hart blev født i London 1712 og virkede
der hele sit liv. Hans forældre var fromme
kristne, og de maa have ladet ham faa en god ud
dannelse, da man ved, at han en tid virkede som
lærer i klassiske sprog. Men ellers ved man ikke
meget om hans barndom og ungdom. Han har
19
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dog selv i fortalen til sine Hymns tilstaaet, at
hans liv i mange aar var en mærkelig blanding af
karakterløshed og alvorlig kamp imod synden og
stræben efter moralsk forbedring. Han var engang
saa langt ude, at han skrev en pjece om »Religio
nens urimelighed, omtale og kritik af pastor John
Wesley’s prædiken over Rom. 8,32«. Det blev
først anderledes med ham pinsedag 1757. Da
hørte han ved et møde i Brødremenighedens
kapel i Fetter Lane i London en prædiken over
Aab. 3,10, som førte ham til alvorlig omvendelse
og blev indledning til et helt nyt liv.
I løbet af de næste to aar skrev han mange af
sine alvorligste og inderligste salmer og modnedes
til at blive præst. Det blev ved den independentiske menighed i kirken i Jewin Street, hvor store
skarer efterhaanden samledes for at høre hans
veltalende og brændende forkyndelse. Men han
døde allerede 24. maj 1768, midt i et arbejde, der
syntes at bære saa usædvanlig frugt. 2000 menne
sker var strømmet til ved hans begravelse. Da var
mange af hans salmer allerede kommet i brug,
især hos de calvinske nonkonformister. Mange af
dem er af stor værdi, dybt alvorlige og bræn
dende af kærlighed til Frelseren. Han var nok
den største engelske salmedigter i tiden efter
Watts, men man kan ikke sige, at han er discipel
af Watts; dertil er han for stærkt paavirket af
Brødremenigheden. Især maa nævnes »Come, ye
sinners, poor and wretched«, »This God is the
God we adore« og »Lord, look on all assembled
here«.
Grundtvig har oversat »Come, Holy Spirit,
come«, som ogsaa Julian regner for en af de bed
ste. Med denne pinsesalme fejrer Hart aarsdagen
for sin omvendelse. Se nærmere »Gud Hellig
aand, o kom«, II, 49 f.
Hart’s salmer udkom i »Hymns composed on
Various Subjects, with the Author’s Experience«,
London 1759, altsaa kun to aar efter hans omven
delse. Han udsendte 1762 et »Supplement« til
denne samling, og 1765 et »Appendix«. Fra disse
samlinger nævner Julian yderligere 33 salmer. En
sagkyndig har udtalt om dette store salmeværk:
»Her er evangeliets lærdomme oplyst saa prak
tisk, ordets forskrifter understreget saa evangelisk
og deres virkning fremstillet saa erfaringsmæssigt,
at man maa kalde det en skat af læremæssig,
praktisk og erfaringsmæssig teologi«.
En af Hart’s sønner udmærkede sig saadan som
advokat, at George IV ophøjede ham til baronet
og udnævnte ham til lordkansler i Irland.
Julian 492-3. Ch. S. Nutter & W. F. Tillett: »The
Hymns and Hymn W ri ters of the Church«, New
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York, 1915, 412-13. Louis F. Benson: »The English Hymn«, London 1915, 212—13. Tårup IV, 156.
Erik Routley: »Fil praise my Maker«, London 1951,
243-48.
Gud Helligaand, o kom.
RTi, 681. KH304. SS 681. D260
HAUCH, JOHANNES CARSTEN
Carsten Hauch blev født den 12. maj 1790 i Frederikshald i Norge som søn af en dansk fader,
amtmand Frederik Hauch (1754-1839), og en
norsk moder, Karen Tank (1764-1802), af Anna
Colbjømsens slægt. To aar gammel kom han til
Bergen, hvor hans fader blev stiftsamtmand. Han
betragter derfor denne by som sin »fødeby«, men
hans dyreste barndomsminder gaar til Malman
ger præstegaard ved Hardangerfjorden, hvor han
kom i huset hos præsten Niels Hertzberg, der lod
ham leve et sundt friluftsliv, saa den norske natur
for stedse kom til at præge hans romantiske sind.
Kort efter moderens død blev faderen udnævnt
til stiftsamtmand over Sjællands stift, og i 1803
kom Hauch til sit nye hjem i Danmark, hvor han
i begyndelsen følte sig fremmed. Da han 1808 var
blevet student fra det Schouboeske institut, øn
skede hans fader, at han skulde følge familietra
ditionen, studere jura og gaa embedsvejen, men
naturfagene, som han betragtede ud fra den ro
mantiske naturfilosofi, og poesien tiltrak ham
mere. Han beundrede Oehlenschlager og forsøgte
sig med nogle mindre vellykkede poesier, men da
digterkongen fraraadede ham at fortsætte, ka
stede han sig over zoologien, blev magister med
udmærkelse 1820 og dr. phil. 1821 og drog
samme aar ud paa en lang udenlandsrejse.
Et aar opholdt han sig i Paris; derefter drog
han til Italien for at studere Middelhavets fauna,
men der fik han en daarlig fod, maaske af et
skorpionbid, og efter mange lidelser maatte han
tilsidst lade den amputere i Neapel 1825. I denne
tid blev poesien hans »trøstende engel«, saa han
paany greb pennen, og nu skrev han en række
dramer, der var præget af, at han havde vundet
kraft »til fremstillinger, som ikke ganske blev stå
ende ved tilværelsens overflade«. Han vendte en
delig hjem 1827 °S blev udnævnt til lektor, se
nere professor i naturfagene ved Sorø Akademi,
og godt et aar senere, 18. febr. 1829 giftede han
sig - meget fornuftigt, som han troede - med Fre
derikke (Rinna) Elisabeth Brun Juul, født 13.
juni 1811, død 24. marts 1896, datter af byfoged i
Helsingør Svend Brun Juul og Helene Elisabeth
v. Munthe af Morgenstierne. Skønt det ikke ses, at
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naturen eller minderne i Sorø har inspireret ham,
blev det efterhaanden poesien, som havde hans
hovedinteresse. Det førte ham i 1846 til Kiel som
professor i nordisk sprog og litteratur, men alle
rede to aar efter maatte han flygte derfra under
oprøret. 1851 blev han Oehlenschlågers efterføl
ger som professor i æstetik ved Københavns uni
versitet. Han døde den 4. marts 1872 paa en ny
rejse til Rom.
Hans sind var præget af ejendommelige mod
sætninger. Et grundtræk var fra begyndelsen det
ildfulde, begejstrede mod, som allerede viste sig i
hans barndoms dristige lege og siden i hans tapre
deltagelse i Københavns forsvar 1807. Men modet
stod i ærens tjeneste og var paa en mærkelig
maade følsomt overfor andres dom. Under syg
dommen i Italien og navnlig efter at foden var
amputeret, kom tungsindet til; han kunde ikke
tænke sig at leve som krøbling og forsøgte at be
røve sig livet, men pistolkuglen forfejlede sit
maal. Deri saa han en guddommelig styrelse, og
gennem en religiøs krise kom han i et mere posi
tivt forhold til kristendommen, bøjede sig under
Guds vilje og tog sin lidelse paa sig, vistnok til
dels under paavirkning af den reformerte præst
Adolphe Monod. Den tragiske livsfølelse sluttede
sig nu til de øvrige karaktertræk. Endelig blev
hans følelse af at være borte fra bamdomslandet
efterhaanden aandeliggjort til en religiøs evigheds
længsel, som gav hans tanker himmelflugt. Han
sang vel ikke just som Brorson om den store hvide
flok, men som naturfilosof færdedes han med for
kærlighed »hist, hvor aander svømme i Mælkeve
jens hav«, og han haabede der at faa bekræftet,
at »smerten er kun vrangen af salighedens dragt«.
Han synger derfor ofte om døden som befrieren,
og saaledes modtog han den. Til Goldschmidt,
der i Rom besøgte ham paa hans dødsleje, sagde
han: »Skulde et menneske, der lider som jeg og
ser paa livet som jeg, ikke ønske at dø?« Da han
af sin hustru fik at vide, at han ikke kunde
komme sig, kom der et forklaret udtryk over hans
ansigt. Han var ved bevidsthed til det sidste, »sik
ker paa sit livs evighed og lykkelig som en fange,
for hvem fængslet blev aabnet« (Vilh. Andersen).
Goldschmidt syntes, at det store Rom var lille i
sammenligning med denne mand paa hans døds
leje. - Vi genfinder en del af disse træk i hans
salmer.
Angaaende Hauchs dramer og romaner maa
henvises til litteraturhistorien. Han var størst som
lyriker, selv om han maaske næppe var klar over
det selv. Han udgav tre digtsamlinger:
1. »Lyriske Digte« 1842 og en forøget udgave
af samme 1854. Her findes 3 originale salmer og
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desuden bønner og religiøse digte, der ganske
mangler salmepræg. Den ældste, »Stirrer ej i gra
ven ned« (se IV, 421-22) blev allerede offentlig
gjort i »Athene« 1817. Desuden er der oversættel
ser fra tysk, bl. a. »Alt Skoven sig fordunkler«
(Sig maanen langsomt hæver, IV, 342-44) og
»Mod Herrens Aasyn gaar min Vej« (Min Gud
befaler jeg min vej, III, 343-47). Bemærkes maa
ogsaa det bibelske digt »Frelseren paa Vandet«.
Om oversættelserne siger Hauch i fortalen til den
forøgede udgave, at de egentlig er frie omarbej
delser, hvori kun grundtanken er søgt bevaret.
»Jeg har nemlig aldrig oversat noget digt lige
frem, dertil er jeg næppe i Stand ...«
2. »Lyriske Digte og Romancer« 1861. Her fin
des en oversættelse efter Paul Gerhardt, »Befal
hvad du mon eie« (hos P. Hjort: Befal kun dine
veje), men salmebøgerne har foretrukket Stenersens oversættelse. Som salme kunde man ogsaa
betragte digtet »Afsked fra Verden« (Det er paa
Tiden, bort jeg vandre maa), men Hjort har ikke
optaget det, og derfor er det heller ikke kommet
i salmebøgerne. Det slutter:
Du Frelsens Aand, forlad da Du mig ei!
Og tag den Kundskab bort, der mig forvilder!
Udslet min Synd og led Du mig paa Vei,
Igjennem Dødens Nat til Livets Kilder.
Frelsens Aand er romantikerens navn for Kristus.
Lin. 2 er den anfægtede forskers personlige bøn.
3. »Nye Digtninger« 1869. Heri er ingen sal
mer, men man lægger mærke til bønnen »Hellige
Gud« og til digtet »Den Lykkeligste« om Maria
Magdalene, som var den første, der saa den op
standne.
4. Et par af Hauchs salmer er ikke optaget i
hans egne digtsamlinger, men kendes fra Peder
Hjorts samlinger, »Psalmer og Bønner« 1838,
»Gamle og Nye Psalmer« 1840 og 1843, hvortil
nogle af dem er skrevet. I den sidste af disse ud
gaver er antallet vokset til 3, maaske 4 originale
salmer og 9 oversættelser, bl. a. »Jeg ved paa
hvem jeg bygger«, II, 473-75, og »Gaa nu hen og
grav min grav«, II, 112-15.
I R blev der optaget 7 af hans salmer, i KH 5,
i N og D kun fire, alle oversættelser. De blev ofte
stærkt bearbejdede i salmebøgerne, da Hauch
kun sjældent formaaede at træffe den kirkelige
salmetone. Iøvrigt henvises til efterfølgende over
sigt.
C. Hauch: »Minder fra min Barndom og min Ung
dom« 1867. »Minder fra min første Udenlandsreise« 1871. Georg Brandes: Saml. Skrifter. Dan
mark I, 2. udg. 1919, s. 325-372. F. Rønning: »J.
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C. Hauch«, 2. opl. 1903. Kjeld Galster: »Carsten
Hauchs Barndom og Ungdom«, 1930. Samme: »Car
sten Hauch. Manddom og Alderdom«, 1937. Hauch
og Ingemann. En Brevveksling. Udg. og indl. af M.
Hatting, 1933. Paul V. Rubow i DBL, IX, 447-56.
Vilh. Andersen: Illustr. dansk Litteraturhistorie III,
253-78. Gustav Albeck i Dansk Litteraturhistorie
II, 1965, 220-44. Hans Brix: Danmarks Digtere.
Marie Rørdam: Tilbageblik paa et langt Liv. 2. opl.
1911.
Hauchs salmer.
I. Originale:
O Herre, jeg vil gaa, hvorhen du kalder.
Lyriske Digte 1842.
P. Hjort 1843.
Solen i sin klare glans.
Lyriske Digte 1842.
P. Hjort 1840. R 35.
Stirrer ej i graven ned. Se IV, 421 f.
Athene 1817. Lyriske Digte 1842.
P. Hjort 1838. R 562. KH 457.
Intet blad sig i skoven rører.
Motiv fra Goethe. Lyriske Digte 1842.
P. Hjort 1843.
II. Oversættelser:
Befal hvad du mon eje.
Paul Gerhardt. Se 1,82 ff.
Lyriske Digte og Romancer 1861.
Befal kun dine veje.
P. Hjort 1843.
Der gives saa bange tider.
Novalis.
P. Hjort 1840.
Gaa nu hen og grav min grav. Se II,i 12 ff.
E. M. Amdt.
P. Hjort 1840. R559. KH459. N521.
D 630. La 628. La rev 739.
Gakk no av og grav mi grav (Hovden)
Nynorsk 571.
Jeg ved paa hvem jeg bygger. Se 11,473 ff.
E. M. Amdt.
P. Hjort 1840. R 433. KH 478. N 342.
D501.
Min sjæl, hvad kan du mer begære.
Novalis.
P. Hjort 1840.
Mod Herrens aasyn gaar min vej. Se 111,343
P. Gerhardt.
Lyriske Digte 1842.
P. Hjort 1843.
Min Gud befaler jeg min vej.
R45. KH35. N455. D32.
Sig maanen langsomt hæver. Se IV,342 ff.
Math. Claudius.
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P. Hjort 1838. R 83. KH 75. N 613. D716.
Lyriske Digte 1842: Alt skoven sig fordunkler.
Nu hviler jorden stille. La rev 836.
(Nynorsk 409, anden oversættelse)
Stedse maa derpaa jeg grunde.
Schenkendorf.
Lyriske Digte 1842.
P. Hjort 1840.
Vær takket, Herre, du som slaar.
Tysk.
P. Hjort 1840.

HAUGE, ANDREAS
Andreas Hauge blev født 12. dec. 1815 i Aker i
Norge som søn af den bekendte lægprædikant og
folkevækker Hans Nielsen Hauge og dennes første
hustru Andrea Andersdatter Nyhus, som døde
lige efter sønnens fødsel. Han gik i skole i Dram
men, blev student 1834 °S teologisk kandidat
1839. De første aar derefter fortsatte han sine teo
logiske studier ved universitetet i Oslo og foretog
en del rejser rundt i Norge for at gøre sig bekendt
med det kirkelige liv i de forskellige egne. 1842
foretog han en stor udenlandsrejse til England,
Skotland, Holland og Schweiz, og i Tyskland be
søgte han flere universiteter.
1843 blev han lærer ved borgerskolen, senere
realskolen i Trondheim. 1845-53 redigerede han
»Norsk Missionstidende«, og fra 1850 var han se
kretær for det Norske Missionsselskab, indtil han
1852 blev sognepræst i Nord-Audnedal i Sydnorge. Efter nogle opfordringer søgte han 1857
det vanskelige embede i Skien, hvor den tidligere
sognepræst, G. A. Lammers, aaret før var traadt
ud af statskirken og havde draget en stor del af
vækkelsens folk med sig. Hauge fik embedet, blev
vel modtaget og fik med sin store klogskab og be
sindighed betydelig indflydelse i byen og menig
heden. Han var en ypperlig taler, havde en stor
tenorstemme og var ligeledes meget anset blandt
sine kolleger. 1868 blev han provst i Skiens prov
sti, og han repræsenterede byen i Stortinget
1865-66.
1850 blev han gift med Gabrielle Caspara Sigismunda Kielland, født paa Finnø 9. okt. 1830,
død i Kristiania 12. april 1911, datter af sogne
præst Gabriel Kirsebom Kielland og Susanna So
phie Caroline Gustava Blom.
Fra sin berømte fader havde han arvet kærlig
heden til missionssagen og til salmesangen. 1846
udgav han »Psalmer til Brug ved Misjons-Sam
menkomster«, og 1852 udgav han »100 MisjonsPsalmer med et Tillæg, indeholdende endeel
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Psalmevers til Brug ved Bibellæsninger og andre
Andagts-Forsamlinger«.
Han maa især mindes som salmebogsudgiver.
Mange steder i Norge var man midt i aarhundredet i stor forlegenhed med salmebogssagen.
F. eks. var menigheden i Christianssand i tvivl,
om man skulde indføre Christiania-Tillægget til
E, som i det væsentlige hvilede paa W. A. Wexels’ arbejde, eller om man skulde vende tilbage til
Guldbergs salmebog, som havde betydelig anse
else i Norge, og som en tredjedel af landets me
nigheder havde beholdt i stedet for at indføre E.
Overfor menighedsmedlemmer, som ønskede Gb
indført, havde Hauge omtalt dens mangler, og re
sultatet blev gentagne opfordringer til ham om at
revidere Gb, hvad han nølende gik ind paa
Under arbejdet blev han dog snart klar over, at
det vilde være lapperi og blot tjene som en hin
dring for en virkelig løsning af salmebogskrisen.
Man maatte have en helt ny salmebog, men det
var jo netop det, som Landstad samtidig arbej
dede paa. Han var dog klar over, at Landstad
fulgte andre og mere radikale principper. Han
vidste ogsaa, at store dele af kirkefolket betrag
tede Landstads arbejde med mistillid paa forhaand. Vilde den mand, som hidtil havde samlet
sagn og folkeviser, kunne skabe andet end en
»verdslig« salmebog? Hauge tog altsaa fat paa ar
bejdet, samlede stof ved nogle venners hjælp,
men vilde vente med udgivelse, til man saa, om
Landstads bog blev godt modtaget og gjorde hans
arbejde overflødigt. 1862 blev J. N. Skaar res. ka
pellan i Skien og blev Hauges medarbejder.
1863 udkom Hauges udkast, to aar efter Land
stads, med titlen »Psalmebog til Kirke- og HuusAndagt«, trykt i Skien. Det blev gennemset af
den samme bedømmelseskomite som Landstads.
Nogle af dens medlemmer havde været Hauges
medarbejdere, men mente dog at være upartiske,
naar de erklærede, at hans bog var god og brug
bar. Han havde ogsaa ændret udkastet efter deres
ønsker. Den blev autoriseret 1873 og udkom 1874
med en lidt ændret titel: »Psalmebog for Kirke
og Hus«. Den var ordnet efter kirkeaaret som K,
Gb og La. Den tog ligeligt hensyn til, hvad me
nigheden stadig sang med glæde, og hvad der
havde været »den hele troende Menigheds fælles
Bøn og Bekjendelse gjennem alle Kirkens Tider«.
De gamle tekster var nænsomt restaureret, og der
var ingen »norskheder« som hos Landstad. Hauge
havde ikke skrevet nye salmer og havde ikke
nogen digterforfængelighed at pleje. Saavel i
sprog som i indhold var det et konservativt ar
bejde, som den samtidige generation kunde mod
tage uden overvindelse. Men netop paa grund af
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dens konservatisme og den ringe fornyelse kom
den mange steder kun til at tjene som en over
gangssalmebog, inden man gik over til Landstads.
I 1904 blev den kun brugt i 90 af Norges 965 kir
kesogne.
Forholdet mellem de to rivaliserende salme
bogsudgivere var ikke det bedste. Efter autorisati
onen, men før salmebogen udkom, skrev Hauge
til Landstad og bad om tilladelse til at optage
»Jeg ved mig en søvn i Jesu navn«, blandt sal
merne til dødsberedelse, maaske med udeladelse
af sidste vers. Landstad svarede skarpt tre dage
senere, d. 28. febr. 1874: »... De undskylde, - at
jeg saaledes som Forholdene nu stille sig - maa
negte Dem mit Samtykke hertil, og allermindst
kunde jeg tillade at Salmen afstumpes eller paa
anden Maade forkvakles. Var det en almindelig
Opbyggelsesbog, hvori mine Salmer ønskedes op
tagne, saa var det en anden Sag, men Deres Sal
mebog optræder jo nu kvalificeret til Konkur
rence i Menighederne med min Salmebog, denne
hvoraf De ønsker at gjøre Udpluk. Jeg synes ikke
det er ædelt, at tage mine Vingefjedre og benytte
dem i Kapløbet med mig«. Landstad tilføjer, at
hans afslag ogsaa gælder andre af hans salmer,
som Hauge kunde tænke sig at benytte, og han
slutter spydigt, at optagelsen af »de »allernyeste«
Salmer vilde jo ogsaa betage Deres Bog den
»konservative Karakter«, som man har tillagt
den«.
Paa et enkelt punkt havde der dog været et mær
keligt »samarbejde« mellem dem. Hauge havde
bearbejdet den gamle oversættelse af Paul Flemings salme »In allen meinen Thaten«, men til
lige dannet en sømandssalme, »Jeg gaar til fjerne
lande« af nogle vers, der hidtil ikke var oversat.
Han brugte dog kun den første (Ægidius) i sin
salmebog. Landstad gjorde modsat; han udelod
den gamle oversættelse og brugte kun Hauges nye
oversættelse, se 11,328.
Hauge har ikke selv bidraget til sin salmebog
med originale salmer og kun i faa tilfælde med
oversættelser, f. eks. det gamle slutningsvers fra
Swedbergs salmebog, »Herre, signe tu och råde«.
Han har udfoldet en noget livligere oversætter
virksomhed tidligere i sine »100 Missions-Psalmer«, som dog kun i faa tilfælde kom salmebogen
til gode, f. eks. oversættelsen af A. Knapps salme
»Einer ist’s an dem wir hangen«. De fire første
vers af hans oversættelse, »Een for Alle har vort
Hjærte«, blev i Sønderjylland med smaa ændrin
ger optaget i N 250 og forsynet med et nyt slut
ningsvers, se 1,313 ff. I Hauges salmebog blev den
derimod fuldstændig omarbejdet; den fik en ny
begyndelse, »Jesus have skal vort Hjerte«, de fire
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første vers blev byttet om og forbedrede, og ende
lig tilføjede Hauge et nyt slutningsvers, »Jesu,
Konge, strid og seire«, en oversættelse af verset
»Konig Jesu, streite, siege«, som stammer fra en
tysk missionssalme, »Horet die Posaunentone«. I
denne restaurerede form blev det maaske Hauges
bedste personlige bidrag til salmebogen. Iøvrigt
henvises til nedenstaaende liste.
Andreas Hauge døde 13. jan. 1892.
Han havde en søn, som var opkaldt efter farfa
deren, Hans Nielsen Hauge (1853-1931). Han
var først sømandspræst i England, blev derefter
kapellan i Skien, sognepræst i Brevik, konservativ
stortingsmand 1895-1900, kirkeminister 1903-5,
derefter sognepræst i Skien til sin afsked 1924.
Han har oversat nogle af Sankeys sange og skre
vet fædrelandssalmen »Herre, for ditt åsyn står«,
som til brug ved 17. maj festerne er optaget i La
rev 793.
Halvorsen II, 570 f. Lars Aanestad i Ksm I, sp.
853-55. 871. II, 798-99. Blom Svendsen II, 57157. Norvegia Sacra, 12. årg. 1832. Rynning:
Norsk Salmeleksikon 1967.
Hauges oversættelser i salmebøgerne:
Al Magt er given mig i Hænde.
(M. Heuszer: Es liegt die Macht in meinen
Hånden.
A. Knapp: Evangelischer Liederschatz 1837,
nr. 1164)
Hauge 584.
Al Magt er lagt i mine Hænder.
»100 Missions-Psalmer« nr. 32.
Herre, du velsigne, raade.
(Swedberg: Herre, signe tu och råde)
Hauge 376. Se II, 158 ff.
Jeg gaar til fjerne Lande.
(Fleming: In allen meinen Thaten. Se: I alle
mine sager, II, 324 ff). La 597.
Jesus have skal vort Hjerte.
(A. Knapp: Einer ist’s an dem wir hangen)
Hauge 582.
Een alene har vort Hjerte.
N 250. Se 1,313 ff.
Jesus Konge, strid og seire.
(Konig Jesu, streite, siege).
Se: Jesus have skal vort Hjerte.
Hauge 582 v.5.
Hauges Missionssalmer er ikke signerede, og i en
del tilfælde er der usikkerhed med hensyn til
oversættelsens forlæg og med Hauge som oversæt
ter. Her nævnes knap halvdelen af de hos Ryn
ning nævnte, som kan kontrolleres ved opslag i
Knapps »Evangelischer Liederschatz«:
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Fra Grønlands lispaladser.
(C. G. Barth: Von Grønlands Eisgestaden.
efter Heber: From Greenland’s icy mountains.
Rynning 848. Ikke i Evang. Lied.)
Missionspsalmer nr. 27.
Gud Fadervor i Himmerig.
(A. Knapp: Gott Vater, aller Dinge Grund.
Ev. Lied. 1123).
Miss. 78. (meget fri ovs.)
I Folk, som boe trindt om paa Jord.
(Johannes Rothe: Lobsingt dem Heiland aller
Welt. Ev. Lied. 1189) Miss. 47.
Lad om Zion høit os synge.
(C. G. Barth: Lasset uns von Zion singen). Ev.
Lied. 2. Ausg.) Miss. 90. Harpen 1863.
Mægtig Vinden suser.
(A. Knapp: Gottes Winde wehen) Ev. Lied.
1168. Miss. 49.
O Jesu! du er kommen.
(A. Knapp: Der du zum Heil erschienen) Ev.
Lied. 1155. Miss. 66. Harpen 1863. (meget
fri oversættelse).
Vaagn op du Vidne-Aand som alletider.
(Bogatzky: Wach auf, du Geist der ersten
Zeugen). Ev. Lied. 756. Miss. 37. (Forkortet
til 3 vers, det sidste frit).
Velan! i friskt og freidigt Chor.
(C. G. Barth: Schon tont der festliche Gesang). Ev. Lied. 1196. Miss. 81. (Forkortet og
meget fri).
Bearbejdelse ved Hauge og A. Grimelund:
Af alt mit Sind beklage.
Hauge 307. (Rettelse til III,301).
(Beklage aff all min Sinde.
^33,35. Dietz. Tv 76. Th 181. M0I154.
Gas 61. K. P 238.
Med Konning David klage. N 321).
HAUSMANN, JULIE
Julie Hausmann blev født 1825 (Petrich: 1826) i
Riga, men kort efter flyttede familien til Mitau,
hvor hendes far blev gymnasielærer. Slægten var
tysk, men havde sit hjemsted i de russiske østersøprovinser. Skønt hun var den næstyngste af en
flok paa 6 søstre, var hun ret ensom i sin barn
dom, for Johanne var 6 aar yngre end hun, og
Emilie var 6 aar ældre, og det var de nærmeste.
Desuden gik hun ene med sin tidligt vakte kri
stentro. Tiden var kold og rationalistisk, og hen
des hjem var ingen undtagelse. 1843-57 havde
hun skiftende pladser som privatlærerinde i Balticum og Rusland, men hendes svage helbred,
navnlig en svær migræne, hindrede hende ofte i
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arbejdet. Da lærte hun at fordybe sig i det ord,
hun brugte som tekst for sin kendte salme: »Jeg
vil følge dig, hvor du gaar hen« (Math. 8,19) og
Jesu svar: »Ræve har huler, himlens fugle har
reder, men Menneskesønnen har ikke det, han
kan hælde sit hoved til«. Naar hovedsmerterne
tvang hende til sengs og holdt hende vaagen i de
lange nætter, lærte hun at sige: »Om tit jeg ej
fornemmer dig i din magt, saa ved jeg dog, du
fremmer din Naadepagt«. Og naar morgenen gry
ede, før alle andre stod op, satte hun sig op i sen
gen og formede i vers, hvad der i nattens løb var
gaaet gennem hendes sjæl.
1856 døde hendes mor, og hendes far blev sva
gere og begyndte at trænge til hende. Han var
blevet udnævnt til »kollegieraad«, en titel, som i
det daværende Rusland var forbundet med adels
skab, deraf navnet »von Hausmann«. De flyttede
1861 til Riga, hvor faderen døde 1864. 1866-70
opholdt Julie sig hos sin yngste søster, som var or
ganist ved den engelske kirke i Biarritz i Sydfran
krig. 1870 drog de sammen til St. Petersborg,
hvor den ældste søster Elisabeth siden 1864 havde
bestyret St. Anna-skolen med det tilhørende store
pensionat. Der arbejdede fire af søstrene lykkeligt
sammen i en aarrække, men da den yngste var
død 1896 og den ældste 1898, drog de to andre til
badestedet Wosso i Estland, hvor Julie døde 15.
aug. 1901 (Petrich siger 3. august).
Trods sin høje alder og en øjensvaghed arbej
dede hun til det sidste med fattigpleje og forfat
tervirksomhed. Hun udgav en andagtsbog »Hausbrot«, men med digtene var det en sag for sig;
dem havde hun aldrig tænkt at udgive. Mens hun
plejede sin far i Riga, fik hun en veninde, Olga
von Karp, med hvem hun kunde dele sin tro;
Olga fik nogle af digtene at se og sendte dem til
præsten ved Bethlehemskirken i Berlin Gustav
Knak (s. d.). Han syntes saa godt om dem, at
han bad om at faa en hel samling og faa lov til at
udgive dem til fordel for sygehuset Bethesda i
Berlin og hittebørnshjemmet Bethesda i Hongkong. Fuld af ængstelse for offentligheden mente
Julie dog deri at se et fingerpeg fra Gud, og hvis
blot et eneste hjerte vilde glæde sig over disse
svage og ufuldkomne sange, vilde det være en
naade, som hun ikke var værdig til. Men hun til
føjede: »Jeg behøver vel ikke at bede om, at De
fortier mit navn.« Saaledes udkom da »Maiblumen, Lieder einer Stillen im Lande, dargereicht
von G. Knak.« Det er Knak, som har givet sam
lingen dette navn. Det første bind udkom 1862,
og der fulgte endnu tre; det sidste, som udkom
1879, blev udgivet af Knaks søn, Johannes Knak.
I det første bind findes »So nimm denn meine
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Hande«. Herom henvises til V,9-i2, hvor der er
flere biografiske oplysninger om Julie Hausmann
samt omtale af de sagn, der er opstaaet om tilbli
velsen af hendes salme. I andet bind af Maiblumen findes »Wenn ich die Dornenkrone«, som
ogsaa blev kendt i Tyskland. Men det er alene
den første, som gjorde hende berømt, idet den
fløj ud over verden paa kort tid, oversat til
mange sprog.
Men forfatterinden puttede sig for berømmel
sen. Hun havde en mimoseagtig følsomhed og
undselighed, der ligefrem kunde virke stødende.
Da engang direktøren for St. Annaskolen ved en
festlighed præsenterede hende for en af de russi
ske storfyrstinder som Maiblumens digter, vilde
storfyrstinden give hende haanden over det fest
ligt dækkede frokostbord, men til direktørens for
færdelse havde digterinden øjeblikkeligt puttet
sig bag den store samovar, saa storfyrstinden
strakte haanden ud i den tomme luft. Denne
angst for offentlighed er naturligvis ogsaa skyld i,
at der opstod saa mange sagn om sangens oprin
delse.
Kulp s. 351. Paul Gabriel: »Das Frauenlied der
Kirche«, (Welt des Gesangbuchs, heft 9, u. a., s.
63-66). Walter Schulz: »Reichsånger«, Gotha 1930,
s. 57-8. Wilh. Nelle: »Geschichte der deutschen
evang. Kirchenliedes«, Hamburg 1904, s. 231. Her
mann Petrich: »Unser geistliches Volkslied«, Giitersloh 1920, s. 193-98. H. S. Dehlin: »Kvinneskjeb
ner og salmevers«, Oslo 1960, 122-27. Theophil
Bruppacher: »Was toricht ist vor der Welt«, Bern
1959, s. 225-34.

Saa tag mig da ved Haanden (Emil Glatissen
1876). N 603. D543.
Så ta da mine hender (Peter Waage 1887).
La rev 865.
So tak daa mine hender (Peter Hognestad
igog-H).
Nynorsk 704.
Så tag nu mina bander (J. A. Eklund 1917).
SV331.
HEBER, REGINALD
Reginald Heber blev født i et engelsk præstehjem
i Malpas, Cheshire, 21. april 1783, men hans
slægt havde egentlig hjemme i Marton, Yorkshire. Han var et ualmindelig fromt og dygtigt
bam. Hans forældre maatte sy hans lommepenge
fast i lommen, da han skulde paa skole, for at
han ikke skulde give dem bort til den første, som
rørte hans hjerte. Allerede som barn skrev han
digte, og 17 aar gammel fik han ærespris for
digte paa latin. Paa den tid kom han til Brasenose
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College i Oxford; her vandt han i tyveaarsalderen
ærespris for det stadig berømte digt »Palestine«,
som ogsaa tildrog sig Walter Scott’s opmærksom
hed. Efter en toaarig udenlandsrejse til Tyskland
og Rusland blev han 1807 præst i Hodnet i
Shropshire. I dette beskedne landsogn, som han
passede med omhu, blev han i 16 aar. Her havde
han tid til litterære arbejder. Han stod i forbin
delse med flere af samtidens store navne i den en
gelske litteratur, som skattede ham højt baade for
hans poetiske evner og hans fortræffelige karak
teregenskaber. Han var grebet af romantikken,
mærkede dens dragelse mod »østerlandet«; han
kunde paa kortet over Indien tegne ruter op for
rejser, som han udførte i fantasien, ja han kunde
gribe sig selv i at ønske, at han var biskop af Calcutta.
Og det blev han netop i 1823, men det varede
kun tre aar. Disse tre aar er nogle af de skønneste
i Indiens missionshistorie. Uophørlige rejser til vi
sitatser, konfirmationer, kirkeindvielser, hans for
træffelige administration af det mægtige embede,
som ikke blot omfattede selve Indien, men ogsaa
Ceylon og Australien, og dertil den hellige begej
string, hvormed han kastede sig ud i alle opgaver
- det blev dog for meget for ham i det usunde
klima. Den 3. april 1826, kun 43 aar gammel,
blev han pludselig ramt af en hjerneblødning,
mens han forfriskede sig med et koldt bad efter
en anstrengende konfirmation. Det var i Trichinopoly i nærheden af Madras.
Hans salmedigtning falder i de 16 aar i Hod
net, men paa den tid havde man kun faa vidnes
byrd derom. Hans berømte missionssalme »From
Greenland’s Icy Mountains« blev saaledes sunget
første gang pinsedag 1819 i Wrexham kirke ved
en missionsgudstjeneste for »Society for Propagating the Gospel«. Præsten, Dean Shipley, som var
Hebers svigerfader, havde aftenen før spurgt
ham, om han ikke kunde skrive noget, som de
kunde synge den næste dag. Han trak sig tilbage i
en krog af værelset, hvor flere præstevenner talte
sammen, og skrev paa 20 minutter de tre første
vers, som han læste op for sin svigerfader, da
denne kom og spurgte ham, hvordan det gik.
»Det er vældig godt«, sagde svigerfaderen. »Nej«,
sagde Heber, »tankegangen er ikke fuldført
endnu«, og saa føjede han det fjerde vers til.
Denne salme er nu kendt over hele verden, men
de danske oversættelser giver ingen rigtig forestil
ling om dens romantiske farverigdom (»Fra
Grønlands frosne vange« (T. Løgstrup), »Fra
Grønlands hvide bræer« (Severinsen), »Fra Grøn
lands vinterkulde« (?)).
Men han var ikke blot lejlighedsdigter. Han
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havde en ide og en plan. Han havde iagttaget,
hvor stor kraft der laa i salmesangen hos de frie
kirkesamfund, som først havde frigjort sig fra den
calvinistiske tradition, at kun de bibelske sal
mer maatte synges ved gudstjenesten. Han for
stod, at det var umuligt at holde den frie salme
sang ude af statskirken, og saa vilde det være
bedre at regulere den. Og hvorfor skulde man
ikke tage denne »powerful engine« i brug? En
salmesamling, der knyttede sig til kirkeaarets
epistler og evangelier og korresponderede med
ordningen i »Book of Common Prayer«, udarbej
dede han først for sit eget sogn, senere med vi
dere sigte. Han fik hjælp af digtervenner som
Walter Scott, Southey og Milman. Han søgte
1820 om autorisation for denne samling, men det
blev nægtet. Den blev da først udgivet af hans
enke aaret efter hans død: »Hymns written and
adapted to the Weekly Church Service of the
Year«, London 1827. Den indeholdt 57 salmer af
Heber selv, 12 af Henry Hart Milman og 29 af
andre digtere.
Da først viste det sig, hvor stor en digter Heber
havde været. Ikke alene havde han, som nævnt,
haft det kirkelige hensyn at passe salmen ind i
kirkeaarets gudstjenester, ikke alene var hans sal
mer præget af romantikkens skønhedssans, men
med sin klassiske dannelse havde han bestræbt sig
for at opfylde alle litterære krav til stil og ord
valg, hvor man hidtil havde været tilfreds med at
give udtryk for den religiøse følelse, og han havde
i høj grad forsøgt sig med nye udtryksfulde ryt
mer, hvor man hidtil stadig var kørt videre med
»common metre« (som: I østen stiger solen op),
»long metre« (som: Det kimer nu til julefest) og
»short metre«. Han førte en ny og ren lovpris
ningstone ind i den engelske salmesang. »Ingen
erotiske henvendelser til Ham, som urene læber
ikke kan berøre«, skrev han om nogle af sine før
ste salmer 1811.
Hans 57 salmer er næsten alle i brug. En af de
mest berømte er trinitatissalmen »Holy, Holy,
Holy, Lord God Almighty«, som er skrevet over
Aab. 4,8; det er den eneste, som er optaget i den
danske salmebog, se »Hellig, hellig, hellig!«, II,
135-37. Men nævnes maa ogsaa jule- eller epifanisalmen »Brightest and best of the sons of the
moming«, »Lord of mercy and of might«, »By
cool Siloam’s shady rill«. Foruden den førnævnte
missionssalme maa ogsaa nævnes »The Son of
God goes forth to war«, hvis tanker han siden
beseglede med sit liv og sin død i Indien .
Hans salmer bidrog i høj grad til, at den engel
ske statskirke endelig tog den frie salmesang i
brug.
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»Life of Reginald Heber, by his Widow«, I-II, New
York 1830. Julian 503-04. Louis F. Benson: »The
English Hymn«, London 1915, s. 437 ff. F. J. Gillman: »The evolution of the english hymn«, London
1927, s. 241. David J. Beattie: »The romance of
sacred song«, London 1931, s. 72-76. C. S. Phil
lips: »Hymnody Past and Present«, London 1937, s.
196 ff. E. E. Ryden: »The Story of Christian
Hymnody«, Rock Island, 111. 1961, s. 320 ff. Erik
Routley: »Hymns and Human Life«, London 1959,
s. 130 ff. C. M. Rudin: »Stories of Hymns We
Love«, Chicago 1938, 26-28. Canon Duncan:
»Popular Hymns, Their Authors and Teaching«,
93—101. Norman Mable: »Popular Hymns and their
Writers«, London 1951, 96-98. Emil Liedgren:
»Den andliga sången på anglosaxisk mark«, Stock
holm 1927, 76-82. Lovgren II, 197. Lars Aanestad
i »Kristen sang og musik« I, sp. 883-85.

Hellig, hellig, hellig!
KHT 680 ST 681 D 363. La rev 28.
Frå Grønlands kvite fenner.
KHT 849.
Frå Grønlands kvite fenner.
La rev 780. Nynorsk 611.
HEEDE, ELEVINE
Elevine Heede blev født 15. sept. 1820 i Arendal
som datter af en velstillet urmager. Da hun
var eneste bam, blev der ikke sparet noget paa
hendes uddannelse. Hun foretog i sin ungdom
studierejser til Frankrig og England. I Paris kom
hun til at bo hos en wesleyansk præstefamilie fra
England og oplevede der sin omvendelse. Efter
tilbagekomsten til Norge var hun i mange aar læ
rerinde ved pigeskolen i Arendal. Da metodi
sterne i 1868 begyndte deres virksomhed der i
byen, besøgte hun af og til deres møder, men først
da hun i 1871 blev kendt med metodistpræsten
Anders Olsen, sluttede hun sig helt til dem. Tre
aar senere opfordrede metodistpræsten Martin
Hansen hende til at flytte til Kristiania; han for
stod, at den sprogkyndige og intelligente kvinde
kunde være til større nytte i samfundets sekreta
riat end i den lokale menighed. Hun blev ansat
som lærerinde i norsk og engelsk ved deres prædi
kantskole og som redaktør af søndagsbladet »Den
lille Børneven«, som fra nytaar 1875 fik navnet
»Børnenes Søndagsblad«, nu »Barnevennen«.
I en nekrolog, som Anders Olsen skrev i »Kri
stelig Tidende« 11. marts 1883, hedder det, at hun
tog sit litterære arbejde meget alvorligt og ved
blev med det, lige til kræfterne svigtede. Hun
døde stille og rolig 6. marts 1883. Hun havde sin
fulde bevidsthed til det sidste og bad om, at man
ikke vilde sørge, naar hun var død, men prise
Herren, fordi hun var gaaet til et bedre hjem. En
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stor menneskemængde fulgte hende til graven paa
Sofieberg kirkegaard. Anders Olsen gav hende
det eftermæle: »Søster Heede vil blive savnet
meget af vor kirke og vor menighed her, hvor hun
gennem flere aar har vundet kærlighed og agtelse
ved sit oprigtige og kristelige liv og ved sin hjerte
lige deltagelse i alt det, der angik kirken og Guds
sag«. Andre af hendes samtidige fortæller, at hun
var en elskelig, ligefrem og gudhengiven kvinde.
Hun var glad ved at faa lov til at virke i det stille
med de evner, Gud havde betroet hende, og hen
des virke er naaet langt ud over den kreds, som
kendte hende personligt.
Hun oversatte en del opbyggelseslitteratur, men
særlig betydning fik hendes oversættelser af sange
fra tysk eller engelsk. Hun følte sig ikke altid
bundet af originalen, men gengav den ganske frit,
men just for at yde den fuld retfærdighed. Hun
kunde ogsaa undertiden tilføje et vers eller to for
at opnaa en afrunding af sangen, naar hun syntes,
at den trængte dertil. Derved blev det vanskeligt
at skelne mellem oversættelse og original norsk
digtning, især da hun ikke signerede sit arbejde.
Men hverken hendes navn eller den fremmede
digters havde nogen betydning, det havde kun
sangens indhold som vækkende forkyndelse.
Hendes talrige oversættelser kom frem i forbin
delse med hendes redaktørvirksomhed og arbej
det med sangbogen »Zions Harpe«. Af de 263
sange, som findes i den, skal hun selv have digtet
eller oversat over 200. For det meste blev hendes
sange først offentliggjort i »Børnenes Søndags
blad« og siden samlet i »Zions Harpe«. Det første
oplag af denne sangbog udkom 1875 og indeholdt
83 sange. For hvert nyt oplag blev antallet forøget,
saaledes at der 1879 var 160 sange i bogen, og af
dem var »Aand fra Himlen, kom med naade«
den sidste. Stadig hed sangbogen »Den lille Zions
Harpe«. Den senere tilvækst fik navnet »Zions
Harpe No. 2«. Den indeholdt i 2. opl. 1887 103
sange, hvoraf flertallet, stadig ikke signerede, var
»oversatte, omarbeidede og forfattede« af Elevine
Heede. Et meget stort antal stammer fra Sankey’s
sange, som iøvrigt blev oversat til norsk af mange
andre, men det var for det meste de oversættelser,
der fandtes i Zions Harpe, som slog igennem, dels
paa grund af Elevine Heedes poetiske evne, dels
fordi der 1879 var kommet en melodibog til hen
des sangbog.
I de norske salmebøger er hun repræsenteret
med »Aand fra Himlen, kom med naade«, som
maaske er lidt inspireret af Charles Wesley’s
»Love divine, all loves excelling«, og man kan
muligvis sige, at det er den mest brugte indled
ningssalme i Norge, maaske dog mere ved møder

end i kirken. »Lederen griper til den også når han
er dårlig forberedt og ikke har funnet frem sal
mene på forhånd«, siger Dehlin. De vers indehol
der netop den bøn, som burde fylde enhver kri
sten ved et samvær om ordet. Men her ligger en
fare. Vanen kan gøre salmen til en martyr lige
som Fadervor, som Luther har kaldt kristenhe
dens største martyr.
I Danmark er den optaget i Hjemlandstoner og
flere andre sangbøger, og den blev foreslaaet i
Prøvesalmebogen 406, men kom ikke med i D
paa grund af pladsmangel. »Ved korsets fod hos
Jesus«, se V, 99 ff, var optaget i SS 800, men
kom heller ikke med i D. Derimod er flere af
hendes sange stadig optaget i sangbøgerne, i
Hjemlandstoner f. eks. »Den himmelske lov
sang«, »I den tavse midnatstime«, »Vi gaar til
det land, hvor de hellige hvile«, »Der er liv i et
blik paa det blødende lam« og »Underfuld dej
lige Eden« og en halv snes andre. Sangbogen sæt
ter ogsaa hendes navn under oversættelsen af
»Hvilken ven vi har i Jesus«, men hendes over
sættelse lyder helt anderledes.
Meddelelser fra rektor Lars Aanestad, Hurdal. Ha
rald Stene Dehlin: »Kvinneskjebner og salmevers«,
Oslo 1960, 102-106. Ingvar Haddal i Ksm, I, sp.
887-89.

Ånd fra himlen, kom med nåde.
La rev 19.
Himmel-Ande, kom med naade (T. Homme)
Nynorsk 16.
Gå stille med sorgen.
(J. F. Knapp: Bury thy sorrovv)
La rev 857. Nynorsk 902.
Ved korsets fod hos Jesus. Se V, 99 ff.
(E. C. Clephane: Beneath the Cross of Jesus)
SS 800.
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Johann Heermann blev født 11. okt. 1585 i Raudten i fyrstendømmet Wohlau i Schlesien som søn
af en fattig buntmager. 1597 kom han i latinsko
len i Wohlau, skønt det var svært for hans foræl
dre at bekoste det. Men hans moder havde lovet
Gud, at han skulde studere; hun havde bedt for
hans liv, da han engang i sin barndom var meget
syg; fire ældre døtre havde de i forvejen mistet. I
Wohlau bidrog han selv til udgifterne ved at gøre
tjeneste som famulus paa byens apotek, men et
aar senere blev han syg og maatte tage hjem og
nøjes med skolen i Raudten. 1602 kom han til
Fraustadt i det daværende Polen, hvor han var en
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slags huslærer og privatsekretær hos præsten og
salmedigteren Valerius Herberger (forf. til
»Valet will ich dir geben«), som blev hans forbil
lede og aandelige fader, og som anbefalede ham til
Elisabethgymnasiet i Breslau, hvorfra han 1604
kom til gymnasiet i Brieg, der netop havde en rig
blomstring. Her oplevede han 1608 den store ære
for latinske digte at blive kranset som »Poeta
laureatus caesareus« i overværelse af fyrstelige
personer og tre kronede digtere, og byen Brieg
holdt festmiddag for de forsamlede digtere. Efter
denne ære dristede han sig aaret efter til at ud
give sin første digtsamling »Flores ex odorifero
annuorum Evangeliorum vireto«, af hvis titel
man ikke kan skønne, at det drejer sig om tyske
digte. Som rejseledsager for to unge adelsmænd
besøgte han nu universiteterne i Frankfurt
a. d. O., Berlin, Halle, Leipzig, Jena og Strassburg, men der fik han en øjensygdom, som de
stedlige læger tilskrev nydelsen af den stedlige
vin. Han maatte afbryde rejsen og vende hjem,
det sidste stykke tilfods paa grund af pengeman
gel.
1611 blev han udnævnt til præst i Koben af
Georg von Kottwitz, som havde kaldsretten, og
da sognepræsten døde en uge senere, avancerede
han straks til byens førstepræst, skønt han kun var
26 aar gammel. Aaret efter giftede han sig med
Dorothea Feige, som var datter af borgmesteren i
Raudten. Brylluppet blev fejret paa slottet i
Koben, og Heermann havde ogsaa i de følgende
aar det hjerteligste forhold til sin patron. Der var
ogsaa harmoniske forhold i menigheden, og de
unge præstefolk var lykkelige med hinanden, men
de fik ingen børn, og 1617 døde Dorothea, og saa
var lykken forbi. Resten af Heermanns liv var lut
ter lidelse. Vel giftede han sig paany med en køb
mandsdatter, Anna Teichmann, som skænkede
ham fire børn, men ulykkerne kom paa anden
maade.
Han fik en sygdom i næse og luftrør, saa han
næppe kunde tale uden voldsom hoste. I aarevis
kunde han ikke prædike, men maatte lade kandi
dater, som ogsaa kunde være huslærere, læse sine
prædikener op, og ret ofte lod han dem trykke,
hvorved de kom vidt omkring. Lang tid laa han
ogsaa dødssyg af feber.
Dertil kom nu Trediveaarskrigens rædsler.
1622 kom polakkerne, som havde hjulpet kejseren
og nu drog plyndrende hjem. 1629 kom drago
nerne fra Liechtenstein, og Heermann maatte leve
som flygtning i 17 uger. 1631 kom pesten til byen
og bortrev 550 af dens indbyggere, deriblandt an
denpræsten. I de tre næste aar blev byen plyndret
tre gange af Wallensteins tropper, og præstefami
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lien mistede alt, hvad den ejede. Flere gange
svang soldaterne sablerne over præstens hoved, og
engang under flugt i en overfyldt baad paa Oder
undgik han en kugle, fordi han i det samme bø
jede sig ned for at redde et bam, der var faldet i
vandet.
Under alt dette kunde han trøste andre, baade
som præst og salmedigter, men han undgik ikke
personlige anfægtelser: »Gott ist dein Feind, wie
schwer und hart ist seine Hånd; Sein Vaterherz
hat er von dir gewandt«. En af de sværeste prø
velser oplevede han, da hans ældste søn Samuel,
der gik paa Magdalenegymnasiet i Breslau, faldt i
hænderne paa jesuitterne og uden faderens vi
dende gik ind i en jesuitterskole for at gaa over
til den katolske tro. Det føltes som en skandale, at
en søn af den bekendte præst og salmedigter
skulde gaa den vej. Faderen selv følte det som en
frygtelig ulykke og sendte sønnen, der altid i sine
breve havde undertegnet sig: »din søn, som er
lydig indtil døden«, et hjerteskærende, bedrøvet,
truende og tryglende brev, som han undertegne
de: »din fader, hvis sjæl er bedrøvet indtil døden«.
Det hjalp; sønnen rev sig løs og vendte atter til
bage til den fædrene kirke, men døde allerede et
par aar efter.
1639 flyttede Heermann til Lissa i Polen, det
yderste hjørne af den tyske kulturkreds. Han
holdt ikke nogen egentlig afskedsprædiken, kun et
farvel paa grund af sygdom og kaldte sig stadig
præst i Koben. Hans svoger, som var læge i Lissa
havde raadet ham til luftforandring, og grev Boguslaw skænkede ham et grundstykke, hvor han
byggede det hus, han skulde dø i. Han blev mere
og mere overvældet af sine lidelser; tilsidst kunde
han hverken sidde eller ligge, men maatte staa
op, lænet til en væg, og selv under saadanne for
hold arbejdede han med sine salmer eller sit
mangfoldige opbyggelige forfatterskab. Han bad:
Aus einer Not hilf mir, mein Gott, in die andere Not, und wann die letzte kommt, verlass
mich nicht, mein Gott!
Endelig den 27. febr. 1647 blev han befriet fra
sine lidelser.
Hos Heermann er mennesket, præsten og digte
ren støbt ud i ét stykke; hans digtning er tillige
hans forkyndelse og hans sjælesorg. Maaske faar
man dog et lidt ensidigt billede af ham ved blot
at gennemgaa hans salmer. Der er andre sider af
hans digtning, der viser, at han ikke var uden
humor. Lige saa reelt, som han levede med de
aandelige ting, levede han ogsaa med de prakti
ske forhold og var en vejleder for sin menighed.
Salmer skrev han ganske systematisk, ialt om
kring 400, hvoraf ca. 60 har været optaget i de
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tyske salmebøger. Nogle af dem bygger paa ud
drag af hans prædikener, andre paa tekster af
kendte opbyggelsesforfattere, i reglen med kilde
angivelser som »Aus Taulero«, »Aus Bemhardo«,
»Aus Augustino«, og især hentede han sit stof fra
sin samtidige Martin Mollers (s. d.) »Meditatones sanctorum patrum«, der var en stofsamling,
der var som skabt for hans arbejdsmaade. Man
kunde naturligvis tænke sig, at en parafrase af
saadanne tekster kunde betyde en udvanding,
men meget træffende siger Schroder, at det ikke
var en udvanding, men et destillat; det har 300
aars brug af hans salmer givet bevis for.
Af de nævnte kilder ses det, at hans sind var
befrugtet af mystikken, dens brændende hengi
velse, men hans teologi var det ikke. Den hviler
fast paa den lutherske læres grund, og han fort
sætter den reformatoriske salmetradition med en
objektiv forkyndelse, der tager sigte paa gudstje
nesten og menighedslivet. Naturligvis klinger den
mørke tone ofte igennem hos en saadan lidelsens
mand, men ogsaa heltemodig fasthed i kærlighe
den til Jesus og en trøstende forkyndelse af evan
geliet til den kæmpende kirke, der taalmodigt
venter paa forløsningen.
Samtidig sporer man dog i nogen grad et sub
jektivt indslag; hans personlige erfaring og følelse
klinger med i hans sang, og han kommer derved
til at danne overgangen til Paul Gerhardt og be
kendelsessalmen i det hele taget. Han er den stør
ste tyske salmedigter mellem Luther og Gerhardt,
ogsaa med hensyn til antallet af de salmer, som
er i brug. Hans metriske form er god; hans bille
der er anskuelige; han har lært af Opitz, men har
tilpasset de nye poetiske regler efter sin egen stil
og sit formaal.
Et vidnesbyrd om den blivende værdi af hans
værk er det, at en fuldstændig moderne aand som
salmedigteren Rudolf Alexander Schroder (se V,
309-14), da han skrev om »Dichter und Dichtung der Kirche« 1936, blev saa grebet af Heermanns »Sonntags- und Fest-Evangelia«, at han
skrev en monografi om ham og selv fortsatte med
en ny digtning i samme spor. Schrdders arbejde
og karakteristik har vel endda betydet en nyopda
gelse og opvurdering af Johann Heermann.
De vigtigste af hans værker er følgende:
1. Latinske digte: »Lemmata symbolica« I-II.
Oels 1606-07. »Sortilegia Lycophrontica seu anagrammata«, Glogau 1614. »J. Heermanni Epigrammatum libelli IX«, Jenae 1624.
2. Prædikener: Foruden en række ofte optrykte
passionsprædikener maa især nævnes »Crux Christi« 1618, »Heptalogus Christi« 1619, »Labores
sacri« I-III, 1623, 1631, 1638.
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3. Opbyggelsesbøger: »Bussleiter« 1641, »Beichtbiichlein« 1643, »Communionbuchlein« 1643,
»Zuchtbiichlein fiir die zarte Schuljugend« 1644.
4. Poetiske opbyggelsesbøger: »Flores ex odorifero annuorum Evangeliorum vireto«, Olsnae
1609. »Exercitium pietatis, Vbung in der Gottseligkeit«, Bresslaw 1630. Den sidste indeholder for
hvert evangelium tre latinske vers og tre tyske
oversættelser. Den var en nytaarsgave til Heermanns fire bøm. En ny forøget udgave kom 1644.
5. Bøger med salmer:
a. »Andechtige Kirch Seufftzer, Oder Evangelische Schliess-Glocklin, in welche den Safft vnd
Kern aller gewohnlichen Sontags- vnd vomembsten Fest-Evangelien... Reimweise gegossen....«,
Bresslaw 1616. En ny udgave heraf udkom under
titlen »New vmbgegossenes vnd verbessertes
Schliess-Glocklein« 1632. I denne nye udgave fin
des der salmer.
b. »Devoti Musica Cordis. Hauss- vnd HertzMusica. Das ist: Allerley geistliche Lieder«, Leipzig 1630. I denne første udgave af Heermanns
hovedværk er der 49 salmer. Blandt disse regner
tyskerne de saakaldte »Thranenlieder« for de
bedste; de er digtet under trængslernes tryk,
bl. a. »Herr, unser Gott, lass nicht zu Schanden
werden«, »O Jesu Christe, wahres Licht«, »Rett,
o Herr Jesu, rett dein Ehr« og »Treuer Wachter
Israel«. Af interesse for dansk salmesang maa især
nævnes »O Gott, du frommer Gott« (O Gud, du
fromme Gud, IV, 76 ff); det er en af hans hoved
salmer, der taler ud af hans livserfaring, men de
danske oversættelser staar ikke maal med origina
len. Endvidere »Herzliebster Jesu, was hast du
verbrochen« (O kære Jesus, hvad har du bedre
vet, IVjigi ff), »Ich armer Stinder komm zu dir«
(Jeg arme synder træde maa, 11,408 ff), »So
wahr ich lebe, spricht dein Gott« (Saa sandt jeg
lever, siger Gud, V,3 f), »Treuer Gott! ich muss
dir klagen« (Fromme Gud, for dig jeg klage,
1,439
»Was wiltu dich betriiben« (Hvi vil du
saa dig klage, 11,27 ff)> »Weh mir, dass ich so offt
vnd viel« (O Gud, min synd du sænke ned (Ve
mig, at jeg saa mangelund), IV,95 ff).
I tredje udgave af bogen er der fem nye sal
mer, bl. a. »Gott lob, die Stund ist kommen«
(Gud ene tiden deler, Nu Gud ske lov, at stun
den, 11,35 ff)- - I en senere udgave, maaske 1644,
maa nævnes »Jesu, deine tiefe Wunden« (Jesus,
dine dybe vunder, III, 10 ff), som takket være en
bedre oversættelse er den, der betyder mest paa
dansk. Herfra stammer nok ogsaa »Mind, o Jesus,
tit mit hjerte«, 111,334 fc. »Sontags- vnd Fest-Evangelia, durchs gantze
Jahr, Auff bekandte Weisen gesetzt«, Bresslaw
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1636. Ogsaa denne samling kom i adskillige udga
ver. Mange salmer her er skrevet med stor folke
lig kunst. R. A. Schroder siger, at man undertiden
synes at befinde sig midt i et maleri af Breughel
eller Durer. Vi danske kommer snarere til at
tænke paa Grundtvigs bibelhistoriske sange og
salmer.
d. »Zwolff Geistliche Lieder«, 1639.
e. »Poetische Erquickstunden, Darinnen allerhand schone und trostreiche Gebet«, 1656.
f. »Geistlicher Poetischer Erquickstunden Fernere Fortsetzung«, 1656. De to sidste samlinger er
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efter hans død samlet og udgivet af hans enke og
arvinger.
Koch III, 16-36. Tumpel I, s. 254 ff. Handbuch,
s. I37-44- Alfred Wiesenhiitter: »Johann Heer
mann«, Leipzig und Hamburg u. a. (Welt des Gesangbuchs, Heft 5). Wackemagel: J. H., geistliche
Lieder 1856. K. F. Ledderhose: Das Leben J. H.,
1876. Karl Hitzerot: J. H. 1907. R. A. Schroder:
»Johann Heermanns frohe Botschaft aus seinen
evangl. Gesången ausgewåhlt und eingeleitet« 1936.
Samme: Dichtung und Dichter der Kirche 1936, s.
53-89-

Johann Heermanns salmer i danske og norske salmebøger:
Ach Jesu! hvo kand dog (Birgitte Kaas)
(Ach Jesu, dessen Trew)
P 32. Gb 80. MB 561.
Hauge 488.
Fromme Gud, for dig j'eg klage. Se 1,439 ff.
(Trewer Gott, ich muss dir klagen.
Rostgaard: Hulde Gud! for dig jeg klager.
Birgitte Kaas: Gode Gud! jeg maa dig klage)
P 349. Gb 156. MB 543. N 404.
Hauge 139.
Trofast Gud, jeg maa dig klage (Ægidius)
Æ 324.
Hielp mig, min Gud, at efter dig (Pontoppidan)
(Hilff mir, mein Gott, hilff, dass nach dir)
P312. Gb 109. MB 395.
Hauge 482.
Hvad vil du arme jord og muld (Ægidius)
(Was wilstu armer Erdenkloss)
Æ 257 a.
Hvi vilt du saa dig klage (Brunsmand). Se 11,27
ff.
(Was wiltu dich betriiben)
K. P 409. Gb 71. MB 443. R 40. N 446.
KH 22.
Hvorfor skal sorrig være (Ægidius)
Æ 295.
Hvi skulde du dig klage. E 99.
Gud aldrig dem forlader. D 34.
Hvi vil du dig saa klage.
La 567. Hauge 358.
Hvor skal jeg synder hen (Brorson)
(Wo sol ich fliehen hin)
P 280. MB 371.
Hvorhen skal jeg dog fly (Wexels efter Bror
son)
ChriaT 621. La 291.
Hauge 316. La rev 274. Nynorsk 772.
Hvor skal jeg dog fly hen (Ægidius)
Æ 218.
Hvor faar ieg hvilested (S. Jonæsøn) IV, 192.

Jeg arme Synder træde maa (S. Jonæsøn) Se
II,408 ff.
(Ich armer Sunder komm zu dir)
K. P 261. Gb 35. MB 374. N 315.
RTi,7i2. KH 368.
ChriaT 620. La 48. Hauge 25. La rev 687.
Nynorsk 866.
Jeg arme synder kommer hid (Ægidius)
Æ 231.
Gud, du al Godheds Kildevæld (Grundtvig)
R 333Jeg takker dig Gud Zebaoth (Ægidius)
(Ich dancke dir, liebreicher Gott)
Æ 26.
Jesu, dine dybe Vunder (N. C. Arctander) Se
III,10 ff.
(Jesv, deine tieffe Wunden)
K. Æ 74. P51. Gb42. £149. MB 93.
R213. RTi,640. KH 209. N117. D 170.
ChriaT 579. La 15. Hauge 175. La rev 301.
Nynorsk 242.
Mind, o Jesus, tit mit Hjerte (Malling). Se
HI,334 f.
E 147. R 218. KH 221. SS 742. D 179.
Min Jesus er for mig begyndelse og ende (Bror
son).
(J. C. Ziegler: Mit Jesus fang’ ich an. Kun v. 4
er af Heermann, men i mange salmebøger reg
nes den for hans) Se III, 359 ff.
P 370. Gb 72. ET 589. MB 428. R 129.
KH 107. N380. D51.
La 235. Hauge 52. La rev 212.
Nu Gud ske lov, at stunden (Brorson). Se 11,35
ff.
(Gott lob, die Stund ist kommen)
MB 621. R 561. KH 454. N 561.
La 627. Hauge 562. La rev 737.
Nynorsk 878.
Gud ene tiden deler. D 522.
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O Gud, du fromme Gud (Birgitte Kaas). Se
IV,76 ff.
(O Gott, du frommer Gott).
P 318. Gb 68. MB 399. N 364.
La 526. Hauge 47.
O Gud, du gode Gud. La rev 566.
O Gud, du fromme Gud (Ægidius). Æ 260.
O al miskundheds Gud (ukendt). Tus 260.
O Gud, med syndig Ord oc daad (S. Jonæsøn)
(O Herr, mein Gott, ich hab zwar dich).
Se IV, 192
O Herre Christe naaderig (N. J. Holm)
(O Jesu Christe, Gottes Sohn, Du Schopffer).
Harpen 1829, 2I2O Jesu, du min brudgom sød (Rostgaard)
(O Tesu, du mein Brautigam).
P211. MB 281.
O Jesu, du min brudgom god (Ægidius).
Æ 246.
O! kiere Jesu/hvad har du bedrevet (Ægidius).
Se IV,i9t ff.
(Hertzliebster Jesu, waS hastu verbrochen)
Æ 76. P 72. Gb 406. MB 106. N 127.
Hauge 406.
Hvad har du gjort, at mand, o Jesu lille (S. Jo
næsøn)
O Krist, du sande Lys og Vei (Landstad)
(O Jesu Christe, wahres Liecht)
La 193. La rev 166.
Aa Krist, du sanne Ijos og veg.
Nynorsk 136.
Saa sandt jeg lever, siger Gud (Pontoppidan).
Se V,3 ff.
(So war ich lebe, spricht dein Gott)
P 283. Gb 272. MB 344. N 328.
La 465. Hauge 304.
Saa sandt jeg lever, siger Herr’n (Ægidius)
Æ 211.
Tænk, menniske, paa enden vel (Ægidius)
(O Mensch, bedencke stets dein End)
Æ 385. P491. Gb 303. MB 614.
La 455. Hauge 264.
Ve mig, at ieg saa mangelund (S. Jonæsøn). Se
IV,95 ff.
(Weh mir, dass ich so offt und viel)
K. P 259. Gb 291. E 268. MB 358.
R332. RT2.9I9. N331. KH463.
Hauge 293.
O Gud, min synd du sænke ned. D 476.
Zion klager med stor Smerte
Zion, Christi Stad og Ro (Fr. Brandt 1658)
(Zion klagt mit Angst vnd Schmertzen)
DanP 1680,227. Cas 84. Hus. Tus 631.

Zion klager med stor smerte,
Zion, Herrens kiere stad (Ægidius)
Æ337Zion klager med stor Smerte,
Zion, Guds udvalgte Stad (P. N. Mehm)
DanP 1680,228. Cas 84.
P 466. Gb 239. MB 209.
HEGELUND, MORTEN MORTENSEN
Man kender hverken Morten Hegelunds fødested
eller fødselsaar, og om hans ungdom ved vi kun,
at han rejste udenlands og studerede i Rostock,
hvor han 1514 tog baccalaurgraden og 1517 ma
gistergraden. Hvis han er blevet i Rostock endnu
kort tid derefter, maa han have hørt om Luther.
Han blev sognepræst i Voming, Kvoming og
Hammershøj mellem Randers og Viborg, hvor
han blev efterfulgt af sin broder Mads Hegelund,
da han i 1527 blev kaldt til Aalborg som luthersk
prædikant. Den reformatoriske bevægelse har
sandsynligvis allerede været i gang. Det fortælles
i Skibykrøniken, at den fanatiske lutheraner Jens
Esbemsen druknede ved Aalborg 1526. I Aalborg
prædikede Morten Hegelund i Budolfi kirke,
maaske beskyttet af et kongeligt væmebrev, indtil
sognepræsten Jens Ibsen blev fordrevet; det var
før 1532, og siden da har Morten Hegelund virket
som sognepræst, formodentligt valgt af byens bor
gere. Han var byens repræsentant under religionsforhandlingerne paa herredagen i København
1530> °S I537 var han en af de evangeliske repræ
sentanter, som var indkaldt til at skrive udkast til
kirkeordinansen, som han underskrev: »Mester
Morten, præst i Aalborg« (ecclesiastes Olborgensis).
Fra Christian His side modtog han anerken
delse og belønninger for sin virksomhed, men en
af hans efterfølgere siger, at han »sled sig slet op
og blev ilde aftakket«. Der er bevaret et eksempel
paa hans besværligheder. En kvinde ved navn
Mette Madsdatter var blevet anklaget for trold
dom og lagt paa pinebænken; hun vilde dog ikke
tilstaa, men forlangte af sin sognepræst et vidnes
byrd, om hun var en kristen kvinde eller en trold
kvinde. Mester Morten erklærede under ed, at
hun flittigt havde hørt Guds ord, deltaget hyppigt
i skriftemaal og havde været flink til at besøge og
hjælpe de syge. Kvinden blev frigivet, men døde
kort efter. Det medførte forfølgelse mod præsten
af dem, som med deres ed havde anklaget Mette
som heks. Mester Morten, som her kalder sig en
fattig og syg mand, maa bede byens øvrighed om
at skaffe ham fred for forfølgerne, saa han uhin
dret kan passe sit embede. Af sagens akter faar
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man iøvrigt et smukt billede af mester Morten,
som argumenterer baade kærligt, klogt og kriste
ligt.
Vi kender ikke hans dødsaar; det maa være
mellem 1558 og 1567. Dette aar levede hans
enke, Marine Mortens, endnu og havde fribolig i
kongens gaard i Hasseris. Hans efterfølger fik
nemlig 29. nov. 1567 kongebrev paa friboligen,
hvis han overlevede Marine Mortens.
Vi ved ikke noget særligt om, at Morten Hege
lund var salmedigter. Hans navn er kun bevaret i
forbindelse med én salme, »Det hellige kors vor
Herre selv bar«, se 1,206 f. Med overskriften
»Den menige Almues sang« findes den i Tv 1553,
men har sandsynligvis været med i første udgave
1544. Hos Th kaldes den »Almuens gamle sang«
med tilføjelsen: »Forbedret af M. Morten Hege
lund«. Han har altsaa ændret en katolsk proces
sionssang, som er blevet sunget af almuen, naar
man med kors og faner gik rundt i sognet, og
præsterne velsignede hus og mark og samlede ind
til de fattige. Vi kender ikke den katolske tekst,
men noget tyder paa, at Morten Hegelund ikke
blot har sat helgenerne og jomfru Marie paa den
rette plads, i kærlig ærbødighed, og understreget,
at frelsen alene skyldes Kristi velgerning, men
ogsaa at han har forbedret versene. Det er, maalt
med samtidens alen, en særdeles velformet sang.
H. F. Rørdam i Kirkeh. Saml. 2, II, 723-27; 2, V,
793-801; 5, I, 123 f. samt i Bricka VII, 210. Nutzhom I, 317, Poulsen IV, 12-16.
Det hellige kors, vor Herre han bar.
Tv 25. Th 80. K. P60. RTi, 633. KH 223.
N 110. D 172.

HEGELUND, PEDER JENSEN
Peder Hegelund blev født 9. juni 1542 som søn af
Jens Christensen Hegelund, senere borgmester i
Ribe, og Anne Pedersdatter. Han gik i skole i
Ribe, hvor han allerede 1558 blev hører. 1561
rejste han sammen med sin jævnaldrende skole
kammerat Anders Sørensen Vedel (s. d.) og deres
rektor Hans Thomissøn (s. d.) til København, de
to første for at blive studenter, den sidste for at
overtage embedet som sognepræst ved Frue kirke.
I København boede Hegelund et par aar hos
Niels Hemmingsen (s. d.), som blev hans lærer og
vejleder. 1564 drog han til Tyskland paa en femaarig studierejse, var først i Leipzig, de sidste tre
aar i Wittenberg, hvor han 1568 tog magister
graden. Efter hjemkomsten var hele hans liv
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knyttet til fødebyen Ribe, hvor han 1569 blev rek
tor, 1580 teologisk lektor ved domkapitlet, 1588
sognepræst ved domkirken og 1595 biskop. Han
døde 18. febr. 1614.
Han var gift første gang 1571 med Anne Jens
datter Holm fra Ribe, som døde efter to aars æg
teskab og efterlod ham i dyb sorg. 1580 blev han
gift med Margrethe Jørgensdatter fra Tønder,
1594 med Anna Andersdatter fra Ribe. Med de
tre hustruer havde han 17 bøm.
I teologisk henseende var han discipel af Melanchthon, som baade i »artes liberales« og i teo
logien var den sande vejviser. Som teologisk lek
tor satte han sin elskede lærer et æresminde ved
at udgive »Epigrammata Philippi Melanchthonis
selectoria« hos Feyerabend i Frankfurt a. M 1583,
en meget skøn bog med en begejstret fortale og
prydet med talrige stik af den berømte Ziirichkunstner Jost Amman. Det var et stort arbejde,
og Hegelund sagde »Gud være takket«, da den
var færdig.
Men først og fremmest var han en ypperlig,
særpræget og alsidig lærer. Skolen blomstrede i
hans tid og blev et mønster for andre. 14-15 dis
ciple boede hos ham. En af dem var den senere
biskop Hans Poulsen Resen (s. d.), som siden
maatte tage lidt afstand fra den kære Melanchthon. Hegelund skrev skolebøger, f. eks. om latinsk
grammatik, men ogsaa paa dansk en bibelsk ABC
for lensmanden Albert Friis’ 7 døtre. Han for
søgte ogsaa at gaa i Peder Laales spor med »Versiculi proverbiales«, hvor latinske ordsprog side
stilles og forklares med tilsvarende danske. I det
hele er der i hans forfatterskab mange vidnesbyrd
om hans kærlighed til de danske ordsprog.
Flere gange lod han disciplene opføre skoleko
medier. Den berømteste er hans »Susanna og Calumnia«, som blev opført 1576 og trykt 1578 med
dedication til dronning Sophie. »Susanna« er en
bibelsk skole-tragi-komedie, som han har oversat
og bearbejdet efter et latinsk forbillede, men Calumnia er en original monolog om bagtalelsens
last, der er indlagt i komedien.
Fra 1565 og næsten til sin død indførte han i
sine almanakker notater om store og smaa begi
venheder; hele denne almanaksamling er bevaret
som en værdifuld historisk kilde.
Embedet som teologisk lektor søgte han samti
dig med Anders Sørensen Vedel, og maaske var
han lidt paagaaende med hensyn til at faa embe
det, hvorved venskabet mellem de to siden blev
noget køligere.
Da biskop Hans Laugesen døde 1594, var valgmændene (købstadpræsteme) uenige, og regeringsraadet havde andre kandidater, som imidler
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tid sagde nej, saa der var en del besværligheder,
inden man blev enig om Hegelund. Men han blev
en lige saa samvittighedsfuld biskop, som han
havde været skolemand, lektor og sognepræst.
Man mærker dog stadig den humanistiske pæ
dagog, naar han 1599 i en lang skrivelse til præ
sterne formaner dem til at passe deres embeder
»med idelig studering och forbedring, med bøn
och paakaldelse, med itt christeligt och wstraffeligt leffnet«. Han advarer dem mod at kaste
»bogen och Bibelen vnder bencken, och aleniste
att henge ved en Postill, eller dicere ex tempore
qvicqvid in buccam venerit«. De maa ikke
glemme deres latin, men skrive deres prædikener
med flid og forbedre og forandre dem efter lejlig
hed.
Det siges, at Hegelund har skrevet julesange, som
skolepogene kunde synge for dørene, men de er
ikke bevarede. Idet vi ser bort fra hans ret talrige
lejlighedsdigte, skal nævnes et par digte med en
vis salmekarakter.
»Exempla regulæ«, et digt paa 41 strofer inde
holder en lang række bibelske eksempler paa syn
dere og synderinder, der har faaet tilgivelse af
Guds naade. »Her frem, her frem I syndere alle«,
begynder digteren. Saa kommer først Adam og en
række andre, tildels overraskende, f. eks. Nabogdonosor, og tilsidst kommer Peter, Paulus og Galateme. Digtet udkom 1578 og er forsynet med
noder, hvilket er særligt værd at bemærke, fordi
det er den første danske salme, som er forsynet
med Lobwassers melodi. Hegelund var discipel af
Melanchton og havde fingeren paa tidens puls.
Samme aar udkom »Argumenta resurrectionis
corporum. Trøst oc Beuisning udaff Guds Ord
om Legemens Opstandelse«. Ogsaa det er en
salme, »Lad aff, o Hierte sorrigfuld«, 27 strofer,
ligeledes med noder. Den er skrevet til trøst for
biskop Hans Laugesens hustru Dorothe i anled
ning af en søns død; hun var datter af Hans Tausen. Disse to digte fandt ikke vej til salmebø
gerne.
Det gjorde derimod »Met sørgen oc klagen
holt maade«, en oversættelse af Prudentius’ »Jam
moesta quiesce querela«. I senere salmebøger er
begyndelsen ændret til »Med sorgen og klagen«,
maaske oprindelig paa grund af en trykfejl, se
nærmere III,306 ff. Endvidere maa nævnes »Alt
hoss de Flode i Babylon«.
Bricka VII, 208-10. DBL IX, 528-29. Ehrencron-Muller III, 575—78. BH I, Omrids, s. 25-26.
Kirkehist. Saml. 2, VI, 71-73; 646-51. 3, IV, 483.
Bjørn Komerup: »Biskop Hans Poulsen Resen«, I,
27-36, 194. Samme: »Ribe Katedralskoles Histo
rie«, I, 1947, s. 304-33, 338-9, 346-7, 352-56.
Nyerup og Rahbek II, 1-26.

Med sorgen og klagen hold maade, Guds Ord.
Thi586. K. P483. MB 628. ET 610.
R 563. KH 445. N 526. D 636.
ChriaT 653. La 528. Hauge 388. La rev
57i-

No sorgi og klaga lat stilna (Støylen)
Nynorsk 446.
Alt hos de flode i Babylon.
Thi586. Mol 54. Cas 61.

HEILMANN, JOHAN ERNST
Johan Emst Heilmann blev født i Odense 17. jan.
1810. Han var søn af Johan Emst Heilmann, som
var borgmester og byfoged i Ribe 1812-30 og der
efter til sin død 1840 byskriver i Varde og her
redsskriver i Øster- og Vester-Home herreder.
Moderen hed Catharine Wilhelmine Geelmuyden
Fleischer.
Farfaderen, som ogsaa hed Johan Emst Heil
mann, var født i Haderslev 1735, blev sognepræst
i Lunde ved Odense 1763-78 og derefter i Kerte
minde til sin død 1800. Han var en flittigere sal
medigter end sin sønnesøn. Han udgav 1775 i
Odense en oversættelse af »C. F. Gellert, Aandelige Oder og Sange«, som viser, at han havde fin
geren paa tidens puls. 1778 udgav han en samling
originale salmer, som hed »Aandelige Sange«.
Her er formodentlig hans bidrag til løsningen af
den prisopgave, som Selskabet for de skiønne Vi
denskabers Forfremmelse udsatte, og hvori fru
Birgitte Cathrine Boye (s. d.) vandt prisen. Men
ingen af hans salmer blev optaget i Gb. I »Sam
ling af hidtil utrykte Poesier. Nytaarsgave 1782«,
s. 88-108, er nogle af hans digte optaget under
mærket H. A. (Johan Emst = Hans Alvor). Han
er desuden forfatter til baade historiske og dra
matiske arbejder.
Sønnesønnen blev student fra Ribe 1827, teolo
gisk kandidat 1834 og derefter omtrent et aar
huslærer på Rathlousdal. 16. juli 1836 blev han
personel kapellan i Gosmer og Halling, men alle
rede 22. nov. samme aar sognepræst i Maarslet
syd for Aarhus. 1840 blev han sognepræst i Bjerreby paa Taasinge, hvor han blev til sin død 4.
juni 1879. *836 blev han gift med Petra Caroline
Arendtine Utke, datter af landinspektør, krigsraad J. F. Utke, som ejede Broløkke paa Lange
land og var gift med Sophie Hedevig Heilmann.
Han udgav 1851 et dramatisk digt »Axel Porse«,
1852 nogle digte og en novelle »Et Rus-Aar« i
Den Berlingske Tidende og 1855 »To Taler i An
ledning af Af- og Tilgang i Skolelærer-Embedet i
Bjerreby«. Han menes ogsaa at have forfattet »En
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Rejsebeskrivelse, af J. J. Æskemose« 1854. Han
har desuden skrevet Taasinges »nationalsang«:
»Omflydt af blanke sunde«.
Han skildres som en rig og levende personlig
hed, from og stilfærdig, lidt aristokratisk præget.
Hans salme, »O Jesus, tag mig med dig op«, se
IV, 173, siges at have været til trøst for mange
bedrøvede og er blevet savnet i den nye salmebog.
Den er ikke med i RF 1850, men først i RF1852,
hvilket tyder paa, at komiteen ikke selv har fun
det den, men den er blevet tilsendt, maaske af
forfatteren selv.
Erslew Suppl. I, 748. Elvius 60. Wiberg I, 161.
Bricka VII, 270 f. Ehrencron-Miiller III, 487 f.
C. J. Brandt: »Vore danske Kirke-Salmebøger«,
1886 s. 38. Nedergaard III, 412.
O Jesus, tag mig med dig op.
R 186. KH 168.
HELD, HEINRICH
Heinrich Held blev født i Guhrau i Schlesien 21.
juli 1620 som søn af Valentin Held og Dorothea
Kutzner. Faderen var født i byen; hans far var
dommer og hed ogsaa Valentin Held. Moderen
var datter af Bartholomæus Kutzner, der var
raadsherre i Glogau. Heinrich gik først i skole i
Guhrau, men da der udbrød pest, blev han sendt
til Glogau. 1628 rejste familien til Fraustadt i
Polen for at undgaa forfølgelser fra katolsk side.
Der lærte Heinrich det polske sprog og dyrkede
musikken. 1637 kom han paa gymnasiet i Thom,
hvor hans digteriske begavelse modnedes. I K6nigsberg studerede han jura et par aar og var der
efter huslærer et sted i Østpreussen. Efter fade
rens død vendte han tilbage til Fraustadt, og fra
1642 studerede han ved universitetet i Frankfurt
a.d.O. Her udgav han 1643 »Heinrich Held’es
deutscher Gedichte Vortrab«, en titel, som anty
dede, at der skulde komme mere. Det kom ogsaa,
dels en »Prosodia«, dels en samling, der hed »Po
etische Lust und Unlust«, og maaske flere andre,
men kun »Vortrab« er bevaret.
I fire aar var han i Stettin hos sin slægtning,
den pommerske retspræsident Sebastian Hempel,
hvor han prøvede sine juridiske kundskaber i
praksis. Men digtningen trak stadig i ham, og han
rejste til Rostock, hvor en elev af Opitz, den
schlesiske digter Andreas Tscheming, holdt fore
læsninger over poesi. Samtidig studerede Held
dog ogsaa jura. Her fik han et stipendium fra den
svenske dronning Kristina, som havde læst et af
hans digte; det tillod ham at rejse til Greifswald
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og fuldende sine studier. Efter at han igen havde
været huslærer i Østpreussen et aars tid, fik han
en understøttelse fra hertug Gustav Adolf af
Mecklenburg, saa han kunde foretage en længere
rejse til Holland, England og Frankrig, hvorefter
han nedsatte sig i Fraustadt som sagfører. Men
paa grund af uroligheder i Polen maatte han atter
flytte til sine slægtninge i Stettin. 1657 blev han
bysekretær i Altdamm, en forstad til Stettin, og
og 1658 valgt til kæmner og raadsherre. Aaret
efter blev byen belejret, Held blev syg og blev ført
til Stettin, hvor han døde 16. aug. 1659. Engang
paa hans bugtede livsvej, som den kunde forme
sig under Trediveaarskrigen, var han blevet offi
cielt laurbærkranset som digter.
I »Vortrab« er der salmer, men ingen af dem
er blevet særlig kendt. Derimod kan man forstaa
af digtene, at han ofte i krigens tid har været i
den yderste livsfare, hvoraf Gud, siger han, har
reddet ham ved sin englehær. Han forstaar derfor
ogsaa at trøste de bekymrede og vise dem hen til
Guds hjælp og omsorg. Hans salmer er fine og
faste i formen og indholdet er stærkt præget af
den hellige skrift. Paul Gabriel siger, at de røber
»den sprogkyndige, bibelfaste jurist«, og Nelle
siger, at han indtager en beskeden, men ikke ube
tydelig plads som digter.
Naar flere værdifulde salmer fra hans haand er
blevet bevaret for eftertiden, skyldes det, at hans
ven Johann Niedling, som var gymnasielærer i
Altenburg, i 1658 udgav en salmesamling »Neu
erfundene geistliche Wasserquelle«, hvor de sal
mer af Held, som er blevet mest kendt, er opta
get. Herfra gik deres vej til Criigers »Praxis pieta
tis melica« og de følgende salmebøger, saaledes
ogsaa Helds mest bekendte og anerkendte salme,
adventssalmen »Gott sei Dank durch alle Welt«,
se »Tak og ære være Gud«, V, 21 f; endvidere
passionssalmen »Jesu, meiner Seelen Licht«, se
»Jesus, sjælens lyse dag«, 111,88 ff, og helligaandssalmen »Komm, o komm, du Geist des Le
bens«, se »Kom, o kom, du Aand, som giver«,
111,172 ff.
Koch III, 55. Rambach II, 399. Kulp 7. Hand
buch 149-50. Paul Gabriel 83. Nelle 169. Skaar
II, 546.
Jesus, sjælens lyse dag.
P 64. Gb 410. MB 96. N 119. KHT 758.
Hauge 412.
Kom, o kom, du Aand, som giver.
P 137. Gb 3o5. MB 172. N 186. Hauge 435.
Tak og ære være Gud.
Harpen 1829, 3o. MB 23. N 47. D 62.

295

HELDVAD, NIELS

HELDVAD, NIELS
Nicolaus Helvaderus, som han selv skriver, er en
særdeles farverig personlighed baade som salme
digter og alsidig videnskabsdyrker. Han blev født
27. oktober 1564 i Hellevad vest for Aabenraa
som søn af sognepræsten Hans Nissen, død 24.
sept. 1590, og hustru Mette Laursdatter Dithmer.
Først blev han undervist hjemme af faderen, og
derefter kom han i mange skoler, Flensborg 1575,
Haderslev 1576, Liineburg 1580, Lybeck 1583,
Riga 1586, og der blev han endelig student 1587.
Efter teologiske studier i Rostock blev han sin fa
ders efterfølger som præst i Hellevad, som hørte
under Gottorp. Den kalvinistiske præsident for
kirkeraadet, Johann v. Wouwem fik ham afsat
uden dom 1609, men hertugen indsatte ham igen
aaret efter, og 1611 blev han endeligt afsat. Han
havde vist fornærmet Wouwem ved en astrologisk
forudsigelse.
Saa rejste han til København og fik lov til at
søge embede paa Sjælland, men da det trak ud,
slog han sig ned i Svendborg et par aar. 1615 blev
han af Christian IV udnævnt til kgl. astrolog og
kalenderskriver, og dette embede beholdt han til
sin død 23. aug. 1634. I en lang aarrække havde
han studeret matematik, astronomi og astrologi,
saa han kunde stille horoskoper og forudsige vind
og vejr. Disse kundskaber gjorde han nyttige ved
fra 1590 at udgive almanakker med forudsigelser
om vejret, om fremtidige begivenheder, om hvad
der er godt at gøre eller mindre godt paa visse
tider. Efterhaanden udkom disse almanakker paa
dansk og tysk i kæmpeoplag paa over 60.000 aarligt. De indeholder adskillige andre ting, som
skifter fra aar til aar. Nogle bringer historiske op
lysninger om, hvad der tidligere er sket paa disse
data, andre bringer f. eks. oplysning om alle Dan
marks kirker, og i 1615 digter han om apostle og
helgener, f. eks.

Matthias vaar en Apostel saa from,
Hånd prædiket Guds Evangelium
I Jødeland, tre og tredive Aar,
Paa siste tog hånd en Reyse for,
At reyse hen til Macedoniæ Land,
Der bleff hånd stenet, den hellige mand.
Sanct Marcus vaar en Evangelist,
Evangelium screff om JEsu Christ.
Det samme hånd prædicket met flid
I Alexandriæ Stad vdi lang tid,
Der bleff hånd sæt i Fengsel saa hart,
I huilcket hånd døde der effter snart.
20

Men foruden almanakkerne med prognostica
skrev han pjecer og flyveblade om alle mulige
ting, kometer, jordskælv, vulkanske udbrud i Is
land, oversvømmelser, alt udlagt til formaning og
opbyggelse, om topografi og historie, baade vi
denskab og fantasi, om religion og moral. Han
udgav en formularbog 1625; en beskrivelse af
gamle kirkeskikke og ceremonier, Eleusinia sacra
1597, udgivet paany af Niels Lindberg 1863; en
beskrivelse af staden Slesvig 1603, optrykt i ud
drag af J. C. Jiirgensen 1822. Til alt dette fører
han en udmærket pen, skriver bredt og livligt, un
dertiden med hvasse og vittige udfald mod fjen
der og kritikere. Kongen kunde lide hans under
holdning og ønskede tit hans selskab paa rejser.
Han blev 19. sept. 1591 gift med Gertrud Jør
gensdatter Hock fra Slesvig (1576-1631), men el
lers var han ikke nogen dameven. Hans astrologi
ske prognosticon for 1634 indeholdt en satire, »St.
Peders trende Døtre«, som bevirkede, at kongen
gav ham en advarsel, hvorefter han i den næste
og sidste almanak for 1635 maatte nøjes med at
skrive om vejret.
En kvindebog har han dog skrevet, »Coronula
rosea Helvaderi, det er: Alle Bedrøffuede Hier
ters oc Bodferdige Synderes Rosenkrantz«, 1616.
Den er tilegnet fru Petronelle Gyldenstierne og
hendes døtre. Den er fyldt med tegninger af urter
og blomster og en lang række »roser«, som han
har plukket i Davids Psalme-have, hvorom han
skriver mange opbyggelige og trøsterige digte.
Han skal have omskrevet et halvt hundrede
Davidspsalmer paa tysk til melodier af »de allerlifligste Boleviser«, dvs. Lobwassers melodier,
men de er desværre gaaet tabt.
»Paranymphus Nuptialis. En kort Beretning/
Huorledis Vnge Herremænd og Jomfruer: oc an
dre Vnge Mands oc Quindepersoner/ kunde i Her
rens Fryet/ giffve sig i den hellige Ecteskabs Stat«,
1617. Som det fremgaar af titlen indeholder bogen
gode raad for unge ægteskaber. Men her er fire
salmer:
Foragter ey mig eller nogen af mine.
For din guddommelige Mayestæt.
Gud giffve os aff din naade.
I dag bevare oss Jesu Christ.
De to første af disse kom ikke i salmebøgerne,
men begyndelsen af den sidstnævnte blev i bear
bejdet skikkelse optaget i K med begyndelsen
»Bevar os altid, o Jesu Christ«.
En egentlig salmesamling er derimod »Armamentarium Davidicum. Der er: Kong Davids
Tyghuusz, huorudi findis atskillige Waaben, Car-
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tover oc Skud etc.« Den første udgave af bogen
udkom 1623 i 1000 ekspl., som hurtigt blev ud
solgt, men udgaven fra 1630 er bevaret. Heldvad
motiverer navnet »tøjhus« ved i fortalen at sige,
at kartoveme ikke er ladet med krudt, men med
suk og bønner til Gud. Den, som vil fremføre
disse kartover, maa se at have en naadig Gud.
Han maa derfor gaa ind i kong Davids apotek og
præparere sig med forskellige urter, først »Conserva violarum aff den G.Psalm«, derefter »Conserva Florum Anthos« eller »Vngnentum pectorale, præpareret aff de Vrter som groer i den 32.
Psalm«. Der er 16 sider i dette apotekersprog.
Der er en længere undervisning om bønnen med
27 kartover og endelig »Paraclysis Nicolai Heldvaderi ad Fratres crucigerorum«, der synes at
være en selvstændig trøstebog.
Saa følger salmesamlingen, hvoraf de fleste er
hentet fra Th eller andetsteds. De som synes at
være originale, er nævnt i nedenstaaende liste. Af
de ældre er nogle bearbejdede. Et særligt bemær
kelsesværdigt produkt af Heldvads pen er En
smuck Ihukommelse aff Menniskens Alder,
»Naar du aff Gud vilt vide Dit Leffnits Varig
hed«, hvori menneskets alder sammenlignes med
aarets 12 maaneder. Dette digt paa 42 vers fik en
vid udbredelse, bl. a. ved at blive optaget som
indledningsdigt baade til Moltkes og Cassubes
fuldkomne salmebøger.
S. M. Gjellerup i Bricka VI, 286-88. R. Paulli i
DBL, IX, 624-25. H. F. Rørdam: Hist. Saml. og
Studier IV, 1902, s. 1-64, 349-424. BH nr. 300304, Omrids 30-32. Kirkehist. Saml. 3, I, 565.
3, IV, 649-655. Ehrencron-Miiller III, 493-499.
H. V. Gregersen: »Niels Heldvad«, 1957.

Niels Heldvads salmer.
(Par: Paranymphus.

Arm: Armamentarium)

Den Gud er naadig, mild oc blid. Arm.
Mol 54. Cas 61. PanP 293.
Du dødelig Mermisk’ her omgaar. Arm. Se BH
Sot.

Mol 54. Cas 61. DanP 381. Tus.
Foragter ey mig eller nogen aff mine. Par.
For din Guddommelige Majestet. Par. Arm.
Goliath en Første i Philistemis hær. Arm.
Mol 54. Cas 61. Tus.
Gud Fader, Søn oc Hellig Aand,
Værdig Trefoldighed. Arm.
Mol 54. Cas 61. Tus.
Gud giffue mig aff din (sin) Naade. Par. Arm.
Se BH 303.
(Akrostikon »Gerdrut«, hustruens navn)
Mol 54. Cas 61.
I dag bevare oss Jesus Christ. Par.
DanP 426.

Bevar os altid, o Jesu Christ (bearbejdelse)
K. P anhang. Tus.
Nu Segle \vi i Jesu Naffn. Arm. Se BH 302.
Mol 54. Cas 61. DanP 270. Tus.
Naar du aff Gud vilt vide. Arm. Se BH 304.
Mol 54. Cas 61. Tus (tillæg i senere udg)
Træd sact heran. Arm. Se BH 300.
Mol 54. Cas 61.
Mindre sikre:
Det er forvist blant alle Mand.
(Ikke i Par. eller Arm., men tilskrevet Heldvad
i DanP)
Mol 54. Cas 61. DanP 287. Tus.
Benedicite, Benedicite, Benedicite Domino,
Natglasset er nu opsæt. Arm.
(Det sædvanlige Letanie oc Benedicite, Som
Pøtkeren ved Masten siunger)
Denne overskrift tyder paa, at det er et ritual,
som Heldvad har optaget. Versene kan ogsaa
være hans egne. I hvert fald synes det at være
første forekomst i salmebøgerne)
Mol 54. Cas 61. Mange andre.
O Gud min Herre kier. Arm.
(Cl.Marot: O seigneur! que de gens)
Da Arm. synes at være oversættelsens første fo
rekomst, er den maaske Heldvads.
Mol 54. Cas 61.
HELGI HÅLFDANARSON, se V, 290

HELMBOLD, LUDWIG
Ludwig Helmbold, som af sine samtidige blev
kaldt »den tyske Asaf«, blev født 13. (efter gi.
tidsregning d. 2.) jan. 1532 i Miihlhausen i Thiiringen som eneste søn af vævemester, senere sena
tor Stephan Helmbold og hustru Anna Urbach.
Allerede i skolen lærte han at elske den latinske
og græske poesi ved siden af bibelen, og 15 aar
gammel kom han til universitetet i Leipzig, hvor
fra han dog allerede 1549 drog til Erfurt. Her blev
han 1554 magister artium, begyndte at skrive la
tinske digte, giftede sig 1559 med en datter af se
nator Johan Bobezahn, blev 1562 conrektor ved
byens nye gymnasium, hvor han med stor pligt
følelse søgte at udføre sin gerning saa længe som
muligt, da pesten hjemsøgte byen 1563 og mange
flygtede derfra. Ved denne lejlighed skrev han sin
første salme, som er blevet almeneje. »Von Gott
will ich nicht lassen« (se: »Fra Gud vil jeg ej vige«,
I, 403 ff). Da universitetet 1565 begyndte igen efter
pesten, blev han decan ved det filosofiske fakul
tet, og aaret efter tilkendte kejser Maximilian II
ham værdigheden som laurbærkronet digter med
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alle de rettigheder og æresbevisninger, som deraf
fulgte. Men han afslog æren. Han vilde hellere
blive ved sin stille gerning i Erfurt; men da han
1570 i anledning af sin moders død skrev et la
tinsk æresdigt, hvori han priste sine forældres lut
herske tro, fik han det stærke papistiske parti
imod sig, og det sørgede for, at han samme aar
blev afskediget fra universitetet. Det var modre
formationen, som gjorde sig gældende.
Han rejste tilbage til Miihlhausen og begyndte
at studere teologi og at øve sig i prædikekunsten.
Aaret efter blev han ansat som diakon ved »Liebfrauenkirche«, hvor han fik 15 rolige arbejdsaar
og udfoldede sig som digter paa latin og tysk.
1586 valgte raadet ham til superintendent, hvor
ved den beskedne mand blev saa betænkelig, at
han i tre nætter ikke kunde sove. Skønt ortodoks
lutheraner og tilhænger af Concordieformlen
lagde han stærk vægt paa at opretholde freden in
denfor kirken; men han var ingen vante. Da raa
det engang klagede over, at hans prædikener var
saa heftige og saa lidet trøsterige, svarede han:
»Hvis vore sognebørn, øvrighed saavel som undersaatter, ikke syndede saa notorisk, vilde vi heller
ikke irettesætte saa strengt, som vi paa Guds bud
har gjort det, ikke af had, men af kærlighed til
enhver. Prædikenerne er heller ikke uden trøst;
kun har vi ingen trøst for de ubodfærdige.« Han
kunde ogsaa tage stærkt til genmæle mod Jesuit
ternes virksomhed som i »Offenbarung der Jesuit
ten« 1593.
Den 26. marts 1598 blev han syg af pest, men
han digtede ufortrøden paa latin og tysk, endog
sin egen gravsalme, som begynder:
Hier lieg ich armes Wurmlein,
Herr Christe, seh mich an,
begehr ein armes Griiblein,
da ich mein Ruh mog han.
Han digtede lige til sin sidste dag, d. 8. april
1598, men hans sidste ord var dog paa prosa:
»Jeg skal ikke dø, men leve og forkynde Herrens
gerninger«, Ps. 118,17.
Det kom han ogsaa til med sine utallige digte
og sange, i hvilke han især har den skolesøgende
og studerende ungdom for øje. Han gendigtede
bibelen paa hexameter 1574, søndagsevangelier og
epistler paa disticha 1579, oder over skabelsen
1579 og 1596, oder over Luthers katekismus 1596,
ja han satte endog hele den Augsburgske confession paa vers 1575.
Blandt hans egentlige salmer maa især nævnes
de bibelhistoriske, som havde et folkepædagogisk
sigte, da bibelen endnu var sjælden blandt folk.
20*
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Han holder sig i sine salmer til det objektive, fak
tiske og historiske med Kristus som det lysende
midtpunkt. Han er i sit sprog næppe saa folkelig
som sin elskede Luther. Latinen sidder ham i blo
det. Men han fatter sig kort og indfører hyppigt
omkvæd i sine vers, saa menigheden, der ikke ejer
salmebøger og maaske ikke kan læse, kan falde
ind i tonen og synge lidt med og fastholde sal
mens grundtanke.
Hans salmer fremkom især i følgende værker:
»Geistliche Lieder«, 1575 (heri »Von Gott will
ich nicht lassen«),
»Zwanzig deutsche Liedlein mit vier Slim
men«, 1578.
»Vom heiligen Ehestande. Viertzig Liedlein
etc.«, 1583. Denne samling bestaar af bryllupssal
mer, som er skrevet i forbindelse med hans præ
stegerning og sjælesorg i aarene 1574-82.
»Dreissig geistliche Lieder auf die Fest durch’s
Jahr«, 1585. I anden udgave heraf findes »Nun
lasst uns Gott dem Herm Dank sagen«, som
endnu er bevaret i den tyske salmebog foruden
den førnævnte, forsynet med melodi. Den bærer
oprindelig overskriften: »Ein Danklied, nach Es
sens und sonst, fiir allerlei Wohltaten Gottes«.
Disse tre samlinger er udgivet sammen med Jo
achim von Burck, der har sat melodier til dem.
Endvidere har Helmbold udgivet en fortsæt
telse af de trøsterige salmer om ægtestanden 1596
og »Newe christliche Lieder auff die jetzige betriibte Zeit« 1595.
Flere samlinger blev udgivet efter hans død:
»Vierzig teutsche Liedlein« 1599 med melodier af
Joachim von Burck og Joh. Eccard. »Schone
geistliche Lieder iiber alle Evangelia« 1615, som
blev udgivet af Helmbolds efterfølger; den inde
holder 202 ikke tidligere trykte salmer til privat
andagt, som Helmbold har skrevet i sine sidste
aar. »Das ander Theil der geistliche Lieder M.
Lud. Helmboldi« 1615, som indeholder 45 sal
mer, hvoraf de 16 er blevet til paa dødslejet, her
under den førnævnte dødssalme. Dertil kommer
flere bind med latinske salmer, som han skrev
især i forbindelse med sin lærergerning.
Koch II, 234-47; VIII, 365-70. Handbuch 100101. KulpBF 227, 283.
Fra Gud vil jeg ej vige.
K. P 410. Gb 206. MB 448. N 336.
La 384. Hauge 203. La rev 381.
Hos min Gud vil jeg bliffve.
(Samme salme oversat af Erikssøn)
Mol 54. Cas 61. Hus. Tus.
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Beholt os Gud oc Fader kier/
Hos Catechismi reene Lær (Nadverbøn)
(Herr Gott, erhalt vns fiir vnd fiir)
Moltkes Haandbog 1639. Mol 54. Cas 61.
Min Frelser leffver, er jeg viss.
(Ich weiss, das mein Erloser lebt/ Ob ich)
Mol 54. Cas 61.
HEMMINGSEN, NIELS
Niels Hemmingsen blev født paa Lolland 1513,
den 8. eller den 22. maj eller 4. juni, maaske i
Erindlev, men det er usikkert. Hans forældre,
Hemming Nielsen og Karine, var bønderfolk,
men da faderen døde tidligt, tog en farbroder,
Hans Nielsen, ham til sig og anbragte ham først i
sin smedje; da han opdagede drengens lyst og
evne til bogen, satte han ham i skole i Nysted,
siden gik han i skole i Nakskov, Nykøbing F,
Næstved, Slagelse og tilsidst i Roskilde, hvor rek
toren Niels Black tog sig af ham. Endelig kom
han til Lund, hvor han havde hørt, at man kunde
lære græsk hos rektor, mag. Bent Arvidsen. 1537
rejste han til Wittenberg for at studere og ankom
halvnøgen, da han var blevet udplyndret af rø
vere. Landsmænd tog sig af ham, og han tjente til
sine studier ved manuduktion og nogen støtte fra
Johan og Alhed Urne.
I Wittenberg tog han magistergraden. Me
lanchton var hans elskede lærer og lagde grunden
til hans humanistiske og teologiske indstilling.
1542 kom han tilbage til Danmark, 1543 blev han
professor i græsk, 1545 i dialektik og hebraisk,
'553 to8 han baccalaurgraden i teologi, og snart
efter var han den førende teolog ved universitetet.
*557 blev han kreeret til dr. theol., og han var
universitetets rektor fire gange.
Han havde usædvanlige evner som lærer. Med
skarp logik trængte han ind i stoffet, enten det nu
var en bibelsk tekst eller et teologisk problem, og
derefter formaaede han kort og klart at lægge det
frem for tilhørerne. Lige saa overbevisende klar
var han i sine talrige latinske skrifter, der skaf
fede ham europæisk berømmelse. Han ønskede at
tjene kirken ved at give de vordende præster et
solidt grundlag i latin, græsk og hebraisk og der
efter en dogmatisk skoling. Selv mestrede han alle
de teologiske fag med undtagelse af kirkehisto
rien, som ikke dengang havde nogen interesse.
Han har nedlagt sin erfaring som pædagog og
dialektiker i »De methodis« 1555. I 1562 og de
følgende aar udgav han en lang række af sine eksegetiske forelæsninger over de nytestamentlige
breve, salmerne og de smaa profeter. 1590-91
kom en stor fortolkning af Johannesevangeliet.
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Hans eksegese drejer sig ikke saa meget om filo
logi eller historie, men om dogmatisk analyse.
Dogmatikken var det teologiske hovedfag. En
dogmatisk haandbog, »Enchiridion theologorum«
1557 kom i mindst 14 udgaver, hvoraf to var
trykt i London. En populær dogmatik, »Liffsens
Vey« udkom 1570. Men hans hovedværk her er
»Syntagma institutionum christianarum« 1574.
Hans interesse omfattede ogsaa den kristne etik,
som han søgte at gøre til en selvstændig disciplin,
ja endog naturretten (»De lege naturæ« 1562).
Han fulgte sine studenter ud til deres gerning i
folket ved at udgive »Postilla seu enarratio evan
geliorum« 1561, hvori der er prædikendispositio
ner. Aaret efter udkom »Pastor sive pastoris optimus vivendi agendique modus«, som blev oversat
til tysk og engelsk; her er forskrifter for præstens
liv og hele virksomhed. Han havde i det hele
taget en enorm arbejdsevne og lyst til at bruge
den. Med præstestanden som mellemled og di
rekte ved sine danske skrifter naaede han ud til
hele folket og er siden med rette kaldt »præceptor universalis Daniæ«, Danmarks lærefader paa
adskillige omraader. Nærmere om hans store for
fatterskab hos Ehrencron-Miiller.
Det blev hans internationale berømmelse, som
standsede hans universitetsgeming. Kurfyrst Au
gust af Sachsen havde opdaget, at nogle af hans
præster havde calvinske tendenser, som stammede
fra Niels Hemmingsens »Syntagma«, hvor han
havde hævdet, at nadvergæsteme modtog Kristi
legeme med troen og ikke med munden; Kristi le
geme var i Himlen og ikke allestedsnærværende.
Denne lære om ubikviteten var et af de store
punkter i datidens lutherske teologi. Afvigelsen
fra den rene lære var naturligvis ogsaa bemærket
herhjemme, og Hemmingsen havde faaet en for
maning af kongen om at holde sig til den Augs
burgske konfession. Men efter kurfyrstens klage
blev de teologiske professorer kaldt til slottet 15.
juni 1575 og fik befaling under dødsstraf til at
undervise enfoldigt efter Confessio Augustana.
Det lovede de og tilføjede, at de altid havde gjort
det, næppe helt sandfærdigt for alles vedkom
mende. Kurfyrsten var dog ikke tilfreds, og kon
gen tog sagen op igen. Niels Hemmingsen maatte
direkte indrømme, at hans nadverlære var cal
vinsk, og tilbagekaldte den paa en temmelig
ulden maade. Men uroen vedblev, og da der i Ge
neve 1578 udkom en uændret udgave af »Syn
tagma«, klagede kurfyrsten igen, og kongen tabte
taalmodigheden og bestemte 29. juli 1579, at
Niels Hemmingsen skulde afsættes »en tid lang«
og forvises til Roskilde. Datidens fyrster var inter
esserede i, at deres universiteter var »rene«.
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Forvisningen kom til at gælde resten af livet.
Hemmingsen blev ved sin calvinske nadverlære,
mens han i læren om forudbestemmelsen tog be
stemt afstand fra Calvin i »Brevis repetitio doctrinæ de universal! gratia« 1595. Han led ellers
ingen nød; han skulde have indtægterne af et
kanonikat, og blev paa flere maader begunstiget
af kongen. Hans internationale anseelse havde
heller ikke lidt skade. Jakob VI af Skotland be
søgte ham 1590, disputerede med ham paa latin
og forærede ham et sølvbæger. I sine sidste aar
var han blind. Det fortælles, at naar en skolepog
efter datidens skik kom til hans dør og tiggede,
følte han paa drengens hovede, om han var værd
at understøtte. Han døde 23. maj 1600 og blev
under store æresbevisninger og en lovtale af Sjæl
lands biskop Peder Winstrup begravet i Roskilde
domkirke. Da det ikke her er muligt at gaa dy
bere ind paa hans teologiske virksomhed og hans
betydning, maa der henvises til Bjørn Komerups
varme og dybtgaaende artikel i DBL.
Niels Hemmingsen var gift tre gange, første
gang med en kvinde, som levede saa forargeligt,
at han maatte skilles fra hende. En søn af dette
ægteskab arvede sin faders begavelse og blev pro
fessor, desværre ogsaa sin moders moral. En dat
ter blev gift med en professor og fik en højst
uheldig søn. 1552 blev Hemmingsen gift med
Marie Madsdatter fra Landskrona, som døde
1580; tredje gang 1583 med Birgitte Lauridsdatter fra Assens.
Paa baggrund af hans teologiske, pædagogiske
og kirkelige betydning er det forstaaeligt, at hans
biografer glemmer den ubetydelighed, at han var
salmedigter. Det maa da ogsaa indrømmes, at det
kun var lejlighedsvis, og at han ikke var nogen
nyskabende digter. Men de to salmer, man kender
fra hans haand, er fortræffelige ved deres klare
disposition og levende fremstillingsevne. »Huo
som Christi kaarss vil pryde« skal sætte fem stene
deri: Tro, Ydmyghed, Lydactighed, Taalmodighed og Kierlighed. Mellem et indledende og et
afsluttende vers prises disse fem dyder i hvert sit
vers. Denne salme, som er tilegnet Birgitte Gøye
til Herlufsholm, blev optaget i Th 80 med saa
stor hæder, at en tegning af et saadant kors med
de fem sten indleder teksten. Endnu værdifuldere
er den direkte teologiske salme om forsoningen,
»Adams store Ulydighed«, som fremkom i en se
nere udgave af Th 1570-73. Den skildrer, hvorfor
verdens Frelser nødvendigvis maatte være Gud og
menneske. Den er skrevet 1570 til undervisning
for jomfru Birgitte Rosensparre og er et levende
pædagogisk mesterstykke, se nærmere under
»Hvo kan betale syndens sold«, II, 252 ff.

Bjørn Komerup i DBL X, 52-63 (endvidere IX,
20-21; 23). Samme: »Biskop Hans Poulsen Re
sen«, 1928, 127, 184-90. H. F. Rørdam i Bricka
VII, 324-34. Ehrencron-Miiller IV, 6-17. BH I,
nr. 77, 78, Omrids s. 15-17. Kirkehist. Saml. 2,
III, 494; 2, IV, 252-326, 742-53; 3, II, 288; 5, I,
764 f. J. H. Paulli: »Dr. Niels Hemmingsens Pastoraltheologie«, 1851. »Johannes Oldendorphs
selvbiografi«, udg. ved A. Andersen (Skr. udg. af
Hist. S amf. f. Sønderjylland, nr. 34, 1966), s. 73-75.
»Epigrammata Philippi Melanthonis« (ed. Peder
Hegelund), 1583, pag. 68, 119.
Hvo som Kristi kors vil pryde.
Th 80. K. P 309. MB 396.
Adams store ulydighed.
Th 1870. Mol 54. Cas 61. Tus.
Hvo kan betalo syndens sold.
K. P 245. N 228.
HENSEL, LUISE
Luise Hensel blev født 30. marts 1798 i landsbyen
Linum i Mark Brandenburg, hvor hendes fader J.
J. L. Hensel var luthersk præst; men hun voksede
op i Berlin, fordi hendes moder, Luise Trost, flyt
tede dertil efter faderens tidlige død 1809. Alle
rede som barn havde hun følt sig draget mod Ka
tolicismen; da en provstinde engang sagde til
hende, at hun nok blev præstekone, svarede hun,
at præster slet ikke behøvede at have koner. Hun
kendte tidligt til anfægtelser og tvivl, og den
lunkne rationalisme, som hun var vokset op i,
kunde ikke hjælpe hende. Hun savnede inderlig
hed og længtes efter enhed i troen og autoritet.
Paa hendes konfirmationsdag holdt vognen alle
rede for døren, men det fortælles, at den af tvivl
forpinte pige løb ind i sit kammer og faldt paa
knæ og gjorde en pagt med Gud om, at hun kun
vilde forpligte sig til tro i almindelighed, men
ikke til nogen konfession. Det endte med, at hun
den 7. dec. 1818 i Hedwigskirken i Berlin lod sig
optage i Romerkirken. Hendes grunde til konversionen var noget blandede: Protestanterne var saa
aandeligt fattige (det kunde med rette siges i rati
onalismens tid). Hun kunde ikke begribe, hvad
hun engang havde hørt i en prædiken, at under
nes tid var forbi med den første menighed. Der
manglede noget om Maria og helgenerne i den
protestantiske kultus. Heller ikke blev menneskers
længsel efter skriftemaal og bod opfyldt. Og Lut
her kunde ofte være saa drøj og grov.
Allerede da havde hun forlængst faaet indpas i
de førende romantiske og katolske kredse i Berlin,
takket være en usædvanlig skønhed, parret med
intelligens og høj dannelse og et alvorligt, roligt
og rent sind. 1816 havde hun gjort saa dybt et
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indtryk paa den tyve aar ældre berømte digter
Clemens Brentano, at han ikke alene blev liden
skabeligt forelsket i hende, men ogsaa kom ind
paa en ny livsbane. Han fik hendes venskab, men
ikke hendes kærlighed. Hun ringeagtede den jor
diske elskov og trolovede sig 6. maj 1820 med
Frelseren og satte en fæstensring paa sin finger
som i sin tid Catharina af Siena. Hun følte deref
ter trang til at leve i mere katolske omgivelser og
rejste til Vesttyskland, hvor hun opholdt sig i
Miinster, Diisseldorf, Koln, Koblenz, Aachen og
andre steder i Rhinegnene. Hun var en tid sel
skabsdame hos fyrstinde Palm, fyrstinde Gallitzins datter; en tid var hun opdragerinde for grev
Leopold Stolbergs børn. Snart var hun lærerinde,
snart sygeplejerske, altid paa færde i en aandelig
samarittergeming overfor de tidens bøm, som var
faldet blandt røvere. Hun forblev ugift, skønt ikke
blot Brentano, men ogsaa andre betydelige mænd
friede til hende, saaledes komponisten Ludwig
Berger og juristen Ludwig v. Gerlach. Hun havde
mest lyst til at gaa i kloster, men var forhindret
deri, fordi hun havde paataget sig at sørge for en
yngre slægtnings opdragelse. Hun døde 18. dec.
1876 i klosteret i Paderborn, efter at hun i kirken
var faldet og havde brækket hoften.
Hovedparten af hendes digte, en fin, ukunstlet,
dybt religiøs lyrik, er blevet til i hendes søgende
og kæmpende ungdom. Efter hendes overgang til
katolicismen kunde dette undertiden præge hen
des digtning. Hun kunde baade nærme sig til my
stikken og tage del i Mariadyrkelsen. Men de fle
ste af hendes digte er alment kristelige, baade de,
der udsprang af det søgende hjerte, og de læng
selsdigte, som paa Brorsons vis skuer »mod tro
nen, hvor kronen belønner den trofaste kamp.«
Hendes form er ganske enkel og umiddelbar, ofte
særdeles yndefuld. Hendes digte »skrev sig selv«,
og de skrev sig for hende selv. Hun kunde ikke
tænke sig at offentliggøre dem. Det var en sjæle
lig raahed at stille sig selv til skue og tilbyde sig
selv paa markedet. Men Clemens Brentano fik al
ligevel paa en eller anden maade fat paa nogle
afskrifter af hendes digte. Allerede 3. dec. 1817
kunde han sende sin broder 20 af disse digte med
et brev, der vidner om hans dybe betagelse; de
har »brudt skorpen om mit hjerte«; de er »ved
deres sandhed og enfold for mig blevet det hellig
ste, som er udstrømmet fra en menneskelig kilde
. . . Den barmhjertige Frelser har en nøgle til
hvert hjerte; her giver jeg dig den, som han
brugte til mit.« Senere læste han digtene for sin
ven Melchior v. Diepenbrock, sekretær hos fyrst
biskop Michael Sailer i Breslau; han offentlig
gjorde dem anonymt og uden forfatterindens til
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ladelse i sin »Geistlicher Blumenstrauss aus spanischen und deutschen Dichter-Garten«, Sulzbach
1829. Her fremkom da for første gang nogle af
hendes mest berømte digte, f. eks. »Sursum
corda« (»Was verlangst du, warum bangst du,
armes, unruhvolles Herz?«), »Beym Lesen der hei
ligen Schrifft« (»Immer muss ich wieder lesen in
dem alten heil’gen Buch«; det er hendes ældste
kendte digt, skrevet allerede 1815) og »Nachtgebet« (Milde bin ich geh zur Ruh«), Den sidste er
oversat til dansk af Kr. Arentzen, se nærmere
under »Jeg er træt og gaar til ro«, II, 424 ff.
Jos. Hub. Reinkens: »Luise Hensel und ihre Lie
der«, Bonn 1877. O. Wetzstein: »Die religiøse Ly
rik der Deutschen im 19. Jahrhundert«, Neustrelitz
1891, s. 25-29. Kulp, s. 342, 347. V. Ammundsen: »Den kristne Kirke i det nittende Aarhundre
de«, Køb. 1925, s. 65-66. P. Poulsen III, s. 120123. Bruppacher II, 197-200.

Jeg er træt og gaar til ro.
RT 1,590 KH 77. N661. D717.

HERBERT, PETRUS
Petrus Herbert (eller Hubertus) blev født i Fulnek i Måhren o. 1530. Han begyndte 1552 at stu
dere i Konigsberg og fortsatte i Wittenberg. Han
blev præsteviet 1562, indvalgt i raadet for Brød
remenigheden i Fulnek 1567 og senere forstander.
Brødremenigheden benyttede ham flere gange til
vigtige sendelser. 1560 blev han sendt til Calvin,
som modtog ham venligt og knyttede baandet til
Brødremenigheden nærmere. Aaret efter forhand
lede han med hertug Christoph af Wiirtemberg
og opnaaede, at unge studenter fra Brødremenig
heden fik understøttelse til deres studier ved uni
versitetet i Tiibingen. 1564 var han medlem af en
delegation, som bad Maximilian II om beskyttelse
for deres tro og samtidig overrakte ham det fær
dige manuskript til en ny udgave af brødrenes
salmebog.
Denne salmebog, som tillige var et bekendelses
skrift, udkom 1566 med titlen: »Kirchengeseng
darinnen die Heubtartickel des Christlichen glaubens kurtz gefasset vnd ausgelegt sind: jtzt vom
newen durchsehen, gemehret vnd der Ro. Kei.
Maiestat, in vnterthenigsten demut zu geschrieben. Anno Domini 1566. [med et tillæg] Geistli
che Lieder, deren etliche von alters her in der
Kirchen eintrechtiglich gebraucht, vnd etliche zu
vnser zeit von erleuchteten, fromen Christen vnd
Gottseligen Lerem new zugericht sind, nach ordnung der jarzeit.«
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Herbert var medudgiver af bogen og tegnede
sig for 94 af dens 177 nye salmer. Dermed staar
han som en af de mest fremtrædende digtere i
den ældre Brødremenighed. I en senere udgave af
denne salmebog er der tilføjet oplysninger om
forfatterne, og der staar om Herbert, at han var
»en fin og sindrig mand, som var blevet konsenior
og døde 1571 i Eibenschitz. Han havde tænkt sig
at arbejde endnu mere i Herrens vingaard, men
Gud har tidligt kaldt ham til hvile.«
Fire af hans salmer er endnu bevaret i den nye
tyske fællessalmebog EKG, passionssalmen »Jesu
Kreuz, Leiden und Pein«, nadversalmen »Wohlauf, die ihr hungrig seid«, en salme om kirken
»Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren« og
aftensalmen »Die Nacht ist kommen«. Salmen
»Der Herr, vnser Schepffer vnd Gott«, som
Landstad har oversat, se »Vor Herre Gud og ska
bermand«, V, 169 f, er lidt primitiv, men enfoldig
og inderlig. Den er beregnet til udgangssalme, naar
man har hørt velsignelsen. Landstad har ønsket
den i sin bog for at have salmer til alle gudstjene
stens led. Samme motiv har sønderjyderne, der i
det hele var meget optaget af Landstad, haft til
at optage den i N.
Koch II, 414-15. Handbuch 83.
14-15. KulpBF 58, 155, 206, 356.

J. Th. Muller

Der mennisket var giort (Brorson)
(Der milde, trevve Gott. Wack IV, 586.
Ændret af Schrader: Der milde Schdpfer hat)
Det Billede, som Gud (Wexels)
ChriaT 624.
Hvad har vel dog bevæget dig (N. J. Holm)
(Hoch gelobet seistu Jesu Christ. Wack IV,
546)
Harpen 1829 (Uddrag).
Vor Herre Gud og Skabermand (Landstad)
(Der Herr, vnser Schepffer vnd Gott. Wack
IV, 611)
La 90. N 24.
Gå hjem velsignet av din Gud.
La rev 52.
Vor Tro et Liv af Herren er (St. Due)
(O Christen mensch, merck wie sichs helt.
Wack IV, 601)
Harpen 1863 (Uddrag)
For Gud vi alle Syndre er’ (St. Due)
(Rynning anfører, at denne er en fri oversæt
telse af Herberts Christus, der ware Gottes Son,
se Wack IV, 555, men der er ikke megen lig
hed)

HERMAN, NICOLAUS
Nicolaus Herman blev født i Altdorf ved Niirnberg, man plejer at skrive o. 1480. Men paa et
portræt af ham, som er malet 1560, har man op
daget, at han kaldes »sexagenarius«, og han
skulde altsaa være født o. 1500. Man skal ikke
blive forskrækket, hvis man ser en gengivelse af
dette portræt, hvor han ser noget streng ud og
dertil har det største skæg, der forekommer
blandt salmedigtere. Han er en saare mild og
munter mand, en stor børneven, hvis naivitet og
lune og elskværdige ironi er meget indtagende.
1518 blev han lærer ved latinskolen og kantor
ved den lutherske kirke i Joachimstal, en lille
bjergværksby, som fornylig var grundlagt i det
nordlige Bohmen. Dengang gravede man sølv,
men nu er byen kendt for sine radioaktive kilder,
og man finder uranholdigt begblende. Her blev
Nic. Herman resten af sit liv.
Fra 1532 fik han den fornøjelse at arbejde
sammen med Luthers discipel Johann Mathesius
(s. d.), som blev rektor ved latinskolen til 1540 og
efter et aars ophold i Wittenberg vendte tilbage
til Joachimstal som præst. Deres samarbejde var
forbilledligt. Som kantor og organist var Herman
en mester og gik op i sin gerning i den tro, at han
ogsaa med musikken kunde forkynde ordet. »Og
naar hr. Mathesius havde holdt en god prædiken,
var den fromme kantor straks paa pletten og for
mede teksten og hovedpunkterne i en sang, fordi
der til en god prædiken hører en smuk sang.«
Desværre fik Herman podagra, se herom IV, s.
22, og det blev saa slemt, at han maatte tage sin
afsked. Han skrev 1560 til byens raad, at han
maatte nedlægge sit kære embede, men han vilde
alligevel gerne i de faa dage, han havde tilbage,
tjene denne kirke og menighed med de ringe
gaver, Gud havde givet ham. Dermed tænker han
paa sin digteriske virksomhed, som han nu helt
kunde hengive sig til.
Men hans pension var kun halvt saa stor som
lønnen, og det gav en dag hans kone anledning til
bekymringer; de havde tre døtre. Da han nu
netop havde skrevet et digt om profeten Elisa,
der hjalp en fattig enke, hvis mand havde været
lærer og havde faaet en daarlig løn (det staar der
nu ikke, men Herman forstaar at aktualisere 2.
Kong. 4), saadan at hun kunde betale sin gæld,
gjorde han en tilføjelse til sin kone:
Drumb sey getrost, mein liebes Weib,
ich sterb heut oder morgen!
Dein armen Kinder vnd dein Leib
wird Christus wol versorgen,
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Vnd wird sich noch ein frommer Man
dein vnd der Kinder nemen an
wie Elisa der Widwen.
(Wackemagel III, 1400)
Der kom virkelig en Elisa og hjalp dem, endog
før fru Herman blev enke. En kejserlig raadsherre
skaffede Herman en tillægspension fra kejseren,
og det gav anledning til følgende vers:
Durch sein Hilf ich erhalten bin,
Mein Haus und Hof wår sonst dahin.
Sein Fiirbitt ich genessen hab,
Sonst ging ich jetzt am Bettelstab.
Durch ihn hab ich im Alter Ruh
und bring mein Zeit mit Dichten zu.
Ja, han digtede i sine sidste aar 176 salmer og
sange, der udkom i to store værker. 1560 udkom
»Die Sontags Euangelia vber das gantze Jar, In
Gesenge verfasset, Fiir die Kinder vnd Christli
chen Haussveter«, Wittemberg 1560. Heri er der
101 salmer, men som det ses af titlen er de bereg
net for bøm og for andagt i hjemmet. I bogens
forord tager Paul Eber (s.d.) skylden for, at sam
lingen kom ud. Herman havde sendt den til ham,
for at han kunde synge sangene med sine egne
bøm, og han syntes saa godt om dem, at han fik
lov til at trykke den, men uden Hermans navn. I
et indledningsdigt lægger Herman sangene i bør
nenes haand:
Ihr allerliebsten Kinderlein,
das Gesangbiichlein soli euer sein;
es ist fein alber und fein schlecht,
drum ist es fiir euch Kinder recht.
Børnene skal læse i den og øve sig paa sangene,
for de skal jo prise Gud. Det vil Herman ogsaa
selv gøre, saa længe han kan gaa ved en stok.
Maaske faar han ikke nogen fordel af bogen,
»Kinderarbeit bringt Kinderlohn«, men det vil
Kristus udligne i Himmerig. »Dem sagt allzeit
Lob, Ehr und Preis Niklas Herman, der alte
Greis«.
Blandt salmerne i denne bog er den i Tyskland
elskede paaskesalme, »Erschienen ist der herrlich
Tag«, som han skrev for »de smaa jomfmer i pi
geskolen«, og en ikke mindre berømt julesalme,
»Lobt Gott, ihr Christen alle gleich«, som faa aar
senere blev oversat til dansk af Hans Christensen
Sthen, der i høj grad var aandsbeslægtet med
Herman, se »Nu vil vi sjunge og være glad«, III,
496 ff. Her findes ogsaa morgensalmen »Die helle
Sonn leucht jetzt herfiir«, som vi har bevaret i
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Brandts oversættelse, »Nu sol i øst oprinder
mild«, III, 471 ff. Den tyske salmebog EKG har
bevaret den tilsvarende aftensalme, »Hinunter ist
der Sonnen Schein«. Derimod har den ikke opta
get »Gott Vater, der du deine Sonn« om livets
fornødenheder i den lille mineby med de vers,
der skal varieres efter vejret, og den samvittig
hedsfulde tilføjelse om græshopperne, se »O
Herre Gud, din sol saa skøn«, IV, 126 ff.
Herman opnaaede at faa endnu en samling
færdig inden sin død 15. maj 1561. Men han
naaede ikke at se den trykt. Det var »Die Histo
rien von der Sindflut, Joseph, Mose, Helie, Elisa,
vnd der Susanna, sampt etlichen Historien aus
den Euangelisten, Auch etliche Psalmen vnd geist
liche Lieder, zu lesen vnd zu singen in Reyme
gefasset, Fur Christliche Hausveter vnd jre Kin
der«, Wittenberg 1562. Herman har skrevet en
fortale til borgmester og raad i den kejserlige frie
bjergværksby Sanct-Joachimstal. Han siger her,
at ungdommen nu har det meget bedre end under
pavedømmet (se hans udtalelser herom II, s.
103). Nu sker det ofte paa helligdagene, at en
kristelig husfader sætter sig til at læse i bibelen
eller de mange smukke sange, som man nu har.
For saadanne kristelige husfædre har han tidli
gere digtet salmer over evangelierne; derefter har
mange bedt ham om sange fra det gamle testa
mente, og det har han ikke villet afslaa. Han hen
viser til, at Hans Sachs fra Numberg er hans for
billede. Det samme siger Mathesius, som ogsaa
skriver en fortale. Men det er en misforstaaelse.
Herman er ikke kunstlet og indviklet som mestersangerne. Han skriver gode vers, men de er gan
ske ligetil i formen. Indholdet er enfoldig fortæl
ling, opfattelsen er livlig, og det hele er ofte kryd
ret med kostelige private bemærkninger.
Her er 75 sange. Blandt de faa nytestamentlige
er der en om Lazarus’ opvækkelse, og lige efter
den kommer salmen »Wenn mein Stiindlein vorhanden ist«, som anses for at være hans mester
stykke, se »Naar tid og time er for haand«, IV, 21
ff.
Herman var tillige en fortræffelig komponist,
som forsynede nogle af sine sange med melodier,
hvoraf ikke saa faa stadig bruges i tyske kirker.
Over en ven, som var musiker, digtede han en
gang en gravskrift, som kan passe paa ham selv:
Jetzt ruht er sanft und muss pausier’n,
Bis Gott’s Posaune wird intonier’n.
Alsdann wird er mit allem Fleiss
Christo singen Lob, Ehr und Preis.
Einst wollen wir in der Kapell’n
Die Engel haben zu Gesell’n.

303

HERRNSCHMIDT, J. D.

Hier singen wir nur: Te rogamus,
Dort woll’n wir singen: Te laudamus.
Koch I, 390-98. Handbuch s. 58 f. KulpBF 21,
80, 3>3. 339, 355- Nelle 76-78. Paul Gabriel 37 f.
Plath: »Lied erdichter der Weinachtzeit« (Welt d.
Gsb., Heft 6), 32-35. Lars Aanestad i Ksm. I, sp.
903 f-

Nic. Hermans salmer i salmebøgerne:
Den klare Soel nu skinner fri (Hans Thomissøn)
Se III, 471 ff.
(Die helle Sonn leucht jtzt herfiir. Wack III,
■384)
TI1319 Mol 54. Cas 61. DanP 7. Tus.
Hvad vor Krafft, Kiød og Blod formaar (Erickssøn).
(Was menschen Kraft, was fleisch und blut.
Wack III, 1430).
Mol 54. Cas 61. Tus.
Hvo staar, see til hånd falder ey (Erickssøn)
(Wer steht, der schaw, dass er nicht fail. Wack

IH, 1429)Mol 54. Cas 61. Tus.
Min kiere Gud giffuer jeg mig (Erickssøn)
(Mein lieben Gott ergeb ich mich. Wack III,
1428).
Mol 54. Cas 61. Tus.
Nu ville wi siunge oc vere glad (Sthen). Se III,
496 ff.
(Lobt Gott, jr Christen alle gleich. Wack III,
1365)-

Mol 54. Cas 61. DanP 93. Tus. D91.
Lov Gud, du ganske Christenhed (Suter?)
Aandelige Psalmer og Vers 1786, 24.
I Christen alle! priser Gud (N. J. Holm)
Harpen 1829, 39.
Naar min tid oc stund er for haand (Thomissøn).
Se IV, 21 ff.
(Wenn mein Stiindlein furhanden ist. Wack
III, 1414)
Th 336 Mol 54. Cas 61. DanP 376 Tus.
K. Æ 378(Ægidius). P 473. Gb 384.
Naar Tid og Time er forhaand.
R548. N560. KH636. D618.
Naar Tid og Stund den er forhaand.
MB 616. La 569. Hauge 361.
Da naar min Tid forhaanden er (N. J. Holm)
Harpen 1829, 357.
O Gud Fader din Soel saa skøn (Thomissøn). Se
IV, 127 ff.
(Gott Vater, der du deine Sonn. Wack III,
1386)
Th 266. Mol 54. Cas 61. DanP 342. Tus.
K. P548.
O Herre Gud, din Sol saa skjøn.

N. 539. La 493.
O Herre Gud, din skjønne sol.
La rev 516. Nynorsk 830.
Oprunden er dend dag og stund (Ægidius)
(Erschienen ist der herrliche tag. Wack III,
•374) Æ9iFremskinnet er en herlig Dag (Offvid)
Mol 64. Cas 66. Tus.
(Oprunden er en Dag saa klar (N. J. Holm)
Harpen 1829, 98 (ingen lighed med Herman))
Sancte Pouel sine Corinther (Thomissøn)
(Sanct Paulus die Corinthier. Wack III, 1375)
Th 364. Mol 54. Cas 61. Tus.
Solen er nu nedgangen plat (Thomissøn)
(Hinunter ist der Sonnen schein. Wack III,
•385)
Th 325. Mol 54. Cas 61. DanP 16. Tus.
Den klare solens skin gik; bort (Ægidius)
Æ 28.
Veyen vi giffue os nu paa (N. M. Aalborg)
(In Gottes Namen fahren wir. Wack III,
>436)
Mol 54. Cas 61. DanP 267. Tus.
Vort Legems Brød og Liv i dig (J. Johnsen)
(Bescher uns, Herr, das teglich Brot. Wack
III. 1434)
Johnsens sbg.
Vor kjere Fader, Gud, du er. Kun V.6.
(Suter?)
Aandelige Psalmer og Vers 1786, 112. Harpen
1863.

HERRNSCHMIDT, JOHANN DANIEL
J. D. Hermschmidt blev født 11. april 1675 i
Bopfingen i Wiirtemberg, hvor hans fader, Georg
Adam, var præst, og hvor hans bedstefader ogsaa
havde været det. Han gik i skole fra 1690 i Nordlingen og fra 1693 i Heilbronn og studerede fra
1696 ved det niimbergske universitet i Altdorf,
hvor han 1698 blev magister. Derefter rejste han
til Halle, hvor han blev grebet af den pietistiske
vækkelse og blev en af Franckes ivrigste disciple.
Mod slutningen af sin studietid begyndte han at
hjælpe til ved undervisningen, og 1701 blev han
adjunkt ved det teologiske fakultet og aandelig
leder for nogle yngre studenter.
Men 1702 kom der bud fra hjemmet. Hans
fader havde faaet ledegigt og trængte til en med
hjælper, og det blev endnu mere nødvendigt, da
han et par maaneder senere blev forfremmet fra
diakon til byens førstepræst. I ti aar var den unge
Hermschmidt kapellan for sin fader. Han blev
1702 gift med Sabine Katharine Schwartz, med
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hvem han levede lykkeligt i tyve aar. I aarene
1703-4 led Bopfingen meget under den spanske
arvefølgekrig. Feltlazarettet i byen blev fyldt med
saarede efter slaget ved Hochstått, og kapellanen
arbejdede utrætteligt. I den tid lærte han ogsaa
at skrive forsynssalmer. I fællesskab kæmpede
fader og søn mod tidens umoral, og hvis deres
prædiken ikke hjalp tilstrækkeligt, fik de hjælp
fra byraad et.
Ganske uventet blev Hermschmidt 1712 kaldet
til superintendent og konsistorialraad i Idstein.
Han afslog det først af hensyn til sin fader, men
da hans lærere i Halle indtrængende raadede
ham til at modtage embedet, skyndte han sig til
Halle og tog først den teologiske doktorgrad,
hvorefter han var superintendent i næsten fire
aar. 1715 blev han paa Franckes indstilling teolo
gisk professor i Halle, og fra 1716 var han tillige
underdirektør for Vajsenhuset og Pædagogium.
Han havde store evner baade som prædikant og
som universitetslærer. Fromhed og videnskabelig
hed gik haand i haand hos ham. Med sin ydmyg
hed, oprigtighed og elskværdighed vandt han
mange venner, og han gik løs paa det store ar
bejde med glæde, selv om lønnen var lille, og næ
ringssorgen godt kunde gæste den efterhaanden
store familie.
Det varede kun i syv aar. Han havde en anelse
om, at han ikke blev gammel. I de bibeltimer, som
han holdt i Vajsenhuset i 1722, talte han kun
over tekster om det evige liv. Om vinteren blev
baade han og hans hustru angrebet af en heftig
feber, og han døde 5. febr. 1723; hans hustru
fulgte efter 16 timer senere.
Hermschmidt er en af de mange betydelige sal
medigtere, der havde deres aandelige hjem i
Halle. Men han skrev de fleste af sine salmer,
mens han var præst i Bopfingen. Ti af dem blev
optaget hos Freylinghausen 1704 og syv i 1714.
De er præget af hans personlige inderlighed og
hans samliv med bibelen. Koch siger, at de fleste
af dem mangler det rette poetiske sving, og de er
for langtrukne. Men der er nogle perler blandt
dem, der opfordrer til at prise Gud og til at stole
paa hans styrelse. En af de mest kendte og af
holdte er »Gott wills machen«, hvor baade ind
hold og form er udmærket. Den er oversat til ny
norsk af Ottine Ottesen i »Stille Stunder« 1910. I
den tyske EKG er kun een bevaret, »Lobe den
Herren, o meine Seele«, som er en baade nøjagtig
og poetisk gendigtning af Ps. 146. I den danske
salmebog er kun optaget »Das Jesulein kan keine
Herberg finden«; den kan man ikke kalde lang
trukken; hvert vers er mættet med indhold, og
Brorsons oversættelse, »Vor Jesus kan ej noget

herberg finde«, har gjort det muligt at bevare
den. Brorson har ogsaa oversat to andre salmer af
Hermschmidt: »Er wird es thun, der treue Gott«,
som i Norge blev optaget hos Hauge, »Vor Gud
er tro i Liv og Død«. Endelig »Liebster aller lie
ben, meiner seelen ruhm«, som hos Brorson fik
begyndelsen »Meer end himmel-søde, Milde Jesse
riis«. Det er en vekselsang mellem bmden og
brudgommen, som ikke er egnet til optagelse i
salmebøgerne.
Koch IV, 349-54. Handbuch 222.
Nelle 208. Skaar I, 384-87.

KulpBF 198.

Gud nok lagar dine dagar (O. Ottesen)
(Gott wills machen Dass die Sachen)
Nynorsk 705.
Meer end himmel-søde (Brorson)
(Liebster aller lieben)
Vekselsang, ikke i sbg.
Vor Gud er tro i Liv og Død (Brorson)
(Er wird es thun, der treue Gott)
Hauge 544.
Vor Jesus kand ey noget Herberg finde (Bror
son). Se V, 181 ff.
(Das Jesulein kan keine Herberg finden)
P 19. Gb 78. MB 36. ET 572.
R 151. N 77. KH 139. D 78.
La 144. Hauge 65.

HEURLIN, AJA ESTHER
Aja Heurlin blev født paa Frederiksberg d. 12.
april 1890 som datter af gartner Karl Heurlin og
hustru Carolina, født Bengtsson; de var, som nav
nene antyder, af svensk afstamning. Hun gik i
Frederiksberg Kommuneskole og vilde gerne selv
have været lærerinde i folkeskolen, men det tillod
hendes skrøbelige helbred ikke. Hun var dybt
nedbøjet, fordi hun ikke havde kræfter til at gen
nemføre uddannelsen til det kald, som hun havde
set hen til fra de tidlige bameaar; men under et
kursus paa Forhaabningsholms Højskole hos frk.
Anna Boje blev hun grebet af den grundtvigske
højskoletanke og kom resten af sit liv til at virke
paa højskolen, snart som elev, snart som lærer
inde. Hun var elev paa Levring Højskole i som
meren 1909, hvor hun var stærkt optaget af L.
Feilbergs filosofi, og da han just som statens til
synsførende besøgte højskolen og læste hendes
stile, blev han saa grebet af dem, at han skaffede
hende magistratens hjælp til frit ophold paa
Askov Højskole i vintrene 1909-10 og 1910-11.
Ind imellem var hun lærerinde paa Borris Land
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brugsskole i sommeren 1910, derefter paa
Onnestad Folkhogskola i sommeren 1911, atter
paa Borris Landbrugsskole i sommeren 1915 og
paa Vivild Højskole i sommeren 1917- En af hen
des største oplevelser var opholdet paa Sigtunastiftelsen i vinteren 1917-18, hvor hun hørte Na
than Soderblom; her lærte hun ogsaa at kende
hans oversættelse »For alla Helgon«, som hun
oversatte til dansk, se nærmere under »For alle
helgen,« I, 388. Hun sluttede sin virksomhed paa
sit aandelige udgangspunkt, Forhaabningsholms
Højskole, hvor hun var ansat fra september 1918.
Flere gange maatte hun standse sit arbejde for
blot at kæmpe mod sygdommen; i 1913 havde
hun et ophold paa Nakkebølle Tuberkulosesana
torium. Det var stadig hendes haab, at hun skulde
sejre og faa kræfter til den gerning, hun elskede,
men den haarde epidemi af spansk syge rev
hende bort d. 23. nov. 1918, kun 28 aar gammel.
Venner af hende udtaler, at hun i aandelig
henseende var et rigt begavet menneske, og at
kampen mod sygdommen maaske har modnet
hende tidligt. En skriver, at hun var langt forud
for sin alder og ofte udtalte tanker, som kun ud
viklede mennesker kunde fatte. »Det, hun vilde,
var at føre mennesker ind i den verden, hun le
vede i, ind i en levende aandelig tilværelse, i for
bindelse med Gud, hos hvem hun selv følte sig
tryg og glad, og fra hvem hun følte naaden daglig
strømme ned over sig.«
Hun har ikke efterladt sig litterære arbejder,
som man kender, ud over den nævnte oversæt
telse af »For alle helgen«.
Thorvald Madsen i Højskolebladet 1930, sp. 493.
Brev fra samme 5/8 1956. Meddelelser fra fhv. sta
tionsforstander Heurlin af 28/5 og 15/6 1956.

For alle helgen, som i Kristi tro.
D 659.
HEYDEN, SEBALD
Sebald Heyden blev født 1494 i Numberg og op
levede storhedstiden i denne by. Han gik i Lorenz-skolen, studerede ved universitetet i Ingolstadt
og blev en kort tid lærer i Steier og Ungam,
hvorefter han vendte tilbage til Numberg som
lærer ved Spital-skolen og kantor ved Helligaandskirken.
Byens humanister var tidligt begejstrede for
Luther, den nye tids mand. Da han 20. okt. 1518
kom til byen paa tilbagerejsen fra Augsburg, hvor
han havde diskuteret med kardinal Cajetan, blev
han modtaget med store æresbevisninger, og Wil-
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libald Pirkheimer holdt et festmaaltid for ham.
Her var bl. a. Albrecht Diirer til stede. 1520 blev
Andreas Ossiander prædikant ved St. Lorenz-kirken, og det blev ret afgørende for reformationens
sejr. Under rigsdagen i 1524 meddelte han nadve
ren under begge skikkelser og tog bl. a. dronning
Isabella af Danmark til alters.
Allerede aaret før havde Sebald Heyden, der
havde ansvaret for kirkemusikken i Helligaandskirken, vovet at ændre den gamle Maria-antifone
»Salve, regina misericordiæ« til »Salve, Jesu
Christe, rex misericordiæ«. Fra katolsk side blev
han naturligvis angrebet som kætter, men i byen
holdt man med ham, og samme aar blev han for
fremmet til rektor ved Sebaldus-skolen. Denne
stilling beklædte han i 37 aar til sin død 9. juli
1561.
Han var en betydelig skolemand. Han udgav
1528 en latinsk ordsprogsamling for at øve discip
lene i at behandle ogsaa dagliglivets forhold paa
latin. 1537 udgav han en »Ars canendi«, som i sin
tid var en god ledetraad ved sang- og musikun
dervisningen i skolerne. Aaret efter kom en la
tinsk katekismus. Endelig 1552 udgav han et sko
leprogram, »Schiilerspiegel« med forskrifter for
elevernes anstændige opførsel, deres fromhedsøvelser og deres videnskabelige studier. Her tager
han til orde ogsaa for leg og sportsøvelser til gavn
for den legemlige sundhed.
Man kender ialt 7 salmer fra hans haand
(Wackemagel III, 603-9). I525 offentliggjorde
han sit hovedværk, »O Mensch, beweyn deyn
stinde gross«, den saakaldte »store passion«, en sy
noptisk fremstilling af Jesu lidelse i 23 strofer,
hver paa 12 linjer. Den blev oversat til dansk af
domprovst og rigsraad, ridder Erik Krabbe til Bu
strup: »O Mennisk, begræd din Synd saa stor« og
optaget i Th 68 ff som den største salme i salme
bogen. Den holdt sig indtil P. Den er et usædvan
ligt værk, fordi man paa reformationstiden ikke
lagde vægt paa særlige passionssalmer, men be
handlede passionen som nær sammenknyttet til
opstandelsen. Salmer, som alene omhandler passi
onen, hører mest en senere tid til.
Endvidere maa nævnes nadversalmen »Als
Jesus Christus, vnser Herr«, som er formet i
samme versemaal og som ligeledes blev optaget i
Th 130 f, hvorfra den gik videre til K og P, »Der
Jesus Christus, vor Herre«. Wexels fandt den
frem igen og bearbejdede de sidste tre vers; de
blev atter bearbejdet af Landstad, se »Enhver,
som æder dette brød«, I, 328 ff. Endelig kan næv
nes en tredje salme af Heyden, »Wer inn dem
Schutz des Hochsten ist«, som blev oversat af
Christen Thomsen Sehested med begyndelsen
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»Hvo som i Guds vor Herris skiul boer«. Den
kom ind i en del af boghandlersalmebøgerne,
men ikke i de autoriserede.
Koch I, 326-27. Kulp 362. KulpBF 54. Hand
buch 60. Alfr. Kosel: »Sebald Heyden«, Erlangen
1940. Skaar I, 721 ff. Nutzhorn II, 63. Niels
Møller SS, II, 37. Widding II, 116.
O Mennisk begræd din Synd saa stor (Erick
Krabbe)
Th 68. Mol 54. Cas 61. DanP 135. K. P. 52.
Der Jesus Christus vor Herre
Th 130. Mol 54. Cas 61. Dan P 106. K.
P 203.
Enhver der gaar til Herrens Bord (Wexels)
ChriaT 615.
Enhver som æder dette Brød (Landstad)
La 313. N 287.
Kvar den som et av Herrens braud (Blix)
Nynorsk 233.

HILARIUS AF POITIERS
Hilarius blev født i begyndelsen af 4. aarh. i Poitiers i det vestlige Frankrig, dengang den romer
ske provins Gallien. Hans hedenske forældre gav
ham en god uddannelse i litteratur og filosofi.
Gennem filosofiske spekulationer og studiet af
kristelig litteratur, især Esaias 40, blev han over
bevist om kristendommens sandhed og lod sig
døbe sammen med sin hustru og datter Apra.
Skønt han var gift, blev han (før 355) valgt til bi
skop i sin fødeby, og snart blev han kendt som en
dygtig forsvarer af den nikænske trosbekendelse
imod arianeme, der havde fremgang i Gallien.
356 blev han af kejser Konstantius, som var arianer, landsforvist til Lilleasien, hvor han tog op
hold i Frygien, som netop var fuld af arianere.
Her skrev han sit hovedværk »De Trinitate lib.
XII«, deltog i synoden i Seleukia 359, og som ud
sending fra denne rejste han til den kejserlige
hoflejr i Byzanz. Men da det var blevet kendt, at
han med stort held havde virket for at omvende
arianere i Lilleasien til den nikænske tro, blev
han som »orientens fredsforstyrrer« atter lands
forvist, denne gang fra Østen til sit eget hjem
land. 360 rejste han over Italien hjem til Poitiers,
hvor han overtog sit bispeembede igen. Det siges,
at han »rystede« arianismen i Italien og udryd
dede den i Gallien. Han døde 13. jan. (eller 1.
nov.) 366.
I Lilleasien blev Hilarius hymnedigter, bl. a.
fordi han opdagede sangens betydning hos aria
neme. Isidor af Sevilla siger, at han var den før
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ste latinske hymnedigter, og Hieronymus medde
ler, at han skrev en hel »Liber hymnarum«. Sam
me Hieronymus fortæller, at Hilarius i sin tales
strøm var saa hurtig som vandene i floden Rhodanus, og at han jog kætteriets mørke ud af alle
kroge.
Men man kendte ikke den omtalte salmebog og
troede maaske ikke rigtigt paa den, før man i
1884 fandt brudstykker af den i et longobardisk
haandskrift i biblioteket i Arezzo. Heri var der
væsentlige stykker af tre hymner af Hilarius. Det
ene var en hymne om treenigheden, om Sønnens
væsenslighed med Faderen, altsaa netop hoved
punktet i Hilarius’ kamp og teologi. Den begyn
der »Ante saecula qui manens« og bestaar af firlinjede, rimfri strofer, hvoraf den første begynder
med A, den anden med B osv., men brudstykket
naar ikke længere end til T. Den anden er en
salme om forløsningen, ligeledes alfabetisk, men
brudstykket begynder først ved F. Den tredje
handler om Kristi kamp mod Satan, det er et
stykke paa 9 strofer. Paa denne baggrund regner
Dreves og Blume med, at de fleste hymner, man
siden har tillagt Hilarius, er uægte. Undtaget er
»Hymnum dicat turba fratrum« og »De una et
non trina deitate«. Det er maaske at gaa for vidt.
Paa den tid var det almindeligt at synge de
gamle kristne hymner paa græsk over hele romerriget, men efterhaanden sejrede latinen, og Hila
rius maa have fundet det bedst at foretage dette
skifte i Poitiers. Men han har næppe haft særligt
held til det, siden han siger, at gallerne ikke
havde let ved at lære at synge latinske hymner.
Naar man betragter de genfundne brudstykker,
der er meget dybsindige og meget filosofiske og
teologiske, maa man vist have gallerne undskyldt.
De sange er ikke lette at gaa til. Helt anderledes
forholder det sig med oversættelsen fra græsk til
latin af hymnus angelicus, »Gloria in excelsis
Deo«, som man har tillagt Hilarius, se under
»Aleneste Gud i Himmerig«, I, 44 ff. At han
skulde have oversat den, strider ikke mod foranstaaende, da oversættelsen ikke er strofisk.
Koch I, 42-45. Dreves og Blume I, 1-5. G. M.
Dreves: »Die Kirche der Lateiner in ihren Lieder«,
(Samml. Kosel), 1908, 5-11. Ryden 17. H. Vil
strup i Dansk Kirkesangs Aarsskrift, 1942, s. 23.
HILLER, PHILIPP FRIEDRICH
Ph. Fr. Hiller blev født 6. jan. 1699 i Miihlhausen ved Enz i Wiirttemberg som søn af præsten
Johann Jakob Hiller og hustru Maria Elisabeth
Griesinger. Han var knap to aar gammel, da fa
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deren døde, men 1706 giftede moderen sig igen
med borgmester Weiss i Vaihingen, som blev
drengen en trofast stedfader. 1713 blev han sat i
klosterskolen i Denkendorf, hvor den berømte te
olog J. A. Bengel var lærer og fik stor indflydelse
paa den fromme dreng med det bløde og modta
gelige sind. Det skyldes Bengels varige indfly
delse, at Hillers pietisme blev præget af nøgtern
bibelsk alvor og en kirkelig indstilling trods sepa
ratistiske paavirkninger.
1716 kom han til klosterskolen i Maulbronn,
hvilket var knapt saa heldigt for hans udvikling,
men Gud holdt ham fast. 1719 begyndte han sit
teologiske studium i Tiibingen, og efter endt ud
dannelse blev han 1724 hjælpepræst i Brettach.
1727 vendte han hjem og var huslærer for en
yngre broder, og efter et gejstligt vikariat blev
han 1729-31 huslærer i Numberg. Her blev han
saa dybt grebet af en salme »O Jesu Christ, mein
schbnstes Licht«, som Paul Gerhardt havde digtet
over en af bønneme i Johann Amdts »Paradies
gårtlein«, at han tog fat paa at omdigte alle bøn
nerne i denne bog til salmer.
1731 kom han atter hjem, havde nogle vikaria
ter og blev derefter 1732 sognepræst i Neckargroningen, et fattigt sogn, hvor han foruden sine aan
delige anfægtelser ogsaa maatte lide savn. En tid
efter sin ansættelse maatte han flygte fra franskmændene sammen med sin hustru, som var i om
stændigheder. Han havde giftet sig med Maria
Regina Schickardt, med hvem han i et lykkeligt
ægteskab delte baade ondt og godt. Et sagn i fa
milien fortæller, at de to i 37 aar spiste af den
samme tallerken.
1736 blev han uventet kaldet til sognepræst i
sin fødeby Miihlhausen, hvor han i sin fritid un
derviste sine sønner og begyndte at udarbejde en
poetisk beskrivelse af »Das Leben Jesu Christi«,
Tiib. 1752. 1748 blev han sognepræst i Steinheim
ved Heidenheim, hvor mange trængsler ventede
ham. Han havde mange bøm og maatte ofte
sukke under fattigdom. En ubekendt velgører, N.
N., sendte ham af og til en understøttelse, og Hil
ler skrev:
»Gott kennet doch die Hånd, wiewohl ich sie
nicht kenn, Die mir die Wohltat schickt; vor
ihm ist kein N.N.«
Sognet var stort og krævede meget af ham,
men midt under arbejdet mistede han sin rene og
klangfulde stemme. Han blev saa hæs, at han kun
kunde høres af ganske faa. Han beholdt dog sit
embede og kunde passe den personlige sjælesorg,
men maatte holde kapellan til prædiketj enesten.
Han tog da fat paa dybtgaaende bibelske stu
dier og skrev »Neues System aller Vorbilder Jesu
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Christi durch das ganze Alte Testament«, Stuttg.
1758. Men meget større betydning fik det, at han
digtede sin »Liederkåstlein«, der slet ikke var saa
lille, men indeholdt to hele aargange med an
dagtssalmer. Gennem denne bog trængte hans
stemme gennem hele Wiirttemberg, siger Koch,
ja ud over hele verden, hvor wiirttembergere kom
frem. Den var i mange aar, næst efter bibelen,
den mest læste bog i Wiirttemberg. Ofte sad Hil
ler ude i haven og digtede sine salmer til harpe
spil, hvorefter han gik ind i studerekamret og
skrev dem ned.
Den nidkære præst havde mange modstandere
i sit sogn, og et sagn fortæller, at nogle af dem
engang sendte en deputation til hans overord
nede, »der Spezial« i Heidenheim. Undervejs
fandt deputationen et papir, som præsten havde
tabt, og hvorpaa han havde skrevet en salme, som
gjorde et dybt indtryk paa dem; de kendte ikke
præstens skrift. De klagede nu til »der Spezial«
over deres hæse præst og ønskede i stedet at faa
en mand, som kunde skrive saadanne salmer, som
de havde fundet paa dette papir. »Der Spezial«
kom til Steinheim og forsamlede borgerskabet
paa raadhuset, hvor den samme klage og det
samme ønske blev ham forebragt, hvorpaa han
fortalte dem, at det just var deres præst, som
havde digtet salmen. Det medførte baade anger
og ny kærlighed i menigheden, hvor Hiller fik lov
at virke til sin død 24. april 1769. Denne fortæl
ling har Chr. Richardt taget op til fri digterisk
behandling i »Præstevalget« i »Halvhundrede
Digte«, 1878, s. 144 ff.
Hiller er hovedsangeren i det evangeliske
Wiirttemberg. Blandt de store tyske salmedigtere
udmærker han sig ved sin klare skriftmæssighed
og sin bibelske enfold. Han levede i de bibelske
skrifter, og det blev altsammen til salmesang.
»Jeg tror, derfor synger jeg.« Ialt har han digtet
1073 salmer, som er samlede i »Ph. Fr. Hillers
sammtliche geistliche Lieder, unveråndert herausg. v. C. Chr. Eberh. Ehmann, Reutlingen
1844.« De saa oprindelig lyset i følgende værker:
1. »Joh. Amds Paradiesgartlein geistreicher
Gebeten in Liedem.« Dette værk er delt i 4 dele,
hvoraf de to første udkom i Numberg 1729, de to
sidste 1731.
2. »Geistliches Liederkåstlein. In zwei Theilen.« Stuttg. 1762 og 1767. Hver af disse dele
rummer en aargang, altsaa 366 bibelsprog med
tilhørende salmer. Den første del, som især sam
ler sig om lovsangen, har følgende titel: »Geistli
ches Liederkåstlein zum Lobe Gottes, bestehend
aus 366 kleinen Oden iiber so viel biblische Spriiche, Kindem Gottes zum Dienst aufgesetzet.«
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Den anden Del: »Betrachtung des Todes, der
Zukunft Christi und der Ewigkeit auf alle Tage
des Jahrs oder geistliches Liederkåstlein zweiter
Theil. Denen, die die Erscheinung Christi lieb
haben, zum Dienst aufgesetzt.« I denne anden del
findes den eneste af Hillers salmer, som har fun
det vej til danske salmebøger: »Die Beschwerden
dieser Erden«, se »Savn og møje maa vi døje«,
IV, 322 f. Det er næppe en af de bedste.
3. »Kurze und erbauliche Andachten bei der
Beicht und heil. Abendmahl,« Stuttg. o.J. Heri 21
salmer til skriftemaal og altergang.
4. »Beitrage zur Anbetung Gottes im Geist und
in der Wahrheit, oder Morgen- und Abend-Andachten nach dem Gebet des Herrn,« Stuttg.
'7855. Ogsaa i det tidligere nævnte værk »Neues
System« findes en enkelt salme: »Jesus Christus
herrscht als Konig«, som i Tyskland er en af de
mest ansete.
Foruden denne salme er der i den tyske enheds
salmebog optaget endnu tre salmer af Hiller:
»Wir warten dein, o Gottessohn«, »Mir ist Erbarmung widerfahren« og »Es jammre, wer nicht
glaubt«. Men i det wiirttembergske tillæg til fæl
lessalmebogen er der optaget endnu 19.
Man har kaldt Hiller »den schwabiske Paul
Gerhardt«, men Nelle siger, at man hellere
maatte kalde ham den wiirttembergske Schmolck.
Der er ikke det storslaaede og rige over ham som
over Gerhardt, bl. a. fordi han har skrevet ti
gange saa meget. Men hans salmer er ikke rimerier; der gaar en varm strøm igennem dem.
Udenfor salmebøgerne finder vi nogle faa over
sættelser af Hiller. Wexels har i Christelige Psal
mer optaget »O gode Gud, o giv du mig« efter
Hillers »O gnadiger und grosser Gott«, der stam
mer fra »Paradiesgartlein«. I Hjemlandstoner
1895 findes »Jeg vil ile, aldrig hvile«, hvis over
sætter er ukendt. Den er bevaret i den nye Hjem
landstoner 1953, men der er den blevet suppleret
med Sigv. Christensens »Jeg vil stride, haabe,
lide«, som er en anden oversættelse af samme
salme, »Ich will streben nach dem Leben«, der
stammer fra Liederkåstlein II. I Præsteforeningens Blad 29. nov. 1940 fremdrog man »Vi venter
dig, vor Herre Krist«, en anonym oversættelse af
den førnævnte »Wir warten dein, o Gottessohn«.
Den vakte ved sin fremkomst en del opmærksom
hed; det er ogsaa en af Hillers bedste salmer, og
oversættelsen er god, men synes ikke at være op
taget andetsteds.
Koch V, 107-26. Handbuch 248-49. Nelle 22122. KulpBF 96, 123, 277, 304. H. Petrich: »Das
Lied der Vater«, 1921, 94-95.
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Savn og møje maa vi døje.
R 541. N 432.

HIMMERICH, HANS
Hans Himmerich blev født i Aalborg 19. dec.
1681 som søn af overkøbmand Jens Nielsen Him
merich og Elsebe Hansdatter Mumme, blev stu
dent 1702, drog i russisk og polsk krigstjeneste en
snes aar, kom hjem som oberst 1726, udgav
samme aar »Compendium philosophicum«, som
han dedicerede til dronning Anna Sophie, blev
samme aar udnævnt til politimester i København,
giftede sig 1727 med dronningens kammerjomfru
Elisabeth Bjømskov, kom hurtigt i strid med alle
de autoriteter, han skulde samarbejde med, og
blev i sin korte embedstid saa forhadt af bor
gerne, at man tiltroede ham de værste forbrydel
ser. Da Frederik IV var død, og da politiets for
hold 1731 skulde omordnes, blev han afskediget,
flyttede til Aalborg og døde 1735 paa sin hovedgaard Halkjær. Det er ogsaa muligt, at det er
hans og hans hustrus nære forhold til dronning
Anna Sophie, der bevirkede hans afsked lige efter
Kristian Vis regeringstiltrædelse. 1728 udgav han
en samling politiplakater fra sin embedstid.
Ifølge et sagn, som Nyerup i sit »Udvalg af dan
ske Viser« 1821 og efter ham Skaar anfører, skal
Hans Himmerich være forfatter til vægterversene
kl. 8 og kl. 5; se nærmere under vægterversene,
V, 199 og 201.
O. Nielsen i Bricka VII, 449.
Skaar II, 503.

DBL X, 232-33.

HINCKELMANN, ABRAHAM
Abraham Hinckelmann blev født 2. maj 1652 i
Dobeln, en by mellem Leipzig og Dresden. Hans
fader, Martin Hinckelmann, var apoteker og
raadsherre. Hans moder, Anna Dreissig, var et
barnebarn af den schlesiske teosof Balth. Walther,
som nogen har anset for at være forfatter af de
skrifter, der gaar under Jakob Bohmes navn.
Abraham kom 1664 paa gymnasiet i Freiberg,
1668 til universitetet i Wittenberg, hvor han læste
teologi og sprogvidenskab, især de orientalske
sprog, med saa stor flid, at han allerede 1669 blev
magister, 17 aar gammel. 1672 blev han rektor i
Gardelegen, 1675 rektor i Liibeck, hvor han gif
tede sig med sin forgængers enke, Elisabeth Jo
hanne, f. Schirmer. 1685 blev han valgt til diakon
ved St. Nicolai kirke i Hamburg. 1687 tog han i
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Kiel, sammen med Breithaupt (s.d.), den teologi
ske doktorgrad og flyttede til Darmstadt, hvor
han var blevet valgt til overhofpræst og general
superintendent.
Men hamburgerne havde ikke glemt ham, og
da embedet som førstepræst ved St. Catharinæ
kirke i slutningen af 1688 blev ledigt, valgte de
ham. Men i den følgende tid fik han det svært.
For det første havde nogle af byens præster mod
virket hans valg, idet de beskyldte ham for at
være pietist og kiliast. Det første var rigtigere end
det sidste. Han saa sig nødsaget til at faa en er
klæring fra fakultetet i Leipzig om, at hans bog
»Christliche Betrachtung von der Reinigung des
Bluts Christi«, som man havde angrebet, var
uden kætteri. Dernæst blev han angrebet, fordi
han holdt bibelske opbyggelsesmøder. Da han se
nere bekæmpede teaterforestillinger, fik han en
stor del af det hamburgske borgerskab imod sig.
Endelig opstod der en bitter strid mellem præste
skabet, fordi en af dem havde foræret sine skrif
tebørn en bog, som andre kaldte kættersk, og de
ophidsede i den grad byens pøbel, at man kastede
sten efter den paagældende præst, der maatte
flygte fra byen og snart efter blev afsat. Hinckel
mann havde længe holdt sig udenfor striden, men
nu søgte han at fordele ret og uret og fik begge
parter imod sig, og de var ikke blide. Alt dette
sled ham op. Han døde 11. febr. 1695.
Paa denne baggrund er det mærkeligt at tænke
sig, at han 1694 som orientalist udgav Koranens
arabiske tekst, for at de kristne i Tyrkiet kunde
blive mere optaget af tyrkernes frelse. Efter hans
død blev der udgivet et udvalg af hans prædike
ner.
Hans virksomhed som salmedigter er meget
daarligt oplyst. De fleste tyske hymnologer næv
ner ham slet ikke, og ingen af hans salmer er op
taget i de nyere tyske salmebøger. Hans forfatter
skab er sikkert ikke stort. Fischer nævner kun tre
af hans salmer. De to af dem, som sandsynligvis
er skrevet i Liibeck, fremkom i en salmebog, som
1684 udkom i Ratzeburg. Sikkert paa grund af
byens forbindelser ved Østersøen har den faaet
det mærkelige navn: »Vollstandiges Gesangbuch,
In welchem Nicht allein die Rigischen, Stockholmischen Lieder, sondem auch Herm D. Martini
Lutheri, Philippi Nicolai, Johann Risten, Johann
Heermann, Paul Gerhard, wie auch D. Mullers
Seelen-Music und anderer geistreicher Manner,
also dass hierinnen 1200 Lieder«, 1684. Her findes
ifølge Fischer »Meine Seel ist still zu Gott«, som
er bevaret hos os i Brorsons oversættelse, se
»Stille er min sjæl til Gud«, IV, 419 ff. Den blev
sammen med en anden optaget i »Neu-vermehr-

tes Hamburgisches Gesang-Buch« 1710, med for
fatterens navn under. Byen vilde derved mindes
ham.
Koch IV, 407-13.

Fischer II, 56. Tumpel VI, s.

161.
Stille er min sjæl til Gud.
P 416. MB 456. RTi, 790. KH 5g5. N 433.
D514. Hauge 5i 1. La rev 2o5. Nynorsk 754.

HJORT, JENS MATHIAS LIND
J. M. L. Hjort blev født i Ribe 5. nov. 1824. Han
var søn af daværende adjunkt Niels Schiørring
Hjort, fra 1827 præst i Brørup, 1835 i Tømmerup, og hustru Karen Cathrine Lind, datter af justitsraad J. M. Lind i København, efter hvem
sønnen blev opkaldt. N. S. Hjort og Peder Hjort
(s.d.) var sønner af biskop Viktor Kristian Hjort
(s.d.).
J. M. L. Hjort blev student fra Metropolitanskolen i København 1842 og teologisk kandidat
1848. 1850 blev han lærer ved Søetatens drenge
skole, 1852 overlærer, men 1859 flyttede han til
Kolding som førstelærer og residerende kapellan.
Derfra kaldtes han allerede 1860 til Tønder som
førstepræst og provst over Tønder og Løgumklo
ster provsti. Det var paa den tid en meget vanske
lig stilling; der var mange brydninger og flere
urolige hoveder, baade danske og tyske. Hjort
synes at have været stillingen voksen. Han var til
hænger af sprogreskripterne, havde en rolig op
træden og betydelig saglig dygtighed. Han havde
fremgang baade i administrationen og i sin præ
stegerning.
Men i 1864 blev han afsat af tyskerne. Aaret
efter fik han embede i Elmelunde paa Møen, og
fra 1880 var han tillige provst. Han var 28. okt.
1853 blevet gift med sin kusine Clara Dorothea
Schou (1824-91), datter af assistent, senere bog
holder i Nationalbanken, justitsraad Lauritz Chri
stian Schou og hustru Elsebeth Lind. Han døde i
Elmelunde 4. aug. 1899.
Han var en ivrig deltager i den kirkelige debat.
Som discipel af Mynster og Martensen havde han
meget at bemærke til grundtvigianerne. Navnlig
fulgte han salmebogssagen meget nøje og kritise
rede forslaget til den nye salmebog, RF 1850 i
»Nyt Theologisk Tidsskrift«, »Dansk Kirketiden
de« og »Berlingske Tidende«. Fra 1853 var han
medudgiver og fra 1855 ene udgiver af »Ugeskrift
for den evangeliske Kirke i Danmark«, hvor han
fortsatte sin kritik, ogsaa efter at Ingemann havde
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lagt sidste haand paa værket. Gennem talrige an
meldelser af samtidens salmesamlinger fulgte han
sagen op.
Han var ikke just salmedigter, men gennem sin
farbroders udgaver af »Gamle og Nye Psalmer«
var han kommet ret dybt ind i salmestudiet, og
1849 udgav han »Dies irae, Stabat mater og nogle
andre deels latinske, deels tydske Psalmer og
Sange, oversatte med oplysende Anmærkninger«,
som han »ikke uden Undseelse« tilegnede sin far
broder. Han viser sig her som en samvittigheds
fuld oversætter, der bestræber sig for at forene
troskab mod originalen med hensynet til nutidens
sprog og smag, f. eks. i »Jesus dulcis memoria«,
som man ellers har haft svært ved at redde uden
at tage sig væsentlige friheder ved omdigtning.
Selv om ham ikke har samlet sig om noget
større værk, er hans deltagelse i salmedebatten
med mangfoldige mindre bidrag af betydning
som supplement til de mange grundtvigske arbej
der og vurderinger. Hjorts oversættelse af Dies
iræ, »Paa hin Vredens Dag den svære« blev i
Norge bearbejdet af Brochmann, hvorved den fik
en ny begyndelse »Dommens dag med vredes
torden« og blev optaget i La rev, men Brochmann
indrømmer, at det væsentlig er Hjorts. Severinsen
har i KHT 773 beholdt Hjorts begyndelse.
Bjørn Komerup i DBL X, 263-64. Erslew Suppl.
I) 798-801. Holger Hjelholt: »Den danske Sprog
ordning og det danske Sprogstyre i Slesvig mellem
Krigene«, 1923, J07ff, 186—88. Asger Nyholm:
»Nationale og religiøse brydninger i Tønder på
sprogreskriptemes tid« 1958, 234—38. Brochmann
156-61, 237-44.
Paa hin Vredens dag den svære.
Dommens dag med vredes torden. La rev 90.

HJORT, PEDER
P. Hjort blev født 19. juli 1793 som søn af davæ
rende kapellan i Taamby paa Amager, senere bi
skop i Ribe Viktor Kristian Hjort (s.d.). Han
blev student 1811 fra Metropolitanskolen og be
gyndte at studere jura, men læsningen af A. S.
Ørsted gav ham sans for filosofien, og 1814 vandt
han universitetets filosofiske prisopgave om vil
jens frihed. Hans fader fik ham til at studere teo
logi, men det kedede ham, hvorimod han som en
fører blandt studenterne tog livlig del i tidens
aandelige debat. 1815 blev han medarbejder ved
Molbechs maanedsskrift »Athene«, hvor han
skrev om kunst og æstetik. Han kritiserede Ingemanns sentimentale ungdomsværker og pegede

HJORT, J. M. L.

paa, at forfatteren snarest havde evner som sal
medigter. Han beundrede Oehlenschlåger og var
lempelig, naar han kritiserede »Ludlams Hule«,
men faldt over Baggesen med hele sin bidske ana
lyse og fik en bøde for injurier.
1817 rejste han til udlandet, lærte Schleiermacher og Tieck at kende i Berlin, fik doktorgraden
i Halle og sluttede venskab med Schelling i Miinchen. I Italien blev han ven med den svenske dig
ter Atterbom, omgikkes Thorvaldsen i Rom og
var cicerone for prinserne af Augustenborg, som
skaffede ham midler til forlænget rejseophold.
Overalt studerede han litteratur, kunsthistorie, fi
losofi og teologi. Paa hjemvejen hørte han 1821
Hegel i Berlin og fik underretning om genopret
telsen af Sorø Akademi, hvor han haabede at
blive lektor i filosofi, men det blev i tysk. Han
blev udnævnt i juli 1822 og giftede sig 25. sept.
med Olivia Catharine Rasbech (1796-1849), dat
ter af søkaptajn Ole Lyche v. Rasbech og hustru
Siri Kohi.
1823 udgav han paa tysk et stort værk om Jo
hann Scotus Erigena. 1824 kom en tysk gramma
tik, helt omarbejdet 1827, 1828 en tysk sproglære,
1835 en tysk læsebog, hvortil kom andre værker
om tysk og latinsk sprog. Hans pædagogiske evner
satte sig ogsaa frugt i »Den danske Børneven«
1839, der gjorde epoke som dansk læsebog. I sko
len var han en dygtig og energisk lærer, men en
prøvelse for sine kolleger. Ingemann afskyede
ham. Den senere ansatte Japetus Steenstrup blev
nervøs. Hauch, som stod ham nærmest, bad Gud
om at skaane Sorø Akademi for at faa Hjort til
direktør, og bønnen blev hørt.
Ved siden af skolegerningen var han stadig op
taget af den litterære og filosofiske debat. Da
Heiberg 1828 kritiserede Oehlenschlåger, rettede
Hjort et angreb paa Heibergs kritiske metode,
men da han selv nogle aar senere tøvende rettede
sin kritik mod digterkongen, mistede han Oehlenschlågers venskab.
I politik indledte han 1835 den konservative
opposition mod liberalismen. Et par gange, 1849
og 1853 søgte han valg til folketinget, men blev
ikke valgt. Han var især stærkt optaget af udvik
lingen i hertugdømmerne og benyttede sin gamle
forbindelse med Christian August af Augusten
borg til at opfordre ham til at bryde forbindelsen
med slesvigholsteinismen og lade sine sønner ud
danne i Sorø som danske prinser. Saa vilde arvespørgsmaalet med hensyn til den danske krone af
sig selv løses til augustenborgernes fordel. Carl
Ploug beskyldte ham i den anledning for lands
forræderi, men Hjort gav igen med samme mønt,
da Ploug var med til at arbejde for den svenske
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konge som dansk tronfølger. Disse forhold svæk
kede ikke Hjorts varme interesse for danskheden i
Slesvig, som han forsvarede baade paa dansk og
tysk. Han billigede ganske sprogreskripteme.
Da Sorø Akademi blev nedlagt 1849, blev
Hjort afskediget og flyttede til København. Han
samlede her en stor del af sine afhandlinger i et
stort værk: »Kritiske Bidrag til nyere dansk Tæn
kemådes og Dannelses Historie. Til biografisk
Eftermæle samlede og på ny udgivne«. Heraf
udkom en »Politisk Afdeling« 1852, »Konsthistorisk Afdeling« 1854, »Kirkelig-etisk Afdeling«
1856 og en »Literærhistorisk Afdeling«, I-III
1862-67. De deri genudgivne afhandlinger er for
synet med indledninger og noter.
Endelig udgav han »Udvalg af Breve fra
Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang
Række År til P. Hjort og nu udgivne med biogra
fiske og literærhistoriske Anmærkninger af Mod
tageren«, 1867. Ny Samling, 1869. Disse breve
vakte stor forargelse ved den forbløffende mangel
paa diskretion, hvormed de blev offentliggjort,
hvad ingen af afsenderne havde tænkt sig. Men
man kan ikke nægte, at de er blevet en vigtig, un
dertiden afslørende kilde til tidens aandshistorie.
P. Hjort døde 11. nov. 1871 og blev begravet i
Sorø.
I salmehistorien har han gjort en fortræffelig
indsats, og paa dette omraade er hans bedste
egenskaber taget i brug. Det drejer sig dog kun
om en ret kortvarig periode.
1838 udgav han »Psalmer og Bønner udvalgte
og lempede efter vor Tids Trang til Brug saavel
ved Underviisning som ved huuslig Andagt«.
Samlingen er tilegnet biskop Mynster, »Herrens
Tjener, Ordets Prædiker, Vor Kirkes Piller« —
»som en ærbødig Opfordring til at virke for Til
vejebringelsen i de danske Menigheder af en bi
belsk og ægte poetisk foruden almeenfattelig Psalmebog«. Mynster vilde dog ikke opfylde dette
ønske, men nøjedes med et tillæg. I forordet skri
ver Hjort, at han med denne prøvesamling ønsker
at tjene »adskillige Landsmænd og Medchristne,
maaskee især Sjælesørgere og Opdragere«. Endvi
dere siger han, at han ikke hælder til det, »man
kunde kalde den seneste Psalmesmag her i Lan
det«, hvorved han nok tænker paa Grundtvig, da
han i opfordringen til Mynster allerede har taget
tydelig afstand fra rationalismen. Han har dog al
ligevel optaget 4 salmer af Grundtvig. Især har
han husket sine kolleger; der er 10 salmer af In
gemann og foreløbig to af Hauch. Den gamle
kærlighed til Oehlenschlåger har fundet 6 salmer.
Kingo har 9, og Brorson bærer prisen med 15.
Der er ialt 63. Hjort har ikke haft noget ønske
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om at brillere med originale omdigtninger, men
har blot lempeligt restaureret de gamle tekster for
at gøre dem brugbare. Han har endvidere ønsket
en repræsentation af den nyeste salmedigtning og
har i første omgang grebet til det, han var i nær
meste berøring med.
Den anden udgave udkom 1840 med en ny
titel, »Gamle og Nye Psalmer«, og forøget til 300
numre. Han takker i forordet biskop Fogtmann
for gode raad og sin kollega L. C. Hagen (s.d.)
for medhjælp. Paa opfordring har Hauch foreta
get nye oversættelser og cand. theol. Bondesen
(s.d.) ligeledes. Arbejdet er nu kommet saa godt i
gang, at der forudses en ny og udvidet samling.
Skønt anden udgave blev udsolgt i løbet af et
aar, varede det tre aar, inden den nye kom. Dels
havde han faaet andet presserende arbejde, dels
havde han faaet økonomisk understøttelse til an
skaffelse af hymnologiske hjælpemidler, der satte
ham i stand til mere omfattende salmestudier,
som ogsaa tog tid. Han sigter nu paa at faa alt
væsentligt med og ligefrem tilvejebringe et
grundlag for en ny dansk salmebog. »Gamle og
Nye Psalmer« 1843 er derfor »til Brug i Skolen,
Hjemmet eller Kirken«. Her er 384 salmer og et
lille tillæg paa 14 aandelige sange, der spænder
lige fra Grundtvigs digt om »Kong Svend og Bi
skop Vilhelm« til Johannes Ewalds »Ode til Sjæ
len«.
Ved et udvidet kendskab til de gamle danske
salmetekster har han ofte kunnet indskrænke sig
»til det Originales Restauration; thi det er for
bavsende, hvorledes man i Tidernes Løb har for
vansket, fordunklet, bortskaaret eller miskjendt
skjønne og træffende Ting i de gamle Sange«.
Han stiller ikke saa store æstetiske krav til det
gamle danske stof som til oversættelser fra andre
sprog, dels i tillid til dets umiddelbare natur, dels
paa grund af den indflydelse, det har haft. Han
har nu bevæget endnu flere til at yde bidrag og
andre til at deltage i bedømmelsen. Endelig har
han foretaget metriske studier og melodistudier
og forsynet sin samling med et musikbilag.
Han føler nu, at han har samlet saa stort et
stof, at han kan ordne bogens indhold efter et
mindre tilfældigt og mere teologisk system. Hans
hovedrubrikker er: I. Gud. II. Menneskets Fald.
III. Menneskets Oprejsning ved Jesum Christum.
IV. Frelsens Orden. V. Kirken (herunder naademidleme, gudstjenesten, kirkeaaret osv.) VI. Kor
sets Gavn. VIL De sidste Ting.
Det maa indrømmes, at pinsen med tre salmer
og en bøn til Helligaanden er noget fattig, især i
forhold til de mange omtrent samtidige grundt
vigske salmearbejder. Men som et supplement til

312
disse er Hjorts tredje samling et vægtigt og væ
sentligt bidrag til en ny salmebog, og saadan blev
det ogsaa brugt.
Han mente sig dog ikke færdig. Han havde
endnu henved 40 salmer under arbejde og haa
bede paa at faa et nyt oplag ud. Men det blev
ikke til mere.
Han har et ret omhyggeligt forfatterregister i
begyndelsen af bogen. Han sætter en tankestreg,
hvor han ikke kan oplyse noget om forfatteren.
Derimod har han ikke nævnt noget om, hvad han
selv i det enkelte har gjort ved salmerne, om han
har oversat dem eller bearbejdet dem mere eller
mindre. Det kan kun studiet af hver enkelt salmes
historie oplyse. Rent løseligt kan her kun nævnes
noget af det, som satte sig frugt i de kommende
salmebøger.
Blandt de salmer, som først fremkom hos
Hjort, maaske endda efter hans opfordring, kan
nævnes
Gaa nu hen og grav min grav.
Hvor tungt at ligge syg og mat.
Jeg kommer, Herre, paa dit ord.
Jeg ved, paa hvem jeg bygger.
Kom, Helligaand, Gud Herre from.
Min Gud befaler jeg min vej.
Savn og møje maa vi døje.
Sig maanen langsomt hæver.
Af ældre salmer, som han har fremdraget og be
arbejdet, kan nævnes
Din kærlighed, o Frelser, os forene.
Jeg lægges i jorden i hvide lin.
Jeg ved en urt baade dejlig og bold.
Naar i den største nød vi staa.
Værdien af Grundtvigs »Guds ord blev aldrig
bundet« har han opdaget hundrede aar, før det
blev almindeligt.
Han har haft væsentlig indflydelse paa teksten i
»Vor Gud han er saa fast en borg«, større indfly
delse end Mynster. Men man kan ikke med nogen
sikkerhed betegne ham selv som salmedigter.
Carl S. Petersen i DBL X, 266—72 (og den der an
førte litteratur). Erslew I, 661-63. Suppl. I, 80207. »Peder Hjort«, 1893 (Mindeord fra nærstaaende, ved Peter Chr. Zahle). Samme i Bricka VII,
473-77. Olaf Carlsen: »Aus Peder Hjorts Jugend«,
1945. Morten Borup: »Peder Hjort«, 1959. Kj. Galster i Tidsskr. »Danmark« 1944, 92-95. Hjorts be
dømmelse af Grundtvigs Sangværk, se foran s. 240.

Nogle frugtbare bearbejdelser aj P. Hjort:
Af dybsens nød, o Gud, til dig. Se 1,6 f.
R 423. KH 466. D 437.
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Behold os, Herre, ved dit ord.
R 297. KH 316. D 296.
Vor Gud han er saa fast en borg. Se V, 167 ff.
ET. R251. KH 263. D 295.

HJORT, VIKTOR KRISTIAN
V. K. Hjort blev født 13. okt. 1765 paa Gunderslevholm mellem Næstved og Sorø, hvor hans
fader Peder Hjort (1725-89) var forpagter. Hans
moder Else Holm var datter af præsten Frederik
Christiansen Holm i Svanninge. Paa grund af
misvækst og uheld maatte faderen gaa fra gaarden, læste til juridisk eksamen og blev siden her
redsfoged i Hids og Lysgaards herreder. Ved
denne omskiftelse kom den 8-aarige Viktor i
huset hos sin morbroder, præsten Andreas Frede
riksen Holm i Aal. 1776 kom han i latinskolen i
Odense, hvorfra han 1783 blev student. I mester
lektien naaede han at faa J. H. Tauber til rektor,
som »med Faderhaand ledte ham frem paa Vejen
til Selvfølelse og nyttig Kundskab«. Som student
gik han i kirke hos de dygtigste prædikanter og
optegnede bagefter for øvelsens skyld deres præ
dikener. Ved universitetet var »frem for alle den
smagfulde og fortræffelige Moldenhawer ham
uforglemmelig som akademisk Lærer«. Han fik
godt med stipendier og boede paa Valkendorfs
kollegium.
Han blev teologisk kandidat 1788, og 1791 resi
derende kapellan i Taamby paa Amager. 15. maj
1792 blev han gift med den 16-aarige Marie Pau
line Schiørring (3. nov. 1775-26. sept. 1848), som
var datter af kammermusikus Niels Schiørring og
Mette Marie Rose. Det blev et meget lykkeligt
ægteskab. Hun var smuk og elskværdig, flittig i
huset, standsmæssig udadtil, men maaske ikke no
gen støtte, hvor Hjort havde sine svage sider. De
fik syv sønner og to døtre.
Der kom mange i deres hus. Nogle af tidens
salmedigtere læste deres værker op. Det fortælles,
at lille Peder (s. d.) imens sad stille under bordet
med foldede hænder, og Riber spaaede, at han
vilde blive en stor skribent.
1796 blev Hjort anden residerende kapellan
ved Holmens kirke, avancerede aaret efter til før
ste kapellan og blev 1804 sognepræst og provst.
Han var en yndet prædikant, som tilbunds var
hjemme i Bastholms gejstlige talekonst. Han lod
trykke adskillige prædikener og lejlighedstaler.
Efter tidens skik var han meget virksom for
skolevæsenet og fattigvæsenet. 1799 var han med
udgiver af »Efterretninger om det kjøbenhavnske
Fattigvæsen«. Skolevæsenet i Holmens sogn blev
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baade udvidet og økonomisk saneret. Meget liv
ligt deltog han i al slags oplysningsarbej'de og
brugte sine poetiske evner i dertil tjenende sang
bøger: »Sange for unge Piger, især med Hensyn
til offentlige Arbeidsskoler« 1799, »Sangbog for
Haandværkerstanden til Brug i Søndagsskolerne«
1809 (Præsten N. H. Massmann havde 1800 stif
tet skoler, hvor unge haandværkere om søndagen
fik undervisning i regning og skrivning), »Sang
bog for Soldaterstanden« 1810, som kongen lod
uddele til armeen. Det kan ogsaa nævnes, at han
1806 udgav et digt om »Landefredens Bevarelse i
Danmark og Norge i Aaret 1805«. 1806 skrev han
imod P. O. Boisens plan til forbedring ved den
offentlige gudsdyrkelse. Hjort vil nok have refor
mer, men ikke saaledes. Ritualets bønner er man
dige og kraftfulde. Folk vil endnu have kristen
dom, men i smukke foredrag og med tankefylde.
1811 blev han biskop i Ribe, hvor han virkede
for de samme interesser. Han oprettede et patrio
tisk selskab, som i de tunge aar skulde virke som
en spore til gavnlig virksomhed. Han fik en søn
dagsskole i gang for konfirmerede drenge og
haandværkssvende. Naturligvis havde han meget
at gøre med embedssager og visitatser, men han
fik dog tid til at deltage i den selskabelighed, der
udfoldede sig i byens klub. Ribe Stiftstidende re
fererer: »Vor elskede Konges Fødselsdag den 28.
Januar [1812] høitideligholdtes i Ribe-Klub ved
et Glædes-Maaltid og Bal om Aftenen. Ved Mid
dagsbordet blev afsungen en vakker Sang, forfat
tet i denne høitidelige Anledning af H. H. Hr. Bi
skop Hjort; hvorpaa Skaaler for begge Majestæ
ter og det Kongelige Huus frembragtes af Hs.
Høivelb. Hr. Stiftamtm. Koefoed og under Pau
kers og Trompeters Lyd tømmedes af det jub
lende Selskab. I den glade Stemning, hvortil Fe
sten berettigede, glemtes ikke den kummerfulde
Armod, til hvis Lindring et betydeligt Bidrag blev
indsamlet.«
Ved en senere kongelig lejlighed, majestæter
nes kroning, prædikede Hjort i Domkirken og
sluttede saaledes: »Selv om den Eviges Trone i de
Saliges Himmel knæler en Skare af Dannerkongens Forfædre og bede i Aandemes hellige Sprog
om Varetægt over deres Yndling og hans hele
Huus. Og jeg skuer Eders Glæde og fatter eders
Andagt, i gjeve og trofaste Valdemarer, Kristianer og Frederiker! I hulde og gudfrygtige Sophier, Mathilder og Loviser! Min Aand henrykkes
ved Eders høie Bønner, min hele Sjæl fryder sig
ved eders milde velsignelser, og med et fuldt
Bryst og et tillidsfuldt Hjerte beder jeg og i
denne Helligdom til den Algode: »Giv vor sal
vede Herre og Konning, Konning Frederik, Fred
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og et lykkeligt Regimente«, og alt Folk skal svare:
Hør os, kjære Herre Gud.«
Saadan talte Hjort. I det daglige var han en
munter og venlig mand, men stadig standsmæssig.
Sønnen Peder Hjort fortæller senere, at hans
»Fader havde meget stærk Hårvæxt og akkomoderedes (d.e. indgnedes med Talg og pudredes)
hver Morgen. Bagtil sattes det i fem Bukler, som
endelig, på manges ivrige Bønner, formindskedes
til tre«.
Ved sin »halvtredsindstyvende Geburtsdag«
følte han sig paa højden og skrev et stort digt,
hvori han takkede Gud; det synes at gaa paa
»Vor Gud han er saa fast en Borg«:
Du ledte mig paa Banen frem
Til Brødres Agt og Hæder,
Du gav mig et lyksaligt Hjem
Og Mands og Faders Glæder.
At i min stille Kreds
Jeg virke kan tilfreds,
At huslig Kjerlighed
Mig letter hvert et Fjed,
Jeg Dig alene skylder.
End gav Du mig den søde Fryd
At røre Harpens Strenge,
Med Kraft ved Sangens Tryllelyd
I Hjertet at indtrænge.
At tolke dine Bud,
At prise Dig vor Gud
Og vidne, Du er stor,
Velsigner Hav og Jord
Og elsker os som Fader.
Det ser saa lykkeligt ud. Men det var svære tider
under statsbankerotten, og det fattige Ribe stift
var helt forarmet. Hjort søgte at hjælpe præ
sterne saa godt han kunde. Men hans egne penge
sager var ogsaa i uorden. Han var en daarlig øko
nom; der kom mange gæster i bispegaarden,
baade indbudte og uindbudte. Han havde et
varmt og gavmildt hjerte, og det kom til at gaa
ud over de offentlige kasser og de mange hjæl
pende indsamlinger, som fandt sted. Han svarede
ikke paa rykkerbreve eller overordnedes krav om
at aflægge regnskab. Midt i denne misere kom
han syg hjem fra en visitats og døde 26. juli 1818.
Det ser ud, som om han efterhaanden blev
mere fladbundet i sin kristendom og mere hul i
sin deklamation. Man faar et mere tiltalende ind
tryk, naar man fordyber sig i hans ungdoms sal
medigtning.
Han har udgivet to betydelige arbejder. Han
fortæller selv, at han før sit ellevte aar havde lært
over hundrede af Kingos og Brorsons salmer

HJORT, V. K.

3>4

udenad, og da han tidligt elskede vers, begyndte
han allerede som barn at øve sig i salmedigtning.
Som tolvaars dreng havde han skrevet mangfol
dige salmer, endog med sit navn eller sin families
eller sine venners navne indflettet som akrostika.
Men han manglede paa dette felt i høj grad en
vejleder; det fik han først, da Tauber 1781 blev
rektor i Odense. Hjort var da blevet forelsket i
den svulmende odestil, som han havde lært at
kende gennem Guldbergs salmebog, men Tauber
advarede ham. Som teologisk kandidat var han
medarbejder i det homiletisk-kateketiske selskab,
hvis bestyrer biskop Balle o. 1789 opfordrede de
unge til i sommerferien at øve sig i at udarbejde
»opbyggelige og almeennyttige Psalmer«. Dette
vink fulgte Hjort og foreviste selskabet nogle prø
ver, som baade biskoppen og medlemmerne fandt
behag i, og de tilskyndede Hjort til at lade sine
salmer trykke. Han arbejdede videre og udgav
1790 »Forsøg til Aandelige Sange«, første hæfte,
som 1791 udkom i en ny, forbedret udgave, idet
Hjort havde ladet sig vejlede af recensionerne.
Nogle maaneder senere, juni 1791, udkom andet
hæfte, hvori han til indledning gjorde rede for sin
udvikling til salmedigter.
Det første hæfte omfatter nr. 1-34, det andet
nr. 35-80. Blandt disse er »O gode Gud, jeg tak
ker dig«, IV, 72 f, og »Evige Fader, som kærlig
regerer«, 1,373
de to som har holdt sig længst.
Det er ikke til at tage fejl af, at Hjorts salmer
er udpræget rationalistiske. Man har undertiden
til karakteristik citeret nogle linjer af hans jule
salme »Med høj og festlig Jubelklang«, hvor han
siger om Jesus:
Dit hele Liv var virksom Dyd,
Og Gavnelyst var Sjelefryd
For dit retskafne Hjerte!
Det lyder meget afslørende, men er lidt uretfær
digt, fordi der ogsaa staar andet om Kristus i
denne salme. Skal hans forhold til den anden tros
artikel oplyses, maa man hellere citere af hans
bearbejdelse af trosbekendelsen, som han synes at
have lagt vægt paa, idet han har forsynet den
med et nodebilag.

Vi troe paa Jesum Krist, Guds Søn!
Du os frelse kan aleene
Fra Synd og Syndens bittre Løn,
Naar vi redelig dig tjene.
Du dit Liv hengav med Glæde,
For din Broderslægt at redde.
Du opstod igjen med Ære,
Og er evig Verdens Herre.
Vi skulle ved din Røst opstaae,
Og alle for din Domstoel gaae.
Mens Hjort var præst ved Holmens kirke, var det
naturligt, at han ogsaa tænkte paa søfolkene.
Baade krigsflaaden og handelsflaaden var stor og
spillede en betydelig rolle, og andagt om bord
hørte til dagens orden. Der fandtes fra gammel
tid en meget brugt andagtsbog, Jacob Hansen
Heitmanns »Besværede Sømænds søde Sjæle-Ro,
eller aandelige Lysthauge«, som fik imprimatur
1722, men vist først udkom 1730. Den indeholdt
betragtninger over søfarten, bønner og betragtnin
ger til daglig andagt og til slut en salmesamling.
Men Hjort fandt den ikke tidssvarende og billi
gede næppe dens teologi og besluttede at omar
bejde den saaledes, at den »efter min Dom kunde
bestaae med sund og dyrket Smag, saavel i vor
ædle Religion, som i vort veldyrkede Sprog«.
Han tilføjer, at han har »indbragt mere Moral«
end sin forgænger; det kunde man vente.
Den nye bog fik titlen »Gudfrygtige Søemænds
Sjelero eller: Betragtninger, Bønner og gudelige.
Sange til at opbygge, trøste, og berolige retsindige
Søemænd, især paa deres lange og besværlige Rei
ser«, 1802. Til andagterne i denne bog har Hjort
digtet nye hjertesuk, og han har praktisk talt ud
skiftet hele Heitmanns samling af ældre salmer
og erstattet dem dels med salmer fra E, dels egne
omdigtninger af ældre salmer (f. eks. nogle af
Brorsons) og en snes nye originale.
Af Hjorts salmer blev mindst 47 optaget i E,
13 i sønnen Peder Hjorts (s.d.) samling. 9 gik vi
dere til R, 2 til KH, og nu er de alle udeladt.
L. Koch i Bricka VII, 480. M. Neiiendam i DBL
X, 272. Erslew I, 659. Morten Borup: »Peder
Hjort«, 1959, 7-15. Helga Stemann: »Biskop Vik
tor Kristian Hjort« i »Fra Ribe Amt« V (1919, I—
64. 1920, 141-92. 1921,319-68).
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Oversigt over V. K. Hjorts salmer i salmebøgeme. Den originale titel anføres først, derefter i
parentes eventuelt den ændrede. F Betyder »For-

søg til Aandelige Sange« (nr.). S betyder »Gudfrygtige Søemænds Sjelero« (sidetal). PH betyder Peder Hjorts »Gamle og Nye Psalmer« 1843.
F

Almægtige! hvo fatter dig
(Gud! Herre! hvo kan fatte dig)
Almægtige! med Ydmyghed
(Hærskarers Gud! med Ydmyghed)
Almægtige og gode Fader
Alt Kjød er Høe! saa let og fage
(motiv fra Ægidius?) Noder.
Alvidende! du kjender mig
(Min Gud! 0! hvor vil det mig gaae)
Alvidende! du kjender nøie
Atter jeg en Dag fuldender
Bønhør mig, gode milde Fader
Bønhør mig, Gud! Opflam du god og mild
(Algode Gud! Gyd Andagt i min sjæl)
Bør ei din sande, naadefulde Lære
(Lad, Jesu! lad din naadefulde Lære)
Dagen atter Afsked tager
Den høje Himmel, store Gud
(Den hvalte Himmel, store Gud)
Det er fuldbragt! saaledes lyder
(Det er fuldbragt! saa herligt lyder)
Dit Væsens høje Majestæt
(O Gud! dit Væsens Majestæt)
Du, Gud, er i det høje
(Vor Gud er i det høje)
Du, Herre, skabte Mennesket
(Du skabte os, algode Gud)
Ej Livets Kummer, Jordens Møje
Evige Fader! som alviis regjerer
(Evige Fader! som kierlig)
Gud, for din Trone dine børn nedfalde
Gud! du lønner mildt enhver
(Dem, 0 Gud! du naadig er)
Gud! jeg med Tillid dig anraaber
(Min Gud! i Tro jeg til dig raaber)
Gud! vi med angergivne Hjerter
Hjelp os, algode, vise Gud
(O Gud! naar vi paakalde dig)
Hvor ofte glemte jeg dog ei
(Min Gud! hvor ofte glemmer jeg)
I dit Tempel møde vi
Jeg Livet af din Godhed fik
(Jeg af din Godhed Livet fik)
Kjerligste Jesus! min Aand sig ophæver
Lovsynger Gud, den Vældige, den Vise(?)
Lovsynger ham, hvis Skabermagt
Med høj og festlig Jubelklang
Min Frelser opstod seyerrig
Min Gud! jeg vist bør takke dig
(O gode Gud! jeg takker dig)
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Min hele Sjæl sig henrykt taber
(Naar jeg dig tænker, store Skaber)
Min Gud! naar jeg vil elske dig
(Min Gud! naar jeg kun troer paa dig)
Mit Liv er Ubestandighed
Naar jeg med hellig Agtsomhed
(Alseende! jeg skamfuld maa)
Naar jeg min Ungdoms første Dage
(O! hvor mit Livs fremfame Dage)
O Fader, lad din Aand ledsage
O Gud! du skuer al vor Id
O hjelp mig, gode Fader
O hvilken reen og salig Glæde
(Dig, Jesu! bør vi efterligne)
Om det end her ser farligt ud
(Hvad Ondt der end skal møde mig)
O store Gud! om jeg endog
See, Lyset haver os forladt
Saa venlig Dagen atter smiler
Som Klippen Herrens Løvter staae
Til dig, 0 Gud, som viis regjerer
(Med Viisdom du, 0 Gud! regierer)
Til dig, 0 Gud, Vi sende ydmyg Bøn
(Til dig, vor Gud! opløfte vi vor Bøn)
Tryg er jeg! Død, hvor er din Braad
(Jeg frygter ei for Dødens Braad)
Vor Gud aleene Herren er
Vor Gud er evig, viis og stor
Vor Gud er idel Kjerlighed!
Vor Sang skal festlig lyde
Maaske er der flere salmer af Hjort i E. I »Sje
lero« er der endnu fire fra »Forsøg til Aandelige
Sange« (44, 58, 65, 77). I forordet til »Sjelero«
skriver Hjort: »Hvad Psalmeme angaaer, da ere
over Halvdelen forfattede eller omarbeidede af
mig; henved en Snees ere skrevne nye til Bogen«.
Fradrager man de salmer, som er laant i E samt
foranstaaende, bliver der godt en snes tilbage, men
det hele er dog for usikkert til, at de her kan no
teres som Hjorts. Der er ingen forfatterangivelser.

HOFF, VILLIAM JOHAN
Johan William Hoff, eller som han selv kaldte
sig, V. J. Hoff, blev født i Rendsborg n. okt.
1832 som søn af regimentskirurg, senere distrikts
læge i Viborg Johan Anton Hoff (1784-1861) og
dennes anden hustru Katharina Hanibaline
Stockfleth (1808-96). Han blev student fra Vi
borg 1851 og cand. theol. 1857 og var derefter i
et par aar huslærer hos Grundtvigs svoger, hofjæ
germester H. Carlsen paa Gammel Kjøgegaard.
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1860 kom han til Vallekilde som personel kapel
lan hos sognepræsten Honoratus Bonnevie, med
hvis datter Elisabeth Marie Emilie (1835-1918)
han blev gift 11. maj 1861.
Et venskab med Emst Trier førte til, at denne
besluttede at bygge sin højskole i Vallekilde. I
nogle aar arbejdede Hoff ogsaa i nært venskab
med Vilh. Beck for at vække det kristelige liv paa
egnen. 1872 stiftedes valgmenigheden i Ubbemp,
som opfordrede Hoff til at blive dens præst. Man
byggede kirke og præstegaard, og en halv snes aar
senere blev der bygget en filialkirke i Vallekilde.
Da J. H. Monrad 1894 flyttede til Marmorkirken,
blev Hoff hans efterfølger i Vartov, hvor han vir
kede til sin død 24. jan. 1907.
Han var en fortrinlig prædikant, hvis dybe og
inderlige forkyndelse gjorde ham respekteret i
alle lejre. Han var tillige en konservativ og irenisk natur, men deltog dog i den kirkelige debat
om de grundtvigske frihedstanker. Af hans store
forfatterskab kan nævnes et svar til Vilh. Beck:
»Tør du bede for de Døde?« Da havde vandene
delt sig. »Tre Kvinder«, 4. opl. 1898. »Hjem
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met«, 2. opl. 1882. »Livet og Loven« 1883. »Sen
debrev til kristne Venner angaaende den hellige
Skrift« 1883. »Missionstanker« 1891. »Forkyndel
sen i vore Dage« 1898. »Guds Ords Herlighed«
1899. »Præsteløftet og den danske Folkekirke«
1901. »Prædikener paa Kirkeaarets Søn- og Hel
ligdage« 1903. »Om borgerligt Ægteskab« 1904.
»Striden for Freden« 1904. »Moderne Religiøsitet
og gammel Kristentro« 1907. Størst udbredelse
fik hans andagtsbog »Fra Kirken og Lønkamme
ret«, som udkom 1889 og oplevede adskillige
oplag.
Saa vidt vides har Hoff ikke skrevet salmer,
men gjorde dog en beskeden indsats i salmehisto
rien. 1880 udgav han »Andet Tillæg til Salmebog
for Kirke- og Hus-Andagt« med numre fra 817 til
906, blandt hvilke mange salmer af Grundtvig og
aandelige sange af hans disciple. Da han kom til
Vartov, hvor Brandt havde udgivet første tillæg
til Festsalmer 1890 og Monrad andet tillæg 1893,
samlede han tredje tillæg, som udkom 1895,
hvorved hele samlingen kom op paa 506 numre
og indeholdt adskillige flere stemmer end
Grundtvigs.
A. J. Rud i DBL X, 290-91. »De grundtvigske Friog Valgmenigheder« 1944, s. 56 ff, 77 ff, 81 ff, 98
ff. L. Schrøder i Højskolebladet 1907, 1. febr., 5.,
12., 19. juli. R. P. Rasmussen i »Vartov-Præster
gennem 80 År«, udg. af H. P. B. Barfod 1925.
»Minder fra gamle grundtvigske Hjem«, saml. af
H. P. B. Barfod, I, 1921, 106-21. Vilh. Beck:
»Erindringer fra mit Liv« 1901, 46, 48 f, 174.

HOGNESTAD, PETER HANSSON
P. Hognestad blev født 12. dec. 1866 i Time paa
Jæren, det sydvestlige hjørne af Norge. Han var
søn af Hans Eivindson Hognestad og Tabita Pederdotter Herikstad. Slægten, som havde siddet
paa gaarden Hognestad i 3-400 aar, hørte til de
dygtigste paa egnen. Det var aandeligt vakte folk,
religiøse, musikalske, med alsidige interesser.
Denne arv tog P. Hognestad med sig, skønt han
forlod bondelivet for studierne.
Han gik i skole i Stavanger, blev student fra
Kongsgaard skole 1886 og studerede derefter teo
logi i Oslo, hvor han blev stærkt paavirket af
prof. Gaspari og særlig interesseret i gammeltesta
mentlige problemer. Han tog teologisk embedsek
samen 1891, praktisk-teologisk eksamen aaret
efter, blev derefter manuduktør i hebraisk og fik
1895 guldmedalje for »En fremstilling af de
nyere undersøgelser angaaende Mosebøgernes og
Josvas bogs kilder«.
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Den 27. juni 1895 blev han gift med Gabrielle
Dorthea Åsland, født 5. marts 1872 i Lye, datter
af gaardbruker Christoffer Åsland og Marie Mos
sige.
I 1896 blev han lærer paa Notoddens private
lærerskole sammen med Bernt Støylen. Han
havde fra sin barndom kærlighed til bondens
sprog. I ungdomstiden blev han paavirket af Ame
Garborg og Blix’s salmer og grebet af Christopher
Bruuns »Folkelige Grundtanker«. Og da han nu i
Notodden netop havde med bondeungdom at
gøre, gik han helt over til at bruge Nynorsk.
I 1903 blev han stiftskapellan i Oslo med den
særlige opgave at være nynorsk præst for den tal
rige ungdom fra landet, som opholdt sig i byen.
Fra den tid stammer hans første skrift, »Meiningar um Jesus«, 1907, et svar til Ame Garborg.
1908 blev han professor i gammeltestamentlige
fag ved det nyoprettede menighedsfakultet. I for
bindelse med denne gerning udgav han »Det
gamle testamentet og bibelsoga« 1912, »Den gam
meltestamentlige tekst og kanon« 1915, »Preikaren« 1915«, og »Profeten Daniel« 1918.
1916 blev han biskop i Bergen, Bjørgvin bispe
dømme. Dermed var han atter hjemme paa Vest
landet. »Kristendom og folkeliv« 1913, »Dåpskristendom og vekkjingskristendom« 1918, »Kyrkja
er mor« 1925 og nogle prædikensamlinger vidner
om hans kristelig-folkelige indstilling, en syntese
af kirkelig tradition og en vækkelseskristendom,
der havde rødder baade i pietismen og grundt
vigianismen.
Hognestad talte 1930 ved det store stævne paa
Stiklestad paa 900 aars dagen. Det tog nok for
stærkt paa hans kræfter at være med paa dette
stævne. Da han kom hjem og tog fat paa de nor
male bispevisitatser, fik han et hjertetilfælde, som
tvang ham til at opgive alt arbejde. Han døde i
Bergen 1. sept. 1931.
Han havde været virksom paa mange omraader, deltog i fredsarbejdet og var med til mø
derne om kirkens enhed i Stockholm og Lausanne.
Sammen med biskop Støylen har han grund
lagt det nynorske kirkesprog, ikke alene fordi han
var en stor prædikant, men især ved sit arbejde
med kirkens bøger. Allerede 1908 udgav han
»Tekstbok og altarbok for den norske kyrkja«.
Den nynorske alterbog fra 1920 er tildels ogsaa
hans værk, og han var hovedredaktør for den ny
norske bibeloversættelse 1921.
Han udarbejdede sammen med Støylen og An
ders Hovden den nynorske salmebog af 1925 og
dens rigsmaalstillæg af 1927. Han havde en fin
sans for et sprogligt poetisk udtryk, der paa
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samme tid var lødigt og folkeligt. Men han var
ikke original digter som de to andre. Han havde i
aarenes løb udgivet nogle gode oversættelser, især
i et opbyggelsesblad »Stille Stunder«; om dette se
under J. A. Barstad. En del af dem blev optaget i
salmebogen.
Norsk biogr. Leksikon VI, 189-92. Ksm I, 924-26.
Jon Mannsåker: »Biskop Peter Hognestad« i Norsk
Årbok 1931.

Hognestads oversættelser i de norske salmebøger.
Aarstal for deres første offentliggørelse.
Aa, ver hjaa meg, for no er kvelden nær. 1924.
(Lyte: Abide with me)
Nynorsk 667.
Det hev ei rosa sprunge. 1919-21.
(Es ist ein ros entsprungen)
Nynorsk 102.
Fager kveldsol smiler. 1904.
(H. v. Fallersleben: Abend wird es wieder)
La rev 840. Nynorsk 662.
Gud nok lagar dine dagar. 1914.
(Herrnschmidt: Gott wills machen. Bearbej
delse af O. Ottesens ældre oversættelse)
Nynorsk 705.
Leid, milde Ijos. 1914.
(J. H. Newman: Lead, kindly light)
La rev 866. Nynorsk 701.
Kyrie, eleison. 1908.
(Litaniet paa nynorsk)
La rev 50. Nynorsk 21.
Me stolte mannsborn alle. 1914.
(Claudius: Der Mond ist aufgegangen. Efter
Hauchs ovs. v. 4-6) Nynorsk 409
No lova Herrens namn. 1925.
(Landstad: Nu lover Herrens navn)
Nynorsk 711.
So tak daa mine hender. 1909.
(Hausmann: So nimm denn meine Hande)
Nynorsk 704.

HOJER, ANDREAS.
Andreas Hojer (Hoyer, Højer, Høyer) blev født
16. maj 1690 i Karlum sydøst for Tønder. Hans
fader var sognepræst Johannes Andresen Hojer
(1660-1732), hvis fader Andreas Hojer ogsaa
havde været præst i Karlum. Oldefaderen havde
været lærer i Højer og havde givet sine børn
byens navn. Johannes Hojers hustru Catharina
Gude Johansdatter Fabricius (1665-1732) var en
præstedatter fra Løjt.
Andreas Hojer blev først undervist i hjemmet
af sin fader, der lærte ham flid, aandelig selv
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stændighed og modvilje mod vanetænkning og
»den ynkelige trældom under autoritære fortil
fælde.« 1706 blev han sendt til pædagogiet i
Halle og begyndte næste aar paa universitetet
sammesteds. Da han havde et svagt helbred, be
sluttede han at studere medicin, men hørte ogsaa
forelæsninger over moral, historie og jura. 1709
maatte han af økonomiske grunde rejse hjem.
1713 rejste han til København og blev hovmester
for to sønner af J. G. v. Holstein, der dels var
medlem af regeringen, dels amtmand i Tønder.
Ved hans protektion fik Hojer lov til at konkur
rere om et medicinsk professorat, selv om han
ikke havde eksamen. Han blev ikke professor,
men fik ret til at praktisere. Det lykkedes ham
heller ikke senere at blive dr. med., heller ikke
ekstraordinær professor, heller ikke underbibliote
kar ved det kongelige bibliotek; han fik intet af
det, han søgte om.
Hojer var ogsaa historiker. Til brug for sine
elever udgav han 1718 »Kurzgefasste Dånnemårckische Geschichte«, som vakte forargelse ved sin
frimodige kritik og blev undertrykt (henlagt paa
raadhuset i Flensborg, hvor bogen var trykt) til
1731, hvorefter den i mere end 50 aar var den
eneste brugbare haandbog i danmarkshistorie. Et
senere historisk arbejde dedicerede han til kron
prinsen, men det lykkedes ham ikke at blive kon
gelig historiograf 1721.
Han var ogsaa jurist og kritiserede i »De nuptiis propinquorum« 1718 de gængse meninger om
ægteskab mellem beslægtede, hvorved gejstlighe
den blev saa forarget, at biskop Worm og det teo
logiske fakultet krævede ham landsforvist. Han
fik 1720 befaling til at udgive skriftet paany med
udeladelse af de anstødelige steder.
Endelig forsøgte han sig som anonym redaktør
af kritiske tidsskrifter, »Extrait des nouvelles«
1720-22, og »Nova litteraria« 1721, som blev for
budt, fordi han havde kritiseret en skoletale af bi
skop Deichmanns svigersøn.
Efter disse mange tilløb paa forskellige omraader fik han endelig 1721 et lille embede som se
kretær i den norske matrikelkommission, og saa
steg han rask op ad embedsstigen. 1722 blev han
kongelig historiograf. 1726 kom han i møntkom
missionen og kommissionen om det Ostindiske
Kompagni. 1729 blev han kommitteret i Politiog Kommercekollegiet, vicebibliotekar i det Kon
gelige Bibliotek og næste aar dets øverste leder.
Men efter Frederik IVs død blev han afskediget
sammen med en lang række af de embedsmænd,
som havde støttet Anna Sophie Reventlows parti.
Som historiograf havde det været hans opgave
at skrive samtidshistorie, »Lebens- und Regie-
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rungsgeschichte Konig Friederichs IV«. Om tiden
1700-1711 naaede han at skrive elleve foliobind,
som staar paa Rigsarkivet. Her skulde han paa
embeds vegne berømme riget, regeringen og kon
gen. Da han nu havde faaet frie hænder, skrev
han mere sammentrængt »Konig Friederich des
Vierten glorwiirdigstes Leben«, et fremragende
værk, hvori han udtaler sig ret uforbeholdent om
den tid, han kendte bedre end nogen anden, og
tillige giver udtryk for sin hallensiske pietisme,
som han stadig havde været tro. Den første tred
jedel af værket blev i haandskrift overrakt kongen
1732, men det blev først udgivet 1829 af Nic.
Falck.
Ved afskeden havde han faaet en god pension,
som tillod ham at rejse hjem til Sønderjylland,
hvor han 1734 forpagtede domænegodset Satrupholm i Angel. 1735 giftede han sig med sin kusine
Elsabe Margrethe Ambders (1695-1782), datter
af sognepræsten i Burkal, Christian Ambders og
Brigitta Margrethe Hojer. Hun sad som enke paa
gaarden Store Tønde i Hostrup sogn. Han reg
nede med et liv i landlig ro og lykke og en over
kommelig embedsgeming; han var 1734 blevet
medlem af overretten i Gottorp.
Efter et indlæg i en handelspolitisk strid med
Hamburg, »Vertraute Schreiben etc.« 1734, blev
man klar over, at man ikke kunde undvære ham i
København. Hans alsidige dygtighed og hans
fulde tilslutning til den pietisme, som raadede
ved hoffet og i regeringen, gjorde det naturligt, at
man kaldte paa ham, og han lod sig drage bort
fra »et med så stor flid og lang umage bygget og
indrettet jordisk paradis«.
I de følgende aar var der ingen ende paa de
opgaver, man betroede ham. 1734 blev han pro
fessor i natur- og folkeret, offentlig ret og moral
filosofi. Han blev medlem og sekretær i Missions
kollegiet, direktør for Vajsenshuset, 1735 dommer
i Højesteret, 1736 generalprokurør, medlem af
Danske Kancellis kollegium og 1737 medlem og
sekretær i Generalkirkeinspektionskollegiet, som
han selv havde givet ideen til, og hvor han efter
Herslebs udsagn var »knebelen i klokken«. Han
sad i utallige kommissioner og maatte udtale sig
om mange politiske og teologiske spørgsmaal,
ogsaa overfor udlandet.
Det mærkelige er, at han i forbindelse med
dette raketagtige avancement i fem aar udfoldede
en ganske tilsvarende arbejdsevne og arbejdslyst.
Han overkom det altsammen ved gennemført
plan og orden. Samtidig synes det, at hans karak
ter var modnet og afklaret, uden at han havde
tabt ungdommens radikalisme. Han styrede uan
fægtet af gamle fordomme, med aandelig for-
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staaelse og selvsikker upartiskhed. Som pietist for
kastede han den kirketvang, som ortodoksien
havde indført.
I denne mangfoldighed er der grund til at
standse ved hans nationale indsats. I juraen lagde
man fra gammel tid hovedvægten paa romerret
ten, men i et lille berømt skrift »Idea lurisconsulti Danici« tog han til orde for at sætte den
gode gamle danske ret i højsædet. Højesteretsjustitiarius Troels Jørgensen sidestiller dette natio
nale gennembrud i juraen med Oehlenschlågers
»Guldhornene« i litteraturen. Men til det ide
mæssige kom hos Hojer det praktiske: han ind
førte juridisk embedseksamen.
Om latinskoleme udtalte han: »Vi lærer latin
ske orationes, som ingen Nation (som Nation) i
1000 Aar har kundet forstaae, og kand ey tale
Dansk saa vel som en vittig Kokkepige eller Laquay«.
Som flere andre af pietismens ledende mænd
havde han forstaaelse for modersmaalets ret og
nødvendighed i kirken. Som præstesøn fra Syd
slesvig vidste han, hvor meningsløst det var med
tysk sprog i kirke og skole i en befolkning, som
talte »godt gammelt dansk« og mange steder slet
ikke forstod tysk. Og som historiker forstod han
bedre end Holberg, hvor vigtigt det var, at der i
Slesvig blev ført en national politik, men det var
altsammen tanker, som først sejrede hundrede aar
senere.
Det siger sig selv, at en saadan mand i sin tid
blev angrebet og bagtalt, og at hans indflydelse
og hans minde for eftertiden blev noget tilsløret.
Holberg haanede ham temmelig tarveligt i Epi
stel 293 og karrikerede ham livet igennem, og en
mand som Vilhelm Andersen betragtede ham sta
dig med Holbergs briller. Men Troels Jørgensen
har gennemforsket hans liv og gerning og siger:
»På hvert sted kan det overvejes, om der findes
noget at hænge hatten på, ellers må den beholdes
i hånden«, (s. m).
I sommeren 1739 blev Hojer syg under et
besøg paa Satrupgaard, og som mediciner vidste
han, hvor det bar hen. Han døde i Slesvig 28.
aug. 1739, kun 49 aar gammel. Paa dødslejet lod
han sig forelæse salmer af Schraders og Freylinghausens salmebøger.
Det har hidtil været lidet paaagtet, at Hojer
ogsaa var salmedigter. End ikke i Troels Jørgen
sens fyldige biografi nævnes dette med et ord.
Men Hejselbjerg Paulsen har i sin disputats
»Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740«, 1962, s.
267 fremdraget en liste over »H. just. Rath. Ho
jers Lieder«, som han mener maa være affattet
mellem 1726, da Hojer blev justitsraad, og 1734,
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da han blev professor. Imidlertid blev Hoj'er offi
cielt kaldt justitsraad, til han 1737 blev etatsraad;
det viser sig dog at være uden betydning. Men
det kan paa forhaand synes at være rimeligt, at
han kan have oversat en salme som »Forfængligt
er alt, hvad som verden giver« (se 1,239 ff) i
tiden efter sin afskedigelse 1730.
Listen omfatter følgende salmer (bogstaverne
er tilføjet her):
a. Herzog unserer seeligkeit
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

O Jesu, meine Zuversicht
Schmiicke dich, o liebe seele
Soilt ich meinen Gott nicht preisen?
Forfengeligt er alt (»aus dem Schwedischen
iibersetzt«)
Wirff ab von mir (das schwere joch der siinden)
O durchbrecher aller bånde
Dein erbe Herr liegt
O Jesu, du bist mein
Søde Jesu, glædens kilde
Min Jesu eene er mit nøye
Ich bin ja Herr in deiner Macht
Christi Todt ist Adams leben
Heiligster Jesu! Heiligungs quelle
Jesu hilf siegen

Listen er ikke fejlfri. De tre salmer, som er beteg
net ved b, c og d, er oversat af Rostgaard og trykt
1738, men forelaa længe forinden i haandskrift.
Med denne liste som udgangspunkt kan man
undersøge et smukt haandskrift i det kgl. Biblio
tek (GI. kgl. saml. 1563), »Nogle Stemmer af
Zion Siunget paa Tydsk eller Svendsk og til Sin
dets Opmuntring oversatte paa Dansk 1733«. Det
indeholder 16 nummererede salmer:
1. Kom Judæ Løve snart
2. Bryd Jesu, bryd det Aag, som mine Synder (()
3. Den smalle Vey er nocksom bred til Livet (I,
>75)

4. At vær’ en Christen, koster fliid (I, 212, 215)

5. At vær’ en Christen er ey svært (I, 212)
6. Forfængligt er, alt hvad som Verden giver (e)
(I, 239 ff)

7. Min Jesus ene er mit Nøye (k) (III, 356 ff)
8. Christi Død gir Adam Livet (m)
9. Du som bryder alle Lencker (g) (IV, 39)
10. Livs og salighedens fyrste (a)
11. Jesu giv Seyer! Livs-fyrste og Kilde (o) (III,
38 ff)
12. Helligste Jesu! Helligheds Fylde (n) (III,46ff)
13. O Jesu du est min (i)
14. Jeg er jo, Herre, i din Magt (1)
15. Søde Jesu! Glædens Kilde (j)
16. Høyste Præst, Du som selv dig

Her genfindes 11 af de salmer, som stod paa li
sten, og b, c og d mangler. Det er derfor sandsyn
ligt, at »Nogle Stemmer af Zion« er en renskrift
af Hojers salmer. Her er 5 salmer, som ikke er
nævnt paa listen, hvoraf i hvert fald de fire har
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samme forlæg som de 11, nemlig »Mose och
Lambsens wisor« 1717 (senere udg. fra 1724 eller
1727), hvoraf ikke alene de svenske er oversat,
men ogsaa nogle af de tyske, selv om der ved en
kelte af disse er tegn paa, at Hojer har sammen
lignet den svenske oversættelse med den tyske ori
ginal.
I en anden liste i forarbejderne til P findes sal
mer af Hojer og Rostgaard. Hvis man udskiller
de sidste, træffer man her ogsaa »Din arv, Herr!
ligger for dig her« (h), som stod paa den først
nævnte liste. Til gengæld mangler i dette temme
lig uordnede haandskrift salmerne nr. 6, 7, 10, 14,
15, som dog allerede skulde være nogenlunde be
vidnet. Efter al sandsynlighed kender vi altsaa 17
salmer af Hojer.
Men man kan ogsaa se paa sagen fra en anden
side. Man har hidtil været ganske klar over, at
»Nogle Stemmer af Zion« var et betydningsfuldt
værk og en vigtig kilde til salmerne i P. Men man
har manglet en forfatter til værket. Det er da til
fredsstillende at finde en forfatter, hvis navn man
i forvejen kender og hvis begavelse og aandelige
indstilling passer til salmerne og netop til deres
datering 1733, da Hojer var ude af tjeneste. Der
til kommer endnu det faktum, at salmernes tekst,
især inden renskriften, ved en del germanismer og
sproglige vendinger netop minder om en tysk ud
dannet, dansksindet Slesviger.
Hojer har efter sin afskedigelse haft en periode,
hvor han »til sindets opmuntring« fordybede sig i
svensk pietistisk salmesang, væsentlig med tysk
baggrund. Han oversatte da, sandsynligvis 17 sal
mer, hvoraf 13 blev optaget i P.
DBL X, 323-30. Troels G. Jørgensen: »Andreas
Hojer«, 1961. A. D. Jørgensen: »Fyrretyve Fortæl
linger af Fædrelandets Historie«, 1882, 299-300.
Kirkehist. Saml. 4, III, 487-518; 533-62. 5, III,
181-204. Chr. Bruun: »Frederik Rostgaards Liv
og Levnet«, I, 164-170, 305, C. F. Allen: »Det
danske Sprogs Historie«, I, 1857, s. 185. Holbergs
Epistel 293. Vilh. Andersen: »111. dansk Littera
turhistorie« II, 1931, 15-16, 300-02. H. Hejsel
bjerg Paulsen: »Sønderjydsk Psalmesang 17171740«, s. 265 ff. »Nogle Stemmer af Zion«, GI. kgl.
Saml. 1563.
Hojers oversættelser; de tyske ogsaa fra svensk.
Bryd Jesu, bryd det aag, som mine synder.
(Richter: Wirff ab von mir das schwere joch
der siinden)
P. 325. Gb 307. Hauge 483.
Den smalle vey er noksom breed til livet.
(Richter: Der schmale weg ist breit genug zum
leben)
P 326.
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Din arv, Herre! ligger for dig her.
(Arnold: Dein Erbe, Herr! liegt vor dir hier)
P256.
Forfængligt er alt hvad som verden giver. Se I,
239 ff(Lybecker (?): Fåfangligt ar allt hwad som
werlden skanker)
P361. MB 514. R483.
Din Kærlighed, o Frelser, os forene.
R455. KH517. SS 658. D334.
O Jesu, du vort Lys i vort Elende.
Hauge 519.
Helligste Jesu, helligheds kilde. Se III, 46 ff.
(Arnold: Heiligster Jesu, Heil’gungs Qwelle)
P 394. Gb 207.
Jesu, Hellighedens Kilde.
MB 521. N359.
Helligst’ Jesu, Renheds Kilde.
Hauge 526.
(Rene Jesus, lysets kilde. Brorson. La rev 474)
Høyste Præst, du som selv dig.
(Scheffler: Hochster Priester, der du dich)
P 360.
Jeg er jo, Herre! i din magt.
(S. Dach: Ich bin ja, Herr, in deiner Macht)
P 493Gud Herre! jeg er i din Magt.
E 411.
Jesu, giv seyer, Livs Fyrste og kilde. Se III, 38
ff.
(Schroder: Jesu, hilf siegen)
P 353- N408. D555.
ChriaT 648. La 471. Hauge 274.
La rev 481. Nynorsk 817.
Kom, Juda Løve, snart.
(Østerling: Kom Juda Leyon snart)
p 324Kom, stærke Frelser, snart.
Gb 358. Hauge 484.
Livs og Salighedens Fyrste.
(Arnold: Hertzog unsrer seligkeiten)
p 255.
Min Jesu eene er mit nøye. Se III, 356 ff.
(Lybecker (?): Min Jesus år mit enda noje)
P 362. Gbsby. MB 513. N 362.
Hauge 527.
Med dig, min Frelser, vil jeg lide.
La 531. La rev 576. Nynorsk 841.
O Jesu, du er min.
(Neusz: O Jesu! du bist mein)
P 432. Gb 280. MB 430.
ChriaT 628. La 532. Hauge 336.
La rev 577.
Søde Jesu, glædens kilde. Se IV, 451 ff.
(Sote Jesu, gladses kålla. Svensk ovs. af Kingo)

P431. MB 585. N 383.
La 115. Hauge 536.
Herre Jesus, giedens kilde.
La rev 92.
I nogle salmebøger er tillige optaget verset »Vi
bør til døden staa imod« (P 229, v.2, se 1,215).
Det er indføjet i Brorsons oversættelse »Det ko
ster megen kamp og strid«, men stammer fra Ho
jers oversættelse »At vær" en Christen koster
fliid«, som er hentet fra Mose och Lambsens
wisor, hvor dette vers er indføjet. I Norge er Ho
jers salmer hyppigt optaget i Harpen samt i Lam
mets og Johnsens salmebøger. Se iøvrigt om Mose
och Lambsens Wisor under Georg Lybecker.
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Niels Johannes Holm blev født i Sønder Fårup
ved Ribe 3. marts 1778 som søn af skrædder Jo
hannes Clausen (d. 1812) og hustru Karen Nielsdatter (d. 1805). I daaben fik han navnet Niels
og skulde vel derfor hedde Niels Johansen, men
han kaldte sig Niels Johannes. Holm var slægts
navnet. Faderen var gaardmandssøn fra sognet,
men ifølge Valdemar Sejrs Jydske Lov, som sta
dig gjaldt i Slesvig, hvortil Sønder Fårup den
gang hørte, arvede den ældste søn gaarden, og de
andre fik om muligt en uddannelse, som gaarden
kunde bære. Niels blev altsaa skrædder. Moderen
stammede fra Poppenbøl ved Højer, hvor de blev
gift 19. jan. 1770. De flyttede senere til Skærbæk
og endelig i 1773 til Sønder Fårup. Mange af bør
nene døde. Hjemmet var fattigt, og Niels maatte
hjælpe med. Han blev skæv i ryggen og lidt
skrutrygget af at sidde paa skrædderbordet i barneaarene.
Aandelig næring fik hjemmet i nabosognet
Hviding, hvor præsten Joachim Ewald holdt
hermhutiske møder i præstegaarden. Forholdet til
Brødremenigheden medførte tilsidst, at familien
flyttede til Tyrstrup ved Christiansfeld. Her kom
Niels i lære som handskemager, men da mesteren
døde, blev han flyttet over i skrædderiet.
Han ytrede hurtigt ønske om at blive optaget i
Brødremenigheden, men det gik ældsteraadet
ikke med til. Noget senere gentog han ønsket,
men ved den lodtrækning i vigtige afgørelser, som
efter bibelsk skik blev praktiseret i Brødremenig
heden, blev der svaret nej. Han forsøgte igen, og
man tænkte, at loddet maaske kunde falde ander
ledes i Gnadau, men det sagde ogsaa nej, og det
samme skete vist i Zeist i Holland. Saa foreslog
han at prøve, om man vilde have ham i Sarepta i
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Sydrusland, men det afslog ældsteraadet. Maaske
har han da faaet en god omtale af sognepræsten
J. Chr. Lautrup, som han gik til præst hos, og
ældsteraadet gik ind paa at prøve i Neuwied ved
Rhinen, hvor man fik det blanke lod, der blev ud
tydet som opfordring til nærmere undersøgelse.
Han blev forhørt af opsynskollegiet og erklærede,
at hans hensigt med ønsket var »at leve for Frel
serens ansigt«. Efter denne besked sagde loddet i
Neuwied ja. Han blev konfirmeret 13. april 1794,
og i maj vandrede han til Neuwied med 3 daler i
lommen.
Men heller ikke i Neuwied fandt man ham saa
tillidvækkende, at han blev optaget; han nød gæ
steretten og arbejdede paa handskemagerværkste
det. Da de franske revolutionshære erobrede
byen, var hans sind maaske ogsaa opfyldt af revo
lutionære tanker. Sammen med en anden van
drede han til Gnadau, hvor loddet var ham gun
stigt, men hans optagelse blev alligevel udskudt
paa grund af »slet opførsel« og først fuldbyrdet
29. aug. 1796.
I virkeligheden havde han et rodløst sind, trod
sigt og kritisk, og en frihedstrang, som vanskeligt
kunde forenes med Brødremenighedens disciplin.
Men altid stod det fast for ham, at livet i brødre
nes fællesskab var det eneste, som var værd at
leve.
Efter nogen tids modning kom han tilbage til
Neuwied. Her opstod en modsætning mellem de
ældre og de unge, som havde dannet et orkester,
der spillede til koncert i byens ballokale. Det
endte med, at fire af de unge lovede bod og bed
ring, mens fem, hvoriblandt Holm, blev udeluk
ket af menigheden som slette mennesker. Siden
søgte han om genoptagelse, men fik nej, fordi han
ikke havde sluppet de andre udelukkede kamme
rater. Ved en senere ansøgning om genoptagelse,
anbefalede man ham til genoptagelse i Christians
feld, men der havde man ikke brug for ham. Han
rejste hjem alligevel 1805.
Formodentlig arbejdede han et par aar paa
brødrenes lakererværksted, men blev ikke optaget
i menigheden. Derimod blev han af deres præst,
nordmanden P.Treschow, anbefalet til provst Jens
F. Boesen, hvis hustru var datter af Joachim
Ewald i Hviding, og hos dem i Vigerslev paa
Fyn var han huslærer 1808-11, og hans saarbare,
forurettede sind blev noget mildnet. Derefter var
han huslærer hos provstens broder, pastor U. C.
Boesen i Seest, hvor den senere biskop U. S. Boe
sen en kort tid var hans elev. Derfra kunde han
let komme til Christiansfeld, og ved et møde der
i sommeren 1812 oplevede han et religiøst gen
nembrud og kom i god forstaaelse med menighe
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den uden dog at blive optaget.
1813-16 var han medhjælper hos pastor A.
Matthiesen i Løjt, en folkelig, munter, hermhutisk pietist, som i rationalismens tid uddannede
en flok kostelever til lærere. Holm var vant til
tysk fra barndommen, havde lært fransk i Neu
wied og havde udvidet sine kundskaber i andre
fag. Her begyndte han tillige at øve sin pen med
Mathias Claudius som forbillede, skrev artikler i
»Lyna« i Haderslev og enkelte lejlighedsdigte. De
sidste blev redaktøren træt af; Holm »duer saa
lidt til at digte som æslet til at spille Luth«.
Da han nu havde undervist saa mange vor
dende lærere, indstillede han sig selv til lærereksa
men hos biskop Adler og bestod, men fik ikke an
sættelse i Tønder, som han havde haabet.
I alle disse aar kom han stadig i Brødremenig
heden uden at blive genoptaget. Man frygtede
hans indviklede karakter, hans kritik og hans
sjældne evne til at faa de andre unge med sig.
Tilsidst gav man dog saa vidt efter, at man vilde
anbefale en ansøgning til Hermhut, og den med
førte, at han blev genoptaget og sendt som lærer
til deres kostskole i Fulneck i England. Han un
derviste i fransk, tysk og musik og blev efterhaanden saa dygtig i engelsk, at han kunde være med i
prædikegemingen og søndagsskolearbejdet. Paa
det sidste omraade var han i sit es, og de bibelske
barnesange, man brugte, blev ham senere en in
spiration. Tillige fik han sin kærlighed til hednin
gemissionen forøget ved større kendskab og over
blik.
I Norge 1820-34.
1820 blev Holm forflyttet til Christiania som
agent for Brødremenigheden der. Han virkede
ogsaa i Drammen, Stavanger og Trondhjem. Paa
hjemrejsen fra England besøgte han Christians
feld, hvor han 5. maj blev viet til Maria Augusta
Gierling, født 17. aug. 1785, datter af købmand
Anders Gierling og hustru Anna Maria Thybjerg
i Goteborg.
I Christiania var menighedens arbejde gaaet i
staa, men Holm fik liv i det igen. Han gjorde
søndagsmødeme offentlige og fik trods gejstlig
modstand officiel tilladelse dertil. De teologiske
studenter blev meget interesserede og mødte op i
stort tal. Enkelte af dem blev ligefrem optaget i
Brødremenigheden, saaledes en søn af biskop
Bugge i Trondhjem, som fra først til sidst un
derstøttede Holm. 1823 var tilslutningen vel paa
højdepunktet. Ved møderne i salen, som kunde
rumme 70, kunde der komme 180, saa de stod
langt ud i gaarden. Mellem Holm og den unge
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kateket ved Vor Frelsers kirke, W. A. Wexels
(s. d.) opstod der et varmt venskab og samar
bejde. Efterhaanden som aarene gik, kom der dog
nogen bølgegang i forholdet. I den fælles kamp
mod rationalismen lagde Holm mere vægt paa
kærligheden, Wexels paa sandheden, og hos ham
blev indflydelsen fra Grundtvig stadig stærkere.
Holm holdt forbindelse med mange af studen
terne, efter at de var blevet præster, men ogsaa
en del af dem gik over til Grundtvig.
Den nationale bevægelse i Norge, som blev
meget stærk i disse aar, bidrog ogsaa til et tilba
geslag. Holm var ikke national. Allerede i sit
hjem havde han som barn lært tysk i Brødreme
nighedens løsensbog. Slesvigere havde muligheder
til to sider. Et nationalt forhold var ingen selv
følge. I Tyskland og England var han blevet be
styrket i, at Brødremenigheden var hans fædre
land, og i hvert folk, hvor den missionerede,
maatte den være loyal mod øvrigheden. I Norge
bad Holm trofast og ærligt for kongen, - men
han var svensk!
I tyverne har Holm haft stor indflydelse ud
over Norge. Hans paavirkning af de unge, ogsaa
om de ændrede kurs, varede længe. Denne paa
virkning skete ogsaa ved en flittig og mangesidig
forfattervirksomhed: Kristelige traktater, bearbej
delse og oversættelse af opbyggelsesboger, en
evangelieharmoni, som skulde opmuntre til bibel
læsning, og en hermhutisk katekismus. Noget af
dette arbejde udførte Holm i fællesskab med haugianere. Men navnlig sluttede disse op om »Det
norske Missionsblad«, som han begyndte at ud
give 1827, og som virkede meget til at vække kær
ligheden til hedningemissionen.
Han havde en særlig evne som religionslærer.
Hans første værk var en billedbog med bibelske
træsnit og fortællende vers, men de 2000 eksem
plarer er helt forsvundet. »Jerusalems Krønike i
Riim for Børn« 1827 tilegnede han Grundtvig,
som ikke var nogen ynder af Brødremenigheden.
»Bame-Sange« 1829 er paa samme maade en en
foldig, dramatisk bibelhistorie paa ganske enkle
vers. Holm havde paa det pædagogiske omraade
baade teori og praksis, som peger frem mod
Grundtvig og Kristen Kold.
Et egentlig salmearbejde begyndte han i »Tan
ker paa Hjemveien i korte Sange over adskillige
Sprog af den hellige Skrift« 1823. De opstod i
forbindelse med hans prædikener. Han fortæller
selv derom: »Af Mangel paa passende Vers var
jeg kommet paa den Tanke, hver Lørdag over
Temaet for min Tale om Søndagen at lave en
Sang, som blev sunget efter Talen.« Naturligvis
var der nogen, som bad om afskrifter for at kunne

synge med, men det var der ikke tid til. Wexels
og andre bad ham da om at lade sangene trykke,
og han udgav 32, som han havde sluttet sine præ
dikener med fra jul til pinse. Blandt disse er
»Hør, min Sjel! den gode Hyrdes Stemme«, se II,
319 f, og paaskesalmen »En Høitid er udi Guds
Stad«, 1,334.
Men Holms vigtigste arbejde paa dette felt
blev salmebogen
•»Harpen«.
Brødremenigheden fik i 1743 den første danske
salmebog, »En liden Samling Af Adskillige Vers
og Sange« med 62 numre, som dog straks blev
forøget med et tillæg og siden voksede yderligere.
Det 7. oplag udkom 1778. Den blev derefter af
løst af »Samling af gamle og nye Aandelige Psal
mer og Vers«, 1786. Men baade Reusz i Køben
havn og Holm i Christiania mente, at den var
maadelig og burde afløses. Reusz holdt paa, at en
ny bog burde have Brødremenighedens autorisa
tion, men da salmebogsspørgsmaalet blev drøftet
i Christiansfeld uden udsigt til snarlig afklaring,
syntes Holm, at man ikke kunde vente længere.
Han tog sagen i sin egen haand, og bogen udkom
som et privat arbejde, der dog tydeligt nok var
beregnet paa Brødremenigheden.
»Harpen, en Psalmebog« udkom da i Christia
nia 1829. Paa titelbladet er afbildet en harpe med
fire strenge (det er nu ganske vist en lyre) og un
derneden anføres 1. Kor. 1,30. Derfor hedder det
ogsaa i forordet: »Denne Harpe har, som Titelen
hentyder paa, ikke flere end fire Strænge, og just
derfor haabes den at skulle holde Stemning i en
hver Temperatur. Den er bestemt til at ledsage
den Hjertets Sang: Christus er vor Viisdom,
Christus er vor Retfærdighed, Christus er vor
Helliggjørelse, Christus er vor Forløsning.« Man
kunde maaske ogsaa sige, at harpen kun har én
streng, Jesuskærligheden, og paa den spilles der
med én finger, og det er Holms. Det er altsam
men præget af ham, bearbejdelser af gamle sal
mer, oversættelser og nye af Holm selv.
Han vilde gerne »holde Skridt med Tiden«; de
gamle salmer skulde ændres sprogligt og metrisk,
men ikke med hensyn til indholdet. I den nye
dragt skal bogen ikke indeholde andet »end de
dyrebare, ikke alene ældgamle, men evig uforan
derlige Bibelsandheder«. Hans kærlighed til
Skriften og en opfordring til at bruge den ligger
ogsaa i, at salmeteksteme er forsynet med talrige
skrifthenvisninger som fodnoter. Paa de gamle
brødresanges omraade ligger der ogsaa en forny
else i, at den smagløse dvælen i Jesu saar er undgaaet.
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Bogens hovedkilde er »Gesangbuch der evangelischen Brudergemeinen«, Barby 1778. En vigtig
kilde er tillige »A collection of hymns for the use
of the protestant church of the United Brethren«,
Manchester 1809. Han har ogsaa oversat en del
fra den svenske salmebog, Wallin 1819. Over sal
merne staar et melodinummer, som hentyder til
Christian Gregors koralbog 1784. Ved 6 salmer er
der den mærkværdighed, at versene synges paa
forskellige melodier. F. eks. skal indgangssalmens
20 vers synges paa tre melodier, som skifter 14
gange.
Det virker mærkeligt at møde Holms oversæt
telser af gamle kemesalmer, som tidligere er over
sat bedre. Af »Vor Gud han er saa fast en borg«
er kraften helt dampet bort. Det er ogsaa mærke
ligt at møde brorsonske anslag eller halve eller
hele vers, som ved tildigtninger er blevet til nye
salmer. Men det er naturligt, at Brorson er den,
som saaledes er mest brugt, og meget ofte er hans
salmer optaget uden væsentlige ændringer.
Bogens 366 salmer er inddelt i 42 afsnit, hvoraf
dog kun nogle her skal nævnes. »Guds Ord« staar
først med 14 salmer. »Kristi Tilkommelse i Kjødet« begynder med »Gjør Døren høi, gj’ør Porten
viid«, se II,no ff. Det er nok Holms mester
stykke. »Tak og Ære være Gud«, se V,2i f, nær
mer sig ogsaa til højden. Men i »Hvorledes skal
jeg møde« har han forgæves søgt at forbedre
Brorson, selv om det i en brødresalmebog kan
tjene ham til ære, at han ikke vil sige »favne dig,
min skat«. Af julesalmer er der 18, men de er
mest ukendte, og der er kun 1 af Brorsons.
Som man kunde vente er afsnittet om passio
nen fyldigt, men det er delt i tre, »Jesu Christe
Lidelse og Død«, »Jesu syv Ord paa Korset« og
»Jesu Begravelse«. Desuden er der langt senere i
bogen et afsnit, »Kjerlighed til Jesum - Tak for
hans Død«, hvor man finder »O Jesu, lad mit
Hjerte faa«, som er noget ændret, skønt den dog
fra begyndelsen er hermhutisk, se III, 366.
Der er intet afsnit om Skabelsen, Forsynet osv.
Afsnittet om Gud hedder »Vor Herres Jesu Chri
sti Fader« og kommer først i en sammenhæng
med treenighedssalmeme; bogen er udpræget kristocentrisk.
I afsnittet om »Guds Naadekald til Synderes
Omvendelse« findes »Hør, min Sjel! den gode
Hyrdes Stemme«, som før er nævnt. Under
»Troen paa Jesum - Syndemes Forladelse« staar
Zinzendorfs »Christi Blod og Retfærdighed«, se
111,337 ff; og i »Hjertets Overgivelse til Frelse
ren« staar »Livsens Krone at erlange«, 111,247 f.
En anden salme af Zinzendorf, »Slip os arme ei«
staar under »Jesu Efterfølgelse«; den blev almin
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deligt brugt som konfirmationssalme i Sønderjyl
land.
Karakteristisk er det, at man langt henne i
Ordo salutis finder et stort afsnit med 25 salmer
om »Den stedse tiltagende Syndserkjendelse og
Helliggjørelse«, og maaske endnu mere beteg
nende er det, at afsnittet om kirken hedder
»Christi Menighed - Guds Børns Samfund«. Alle
20 salmer i dette afsnit er digtet af Holm. Her
har vi »Hvor salig er den lille Flok«, se 11,290 f.
Under »Den hellige Daab« har vi »Jesu! see vi
møde her«, 11,171 f.
Om hjemlivet er der tre sammenhørende af
snit, »Forældres Hjertesuk«, »Vuggesange« og
»Barnesange«, men de er for dogmatisk belæ
rende og mangler meget af den enfold, der er i
Holms bibelhistoriske sange. Holm indrømmer in
direkte i forordet, at han har digtet disse 18 sal
mer. En af dem »O kjere Jesu! tænk paa mig« er
dog i oversættelse kommet i den nynorske salme
bog.
I afsnittet om »Forbøn for Kongen og Øvrighe
den« findes den nationalt farveløse »Kongen
glæde sig i dig«, se III,181 f. Bedre er »Christe
Jesu! du velsigne«, som med begyndelsen »Herre
Kristus, du velsigne« er optaget i de norske sal
mebøger. Det andet vers lyder:
Dig at frygte, Kongen ære,
Øvrigheden være troe,
Det os dybt indpræntet være,
Hvor vi komme eller boe.
Det er god bibelsk tale ud fra i.Pet.2,17 og
Rom. 13, men formet fra gæstens synspunkt. La
rev har ændret sidste linje: »Hvor vi bygge skal og
bo«. Gæsten kommer, den hjemmehørende byg
ger.
Salmerne i bogen er anonyme, og der er intet
forfatterregister. Man har kunnet finde kilderne
til 170. Saaledes er der næsten 200 tilbage. Man
kan ikke afgøre, hvor mange Holm har digtet,
men det er vel de fleste.
Holms salmer har i formel henseende det nød
vendige jævnmaal, men det egentlig digteriske er
ikke fremtrædende. Han naaede ikke med denne
bog, hvad der havde været hans lønlige haab,
nemlig at nøde Grundtvig til en anerkendelse af
Brødremenighedens salmesang, men han opnaaede, hvad der var vigtigere, at give et stort og
væsentligt bidrag til genoplivelse af salmesangen i
Norge og Sønderjylland.
Oplaget var paa 2000 ekspl., hvoraf Brødreme
nigheden i Danmark overtog halvdelen. Nye
Oplag udkom i Stavanger 1841, 1854 og 1863,
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det sidste paa 700 numre. Femte oplag udkom i
Ephraim, Wisconsin 1894, fordi der var opstaaet
en del dansk-norske brødremenigheder i Amerika.
Sjette oplag udkom i Christiansfeld 1914.
Den sidste tid.
Da mange af Holms unge venner tog parti for
Grundtvig, og Wexels blev deres fører, blev Holm
temmelig ene. Den nationale bevægelse rettede
tilsidst et fordømmende angreb paa ham. Endelig
blev han ogsaa uenig med en del af sine nærmeste
medarbejdere. Hans svage helbred kunde ikke
godt taale klimaet i Norge, og han havde taget en
alt for stor arbejdsbyrde paa sig. Han trængte til
afløsning. Men han fik ikke lov til at flytte til
Christiansfeld før 1834.
Der blev hovedgudstjenesten søndag formiddag
holdt paa tysk, og om eftermiddagen skulde der
egentlig være dansk aftensang, men det var gaaet
i staa, og det gik ud over tilslutningen fra de
dansktalende venner i omegnen. Desuden havde
de gudelige forsamlinger i Danmark flere steder
vakt nyt liv, som Brødremenigheden gerne vilde i
forbindelse med. Holm blev derfor aftensangs
prædikant i Christiansfeld, hvor de ældste stadig
var lidt tilbageholdende overfor ham. Det viste
sig, at den danske gudstjeneste fik god tilslutning,
endogsaa langvejsfra, og Holm begyndte at fore
tage rejser rundt om i Sønderjylland. I samtale
brugte han i sin barndoms sønderjyske dialekt,
men naar han kom paa prædikestolen, talte han
pudsigt nok norsk som i Christiania.
Det arbejde i Norge, som han nødigst gav fra
sig, var redaktionen af det norske missionsblad;
han fortsatte endnu et par aar fra Christiansfeld,
inden det gik over til hans efterfølger. Derefter
vilde han geme skrive et dansk missionsblad, men
maatte foreløbig nøjes med paa tysk at udgive
et lille »Missionsblatt aus der Briidergemeine«,
hvori han ogsaa undertiden digtede paa tysk. Paa
dansk udgav han traktater, og da han 1842 udgav
en lille »Missions-Bog«, oversat fra tysk, vakte det
et vist røre, saa der 1843 blev stiftet en »Nordsles
vigsk Missionsforening«, og endelig 1844 kunde
han ogsaa udgive et missionsblad paa dansk,
»Evangelisk Missions Tidende«.
I trediverne og fyrrerne var der forbindelse
mellem den fynske vækkelse og de hermhutiske
kredse i Nordslesvig. Det medførte, at mange søn
derjyder ligesom fynboerne, f. eks. Peder Larsen
Skræppenborg, gik over til grundtvigianerne. Det
var en gentagelse af det, han havde oplevet i
Norge. Og ligeledes opstod der samtidig i Nord

slesvig en national bevægelse, der fik sit gennem
brud paa Skamlingsbanken 1844.
Midt i et fremstød med missionsforening og
missionsblad og med to aandelige bevægelser,
som gik ham imod, ebbede Holms kræfter ud. I
paasken 1845 maatte han ophøre med sine danske
prædikener. Han døde 26. maj og ligger begravet
paa kirkegaarden i Christiansfeld. Han vilde ikke
inden sin død nedskrive sit levnedsløb, som brød
rene plejede, for at det kunde oplæses i menighe
den ved begravelsen. Han var bange for, at han
derved mere vilde søge sin egen ære end Frelse
rens.
Jens Holdt: »Niels Johannes Holm«, Bibliotheca
Norvegiæ Sacræ, 1937. Halkild Nilsen: »Salmediktning og salmesamling i Norge i tiden fra 1814
til 1869« i Norvegia Sacra 1928, 106-15. Hermann
Norendal: samme titel, samme sted), 1929, 37-55.
D. Thrap: »Brødremenigheden i Norge«, 1908.
Halvorsen II, 704-05. Lars Aanestad i Ksm. I,
933-36.

N. ]. Holms salmer i autoriserede salmebøger.
Angaaende det store antal, som kun findes i Har
pen eller hos Wexels, tildigtede enkeltvers og æn
dringer, henvises til P. E. Rynnings Norsk Salme
leksikon s. 345 f.
1. Originale. Et tilføjet spørgsmaalstegn betyder
usikkerhed angaaende forfatter og originalitet.
Det første tal er nummeret i Harpen.
Christe! kun i dig er Livet.
301. Hauge 588.
Christus os har kjøbt til Livet.
270. MB 255.
? Du Fredens Gud! o naadig vær.
343. MB 648.
? Du kommer naadig os ihu.
335. MB 699.
Du o Jesu! dig forbarme.
209. MB 334.
En Herrens Kæmpe fordum sang.
14. MB 231.
En høitid er udi Guds Stad. Se 1,334.
94. MB 117. N 139.
Farvel! du gode gamle Aar.
52. Hauge 577. La rev 152.
Fred paa hvert et Sted med alle være.
267. MB 220.
Hallelujah! Priis og Ære.
347. MB 484.
Har du i Christo fundet.
242. MB 595.
Hvor salig er den lille Flok. Se 11,290.
257. MB 716. R 457. N 339. KH 521. D
593. La 82. Hauge 340.
La rev 59.
Nynorsk 719.
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Hør, min Sjæl! den gode Hyrdes Stemme.
Se 11,319 f.
135. MB 348. N313. D473.
? Imens vi ere her i Live.
51. MB 56.
? Ingen derpaa sig forlade.
227. Hauge 547.
I Sandhed, Jesus Christus kommer.
351. MB 643.
? Jeg beder dig til mig at vende.
210. MB 333.
Kongen glæde sig i dig. Se 111,141.
342. MB 647. N534.
? Lad min Reise være.
338. MB 711.
Livets Krone at erlange. Se 111,247 f.
164. MB 557.
Livsens Krone at erholde.
N361. D579.
? Mit Hjerte vil jeg dig frembære.
325. MB 675.
? Naar Havets Brusen mig forskrækker.
340. MB 713.
? Nu synge vi Halleluja.
99. MB 119.
O Christi Fader! kom ihu.
266. MB 219.
O Jesu Christ! vi takke dig.
315. MB 669.
? O Jesu! lad mig Frihed finde.
223. MB 409
O kjære Jesu! tænk paa mig.
319. MB 668.
Aa kjære Jesus, tenk paa meg (Mauland).
Nynorsk 643.
? See den gudhengivne Skare.
299. MB 715.
? Tak o Gud! for dine Gaver.
332. MB 700.
Velkommen i din Frelsers Arm.
274. MB 259.
? Vi til dig, o Jesu! sukke.
327. MB 688. Hauge 627.
Vor Gud, som til vor Jammer saae.
304. MB 665.
II. Oversættelser og bearbejdelser.
Christe Jesu! du velsigne Landet.
344. Hauge 356.
Herre Kristus, du velsigne.
La rev 635. Nynorsk 856.
Christi Blod og Retfærdighed. Se 111,337 ff(Zinzendorf: Christi blut und gerechtigkeit).
158. N 302. Hauge 285.
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Dit Blod og din Retfærdighed.
MB 384.
Min Frelser mig af døden drog.
D451.

Den Salighed ei nogen kan udsige.
(v. 1-3 Neusz: Kein Mund spricht’s aus.
v. 4-5 Holm).
277. MB 277.
»Fred« var det første, Immanuel sagde.
(Crasselius: Friede, ach Friede)
190. MB 568.
Gud Fader elskte Verden saa.
(Gerhardt: Also hat Gott die Welt geliebt).
115. MB 324.
Gud Hellig Aand, du Sandheds Aand.
(frit efter Wallin: Helige Ånde, Sanningens
Ånde).
133. MB 179.
Gør Døren høj, gør Porten vid. Se II,i 10 ff.
(Weissel: Macht hoch die thiir)
24. MB 26. ET 561. R 249. KH 393.
N39. D71.
ChriaT 564. La 97. Hauge 34. La rev 76.
Gjer døri høg (Blix). Nynorsk 57.
Herlighedens Herre.
(Gregor: O Herr der Herlichkeit)
353. Hauge 566.
Hvad Herren gjør, det vel er gjort.
(Rodigast: Was Gott thut, das ist wohl gethan)
239. MB 446.
Jesu Christe! jeg er din.
(Arnold: Ich bin dein, Herr Jesu Christ)
172. MB 432.
Jesu, see vi møde her. Se 11,171 ff.
(Schmolck: Liebster Jesu! Wir sind hier)
273. MB 260. N 275.
Min Salomo! saa venlig du regjerer.
(Richter: Mein Salomo! Dein freundliches Regieren).
>74- MB 577.
Min Ven! Din Kjærlighed jeg priser.
(Zinzendorf: Mein Freund, wie dank ich’s dei
ner Liebe)
170. MB 431.
Mit Hjerte! op til Glæde.
(Gerhardt: Auf, auf! mein Herz mit Freuden).
97. MB 118.
O Jesu, lad mit Hjerte faa. Se 111,364 ff.
(B. C. Lund).
208. MB411. Hauge 15 (Min Jesu),
(upaavirket af Holm: R647. KH 232. N 379.
D 189. La 422. La rev 448. Nynorsk 349).
See Natten svandt, Igjen oprandt.
(Freylinghausen: Die Nacht ist hin).
322. MB 674.
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Sin Menighed til Sjæleføde.
(Rambach: Mein Jesu, der du vor dem Scheiden).
280. MB 278.
Slip os arme ei. Se IV,373 f.
(Zinzendorf: Glanz der Ewigkeit
og: Seelen-Bråutigam).
183. N 283. D413.
Tak og Ære være Gud. Se V,21 f.
(Held: Gott sey Danck durch alle Welt).
30. MB 23. N 47. D 62.
Træd frem, du Christi Menighed.
(Zinzendorf: Tritt her, o Gemein)
113. MB 185.
Meyer-Boesens salmebog blev autoriseret 1844 til
brug i Nordslesvig, hvor Holm i sine sidste aar
havde en god virksomhed, og bogens redaktører
stod ham ikke fjernt. Det var naturligt, at de
optog mange af hans salmer. Blandt disse optog
R kun tre, som gik videre til KH, mens N paa
sønderjysk grund endnu kunde optage 11, hvoraf
nogle blev saa folkekære, at de gik videre til D,
der har bevaret 8. Den norske tradition, som blev
grundlagt af Hauge, har et helt andet udvalg,
som ogsaa satte spor i La rev og Nynorsk. Land
stad var meget reserveret og har egentlig kun op
taget to af Holms salmer, nr. 82 og 97, den sidste
endda meget omarbejdet.
HOMBURG, ERNST CHRISTOPH
E. C. Homburg blev født 1605 i Miihla, en
landsby i nærheden af Eisenach. Han var rets
skriver og retskonsulent i Naumburg i SachsenZeitz, hvor han døde 2. juli 1681. Han havde i sin
ungdom et temmelig versligt sind, skrev lyriske
digte, drikkeviser og epigrammer, som han 1638
udgav under navnet »Erasmus Chrysophilus Homburgensis«. Et nyt forøget oplag udkom 1642 un
der titlen »E. C. Homburgs Schimpff- und Emsthafftes Clio«. 1643 udgav han en »Tragico-Comodie von der verliebten Schåfferin Dulcimunde«.
Med disse værker vandt han et saadant bifald
blandt samtidige, at »det frugtbringende selskab«
1648 optog ham som medlem under navnet »den
kyske«; senere blev han ogsaa medlem af Elbsvaneordenen. Om disse tyske ordener se under
J. G. Albinus.
Men der skete en forandring i hans liv, da Gud
lagde de trængsler paa ham, som han kalder sit
»huskors«. Han fik en smertelig hudsygdom, og
hans hustru Justine led af galdesten eller nyre
sten, saa de snart ikke havde en time, hvor de
begge var fri for smerter. Homburgs kors var dog
22
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ikke blot et huskors. Dels havde han adskillige
fjender og misundere, dels var han flere gange
udsat for store farer paa sine mange rejser; en
gang var han saaledes alvorligt truet af pest, og
engang blev han taget til fange af røvere. Under
alle disse forhold voksede hans tro i fasthed og in
derlighed, saa han kunde sige: »Jeg har Gud til
ven«, som omkvædet lød i en af hans salmer.
Han siger i fortalen til sine salmesamlinger:
»Dersom nogen i forundring over min aandelige
salmedigtning vilde spørge, om Saul ogsaa er
blandt profeterne, eller han vilde sige med spot, at
jeg følger verdens skik at ofre ungdommens fagre
blomst til verden, men alderdommens tørre straa
til Gud, da skal han vide, at jeg er blevet bevæget
dertil af mit pinlige og tunge huskors, som den
fromme og trofaste Gud i lang tid, som enhver
ved, har hjemsøgt mig med, og under dette kors
har Guds ord været min bedste trøst og styrke.
Thi korset lærer os at frygte Gud, og anfægtelsen
at lægge vægt paa ordet. En kristen uden kors og
trængsler er kun som en skoleelev uden bog og en
brud uden brudekrans. Ja, den himmelske fader
er saadan, at han belærer, naar han besværer, aabenbarer hemmeligheder, naar han tugter vort
kød, gør glad, naar han bedrøver, og gør levende,
naar han døder.«
Homburg skrev mest sine salmer om søndagen
til trøst for sig selv og tænkte først ikke paa at
udgive dem, men lod sig bevæge dertil af venner.
Det blev ialt 148 salmer, for en stor del bods-,
kors-, trøste- og dødssalmer. Koch siger, at han
blandt sine samtidige gik for at være en stor dig
ter; Rambach mener derimod, at det kun i faa
salmer er lykkedes ham at hæve sig over den
flade middelmaadighed. Maaske træffer Paul Ga
briel det rette, naar han i et overblik siger, at re
formationens strøm af salmer efterhaanden bliver
bredere og fladere, inflationen truer ordene, og
vejen er kort til den »aandelige leg«, som mister
den sidste rest af ærefrygt. Men denne fare bliver
i Homburgs tilfælde undgaaet, idet han ved, at
vejen til livet gaar gennem den snævre port.
Der udkom allerede 1653 en samling med
nogle af hans salmer, men 1659 besørgede han selv
en samlet udgave, »E. C. Homburgs Geistlicher
Lieder Erster Theil« og »Ander Theil«, den før
ste med 100 salmer, hvoriblandt 22 festsalmer,
der hører til de bedste, og anden del med 48 sal
mer, begge ledsagede af melodier. I første del fin
des passionssalmen »Jesu, meines Lebens Leben«,
som Rostgaard har oversat, se »Jesus er mit liv i
live«, 111,33 ff, og himmelfartssalmen »Ach wunder-grosser Sieges-Held«, oversat af Brorson, se
»O sejerrige Frelsermand«, IV,250 ff. Nelle siger,
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at kun litteraturhistorikeren kender Homburgs
verdslige digtning, men hver menighed kender
disse to salmer. Med den sidste kan det maaske
komme til at knibe, da den ikke er blevet optaget
i den nye tyske fællessalmebog. Ogsaa i de danske
og norske salmebøger er den nu gaaet ud.
Ogsaa Ægidius har oversat en salme af Hom
burg, »Wo soli ich mich doch wenden hin«, som
ikke synes at have haft nogen betydning i Tysk
land, hvad oversættelsen, »Hvort skal jeg mig dog
vende hen«, heller ikke har faaet i Nordslesvig.
Koch III, 388—92. Rambach III, 121-25. Handbuch 156-57. KulpBF 65. Paul Gabriel 88-89.
Nelle 176-77.
Jesus er mit liv i live.
P 68. Gb4ii. MB 99. N 118.
R 216. RT2, 888. KH 212. D 171.
La 33g. Hauge 425. La rev 322. Nynorsk 253.
O sejerrige Frelsermand.
P 119. Gb 23o. MB i55. N 168.
La 409. Hauge 23o.
Hvort skal jeg mig dog vende hen.
Æ 321.
HORN, JOHANN
Johann Horn (tjekkisk: Jan Roh) blev født o.
1490 i Taus i Bbhmen og gik i de bbhmiske brød
res skole. 1518 blev han præsteviet, og i aarene
1522-24 besøgte han sammen med Michael
Weisse (s.d.) Luther som brødremenighedemes
udsending og oplevede den lutherske salmesangs
gennembrud. 1529 blev Hom biskop i Jungbunzlau, hvor han boede til sin død. Fra 1532 var han
»dommer«, dvs. den øverste leder af brødre-unitetet. Han døde 11. febr. 1547.
1544 udgav han »Ein Gesangbuch der Bruder
inn Behemen vnd Merherm«, der er en revideret
udgave af Michael Weisses salmebog fra 1531. Af
denne er der bevaret 149 salmer, 6 er udeladt og
32 nye er kommet til. Revisionen har især drejet
sig om nadversalmeme, hvor det var undgaaet
Horns opmærksomhed, at Weisse ikke havde den
rette (lutherske) nadverlære, men Horn havde
ladt Weisse have frie hænder, fordi han var
meget dygtigere til tysk end Hom.
Men sagen er den, at Brødrenes officielle nad
verlære i 1531 just findes i Weisses salmer, og at
den lutherske læres tilhængere først sejrede 1532.
Derfor maatte nadversalmerne nu ændres. Det
vilde ogsaa være praktisk af hensyn til salget af
den reviderede udgave 1544, for bogen viser tyde
ligt, at man sigter paa salg i hele Tyskland, og
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alle bogens 13 udgaver blev trykt i Niimberg.
Noget andet er, at brødremenighedeme paa syno
den i Jungbunzlau 1546 atter fjernede sig fra Lut
her i nadverlæren og vendte tilbage til deres op
rindelige lære, der var formet af deres gamle
leder og organisator Lukas fra Prag.
De 32 nye salmer, som bogen indeholder, har
man tidligere tillagt Hom, men senere er man
kommet i tvivl, fordi han selv siger, at han ikke
var saa dygtig til tysk som Weisse. Endvidere
havde Weisse lovet at ændre salmebogen 1531 og
havde arbejdet derpaa, til han døde 1534. Han
havde sandsynligvis en del salmer færdige, som
kunde gaa med i Horns bog. Endelig siger Hom
selv, at han har udgivet bogen sammen med to af
sine medbrødre, som ogsaa var forstandere. Deres
navne nævnes ikke, og der er ikke angivet nogen
forfatter i Weisses eller Horns salmebøger. Men
man kender navnet paa flere af de tyske brødre
digtere, efterfølgere af Weisse i Fulnek og Land
skrons tyske menigheder. Horns forfatterskab til
de 32 salmer er derfor ingen selvfølge, men i den
følgende dobbelt saa store salmebog 1566 skal
Hom have digtet ialt 26 salmer.
Af de tyske salmer, som tillægges Hom, har
Hans Thomissøn oversat »Lob Got, du Christenheit«, der er en bearbejdelse af »In dulci iubilo«.
Endvidere findes i Th to bordsalmer, »Allmechtiger giitiger Gott«, og »Dancket dem Herren,
denn er ist sehr freundtlich«. Til disse oversæt
telser er føjet to ældre danske bord vers, som aaret
før var trykt i Niels Bredals »Bømespejl«. Skønt
de er adskilt fra salmerne ved større mellemrum
og særlig stort begyndelsesbogstav, har man tidli
gere betragtet dem som hørende til salmerne, og
derfor findes Horns navn endnu under »I Jesu
navn gaar vi til bord«, D 742, se 1,102 og Bredals
biografi. Vi har ikke mere noget bidrag fra Hom
i Den danske salmebog.
J. Th. Muller 13—15, 90. Handbuch 82-83. Kulp
BF 58.
Allmectige oc gode Gud. Se I, 102 ff.
Th 327.
Loff Gud, du Christenhed. Se I, 342.
Th 16. K. P48.
Tacker Herren, thi hånd er saare venlig. Se I, to3.
Th 33o.

HOSTRUP, JENS CHRISTIAN.
C. Hostrup blev født i København 20. maj 1818
som søn af justermester Peder Hostrup
(1780-1830) og Anne Lene Johanne Irgens

I
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(1783-1854), som først havde været gift med
købmand Lars Swane Ingemann, digterens ældste
broder. Faderen var meget musikalsk, spillede vio
lin og skrev pæne vers og lærte Jens Christian,
en ældre halvbroder og tre søstre at synge alle de
melodier, han selv kunde. Fra ham arvede sønnen
en evne og et kendskab, der siden kom ham til
gode som digter.
Da faderen døde, mens børnene var smaa,
maatte moderen kæmpe haardt for hjemmets
økonomi, men fandt dog udvej for at sende Jens
Christian i Metropolitanskolen. Her fik han en
kærlighed til Oehlenschlågers digtning, som blev
en litterær opvaagnen, og han fandt to ungdoms
venner, den senere skuespiller Kristian Mantzius,
som blev den store fortolker af Hostrups komiske
roller, og C. L. N. Mynster, kaldet Ludvig, bi
skoppens søn, som var hans nære ven og fortrolige
livet igennem. Med Ludvig drøftede han dybe
problemer paa kvistværelset i bispegaarden.
I det hostrupske hjem samledes børnenes kam
merater, og her gav Mantzius stødet til opførelse
af dilettantkomedier, som igen gav Jens Christian
lejlighed til at forsøge sig med smaa komedier og
sangspil, hvoraf nogle senere blev omarbejdet og
offentliggjort.
Han blev student 1837, blev 1839 medlem af
studenterforeningen Akademicum, hvor Carl
Ploug førte an, og i 1841-44 boede han paa Re
gensen. Hans viser »Nu er det stille, han har os
forladt« og »Ensom og mørk og snæver er vor
bolig« er endnu ikke slidt op i studenterverdenen.
I november 1843 blev han teologisk kandidat
med første karakter. Egentlig vidste han ikke fra
begyndelsen, hvad han vilde studere, men Martensens filosofiske forelæsninger vakte hans inter
esse for teologien. Foreløbig tænkte han dog ikke
paa at blive præst.
Til den festlige sammenslutning af Akademi
cum med den gamle studenterforening 1844 skrev
han »Gjenboeme«, som blev opført af studenter
og for studenter paa Hofteatret. Stykket var »blot
til lyst«, men viser Hostrups evne til at tage
mange forskellige typer paa komet. Som huslærer
hos justitsraad M. B. Nygaard paa Kokkedal
1844-47 fik han ideen til »Eventyr paa Fodrei
sen«, som først blev færdig 1847. »Intrigerne«
blev skrevet 1845, »Eri Spurv i Tranedans« 1846.
Det kgl Teater havde ikke villet »opvarte hoffet
og den dannede verden med saadanne studenter
løjer«, men maatte nu bøje sig. Dermed stod Ho
strup paa højdepunktet som komediedigter.
Men det lette og legende skuespil var ham ikke
nok. Det oprigtige »Æstetisk Sans«, det romanti
ske »En Nat mellem Fjeldene«, det alvorlige
22*
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»Tordenveir«, eventyrkomedien »Mester og Lær
ling« og det idealistiske »Drøm og Daad« sigter
dybere, men viser maaske ogsaa, at han ikke for
manede at finde et forløsende og overbevisende
udtryk for det, han nu mest havde i sinde.
I studentertiden var Hostrup blevet forlovet
med vennens søster Henriette Vilhelmine Louise
Mantzius, født 20. sept. 1824, vistnok mest fordi
hun vilde have ham. Da hun i 1848 blev syg, følte
han det som en pligt at ægte hende den 20. nov.,
men hun levede kun to maaneder derefter, og
Hostrup trak sig tilbage i ensomhed med Søren
Kierkegaards skrifter. Han havde tænkt paa at
melde sig som frivillig i 1848, men han var umu
lig paa kommandoskolen. Han var med i studen
tertogene til Norge 1851 og 1852 og var senere
med understøttelse paa en rejse til Rom. Men der
var uro i hans sind. Det endte med, at Kierkegaard gjorde ham fremmed for pietismen og han
vendte sig mod det menneskelige. »Jeg maa lære
at realisere min Poesi i Prosa, mine Drømme i
Gerning, mit Fantasiliv i Viljesliv«.
1854 blev han forlovet med Christiane Geor
gine Elisabeth Hauch, f. 5. okt. 1832 i Sorø, dat
ter af digteren Carsten Hauch (s. d.). Det blev et
vendepunkt. Man tilbød ham den indbringende
stilling som teaterdirektør ved Casino, men han
afslog det for at blive præst i den lille nye by Sil
keborg og Linaa. Grundtvig viede dem 29. juni
1855. Senere sang Hostrup om denne vending i
livet: »Gik der en smule digter tabt, et menneske
blev bevaret«. Han blev præst for at »faa ro til at
blive kristen«.
Men det menneske, som blev bevaret, var snart
ved at slide sig op i det besværlige sognearbejde,
og kongen, som satte pris paa Hostrup, fik ham
1862 flyttet til Hillerød som slotspræst paa Frede
riksborg. Han talte ikke i tidens prædiketone;
derfor havde han kun faaet laudabilis for sin di
misprædiken, skønt indholdet havde været til ud
mærkelse. Morsomt digtede Morten Pontoppidan
1881: »Vi har en Kirke, som er forgyldt og sølvbeslagen i alle Ender«, det vilde passe bedst om
»der ogsaa fandtes en Fløjels Præst med højær
værdige Lader«; Hostrup »gjør ikke megen
Stads«, men snart føler man sig bragt til sæde
»som Herrens Smaa i en Vennebolig«. Hostrup
udgav to samlinger »Prædikener« 1866 og »Op
standelsen og Livet« 1883, samt »Folkelige Fore
drag« 1882.
Nederlaget i 1864 gjorde et dybt indtryk paa
ham, og han søgte at bygge et nyt sind op i folket
med en række sange, som kun sparsomt er nævnt
i litteraturhistorien, men deres værdi kan vanske
ligt udmaales. Han blev ungdommens og haabets
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forsanger. Han trøstede sønderjyderne med »Dan
mark, delt ved hav forinden«, og den næsten pro
fetiske lærkesang »Hvad synger du om«, der vir
kelig gik i opfyldelse ved Genforeningen. Han
kaldte paa den unge bonde med »Hel tungt han
efter sig foden drog« og paa de nordiske studen
ter med »Høje Nord, friheds hjem«, og navnlig
satte han sit haab til højskolen, som han skæn
kede en lang række sange: »Det, som lysner over
vangen«, »Vi fik ej under tidernes tryk«, »Er sko
len for andre end pilt og pog«, »Den trænger ind
til hvert et sted«, »Der, hvor vi stred og sang«,
»Jeg rutter med glædens og haabets ord«.
Pludselig dukkede han op igen som skuespilfor
fatter i 1881 med »Eva« om kvindesagen; det var
nok Elisabeths skyld. »Karens Garde« 1886 havde
ikke saa alvorligt et ærinde, men det havde lyst
spillet »Under Snefog« 1888, som er Hostrups
svar paa den megen tale om den frie kærlighed
og hans lovprisning af hjemmet. Herfra stammer
»Naar somrens sang er sungen«. I provisorieaarene greb han ind i politik og skrev grundlovs
sange, f. eks. »Er vor trældomstid forbi«, og slut
tede sig til partiet Venstre.
1881 tog han sin afsked paa grund af en hjer
neblødning og flyttede til Frederiksberg; han kom
sig dog igen og fortsatte med litterære arbejder.
1872 havde han udgivet »Sange og Digte fra tre
dive Aar«, 1884 fortsatte han med »Sange og
Digte fra de senere Aar« og hans »Efterladte
Digte« udkom 1893. Tilsidst var han næsten
blind, men arbejdede dog paa »Erindringer fra
min Barndom og Ungdom«, som udkom 1891, og
hans hustru fuldførte hans »Senere Livserindrin
ger« 1893.
Kræfterne aftog i efteraaret 1892 og han døde
21. nov. Han »gik roligt og mildt bort uden en
Trækning«, skriver hans hustru. Hun døde 10.
nov. 1903.
Hans eneste salme, »Julebudet til dem, der
bygge«, blev skrevet efter tunge sorger og efter
den sygdom, der nødte ham til at tage sin afsked,
se nærmere herom III,101 f. Det er den prøvede
mands tapre trøst til andre, at julebudskabet
giver »fred til at stride vor strid med mod«. Det
var det, han selv havde gjort, siden han i halv
tredserne gik ind i kampen.
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deriksborg Amt, 1912, 1-28. »Minder fra gamle
grundtvigske Hjem«, udg. af H. P. B. Barfod, III,
>923, 67-77.
Julebudet til dem, der bygge.
D 107.
HOVESCH, NICOLAUS, se DECIUS
HOVDEN, ANDERS
Der henvises til V, s. 252-255, hvor to af Hovdens
betydeligste salmer er anført, samt væsentlige træk
af hans biografi. Her tilføjes kun yderligere salme
historiske oplysninger.
Da Hovden allerede længe havde været kendt
som salmedigter, blev han 1916 medlem af den
komite, som paa grundlag af Gustav Jensens for
slag skulde udarbejde den nye salmebog (La
rev). Det syntes han ikke godt om. Det filigranarbejde at sidde og pille ved teksterne, var ikke
noget for ham. Men da det saa ud til, at forslaget
var blevet godkendt i 1920, væsentlig paa rigsmaal, opfordrede »Det norske samlaget« i 1921
Støylen, Hognestad og Hovden til at udarbejde
en rent nynorsk salmebog. De arbejdede hver for
sig og sendte arbejdet rundt til hinanden. Engang
imellem mødtes de og skiftedes til at læse op for
hinanden, faktisk fyldt af spænding ved spørgsmaalet, om nynorsken kunde tolke de store salme
digtere. De undredes over at se, at sproget slog
til. Somme tider slog Hovden i bordet og sagde
om det, de andre havde digtet eller oversat: »Det
er godt, det er et mesterstykke!« 1925 var arbej
det færdigt og blev sendt ind til godkendelse. Det
kom som en overraskelse for hele landet, og
mange tog det slet ikke alvorligt. Men regeringen
arbejdede hurtigt og autoriserede den nynorske
salmebog samme aar.
Her er 128 originale salmer af Hovden, hvortil
kommer hans oversættelser. Det laa vel ikke for
hans temperament at oversætte, at føle sig ind i
en andens tankeverden. Man ser det undertiden
med Brorson:
Hvad hjælper mange saar
og blodig skramme.
Det bliver hos Hovden til:

De nævnte »Erindringer« 1891-93. A. TopsøeJensen i BDL X, 618-25. Helge Hostrup: »Jens
Christian Hostrup« 1916. Breve fra og til C. Ho
strup, 1897. Georg Brandes: Saml. Skr. Danmark
II (2. udg. 1919), 316—34. H. Brix: »Danmarks
Digtere«, 1925, 326-31. »Fra Holberg til Chr.
Richardt«, udg. af Vilh. Malling, II, 1901, s. 198237. Paul V. Rubow: »Epigonerne« 1956, 34-43.
Højskolebladet 189a, nr. 48, 49, 51, 52. Fra Fre

Kva hj elper saar og slag
og blodig skalle.
Naar Brorson siger: »Begyndt er ikke endt«, over
sætter Hovden: »Ei vekkjing er kje nok«, hvilket
egentlig er noget andet. Ogsaa den stilfærdige Oldenburg maa tie, mens Hovden taler. Men
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»Grundtvigs høje og lyse toner og hans mange
kraftudtryk var netop noget for ham«, siger Blom
Svendsen, »her kunde han tage munden saa fuld,
som han lystede. Sammenligner man Hovdens
oversættelse af »Kirken den er et gammelt hus«
med originalen, er det som om man ser en far og
søn, som med forenede kræfter trækker i samme
klokkereb, saa det lyder ud over baade Norge og
Danmark.«
I hans originale salmer spiller han naturligvis
paa de strenge, som tidligere er nævnt. Det var at
vente, at han kunde skrive en fædrelandssalme,
og saadan er det. »Fagert er landet, du oss gav«
kappes nu med den ældre fædrelandssalme af
Blix, »Gud signe vaart dyre fedraland« om fol
kets kærlighed. Om hjemmet og det fjerde bud
har han skrevet »Aa Gud velsigne kvar og ein«,
hvori man sporer aanden fra Ps. 128, selv om per
spektivet er modsat, ændret fra »forældre-bøm«
til »bøm-forældre«. Om det tredie og største ho
vedpunkt, Gud, taler han som synderen, der klyn
ger sig til korset. Blom Svendsen siger, at Hovden
helst vil begynde og slutte alle sine salmer med
korsfæstelsen. Og det er rigtigt, at »Fademamnet
klaarest rodar Gjenom krossens store tjon«, som
Hovden siger i »Fyrehenget rivna sunder«. Men
det er ogsaa rigtigt, at »Hjelp me, Herre Krist, aa
strida« og »Di rettferd er min bunad« er skønne
udtryk for freden i Jesu navn. - Det, som her er
nævnt, er en forenkling; Hovden raader over et
stort register, og han har desuden sine præsteerfaringer at skrive paa. Med 128 originale salmer og
81 oversættelser er han blevet en af de store sal
medigtere i Norden.
Efter en række digtsamlinger i halvfemserne
(Sunnmøringen 1894, Sviv 1895, Heimhug 1896,
Tungalda 1897) slog den religiøse inspiration
igennem i »Bonden« 1900, en digtcyklus om bon
delivet, hvori han anbringer salmer i den livssam
menhæng, hvor de hører hjemme. Derefter strø
ede han salmer baade i sine egne bøger og i blade
og tidsskrifter, hvorfra han samlede dem igen i
følgende bøger:
»Salme og song«, 1905, med 50 salmer og 12
sange.
»Vert Ijos! Salmar«, 1914, med 87 salmer.
»Salmar«, 1920, med 196 salmer.
Nye salmer og omarbejdelser af de gamle
fremkom i Nynorsk salmebok 1925, og endelig
udkom
»Postludium« 1939 med nye salmer og oversæt
telser.
Anders Hovden døde den 26. nov. 1943, og
hans aske blev efter krigen ført til hjemsognet
Ørsta og begravet lige udenfor kirkedøren ved
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siden af hans fars grav. Blandt hans ni børn er
Øysten Hovden, der er præst og salmedigter som
sin far.
Anders Hovden: »Attersyn. 4. auka utgåve«, Oslo
1943. P. E. Rynning: »Salmediktning i Norge« II,
1954, s. 166-170. Blom Svendsen III, 103-115;
119-126. Samme i Præstefor. Blad 1948, s. 515-518.
Ivar Holsvik: »Salmediktere i våre salmebøker«,
Oslo 1950, s. 159-165. Monrad Norderval i »Kri
sten sang og musikk« I, Oslo 1962, sp. 947-956.
Christian Rynning i Concordia 1959, s. 103-104.
Peder Vagle i Condordia 1960, s. 2-6. Lars Aane
stad i Concordia 1962, s. 91-92. Norsk biogr. Lek
sikon VI, 370-74.

Anders Hovdens salmer, som er optaget baade i
La rev (L) og Nynorsk(N), 34 originale og 1
oversættelse. Men i Nynorsk alene er yderligere
optaget 94 originale og 80 oversættelser.
Dei stille i landet som gjer si gjer.
L660. N588.
Det er so tungt for fatigmann.
L 565. N. 443.
Det sterkaste av alle ord.
L 277. N 216.
Di rettferd er min bunad.
L510. N395.
Du som tendra sol og stjerne.
L 882. N 471.
Du strider trøytt og mod.
L485. N371.
Eg lét att mine trøytte augnekvarmar (M. Jochumsson).
L828. N. 661.
Eit ord, eit lite vyrdlaust ord.
L 268. N 212.
Fagert er landet du oss gav.
L 795. N 615.
Fred paa jordi! er det ord.
L 854. N 87.
Fraa Jesu kross med klaara.
L 614. N 485.
Fyrehenget rivna sunder.
L 323. N 256.
Han kom so hjartesaar og still.
L 188. N 156.
Herre, frels, me under gjeng.
L 200. N 163.
Herre Gud, send hjelp og naade.
L 869. N 607.
Her starvar syskinflokken vaar.
L 498. N 379.
Hjelp! Herre hjelp meg, sjaa, no gjeng eg under
L617. N482.
Hjelp meg, Herre Krist aa strida.
L 64. N 43.
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Høyr kor kyrkjeklokka lokkar.
La 12. N 3.
Høyr ordi djupt or kjærleiks grunn.
L 314. N 243.
Jesus deg møter aalvorleg og kjærleg.
L 373- N 29°Kom inn og legg deg ved min barm.
L 654. N 292.
Kvart skal me vel gaa.
L 645. N 360.
Lat meg faa fara burt i fred.
L 144. N 120.
No kverv den glade barndomstid.
L 683. N 542.
Paa kne fremfor Gud i Jesu namn.
L 818. N 132.
Reis deg, Herre, i ditt veide.
L 250. N 198.
Sjaa verdi er full utav freisting og faare.
L 589. N 211.
Soli hev sitt same lag.
L 452. N 347.
Timen er komen.
L 293. N 228.
Um du av synd og skam er sprengd.
L 688. N548.
Vert Ijos! det er det store.
L 136. N 112.
Vaar siste seng me reider.
L 740. N 583.
Aa Gud velsigne kvar og ein.
L 855. N 637.
Aa, hev du høyrt den graaten saar.
L 551- N 430.

HOW, WILLIAM WALSHAM
W. W. How blev født 13. dec. 1823 i Shrewsbury
i det vestlige England som søn af den irskfødte
sagfører William Wyberg How. Han gik i den be
rømte skole i Shrewsbury og studerede teologi
paa Wadham College i Oxford, hvor han 1845
blev bachelor of arts. Aaret efter blev han ordine
ret og ansat som kapellan ved St. George’s kirken
i Kidderminster, og 1848 kom han til »Holy
Cross« kirken i Shrewsbury. 1851 blev han sogne
præst i Whittington i St. Asaph stift paa grænsen
mellem England og Wales. Alle de nævnte byer
ligger i denne egn. I dette landlige embede blev
han 28 aar og blev efterhaanden forfremmet til
provst 1853 °.? kannik ved domkirken 1860, hvil
ket ikke var noget embede men en ærestitel.
Der var paa denne tid i England en stærk mod
sætning mellem den højkirkelige Oxfordbevæ-
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gelse, som How havde lært at kende i studenterti
den, og de lavkirkelige evangeliske samfund, som
folk mest sluttede sig til i hans sogn. Han tog ikke
del i denne strid, men foreholdt altid den ene
parts dyder for den anden part og lagde mere
vægt paa det, der forenede, end det, der skilte. To
gange sagde han nej til en bispestilling for at
blive i sit sogn, hvor han da ogsaa fik de meget
forsømte kirkelige forhold bragt i orden. Desuden
fik han tid til et meget stort forfatterskab.
Endelig i 1879 lod han sig flytte fra sit landem
bede til Londons East End, hvor han blev sogne
præst ved »St. Andrew’s Undershaft« og tillige
indviet til suffraganbiskop (underbiskop) for East
End med den mærkelige titel »Biskop af Bedford«. Han blev elsket for sin godhed og sit opof
rende arbejde blandt de fattige og fik mange ven
lige øgenavne, de fattiges biskop, folkets biskop
eller omnibus-biskoppen, men den titel, han satte
mest pris paa var »børnenes biskop«. Paa hans
embedes bispestav stod ordene »Pasce verbo,
pasce vita«, du skal vogte dem og føde dem med
dit ord og dit liv. Det var det, han gjorde.
Han afslog at blive biskop i Manchester 1885,
men i 1888 gik han endelig ind paa at blive bi
skop i Wakefield, et nyt embede, der var oprettet
i en egn med mange fabriksbyer, fuld af røg og
snavs. »Der er ikke en have i hele mit stift, hvor
jeg kan plukke en blomst uden at blive sort paa
fingrene«. Her viste han den samme iver og dyg
tighed med hensyn til at lede og sætte paa plads
og bringe orden i et nyt stifts organisation. Han
fik tilbud om bispestolen i Durham, en af de fine
ste i England, men svarede premierministeren, at
han ikke kunde lade sine medarbejdere ene om
opbygningen i Wakefield, og han manglede baade
personlige evner og akademiske grader til en saa
fremtrædende stilling. Det siges, at han har en
gelsk rekord med hensyn til at sige nejtak til
bispeembeder. Han blev altsaa i Wakefield til sin
død 10. aug. 1897.
Blandt hans værker maa nævnes »Commentary
on the Four Gospels« (udgivet af S.P.C.K., dvs.
»Society for Promoting Christian Knowledge«);
»Plain Words«, fire serier; »Plain Words for
Children«; »Pastor in Parochia«; »Lectures on
Pastoral Work«; »Three All Saints Summers, and
Other Poems«. Dertil kommer mangfoldige præ
dikener.
»Psalms and Hymns, Compiled by the Rev.
Thomas Baker Morrell . . . and the Rev. William
Walsham How« 1854, et samarbejde mellem en
kongregationalist og en statskirkemand, indehol
der en del af How’s egne salmer. En ny og forø
get udgave af denne bog kom 1864, og et »Sup-
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piement« blev tilføjet 1867. Andre af hans salmer
fremkom i »S.P.C.K. - Church Hymns« 1871, og
i »S.P.C.K. - Children’s Hymns« 1872. En samlet
udgave af hans verdslige og kirkelige poesi udkom
1886 under titlen »Poems and Hymns«.
Biskop How’s digtning er præget af en fin sans
for verset. Dertil kommer, at han med jævne og
ligefremme ord griber fast om tanken og ofte formaar at kaste et uventet varmt lys over kendsger
ninger og enkeltheder. Han kan male fine bille
der, men de salmer, som særligt har grebet kir
ken, er de enkleste, de mest direkte og praktiske.
Ca. 50 af hans salmer kom i brug.
Blandt dem maa i første række nævnes »For all
the Saints, who from their labours rest« (opr.:
For all Thy Saints) fra 1854. Om den sagde en
engelsk hymnolog nogle faa aar efter: Det er en
af de kommende »standard« hymner i den engel
ske kirke. Med Soderbloms svenske oversættelse
som mellemled er den oversat til dansk, se »For
alle helgen, som i Kristi tro«, I, 386 ff. Endvidere
maa nævnes »Soldiers of the Cross, arise«, som
blev oversat af Gustav Jensen og fremkom i Me
nighedsblad for Kristiania 1912 og hans »Forslag
til en revideret Salmebok for den norske Kirke«
1915, optaget i La rev 750, »Korsets stridsmenn,
frem på vakt«. Inspiration fra den samme salme
og muligvis andre af How ligger ogsaa bag »Så
mørk en natt ut over jord«, hvor de tre første vers
er oversatte og det sidste frit tildigtet af Gustav
Jensen. Salmerne »O Jesu, Thou art standing« og
»We give Thee but Thine own« mangler i reglen
ikke i engelske salmebøger. Meget udbredte er
ogsaa »O Word of God incamate«, »This day at
Thy creating Word«, »Who is this so weak and
helpless«. Af hans salmer for bøm maa nævnes
»It is a thing most wonderful« og »Come, praise
your Lord and Saviour«.
Julian 540. Ryden 414—17. Hugh Martin 114—17.
Haeussler 727-8' Norman Mable 101—03. Canon
Duncan: »Popular Hymns, Their Authors and
Teaching«, London u. a., s. 265-74. Lovgren II,
179. Emil Liedgren: »Den andliga sangen på anglosaxisk mark«, Stockholm 1927, s. 100. Lars Aane
stad i Ksm I, sp. 958-60.

For alle helgen, som i Kristi tro.
Sv 147. D 65g.
Korsets stridsmenn, frem på vakt.
La rev 750.
(Så mørk en natt ut over jord).
La rev 781.

HRABANUS: Se Rabanus Maurus

HUBERT, CONRAD
Conrad Hubert (Huber, Huober Humbert) blev
født 1507 i Bergzabem i Pfalz, i det forhenvæ
rende hertugdømme Zweibriicken, hvor hans
fader Martin Hubert var haandværker. Han gik i
skole i Heidelberg og studerede fra 1526 teologi
ved universitetet i Basel, hvor Oecolampadius,
Basels reformator, optog ham i sit hus som famulus. Da han var færdig med sine studier kunde
Oecolampadius anbefale ham som »en from ung
mand med et venligt og godt væsen«.
Han blev ansat hos Martin Bueer, Strassburgs
reformator, som var præst ved Thomaskirken og
en god ven af Oecolampadius. Som diakon ved
Thomaskirken stod han trofast ved Bucers side i
18 aar og tilegnede sig ganske hans tanker og kir
kelige indstilling, som blandt andet gik ud paa at
mægle mellem Zwingli og Luther, der var uenige
om nadveropfattelsen. Bueer mente, at denne en
kelte forskel ikke burde skille de to evangeliske
retninger, og bestræbte sig for at nærme dem til
hinanden og finde en formel, som begge kunde
tiltræde.
Hubert var Bucers medhjælper, tjener og skri
ver; mesteren havde nemlig en ulæselig haand
skrift og disciplen en meget sirlig. Tillige samlede
Hubert fra nær og fjern bidrag til en latinsk sal
mesamling for den studerende ungdom. Om sjæ
lesorgen og hele arbejdet skrev Bueer til Ambro
sius Blaurer: »Jeg besøger de pestsyge, hvorved
min Conrad Huber med utrættelig troskab hjæl
per mig som i alle andre maader, saa det oversti
ger hans kræfter, - hvad siger jeg, nej ikke »mig«,
men hele den herværende kirke understøtter han,
det fortræffelige menneske. Det samme gælder
hans kone, som træder i moders sted for de tre
bøm, jeg har tilbage.«
Da det evangeliske parti i Tyskland havde lidt
nederlag i slaget ved Miihlberg 1547, udsendte
Karl V sit store Augsburger-Interim 1548, som
protestanterne skulde rette sig efter (se ogsaa
under Agricola). Det vilde Bueer ikke skrive
under paa, og da Strassburg for hans skyld kom i
fare, forlod han byen 1549. Mange vilde geme
give husly for den berømte reformator, ogsaa
Danmark, men han valgte England og døde som
lærer i Cambridge 1557. Under Maria den blo
dige blev hans lig gravet op og brændt, men Eli
sabeth hædrede hans minde med et gravmæle.
I Strassburg blev en skarpere luthersk retning
eneraadende, og Hubert kom i vanskeligheder,
fordi han holdt usvigelig fast ved Bucers tanker.
Den stille, sagtmodige mand blev ofte anklaget
for Zwinglianisme. Han blev nægtet adgang til
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nadveren af sin sognepræst. 1562 blev han ud
stødt af kirkekonventet, og 1563 blev han afsat
fra sit embede. Han fik blot lov at virke som fri
præst ved nogle aftengudstjenester og lejlighedsvis
som vikar, men uden nogen sjælesørgergeming og
fast forbindelse med menigheden. Han havde
ogsaa personlige sorger. 1559 blev hans hustru
blind, og 1568 mistede han sin formue.
Han søgte med ufortrøden kærlighed til Bueer
at samle og udgive dennes samlede skrifter i 10
bind, men de teologiske modstandere prøvede
med alle midler at hindre det. Det lykkedes ham
kun at faa udgivet første bind, væsentlig med
stof, som han havde faaet fra England. Han skrev
fortalen dertil den 23. febr. 1577, men han døde
et par maaneder senere, den 13. (eller 23.) april.
Bueer udgav 1541 en stor salmebog, ved hvil
ken Hubert var hans medhjælper. 1545 udkom
»Ein New Auserlesen Gesangbiichlin« med Bu
cers fortale. Her fandtes Huberts salme »Allein
zu Dir, Herr Jesu Christ«, som blev oversat til
dansk af Hans Thomissøn, se »Til dig alene,
Herre Krist«, V, 28 ff. I de mange lande, hvor
denne salme bruges ved skriftemaalet, forbereder
man sig til altergangen hos den mand, som de
strassburgske lutheranere nægtede nadverfælles
skabet. I den samme salmebog fremkom »O Gott,
du hochster Gnadenhort«, som Landstad over
satte til norsk, »O Gud, af Naade rig og stor«. De
er begge bevaret i de tyske salmebøger indtil nuti
den og optaget i EKG. Man kender kun 6 salmer
af Hubert.
Han havde hjulpet Bueer med salmebogen
1541, men senere fortsatte han paa egen haand.
1560 udsendte han den i en ny udgave og ny
form. »Das Gros Kirchen Gesangbuch« er en foliobog med 220 blade »af uforlignelig skønhed«,
som Wackemagel siger, og Koch nævner en ny
pragtudgave af samme bog fra 1572, ligeledes
besørget af Hubert.
En berømt salme, der er oversat til mange
sprog, og maaske verdens smukkeste salmebog er
ikke nogen ringe arbejdsfrugt af en mand som
Hubert, der ikke var nogen banebrydende aand,
men en beundrende og trofast tjener for en, som
var større.
Koch II, 106-11. Handbuch 75-6 og den der an
førte litteratur. Kulp 141, 402. KulpBF 143, 166.
Skaar I, 51-54, 79. Wackemagel: Bibliographie,
s. 201, 295-6.
Allene til dig Herre Jesu Christ (Thomissøn)
Th 183. Æ 213. K. P 294. Gb 43.
Hauge 24.
Til dig, til dig, o Jesu Christ.
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E 128.
Til dig alene, Jesu Christ.
MB 362. R 440.
Til dig alene, Herre Christ.
rt2.954- N329. KH502. D446.
La 16. La rev 686.
Til deg aaleine, Herre Krist (Hovden)
Nynorsk 543.
O Gud, af Naade rig og stor (Landstad)
La 22.
O Gud, på nåde rik oc stor.
La rev 5.
Vaar Gud, av naade rik og stor (Støylen)
Nynorsk 12.

HUS, JAN (JOHAN)
Jan Hus blev født i Husinec, en lille by i det syd
vestlige Bohmen, og har faaet navn efter sin fø
deby. Efter traditionen er han født 6. juli 1369,
men nu mener man, at det enten var et par aar
før eller senere.
Hans fader var en fattig vognmand eller land
mand. I skoletiden maatte han synge for dørene
for at faa føden. Han studerede i Prag, hvor han
1393 blev baccalaureus i de frie kunster, aaret
efter i teologi. 1396 blev han magister, 1401
dekan ved det filosofiske fakultet og 1402 univer
sitetets rektor. 1400 lod han sig ordinere til præst
ved Bethlehemskapellet, som en rig købmand
havde bygget, for at der kunde holdes gudstjene
ste paa tjekkisk. Dermed var Hus gaaet ind i en
national-kirkelig bevægelse og blev snart den
store folkefører.
Siden 1382, da kong Wenzels søster Anna var
blevet gift med Richard II af England, var der
opstaaet en kulturel forbindelse mellem England
og Bbhmen. Derved havde Hus stiftet bekendt
skab med Wyclifs filosofiske skrifter og havde følt
sig tiltalt af dem, men 1401 eller 1402 kom hans
ven Hieronymus (se II,18) hjem fra England
med Wyclifs teologiske skrifter, og de vakte en
stor og varig bevægelse ikke blot hos Hus, men
mange andre. Derved kom en religiøs, antipavelig
strømning til at gaa haand i haand med den nati
onale ogsaa i Bbhmen.
Med ærkebiskop Zbynecs billigelse angreb Hus
1403 valfarterne til den blødende hostie i Wilsnack, og da det viste sig, at miraklet var svindel,
blev det forbudt 1405. I sine tjekkiske prædikener
angreb Hus præsternes forargelige liv, hvorved
ærkebiskoppen blev mere betænkelig. Kongen
vilde have ærkebiskoppen til at skride ind mod
kætteri, men til at være neutral med hensyn til
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det kirkelige skisma; der var paa den tid to, snart
tre paver, som bandlyste hinanden, og hver havde
sine tilhængere blandt fyrsterne og kardinalerne.
Men biskoppen og de tre fremmede »nationer«
ved universitetet holdt paa Gregorius XII, hvori
mod bohmeme vilde følge kongens neutrale linj'e.
Kongen lod sig derved bevæge til at give boh
meme større stemmeret, og i vrede derover ud
vandrede 5000 studenter og professorer fra Prag
og gmndlagde 1409 et nyt universitet i Leipzig.
Hus blev atter rektor ved det nu rent tjekkiske
universitet. Kongen paaskønnede ham, dronnin
gen hørte hans prædikener og gik til skrifte hos
ham.
I 1410 forlangte pave Alexander V alle Wyclifs
skrifter udleveret. Hus og universitetet appelle
rede til pave Johannes XXIII (siden slettet af pa
velisten), men ærkebiskoppen samlede dog 200 af
de kætterske bøger og lod dem brænde i sin borggaard og satte appellanterne i band. Byen kom i
oprør, og Hus holdt voldsomme prædikener med
borgemes dundrende tilslutning. Han blev stæv
net til Rom, men blev hjemme, og der blev lagt
interdikt paa Prag. Ærkebiskoppen døde 1411,
uden at noget var afgjort.
Foranlediget af politiske stridigheder satte Jo
hannes XXIII en stor afladshandel i gang. Hus
talte imod den, men her vilde teologerne paa uni
versitetet ikke følge ham. Da en folkehob brændte
den pavelige bulle, kom det til blodige urolighe
der. Bandstraalen blev fornyet, og denne gang var
den effektiv. For byens skyld opfordrede kongen
Hus til at rejse og tage ophold paa borgen Kozé
hrådek, der blev som et Wartburg for ham. Her
oversatte han Wyclifs bog »De ecclesia« og skrev
en postille.
Man kan sammenfatte det standpunkt, som Hus
var naaet til, omtrent saaledes: Han bekæmpede
dyrkelsen af helgener og relikvier. Han angreb
ikke blot gejstlighedens usædelighed, men ogsaa
selve cølibatet. Han hævdede, at pavedømmet var
ukristeligt. Bibelen maatte være den eneste rette
snor. Kirken bestod af de mennesker, som Gud
havde forudbestemt til frelse. Med hensyn til nad
veren holdt han i modsætning til Wyclif fast ved
transsubstantionen, men krævede nadveren uddelt
under begge skikkelser, og kalken blev derfor husittemes særlige symbol og bannermærke.
Bevægelsen mundede tilsidst ud i, at Hus
skulde have sin sag for paa konciliet i Konstanz.
Han rejste frivilligt i tillid til, at han fik lov at
forsvare sin sag, og han fik frit lejde af kejser Si
gismund. Tre riddere fulgte med som hans be
skyttere. Han boede en kort tid i et privat hus,
hvor han holdt messe for sine venner, men det
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blev forbudt, da en kætter ikke maatte holde
messe. Under foregivende af, at han havde for
søgt at flygte, blev han af de ledende kardinaler
kastet i fængsel i benediktinerklostret. Senere blev
han flyttet til et taam udenfor byen. Samme sted
anbragte man senere pave Johannes XXIII, da
han var blevet afsat, var flygtet og fanget igen.
Da kejseren ankom til konciliet og hørte, at
Hus var fængslet, blev han rasende, men han var
bundet af politiske hensyn og faldt til føje; man
behøvede jo heller ikke at holde ord overfor en
kætter.
Der blev ikke tale om nogen teologisk drøftelse,
som Hus havde haabet, det var blot et spørgsmaal
om at tilbagekalde eller ej. Nogle af beskyldnin
gerne var falske. Men han svarede, at han ikke
kunde tilbagekalde, hvad han ikke havde sagt, og
han vilde ikke tilbagekalde, hvad han havde sagt
og skrevet, for det var sandheden.
Baalet ventede ham 6. juli 1415, men først
skulde han degraderes. Han blev iført præsteskrud og fik kalken i haanden, hvorpaa man
under forbandelser rev det hele af ham. I stedet
satte man paa hans hoved en høj, spids paphat,
hvorpaa der var malet sorte djævle og skrevet:
Hic est hæresiarcha!
Derefter blev han overgivet til den verdslige
magt, »thi kirken tørster ikke efter blod«, og gen
nem en larmende menneskemængde blev han ført
til baalet. I sidste øjeblik blev han atter spurgt,
om han vilde tilbagekalde, men han svarede, at
han kun havde lært og talt sandheden. Da flam
merne slog op om ham, hørte man ham raabe:
»Kristus, forbarm dig over mig!« Straks efter lød
de samme ord, og tredje gang: »Kristus, du som
er født af jomfru Maria . ..«, saa kvalte røgen
hans stemme. Han udaandede »efter saa lang tids
forløb, som det varer hurtigt at sige to eller tre
paternostre«.
De katolske hymnologer Dreves og Blume siger
om ham: »Den personligt retskafne mand, der
stædigt fastholdt sine ideer, taalte eksekutionen
med en heroisme, der var en bedre sag værdig.«
I Bethlehemskapellet holdt Hus gudstjeneste
med salmesang paa modersmaalet. Han digtede
og oversatte salmer paa tjekkisk. To af sine sal
mer skrev han baade paa tjekkisk og latin. Den
ene begynder »Vivus panis angelorum«; det er en
nadversalme, som skulde være nok til at vise, at
han ikke benægtede transsubstantionen. Den
anden er den berømte »Jesus Christus, nostra
sålus«, hvor de første 8 vers, som er anført 111,67
ff, danner et akrostikon paa hans latinske navn
Johannes; maaske er de to sidste vers senere tilfø
jet. Luther bearbejdede salmen meget frit, »Jesus
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Christus, unser Heiland«. Den er bevaret i salme
bøgerne mange steder i verden.
Dreves og Blume I, 452-54. Koch I, 155-50.
Handbuch 27, KulpBF 154. Fr. Nielsen: Haand
bog i Kirkens Historie, II, 874-84. Rich. Teislev:
»Reformatoren Jan Hus og hans vej til bålet«, 1965.
Lechler: »Johann Hus«, 1890. Liitzow: »The Life
and Times of Master J. Hus«, 1909. J. Loserth:
»Hus und Wiclef«, (2. udg.) 1925. Franz Strunz:
»Johann Hus, Sein Leben und sein Werk«, 1927.
H. Scharling: »Johan Hus« (ikke biografi, men dra
ma paa vers, udg. 1909 i »To Skuespil«).

Jesus Christus er vor salighed.
Messeembedet. M29. M33,78. Tv 119. Th
128. K. P 202.
Jesus Christ, vor Saliggiører. Æ 245.
Jesus Christus er til stede.
RTi,7i6. N 20. KH 376. D 420.
Jesus Krist, vor Hjælp, er kommen. La 308.
Jesus Christ, vor Frelser kjære. Hauge 169.
Jesus Kristus er vaar frelsa. Nynorsk 231.

HYGOM, PEDER (JACOBSEN)
Peder Hygom blev født 28. nov. 1692 i Hygum,
Frøs herred, 15 km øst for Ribe, som søn af sog
nepræsten,
senere
provst
Jacob
Hygom
(1657-1754) og Karen Jensdatter Buch (ca.
1657-1737), som var præstedatter fra Skanderup.
Han blev opkaldt efter sin farfader, som ogsaa
havde været præst i Hygum, fik sin første under
visning i hjemmet og blev i sit tolvte aar sendt til
præsten Peder Woldike i Sommersted. Denne,
som havde været konrektor i Haderslev, oprettede
i præstegaarden en privat, højt berømmet, latin
skole, hvorfra Peder Hygom 1710 kom til Køben
havns universitet. Skønt hans studier 1711 blev
afbrudt et aar af pesten, fik han teologisk eksa
men 1714. I de sidste studieaar sluttede han et
varmt venskab med Broder og Hans Adolph Bror
son.
Efter et kort ophold i hjemmet studerede han
godt et aar i Kiel og blev 1718 kapellan hos prov
sten Christen Wellejus (1657-1730) i nabosognet
Lintrup, med hvis datter Karen han blev gift i
december 1719. Han efterfulgte svigerfaderen
som sognepræst i Lintrup 1730. Men da hans
fader i 1732 kom til at trænge stærkt til hans
hjælp, opgav han sit sognekald og blev kapellan i
Hygum. Hans pietistiske bods- og omvendelses
prædikener medførte baade vækkelse og moralsk
forbedring, men ogsaa en heftig modstand. Biskop
Anchersen i Ribe hørte i januar 1735 rygter om
hans vranglærdom og bad om en forklaring, men
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blev fuldt tilfredsstillet ved et forstandigt brev fra
Hygom og en personlig samtale. Kort efter kom
der imidlertid en formel klage fra nogle af bebo
erne, som nævnte, at Hygom paa prædikestolen
bad for nogle, som han kaldte omvendte, »men
derimod os i de vestre byer, Fæsted og Harreby,
kalder han de af Sodoma og Gomorra, og siger,
der er ikkun en eneste Loth derudi«; han havde
desuden sagt, at Luthers lærdom havde været
nedgravet.
I anledning af denne klage afgav Hygom en
udførlig erklæring, der er et godt eksempel paa pi
etismens lærestandpunkt og desuden blottede kla
gernes misforstaaelser. Men da der nu var klaget,
maatte der holdes visitats. Efter fire timers eksa
mination i skolen og prædiken i kirken, spurgte
biskoppen præst og menighed, om nogen havde
noget at klage over, og de to partier blev saa iv
rige, at de løb ud af kirkestolene, og det trak op
til tumult. Biskoppen talte dem strengt til og fik
ro, og det viste sig da, at klagerne især drejede sig
om den bodskamp, som maatte gaa forud for om
vendelsen (har du været i Helvede? har du ople
vet den salige fortvivlelse?). Men det var jo blot
det samme, sagde biskoppen, som man plejede at
kalde pønitense, sand anger og ruelse. Klagerne
fik en alvorlig irettesættelse og Hygom en lille
advarsel mod at bruge fremmede talemaader,
»hvilket den ærlige Guds Mand med al Venera
tion og Taksigelse strax fandt sig udi«, hvorefter
»vi alle med glade Hjerter hjemginge af Kirken
til hans Hus.« Saaledes har biskoppen selv refere
ret det.
Aaret efter blev Hygom sognepræst ved Vor
Frue kirke i Aarhus og provst for Ning herred,
men allerede 1737 blev han stiftsprovst i Aalborg,
maaske paa foranledning af Broder Brorson, der
lige var blevet biskop, og 1738 blev han udset til
biskop i Akershus stift, men inden han kunde til
træde dette embede, blev han biskop i Aarhus.
I dette embede var han ivrig for indførelsen af
Pontoppidans forklaring. Han visiterede flittigt i
stiftet og stod i livlig forbindelse med generalkirkeinspektionskollegiet, saa dette havde klar over
sigt over alt, hvad der foregik. Men han havde
det besværligt med den ortodokse stiftsprovst Fr.
Nannestad, der stadig kritiserede hans pietistiske
virksomhed, saa Hygom maatte irettesætte ham
og siden desuden klage over ham til generalkirkeinspektionskollegiet. Nannestad havde dog en saa
dan position, at der ikke kom noget ud af klagen.
Hygoms erklæring til biskop Anchersen, hans
tjenstlige indberetninger og mere eller mindre
private breve viser os, at han havde en solid teo
logisk lærdom og var en dygtig embedsmand.
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Over for sine præster havde han et varmt hjerte,
som tog del i deres ve og vel. Han fik to gange til
bud om den teologiske doktorgrad, men afslog det
mærkeligt nok. Han døde 8. juni 1764 i Aarhus.
Hans hustru fulgte efter 26. maj 1767.
Noget egentligt forfatterskab har han ikke efter
ladt sig. Hans navn er i salmehistorien knyttet til
»Jesus, din søde forening at smage«, som Liber
daticus i Lintrup sogn siger, at han har forfattet.
Det er nok rigtigere at antage, at han har oversat
den. Der er endda en svag mulighed for, at det
ikke er hans oversættelse, der blev optaget i P og
dermed gik videre til de følgende salmebøger. Se
nærmere om disse problemer ved omtalen af sal
men i III,i5 ff. Men ved det billede, man faar af
Hygoms liv og hans teologiske stade og hans evne
til klart og varmt at give udtryk for sin tro, styr
kes tilliden til, at han i hvert fald har formet sal
mens danske tekst.
Bjørn Komerup i DBL XI, 54 f. Skaar I, 709-15.
Kirkehist. Saml. 3, IV, 630-31; 3, V, 706-10; 4, I,
499-551 °g 604-20 (H. F. Rørdam); 4, III, 821;
5, IV, 781-85 og 796-98. Aarbøger udg. af Histo
risk Samfund for Aarhus Stift X, 1917, 95-107.
P. Poulsen IV, 117—22.

Jesus, din søde forening at smage.
P 377. Gb 335. MB 423. ET 562. R 336.
KH374. N 290. D419.
La 310. Hauge 164. La rev 296.
Jesus, eg hjarteleg lengtar aa smaka (Blix).
Nynorsk 234.

HØYER, LUDVIG MARIUS THEODOR
L. Høyer blev født 20. maj 1815 paa Christians
havn, Overgaden oven Vandet 192, som søn af
koffardikaptajn Søren Høyer og hustru Christine,
født Andersen. Faderen sejlede i Kinafarten. Om
Høyers barndom og ungdom vides intet, men som
bogbindersvend kom han til Rønne, antagelig i
trediverne. Snart efter blev han selvstændig bog
binder og efterhaanden en af byens kendte bor
gere. Med sine briller mindede han i det ydre om
digteren Henrik Hertz.
Ved mange lejligheder optraadte han som dig
ter og som taler, og han var navnlig en habil
amatørskuespiller. I aarene 1839-80 optraadte
han 163 gange paa Rønne teater. Lokalhistorike
ren dr. Kabell har kun set Høyer i gamle roller,
som han kunde udføre baade morsomt og stem
ningsfuldt, men tidligere spillede han ogsaa
yngre, ogsaa elskerroller.
Han var gift to gange, den første gang paa sin
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fødselsdag 20. maj 1853 med Christiane Laurine
Amalie Marckmann, født i Assens 10. juli 1826,
datter af godsforvalter og prokurator Vilhelm
Marckmann og hustru Sigrid Cathrine Hedvig, f.
Grønvold. Men lykken varede kun kort; hustruen
døde 4. juni 1854, 27 aar gammel, og efterlod sig
en datter Laura Sigrid Vilhelmine Høyer, født 4.
maj 1854, døbt paa moderens dødsdag; hun ar
vede faderens skuespillertalent; som ung pige op
traadte hun mange gange paa Rønne Teater i aa
rene 1875-83.
Anden gang blev Høyer gift 4. nov. 1865 med
en enke efter apoteker Fischer i København, Elise
Beate Charlotte, født Amdrup, 53 aar gammel.
De blev siden skilt.
Han debuterede som digter med »Prolog, Sang
og Epilog, skrevne for Rønne Haandværker-Sangforenings Concerter (Sælges til Fordeel for Asylet
i Rønne)«, Rønne 1846. Hæftet blev anmeldt i
Nordisk Litteratur-Tidende, »ikke blot fordi det
sælges i et velgørende Øjemed, men ogsaa fordi
disse fordringsfri Smaadigte aande et frisk Liv,
som saa meget desto mere fortjener at paaskønnes, naar det træffes i de Stænder, som man alt
for meget er vant til at betragte som staaende
udenfor Dannelsen og Literaturen«. Høyer havde
her betegnet sig som bogbindersvend. Ogsaa bla
det Den Frisindede pegede paa det gode formaal,
men sagde, at skriftet »ogsaa ved sit eget gemyt
lige, fordringsløse og poetiske indhold vilde finde
anerkendelse.«
I paasken 1848 udgav han en sang »Til Dan
marks faldne Krigere - skreven til en Melodi af
Weyse«, Kjøb. 1848. Den begynder »Opstandne
Brødre! Vi en Hylding bringe« og blev solgt til
fordel for de efterladte.
1847 hilste han med sang kronprinsen velkom
men til Bomholm, »Velkommen Prinds til Vese
tes 0«, og 27. juli 1851 bød han højstsamme vel
kommen som konge, »Kong Fredrik stod ved
Danmarks Roer«. Saaledes fortsatte han med at
besynge officielle begivenheder, f. eks. kronprins
Frederiks bryllup med den svenske prinsesse Lou
ise 28. juli 1869, »I Nordens trende Riger der
klinger Højtidssang«, eller hans emne var lokale
begivenheder som en skyttefest i Almindingen
1869, »Bøssen paa Nakken! Lærken i Frakken!«,
eller indvielsen af Bomholms Højskole i Østermarie 8. nov. 1870, »Gud vor Fader, i dit Navn«.
Nogle faa af disse sange er i særtryk opbevaret
paa Centralbiblioteket i Rønne, andre kan ople
des i de lokale aviser.
Ludvig Høyer døde 27. sept. 1883 og blev be
gravet fra Rønne kirke. Hans første biograf C. J.
Hagemann siger, at bladene ikke med en linje
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omtalte »denne brave og evnerige Mands Liv og
Virke. Det var ikke Skik i hin Tid. Men nu - paa
50-Aars Dagen for hans Død - vil vi med disse
Linjer mindes den gamle Haandværker - Digte
ren, Skuespilleren og Taleren fra forr i Tider.«
Naar Høyer skal nævnes i salmehistorien, skyl
des det et enkelt lille arbejde, »Aandelige Sange.
Frit efter det Svenske ved L. Høyer. København.
I Commission i A. F. Høsts Universitetsboghan
del. Trykt hos J. H. Colberg i Rønne. 1855«.
I forordet giver forfatteren anvisning paa bru
gelige melodier, »hvis disse Sange, der med
Omhu og Kjærlighed, ledet af en christelig glad
Livsanskuelse, ere, deels frit oversatte, deels om
arbejdede efter det Svenske i de oprindelige Versemaal, skulle blive afsungne i Hjemmet eller i
gudelige Forsamlinger . .. Iøvrigt skal jeg med
Glæde see disse optagne i større Samlinger, da
det kun er mig om deres Udbredelse at gjøre ...«
Denne tilladelse har Jens Larsen straks benyttet
sig af i sine »Aandelige Sange til Guds Børns Op
byggelse«, 1856, hvor han bl. a. har optaget Høy
ers oversættelse af »Jeg er fremmed«, se 11,416 ff,
med et par ændringer og med tilføjelse af et vers,
hvorfor han blev betragtet som sangens oversæt
ter, indtil P. Poulsen opdagede, at det var Høyer,
og i det hele taget gjorde opmærksom paa dennes
»Aandelige Sange«. Der er da grund til at frem
drage saa meget som muligt til oplysning om
Høyer og til at undersøge hans sange.
Han skriver videre i forordet: »Lad mig kun
føje til, at dette lille Arbejde, som Hensyn til
Andre drev mig til, blev for mig selv, under Li
vets tungeste Sorg og Savn, en rig Kilde til Trøst
og Opvækkelse, til Troens Bekræftelse og aande
lig Sejer: Maatte disse Velsignelser følge det ud
iblandt Medbrødre!«
Han daterer fortalen »Rønne, Decbr. 1854«, og
det er da klart, at det er sorgen over hustruens
død, han hentyder til. Derfor begynder tilegnel
sesdigtet saaledes:
Til Dig, og til Hende, som hviler i din Favn,
Min Frelser! jeg vier disse Sange.
Hæftet indeholder følgende nummererede sange.
Signaturerne i parentes betyder: A: oversat efter
Ahnfelts sange. JL: jævnfør Jens Larsens Aande
lige Sange. IM: jævnfør Psalmer udg. af Kirkelig
Forening for den indre Mission i Danmark, aden
Samling, 1866. H: maaske original sang af Høyer.
1. Der kommer en Fremmed fra fjerne Land
(A,i. JL40. IM 724).
2. Ængstlige Hjerte, op af din Dvale (A8)
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3. Naar Mørke Din Fremtid omringer (A 23?)
4. Hvad end her i Verden bedrøver mit Bryst
(A4)

5. Vig ej fra mit Hjerte (A 2)
6. Tænk, naar engang den Taage er forsvunden
(Wexels omdigtet og udvidet i A n)
7. Aabent staaer Jesu forbarmende Hjerte
(A 14, JL33)
8. Glæde uden Gud ej findes (H?)
9. Naar vor Jord og Tiden selv forgaaer (A 10)
10. Jeg har en Ven, saa god og mild og herlig
(A 27. JL50)
11. Jeg er Fremmed, jeg er en Pilgrim
(A31. JL25. IM733)
t2. Ak! at i Synd vi drømme bort (H?)
13. O Land! de rene Aanders Land (A 12)
14. Giv Du, o Gud, at denne Stund (H?)
15. Tak, Fader, for den Nat, som svandt (H?)
16. Snart folder Natten ud sin Pragt (H? JL 49)
Foruden »Jeg er fremmed« bemærkes »Ængst
lige Hjerte, op af din Dvale«, som maaske ligger
til grund for Emilia Ahnfelt Laurins oversættelse,
Se V,237 ff. De er ens i flere vers, og hvor de er
forskellige, synes Høyers oversættelse at være den
bedste. Endvidere maa nævnes »Aabent staaer
Jesu forbarmende Hjerte«, som 1895 'com ind i
Hjemlandstoner 633, gik videre til IMS 61 og er
bevaret i den nye Hjemlandstoner 365.
Erslew Suppl. I, 897. Nordisk Literatur-Tidende
1846, 176. Den Frisindede 1846, 280. Fædrelan
det 1848, nr. 133, 1849, nr. 138. Bornholms Avis
1865, nr. 68; 1869, 90, 117; 1870, 133. C. J. Ha
gemann i Bornholms Tidende 27. sept. 1933. Jan
Nielsen i Jul paa Bornholm 1960, 19-20. Særtryk
af Sange paa Bornholms Centralbibliotek. Niels
Hansen: »Bornholmske Biografier«, udarbejdet i
1894-1907 (ms. paa 517 sider paa Bomh. Centralbibl.). Dr, Kabell: »Fra Rønne Dilettantcomedie.
De første 75 Aar«, særtryk af Bornholmske Samlin
ger 1906. Meddelelser fra sognepræst Jørgen Fa
bricius 18. febr. 1968. Vor Frelsers sogns Kirke
bog.
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim.
N 599. Sønderborg T 754. DT 918. D 646.
(Ængstede hjerte. D 515).
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INGEMANN, BERNHARD SEVERIN
B. S. Ingemann blev født 28. maj 1789 i Torkildstrup paa Falster som søn af sognepræsten, provst
Søren Sørensen Ingemann og hustru Birgitte
Swane.
Søren Ingemanns fader var købmand i Stege,
og slægten kan føres tilbage til Søren Pedersen
Ingemann, der var rektor i Stege og siden blev
degn i Store Magleby, hvor han døde 1669. Søren
Sørensen Ingemann blev født i Stege 22. maj
1735, var personel kapellan i Baarse og Beldringe
1770-74 og blev derefter sognepræst i Torkildstrup og Lillebrænde, 1782-97 tillige provst. Han
var en høj, kraftig mand, i teologisk henseende af
den gamle skole. Da hans ældste søn, Søren Lau
rentius engang var hjemme fra København, hvor
han lige havde smagt lidt paa den nye teologi, i
et selskab i en nabopræstegaard udviklede sin
uforgribelige mening om, at Jesus var en stor
lærer med sunde og rene moralprincipper, men
ikke Guds søn, rejste den gamle provst sig og
sagde med eftertryk: »Den, som fornægter Kristi
guddom, fornægter kristendommen!« Dermed var
samtalen sluttet. Han var nok lidt ensom blandt
de andre materialistiske eller blot moraliserende
præster, men des større var hans anseelse i menig
heden, og mange mente, at han kunde mere end
sit Fadervor. I hjemmet var han venlig, glad og
mild. Hans nabopræst, professor Glahn, gav ham
det vidnesbyrd, at han var en »sand Nathanael«.
Han døde 31. dec. 1799. Otto Grundtvig blev
hans efterfølger.
Birgitte Swane (1759-1809) var datter af skibs
kaptajn Lars Hansen Swane og Johanne Marie
Harboe. Han havde sejlet paa Kina og var en velstaaende mand og ejer af kirken i Torkildstrup.
Hans enke boede i præstegaarden og var den for
nemme Grandmama, husets dronning, eller i
hvert fald enkedronning, i hvis nærhed børnene
altid var paafaldende artige. Hun kørte i gallaka
ret med fire heste for, og i sine stuer havde hun
kinesiske borde, skabe, vaser og billeder, altsam
men saa eventyrligt, men ogsaa fjernt og besyn
derligt. Kinesiske tøndeagtige havestole af tykt

porcelæn blev sat ud i haven om sommeren, og i
særlig dejligt vejr tillige en høj kineserinde, malet
i legemsstørrelse paa pap. Det hændte, at gæster i
frastand tog hende for en fornem dame og hilste
ærbødigt paa hende. Saa morede børnene sig.
Birgitte Swane var 38 aar og ganske ungdom
melig, da Bernhard blev født, skønt han var hen
des niende barn. Hun havde et fint ansigt med
brune øjne og brunt haar. Han siger om hende, at
»hun hørte til de faa lykkelige Naturer, der be
vare det usynlige Guldæble, Paradisenglen giver
Barnet i Haand paa Vuggen«. Hun havde i sin
ungdom spillet paa fløjte, en sort ibenholtfløjte
med sølvknapper; den gemte nok paa minder, og
nu kom den sjældent frem.
Der var otte børn i hjemmet; den ældste datter
var tidligt død. Søren Laurentius, født 1778, blev
præst i Aarby ved Kalundborg, hvor han døde al
lerede 1813. Lars Swane (1779-1810) var den
muntre og kunstfærdige broder; han blev handels
mand og gift med Anne Lene Johanne Irgens,
som i sit andet ægteskab blev moder til digteren
Jens Christian Hostrup (s. d,). De to næste søn
ner Hans og Christian gik ligeledes til handelen.
Ingemann nævner ikke navnene paa sine tre sø
stre, men siger, at den ældste var rolig og besin
dig, den anden buttet og livsglad, den tredje al
vorlig og inderlig, en jordisk-jomfruelig skønhed.
Den buttede, som stod Bernhard særlig nær, hed
Bolette Franciska; hun blev siden gift med Niels
Christian Spur, som havde været huslærer hos
dem, og blev præst i Hem-Sem, hvor han døde
1817. Bolette overlevede ham mere end 50 aar.
Den lille hvidhaarede og fregnede Bernhard
tumlede sig i den store have og de nærmeste om
givelser. Han kom til at staa paa god fod med na
turen. Fuglene, storken paa bondens tag, og sneg
len, der med huset paa ryggen kunde kravle op
ad en træstamme, blev bevaret i hans erindring i
fyrretyve aar, til han kunde give dem nyt liv i
sine morgensange, se 111,482. Den stridslystne
gase og den kalkunske hane maatte han mindes
allerede efter tyve aars forløb under sine første
kritikeres heftige angreb.
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Hans barnlige religion var lige saa naturlig som
urokkelig. Han følte sig lige saa sikkert i forbin
delse med den usynlige Fader og skaber, som med
sine synlige forældre. Den usynlige Fader var al
levegne og kunde alt, hvad han vilde, og han op
fyldte gerne et menneskes bøn, naar det var om
noget godt. Hvad han hørte om Jesus, var smukt
og bevægende, men stod dog udenfor forestillin
gen om den store Vorherre, som aldrig kunde dø.
Ud over den første trosartikel kom han ikke i sin
barndom, næppe nok til sin konfirmation.
Som saa mange præstebørn levede han i to ver
dener. Udenfor præstegaarden laa en konservativ,
folkelig verden, det daglige bondeliv med mange
gamle skikke, som stod i forbindelse med arbej
dets gang eller med aarets skiftende højtider.
Denne verden havde en enklave i præstegaarden,
nemlig i folkestuen eller borgestuen, hvor præste
barnet hørte sagn og sange af en anden art end
salmerne i kirken. Fortællinger, som var fyldt
med overtro eller baaret af skæbnetro, gjorde ind
tryk paa drengens fantasi og nærede hans trang
til det eventyrlige. Meget af dette kom siden til at
tjene ham som motiver til digtning. Og han er
lige ved at prise overtroen fremfor skepticismen,
fordi den dog i det mindste holder trosevnen i
live.
I præstegaardenes stuer var livet anderledes.
En ny tidsalder var brudt frem. Man levede et
muntert og virksomt liv med en vis overtro paa
forstanden. Man lo med Holberg og havde bort
kastet en tidligere tids dybde og poesi. Huspostillen var borte, og l’hombrebordet var kommet i
stedet. Ewalds nordiske kald var næppe blevet
hørt. Religiøse vækkelsesbevægelser kendte man
ikke, men des mere dyrkede man den selskabelige
forbindelse mellem præstegaardene. Det var sel
skabssangenes tid. Ungdommen vilde gerne
danse. Bernhard blev dybt betaget af Falsters dej
ligste pige, Marie Blicher, som ogsaa gjorde
Grundtvigs hjerte uroligt, indtil hun overgav sig
til Poul Egede Glahn.
Provst Ingemann var af den gamle skole lige
som præstevenneme Henrik Christopher Glahn i
Nørre Vedby og Alslev (Riserup) og Didrik Ni
colai Blicher i Gunslev. De gik endnu med paryk,
mens de yngre præster gik med deres bare runde
hoveder. Men det gjorde ikke stor forskel i livsfø
relsen. Om tonen i hjemmet siger Ingemann, at
den var »fredelig, kjærlig og i Hjertegrunden
gudfrygtig, men tillige munter og livlig«. Man
holdt ikke husandagt, børnene skiftedes til at læse
bordbønnen, moderen lærte dem morgen- og af
tenbøn. »Psalmer og bibelske Sprog hørtes næsten
aldrig udenfor Kirken; men muntre Sange, Spøg,
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Dands og selskabelig Glæde gjenlød ofte fra Præ
stegaarden«.
Bernhard var kun ti aar gammel, da lykken i
hans barndomshjem blev afbrudt ved faderens
død. Det var den sidste dag i 1899. Han havde
været syg i julen, nabopræster havde prædiket for
ham, og en af dem havde taget ham til alters.
Lægen havde aflagt flittige besøg, men nu havde
han opgivet haabet, og en efter en fik børneflok
ken lov til at komme ind til faderen og tage af
sked. Da turen kom til Bernhard, var faderen et
øjeblik i febervildelse, han troede sig ombord i et
skib i storm, greb drengen i armen og raabte:
»Afveien fra Rælingen, Dreng!« Derefter blev
han atter klar, hans ansigt lysnede: »Herre! nu
lader du din Tjener fare i Fred!« var hans sidste
ord. Mange gange senere i sit liv saa Ingemann
sin faders ansigt for sig og hørte hans advarende
røst: Afveien fra Rælingen, Dreng!
Da man nogen tid derefter var ved at rydde op
i faderens papirer, fik drengen en stabel gamle al
manakker, og mens han saa paa de store røde
bogstaver, hvormed dag efter dag og aar efter aar
var betegnet, forekom det ham, at den gamle tid
var udslettet, og hvad var alle disse aar mod den
evighed, som han havde hørt om ved Grandma
mas og nu sidst ved faderens død? Han kastede
alle almanakkerne paa ilden og tændte derved en
skorstensbrand, som vakte stor forfærdelse, men
dog blev slukket uden at antænde straataget.
Siden stod det for ham, at han her havde oplevet
et forhold til tiden og evigheden, som siden
skulde blive en grundstemning i hans liv.
Kort før paaske 1800 drog Otto Grundtvig ind
i præstegaarden som provst Ingemanns efterføl
ger, men moderen udnyttede naadensaaret og
blev der sommeren over. Afskeden fra hjemmet
og naboerne kom i oktober, og ved den sidste visit
i Riserup lagde professor Glahn haanden paa
Bemhards hoved og sagde: »Lad mig nu se, du
gør din moder glæde, min dreng!« De ord fik næ
sten lige saa stor betydning for ham som faderens
mærkelige ord paa dødslejet.
De tre ældste sønner var nu i København og
skulde klare sig selv. Med de to yngste, de tre
døtre og en moster rejste moderen til Slagelse,
hvor Bernhard skulde i den latinskole, der havde
fostret saa store mænd som Jens Baggesen og bi
skop Balle; den maatte være god.
Livet i latinskolen var en pinlig overraskelse for
»jomfrudrengen«, som han straks blev kaldt. Men
han maatte lære at klare sig under de stores ty
ranni, de voldsomme lege og raa slagsmaal. Blev
det alt for galt, havde han dog en beskytter i me
sterlektien, Peder Blicher fra Gunslev og den
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stærke sekstenaarige Christian Hvid Bredal, som
var helt anderledes end de andre. Han tog ikke
del i den vilde tummel, men passede sin læsning,
og et ord fra ham var nok til at standse et uret
færdigt plageri. Med en sten ramte han en svale i
flugten, fordi den havde klattet paa hans mad.
Paa grund af aldersforskellen opstod der ikke
noget kammeratskab imellem dem, men da de
siden kom til at færdes sammen i Sorø, blev de
venner. Ingemann skriver om Bredal: »Han
kunde gaae paa Engen med sine Træskoe og flytte
Kvæg, medens hans Tanker sammenhamrede Re
plikker til at lægge i Munden paa en Kejser i
Maanen.«
Bernhard havde let ved at lære, men ikke ved
at lære udenad; han besluttede dog at lære sit
pensum nøjagtigt hver dag, saa han undgik lære
rens prygl, og det holdt han skoletiden igennem.
Naar han saaledes havde klaret frisag, kunde han
roligt hengive sig til løjerne, og for dem sørgede
Christen Niemann Rosenkilde, den senere be
rømte skuespiller. Han opførte fantastiske skue
spil og tog de prygl derfor, som høreren uddelte
med en vis godmodighed.
Skærtorsdagsslaget paa Reden 1801 gjorde et
dybt indtryk paa drengene og forandrede for en
tid deres lege. Nu blev det til daglige kampe mel
lem danskere og englændere. Danskerne vandt i
teglen, og Bernhard var stolt af, at han i disse
kampe altid havde været dansker.
De klassiske forfattere, især Horats, kom til at
betyde noget for den stoiske livsholdning, som
Bernhard søgte at tilegne sig. Han afskrev latin
ske leveregler i en lille hemmelig lommebog.
Denne visdom stemte ganske godt med den ratio
nalistiske morallære, som han fik indprentet ved
konfirmationsforberedelsen. Hans barnlige Gudfadertro var blegnet og indsnævret til en kølig
forsynslære, der ikke var meget forskellig fra lati
nernes skæbnetro. Han forlod dog kirken paa
konfirmationsdagen med beslutningen om at føre
et dydigt levnet. (Saa vidt hans Levnetsbog).
Ungdomsdigtning og kærlighed
Ingemann blev student i oktober 1806. Skolen
havde i den sidste tid faaet nye, gode lærere,
bl. a. Jens Møller, den senere professor, som blev
Ingemann en god ven. 1807 tog han den filologi
ske eksamen, 1808 den filosofiske. Under Køben
havns bombardement havde han som medlem af
studenterkorpset tjeneste paa volden. Da den
spinkle student kom med sit gevær, sagde en
gammel kone: »Herregud, skal han ogsaa med!«
Og da han kom dødtræt hjem til Fiolstræde og
vilde vakle op ad trappen, raabte en matros
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dreng: »Hele Huset er gaaet ud, min Herre!« Ja,
det var brændt ned til grunden med alle hans
bøger, digte og udkast.
1808 tog han hjem til sin moder i Slagelse.
Hun døde 1809, og i løbet af faa aar døde alle
hans brødre af tæring, som man dengang kaldte
det, og Ingemann fik den forestilling, at ogsaa
han selv var dødens kandidat. Det kom til at
præge hans første ungdomsdigtning.
Han kom ikke i gang med noget embedsstu
dium. Teologien vilde have passet hans natur,
men hans barndoms tro var blegnet, og det juridi
ske studium, som man anbefalede ham, vakte
hans modvilje. Det kunde jo ogsaa være ligegyl
digt, hvis han skulde dø. Men indtil da skulde
han dog leve og tog derfor plads som huslærer
hos kaptajn Mourier i Valby. Han var grebet af
den romantiske litteratur, læste Schiller, Novalis,
Ossians digte og Tieck, som siden blev hans ven.
Han forsøgte sig med et skuespil »Mithridates«
1810, og 1811 udkom første bind af hans »Digte«,
som fik en god modtagelse, bl. a. af Jens Møller i
Athene.
1811 blev han alumne paa Valkendorfs kolle
gium. Nu kunde han ganske hengive sig til digte
kunsten, blot han hvert aar med en lille afhand
ling førte bevis for, at han bestilte noget; han
skrev om »Tragediens væsentlige Fordringer«.
Han boede paa det værelse, hvor Grundtvig kort
forinden havde haft sin sjælekamp. 1812 fik han
guldmedalje for en prisopgave: »I hvad Forhold
staar Digte- og Talekunsten til hinanden?«
Samme aar udkom andet bind af hans »Digte«,
som ved deres idealisme, verdenssmerte og evig
hedslængsel gjorde et dybt indtryk paa mange,
ogsaa paa en ung pige i genbohuset i St. Peders
Stræde. Han betragtede hende ofte,
»naar hun til Vinduet kom og Støvet af Kar
men bortvifted, flytted de Blomster og saa, om
de led Mangel paa Vand, kastede sjælden et
Blik til Gaden og Huset derovre, hvor jeg saa
hemmelig stod, dølgende alle min Fryd.«
Lucie Marie Mandix var født i København 13.
febr. 1792 som datter af sekretær, senere kommit
teret i Rentekammeret, konferenceraad Jacob
Mandix (1758-1831) og hustru Margaretha Eli
sabeth Hvistendal (1756-1816). Lucie, som var
opkaldt efter sin farmor Lucie Marie Ursin, var
en pige, hvis væsen ikke let kan bringes paa een
formel. Som barn var hun langtfra køn, var gan
ske brun i huden, havde en opstoppernæse, som
Ingemann senere søgte at forsone hende med. Da
hendes moder satte den lille treaarige pige i
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fransk skole, strejkede hun, lukkede overhovedet
ikke munden op, saa forældrene maatte bøje sig.
Da hun i 1807 opholdt sig paa landet og fik at
vide, at hendes moder var syg, vilde hun hjem og
pleje hende, skønt landet var oversvømmet af en
gelske soldater; men saa klædte hun sig i drenge
dragt og stak af. Hun var ellers lidt sart som sin
moder og havde ogsaa fra hende arvet en perio
disk sygelighed. Fra sin fader havde hun karakter
styrken og absolut redelighed. Hun havde en livlig
fantasi og et følelsesfuldt sind. Wessels »Kærlighed
uden Strømper« kunde hun udenad. Hun elskede
Ewald og var optaget af teatret, især af balletten.
Som nittenaarig var hun blevet en slank og graciøs
pige, der havde dansetrin i skoene. Men trods Wessel og alt det var hun ogsaa en idealistisk sværmer.
Hun lukkede Ingemann ind i en romantisk tryllehave, og da hun baade var den stærkeste og den
reneste, kom det paa den ene side til at hæmme
hans mandfolkelige udvikling, saa han kunde lade
Vamer udbryde: »O den fordømte Velanstændighed!« Og paa den anden side betød forholdet til
hende, at dødslængsel og verdenssmerte maatte
vige pladsen for livsmod og positiv kristendom.
Lucie var from, urokkeligt from, det blev hun ved
med til det sidste.
De blev forlovede 15. nov. 1812, men man kan
vist sige, at forlovelsen ret blev fejret med den
store digtsamling »Procne« 1813, som indeholdt
»Vamers poetiske Vandringer« med det digt, der
betragtes som Ingemanns formelle frieri til Lucie.
Man husker saa let begyndelsen med billedet af
hende:
Du, som svøbt i Skønheds Rosenklæde
gaar i jordisk dragt, en himmelsk Aand!
Men det væsentlige er det billede, han tegner af
sig selv og sit liv, den svagt brændende lampe, det
dunkle øje, de blege kinder, der maa savne glæ
dens roser, det hede hjerte, den mørke tale, det
grædende barn, kan du elske alt det?
Kan du elske, hvad jeg ej begriber,
denne dybe Attraa i min Sjæl,
som i det Uendelige griber
uden Maal og Grænseskel.
Det turde hun sige ja til, og det blev hans sund
hed.
Som en afslutning paa ungdomstidens kampe
skrev han »De sorte Riddere« 1814, som forherliger tro og kyskhed, visdom og fantasi. Det er her
klart, at han har taget afsked med den romanti
ske naturfilosofi til fordel for kristendommen, og
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i de følgende aar skildrer han utrætteligt i digte
og dramer kampen mellem lysets og mørkets
magter, snart i sværmeriske kærlighedshistorier
som »Blanca«, snart i eventyrdigte som »Reinald
Underbamet«, som begge udkom 1815. »Blanca«
blev en stor succes paa teatret, men kaldte ogsaa
kritikken frem hos Peder Hjort og J. L. Heiberg;
i de litterære fejder forsvarede Grundtvig trofast
Ingemann.
1816 var hans tid paa Valkendorfs kollegium
udløbet, og han fik et par trange aar. Han udgav
1817 »De Underjordiske. Et bornholmsk Even
tyr«, atter om kamp mellem lys og mørke. Han
søgte om en ansættelse, men foreløbigt fik han et
toaarigt rejsestipendium, som 1818-19 førte ham
til Tyskland, Frankrig og navnlig Italien, hvor
han i Rom var sammen med fremtrædende dan
ske kunstnere og navnlig blev ven med den sven
ske digter Atterbom.
Paa en maanedlang udflugt til Napoli var der i
rejseselskabet en fru Bugel med fire smukke
døtre, hvoraf den ældste, Marie, gjorde et uud
sletteligt indtryk paa Ingemann. Da tiltrækningen
var gensidig, blev det en svær kamp, inden Inge
manns grundfæstede moral og kærligheden til
Lucie sejrede, men »Valborg«, som Ingemann
kaldte hende, blev aldrig glemt; hun blev model
for flere af hans kvindeskikkelser.
Paa hjemvejen besøgte han Tieck, men undgik
Goethe, som var af en anden aand, og herhjemme
blev han offentlig hilst velkommen med digte af
Blicher og Grundtvig.
Selv var han efter rejsen som et opladet bat
teri. Han arbejdede paa »Rejselyren« I-II, 1820,
og eksperimenterede med nye former i sit forfat
terskab, en komedie i Holbergs stil, »Magnetis
men i Barberstuen«, et nordisk drama om kristen
dommens indførelse paa Island, »Kampen om
Valhal«, et eventyrdigt fra middelalderen, »Det
øde Slot«, og »Eventyr og Fortællinger«, hvor vir
keligheden gaar i pagt med fantasien.
I Sorø
23. juli 1822 blev Ingemann udnævnt til lektor i
dansk ved Sorø Akademi, og saa skulde den tiaarige forlovelsestid hurtigst muligt afsluttes. Den
30. juli blev han i Hyllested viet til Lucie af hen
des onkel T. M. B. Galskjøt.
Det lille naturskønne Sorø blev den helt store
inspiration. Striden, han kom fra, og freden, han
kom til, blev straks til »Fred hviler over land og
by«, det første alment kendte eksempel paa den
tone og stil, som siden skulde bære hans bedste
sange og salmer. Og byens historiske minder om
Danmarks storhedstid gav ham stof, hvori han
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kunde klæde den kamp mellem lys og mørke, som
han allerede saa ofte havde søgt at skildre.
Tanken om folkeaandens vækkelse blev levende
hos ham, og han var overbevist om, at det kun
kunde ske ved kristendommens genfødelseskraft.
Til en saadan vækkelse vilde han bidrage ved at
fremtrylle storhedstiden for en materialistisk og
rationalistisk nutid. Begyndelsen blev gjort med
det historiske digt »Valdemar den Store og hans
Mænd« 1824, hvorved Grundtvigs oversættelse af
Saxo kom ham meget tilpas. Digtet blev storslaaet, ikke blot ved sin berømte prolog, men helt
igennem. Grundtvig maatte standse midt i »Nytaars-Morgen« for at hilse Valdemar og prise Inge
mann. Derefter fulgte romanerne »Valdemar
Sejr« 1826, »Erik Menveds Barndom« 1828,
»Kong Erik og de fredløse« 1833, »Prins Otto af
Danmark« 1835, og rækken sluttede igen med et
digt, »Dronning Margrethe« 1836. Denne poeti
ske fædrelandshistorie, som det jævne folk læste
med spænding, havde stor betydning for den fol
kelige vækkelse.
De idealer, som havde fyldt Ingemann under
arbejdet med romanerne, samlede sig tilsidst til
en mytisk skikkelse, »Holger Danske« 1837, personliggørelsen af den danske folkeaand, dens gen
fødelse gennem tiderne, dens liv og udødelighed.
Noget stof har han hentet fra gamle folkeboger
om Holger Danske, Carolus Magnus, kong Arthur
og fra folkeviserne, men det væsentlige er, at
ideen gennem arbejdet med romanerne var afkla
ret i hans sind, saa han i løbet af fem maaneder
kunde skabe en digtkreds af enestaaende skønhed,
maaske det centrale værk i hele hans produktion
bortset fra salmerne. Da det saa under Treaarskrigen skete, at Danmark kom i nød, og folkeaanden vaagnede, forberedt af de historiske roma
ner og »Holger Danske«, følte Ingemann sig over
mande lykkelig.
1828 foretog han sammen med Lucie, som
gerne vilde se de store malerisamlinger, en rejse
til Berlin og Dresden, og ind imellem romanerne
udfoldede han et mangesidet forfatterskab. 1827
udgav han »Noveller«, 1831 deltog han i den lit
terære fejde med »Huldregaveme«, og 1832 fuld
endte han beskrivelsen af den første udenlands
rejse med »Smaadigte og Rejseminder«. 1833
udkom »Blade af Jerusalems Skomagers Lomme
bog«, et forsøg paa at skildre jødisk folkeaand.
Senere begynder det politiske røre i Europa at
afspejle sig i hans digtning. I det dramatiske digt
»Renegaten« 1838 behandler han aktuelle proble
mer bag østerlandsk sceneri. Baade her og i
»Kærlighed og Politik« 1840 antyder han en sam
menhæng mellem jødernes rodløshed og de revo
23
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lutionære ideer. Ind imellem trak han sig igen til
bage fra det aktuelt politiske. 1839 udgav han et
dramatisk eventyr »Salomons Ring«, hvor Sulamithsangene betegner et højdepunkt i dansk kær
lighedslyrik ligesom lidt tidligere Gloriantsangene
i Holger Danske. Det er ikke Lucie, som har in
spireret dem, men de følelser for Valborg, som
han i sit personlige liv trængte tilbage, men i
digtning ofte havde brug for.
En flugt fra virkeligheden betegner ogsaa de
spekulative astronomiske arbejder, »Skyhimlen«
og »Stjernebilledernes Symbolik« 1840 og den
grønlandske fortælling »Kunnuk og Naja« 1842.
Men selv om han saaledes af og til tog afsked fra
det aktuelle, er det forbavsende at se, at han i det
fredelige Sorø tumlede med politiske problemer
som socialisme og' kommunisme. Han var vaagen.
Han satte sig ikke som Oehlenschlager til ro i be
rømmelsens lænestol og blev bedsteborger.
Efter at han 1843-45 havde ordnet og udgivet
sine »Samlede Skrifter«, udsendte han endnu
1847 »Nye Eventyr og Fortællinger«, 1849 »De
fire Rubiner«, hvor han aftegner den ægte friheds
idé, 1850 »Fire nye Fortællinger« blandt hvilke
den lystige »Christen Blocks Ungdomsstreger«, og
samme aar »Den stumme Frøken«, der er et tids
historisk dokument fra 1848. 1852 udkom den
store roman »Landsbybømene«, der hører til hans
hovedværker. Den er for saa vidt et sidestykke til
de historiske romaner, som der ogsaa her er tale
om kamp mellem lys og mørke, men her foregaar
kampen i nutiden. Hovedpersonen, Anton, har
nok laant træk fra H. C. Andersen, men ellers er
Ingemann i høj grad virksom i bogens personer
og situationer.
1854 slog han ind paa noget helt nyt; han skrev
paa vers sin dogmatik, som han kalder »Konfir
mationsgave« og aaret efter udkom »Tankebreve
fra en afdød«, der handler om det liv og den lu
trende udvikling, der foregaar i »mellemtilstan
den«. Og idet han fantaserer om dette, gør han
sit eget livsregnskab op. Udgangspunktet for disse
tanker, som er værd at fordybe sig i, er at han
ikke kan forlige sig med tanken om »kødets op
standelse«; han kalder det »ligets opstandelse«;
det var han meget uenig med Grundtvig om.
De sidste aar
Den kritik, som Ingemanns digtning kom ud for,
kunde godt være berettiget, men var for det
meste sur og uforstaaende, og han kunde godt
tage sig det nær. Men tillige var kritikken paafal
dende tavs, naar hans bedste værker fremkom.
Hverken »Holger Danske«, morgensangene eller
aftensangene fik nogen omtale.
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Til gengæld var gensvaret fra det danske folk
aldeles overvældende. Den nationale rejsning
efter Treaarskrigen gav ham æren for at have for
beredt den med romanerne og at have skænket
den sit symbol Holger Danske. Da han nu atter
havde tnikket linjerne op i »Landsbybømene«,
stod han fra 1852 i folkets bevidsthed som Dan
marks største digter, ja mere end det. Hvad Fre
derik VII betød for det jævne folk som national
politisk symbol, betød Ingemann samtidig for det
brede folk som et nationalkristeligt symbol. Han
var i sine sidste aar en myte, en aandelig landsfa
der. Marstrand har malet ham saadan, hans
milde, fredfyldte ansigt omgivet af lange, hvide
lokker under den sorte kalot. »Den inderlig elsk
værdige, med kærlighed og al dejlighed fortrolige
digter«.
Men han var ikke saa enkel. Man overser ofte
hans humor, der kunde være meget smittende,
meget levende og meget drilagtig. Man opdagede
ikke, at han stadig som i 1822 husede en flygtning
i sit bryst. Han gjorde ogsaa, hvad han kunde for
at skjule den under en hyggelig gemytlighed i
personlig omgang: Sæt dig ned og tænd en pibe
og lad os tale sammen!
Der er et træk i det gængse billede, som er
urigtigt: det sentimentalt kvindelige. Det skyldes
for en del Grundtvig, som mente, at Ingemann
repræsenterede det blide kvindelige gemyt, som
supplerede hans eget mere virile. Det var ikke
ment nedsættende, tværtimod, men saadan kunde
det drejes. Der var i Ingemanns ungdomsdigtning
noget sart og følsomt, som kunde grænse til det
overspændte, men det blev overvundet. Hans ho
vedværker er idealistiske, men idealismen er af
udpræget mandlig karakter. Der er kamp i dem
alle og elskov i mange. Han var erotisk bestemt,
men han stod striden igennem og var ren og tro
fast.
Ligesom Lucie var han aldeles usnobbet, og
den store virak glædede ham, men steg ham ikke
til hovedet. Han var sine venners ven, og hjem
met var aabent, gæstfrit og hyggeligt. Her fandt
den unge H. C. Andersen baade overbærenhed og
forstaaelse, og her i »Ingemanns hus« ved søen
skrev han »Improvisatoren«.
Af salmehistorisk betydning var hans venskab
med J. F. Fenger i Lynge, hvor Ingemann ofte
gik i kirke. Til Fengers børn skrev han »Julen har
bragt velsignet bud«, se III, 102 ff, og Fenger gav
Ingemann stødet til »Dejlig er jorden«, 1,139 frFenger, som var en stor sanger og paa sine møder
en stor forbruger af sange, fik af Ingemann: »Nu
vaagner Holger Danske«.
Et langvarigt venskab sluttede familien med
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fru Christiane v. Rosenøm, som flyttede til Sorø,
mens hendes søn var elev på Akademiet. Hun
blev senere overhofmesterinde hos dronningen.
Med hende kunde Ingemann ikke blot drøfte ro
mantisk poesi, men ogsaa astronomi og naturvi
denskab; det er baggrunden for hans skrifter om
Skyhimlen og Stjernebilledernes Symbolik. Da
hun rejste fra Sorø, indledte de en lang, indholds
rig korrespondance.
Højdepunktet i Ingemanns liv var hans 70 aars
fødselsdag, den 28. maj 1859. Skolebørn fra byen
vækkede ham med en af hans morgensange. Lidt
mere kunstfuldt sang akademisteme senere en
sang af Jens Paludan-Miiller til en melodi af
Weyse. Rektor Bojesen holdt en formfuldendt
festtale. Senere paa formiddagen kom festens ho
vedpunkt. En skare unge piger med den skønne
Helene Roed i spidsen, klædt i blaa, hvide, røde
og gule florkjoler, som om de var selve foraarets
blomster, kom, ogsaa syngende en sang af Jens
Paludan-Miiller til melodi af Peter Heise, og
overrakte Ingemann et drikkehorn af guld, besat
med ædelstene, smykket med figurer fra Inge
manns digtning; det var en gave fra Danmarks
kvinder. Siden kom der adskillige deputationer og
om aftenen et fakkeltog fra Sorø by.
Hans sidste større digterværk var en samling af
19 sonetter til Lucies 70 aars fødselsdag 13. febr.
1862. De blev udgivet 1889 under titlen »Svane
sang«. Han siger her:
Et halvt Aarhundred i din Røst jeg hørte
En Tonestrøm fra Aandelivets Kilde.
Deres ægteskab havde været et lykkeligt fælles
skab om kristendom, poesi og kunst. Med hensyn
til den Gudstanke, der gaar gennem hele hans
digtning, havde hun været hans muse. Særligt
omtaler han i Svanesang, hvordan hun vovede sig
ind i kunstens løngang med mod og sydlandsk ild.
Hun malede nemlig. Han sad i den ene stue og
digtede; hun sad i den anden og dyrkede Gud
med sit maleri. De var i hver sin verden, og rid
derligt sørgede han for, at hendes verden blev be
skyttet. Mange af malerierne skænkede hun til
omegnens kirker som altertavler. Ud fra en natu
ralistisk kunstforstaaelse er de blevet ringeagtet.
Den venligste dom fælder Rubow, naar han siger,
at de »var i den prærafaelitiske Manér og ikke
alle talentløse«. Men det var en æstetisk oplevelse
at høre og se hende selv, naar hun viste sine bille
der frem, eller naar Ingemann forklarede, »hvad
Lucie havde tænkt« med dette eller hint.
Hun gik ikke ud, men var en god værtinde,
naar der kom gæster. Hun var fribaaren, hånd
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lede efter sit hjerte og var uafhængig af andres
dom. Hun tænkte varmt paa de fattige. Hun
vilde aldrig fejre sin fødselsdag, den maatte slet
ikke nævnes, det var en slags ydmyghed. Men
naar dagen saaledes var gaaet ubemærket hen, li
stede Ingemann om aftenen ind i hendes stue og
lagde et digt paa hendes bord. Næste morgen,
naar hun havde læst det, sagde hun i reglen: »Du
kunde ellers gerne ladet være, du Gode!« Men
morgenen efter at »Svanesangen« var lagt ind til
hende i en smuk rød mappe, har hun formodent
lig sagt noget mere.
Et par dage før oplæste han »Den hemmelig
hedsfulde Port« (skrevet i efteraaret 1861) for
sine venner:
Paa denne Verdens Grændsemur
Lønporten til en ny Natur
Paa skjulte Søile hænger.
Det munder ud i det billede, at vi som børn jule
aften staar udenfor den lukkede dør og venter
paa, at den skal gaa op, og vi kan komme ind til
juletræet.
Derefter blev han syg, og den 24. febr. 1862 var
hans sidste. Da Lucie om aftenen omfavnede
ham, lagde han haanden paa hendes hovede og
velsignede hende. Siden, da lægen var kommet,
sad hun med hans haand i sin; de saa hinanden
ind i øjnene; han døde uden et suk; hans øjne
brast ikke; hun sad længe med hans haand i sin
og troede, han saa paa hende, efter at han var
gaaet gennem »lønporten«. Kun lægen havde be
mærket dødsøjeblikket, men han havde aldrig set
saa rolig og skøn en død.
Der var oprigtig landesorg. Hver avis i landet
havde nekrologer og mindedigte. Ca. 35 af dig
tene og enkelte af artiklerne og mindetaleme er
udgivet af Fr. Barfod.
Lucie overlevede ham omtrent seks aar og døde
15. jan. 1868. I sine sidste nætter sagde hun flere
gange: »Bernhard, mon vi dog ikke snart skal
mødes igen?«
To aar efter Ingemanns død kom nederlaget i
1864, hvorefter den dannede verden holdt op
med at tale om Holger Danske. Snart efter fik
digtningen en anden hovedretning, men to var
der dog, C. Hostrup og Chr. Richardt, som blev
folkelige og kristelige opbyggere i Ingemanns
spor. Det jævne folk blev endnu i en menneskeal
der ved at læse de historiske romaner, som nu fik
præg af trøste- og opmuntringslæsning, og især i
Sønderjylland var de med til at vedligeholde haa
bet.
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Ingemanns salmer.
1. Julegave. En Samling af Digte. 1816.
Denne digtsamling bestaar af et lille afsnit »Høj
tidssange« og et stort afsnit »Blandede Digte«.
Det første begynder med en Julehymne, »Jubler,
o! jubler i salige Toner«, se II, 457 f, som nær
mest er en kantate med skiftende strofeformer.
Derefter en Skjærtorsdagshymne om nadveren, en
Paaskehymne, en salme om Kristi Himmelfart, en
Pintsehymne og tilsidst en salme om Velsignelsen,
»Vil Herren med os være«; det er den bedste.
Naar de andre kaldes hymner, er det nok for at
understrege den patetiske højtidelighed, som In
gemann foreløbig forveksler med den rette salme
tone i disse første forsøg.
Imellem de blandede digte er der noget, som
er meget bedre, ikke blot om kong Valdemars
vilde jagt, »Paa Sjølunds fagre Sletter«, eller om
Danebrog, »Vift stolt paa Codans Bølge«, men
ogsaa to salmer, som maaske ikke var højtidelige
nok til at faa plads blandt Højtidssangene, en
salme over Ps. 139,12 »Herre! hører du, hvor
Hjertet klager?«, og Hymne til Christus, »Hvor
skal jeg dit Aasyn skue«, hvori følgende vers fore
kommer:
Du er eeneste af Alle,
Som jeg stor og reen tør kalde,
Og dog Menneske som jeg!
Menneske foruden Brøde!
Guddom, hvem min Sjæl tør møde!
I din Giands kan Støvet gløde,
Døer i dine Straaler ei.
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Du har selv paa Jorden hvilet,
Du har grædt og du har smilet,
Prøvet Fristelse og Nød,
Du har Ven til Barmen trykket,
Dig har Nattens Mulm omskygget,
Dig har Tomekrandsen smykket,
Du har prøvet Liv og Død.
Her er noget, som peger frem mod den ægte sal
medigter. Et par vers af denne salme er optaget i
KHT 729.
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har overskriften »Søndagspsalme«, den syvende
»Paa Ugens sidste Morgen«. Dermed er ogsaa de
mellemliggende henvist til hver sin ugedag, saale
des:
Søndag: En hellig Morgensol opstaaer
Mandag: Vær lovet Du, som evig vaager
Tirsdag: Vaagn og bryd i Lovsang ud
Onsdag: Bleg Morgenstjernen smiler og for
svinder
Torsdag: Lover Herren! han er nær
Fredag: Herre, Fader! lad min Tunge
Lørdag: Stig frem, o Dag, med Dødens Minde.
Allerede 19. jan. 1823 skrev pastor C. Schack i
Sengeløse et hjerteligt takkebrev for disse salmer.
Han havde en søn paa Akademiet; nu kunde de
ved salmens hjælp være ét ved morgenandagten,
idet sønnen skrev en salme af til dem i hvert
brev; de havde allerede faaet tre og ventede
endnu fire. Fra København takkede Jens Møller,
fra Aarhus den gamle Jens Hornsyld, mens St. St.
Blicher d. 24. marts endnu kun havde hørt et
rygte om en aftensalme [»Fred hviler«], som han
bad om at faa tilsendt; der var langt til Thor
ning.
Paa tidens baggrund er det naturligt, at disse
salmer kunde glæde baade bestyrelsen, eleverne
og deres forældre. De har haft betydning for Aka
demiets elever i snart halvandet hundrede aar.
Naar vi betragter dem med kendskab til Inge
manns senere morgensange, synes de noget blege,
men sammenligner man dem med »hymnerne« i
den seks aar ældre »Julegave«, finder man et be
tydeligt fremskridt i retning af friskhed og natur
lighed i sproget, men helt fri for det patetiske er
de dog ikke. Tre af dem kom ind i salmebøgerne,
søndags-, tirsdags- og torsdags salmen, de to første
dog kun paa en kort visit. Tilbage blev »Lover
Herren! han er nær«, den enkleste og mest al
mene. Den har, hvad der skal være: en opfor
dring til lovsang og en bøn.

2. Morgenpsalmer til Brug for Eleverne i Sorøe
Academies Skole. 1822.
J. P. Mynster, som var medlem af direktionen for
universitetet og de lærde skoler, opfordrede i ef
teraaret 1822 den nyansatte lektor i dansk ved
Sorø Akademi til at samle et antal morgenlov
sange til brug i skolen, som aabnede i oktober. In
gemann (se nærmere III, 257) betragtede dette
som et vigtigt hverv og forsøgte først at forkorte
og bearbejde de bedste ældre morgensalmer, især
Kingos, men under arbejdet blev han klar over,
at det var synd for de gamle tekster. Han valgte
da selv at skrive nogle morgensalmer, og det saa
meget mere som han var lykkelig ved sin nye stil
ling - og nygift - og følte trang til at takke og
prise Gud. Han skrev derom til en ven: »Lucie
maler flittigt, men jeg skriver Lovsange for Ele
verne, og hver 6te Morgen staar jeg op Kl. 5 for
at synge med«. Om sin nye beslutning fortalte
han Mynster i et brev af 31. oktober, og samtidig
sendte rektor Tauber salmerne til universitetsdi
rektionen, som 23. november bemyndigede Aka
demiet til at lade dem trykke. Samtidig skrev Ove
Malling et smukt privatbrev til Ingemann. »Den
hiertelige religiøse Tone, som udmærker dem
alle, finder jeg saa aldeles opbyggelig .... og den
forøger min Høiagtelse og mit Venskab for For
fatteren«. Der var dog nogle faa udtryk i sal
merne, som Malling syntes, at Ingemann skulde
overveje nøjere, derom »har jeg yttret mig i hos 3. Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage.
lagte Note«. Desværre kender vi ikke denne note
1825.
og ved ikke, om Ingemann har optaget enkelte Den salmedigter, der ikke nøjes med en tilfældig
ændringer paa Mallings forslag. Indtil salmerne og lejlighedsvis inspiration, men virkelig stiller sig
blev trykt i december 1822, sang eleverne kun større opgaver, føler ofte trang til at skrive en
»Vær lovet Du, som evig vaager«, som de skrev »aargang«, en salme til hvert af kirkeaarets evan
af. Trykningen var først færdig 28. dec. og hæft- gelier. Saaledes ogsaa Ingemann. Vi hører ikke
ningen 4. jan. 1823. Efter juleferien kunde ele noget om dette arbejde, mens det staar paa. Han
verne tage alle salmerne i brug.
sender bogen til Grundtvig i juli. Der er 73 sal
I andet oplag 1824 blev titlen ændret til »Mor mer, nemlig et ekstra vers til St. Stefans dag, fem
genpsalmer og Cantater« fordi der var tilføjet passionssalmer indskudt mellem Skærtorsdag og
»Cantate paa Hs. Maj. Kongens Fødselsdag« og Langfredag, og en ekstra paaskesalme, hvorom re
»Cantate ved den offentlige Examens Slutning«. gistret noterer, at den har været særskilt trykt;
Hæftet indeholder syv morgensalmer; den første det er »Udbryd, hver Sjæl, i Seierssang!« Alle de
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andre er altsaa nye, skrevet med henblik paa hel
heden.
Højmessesalmeme er en historisk betydnings
fuld samling, fordi den betegner det første syste
matiske forsøg paa at skabe en nye salmesang til
afløsning af Evang. Chrl. Psalmebog. Dennes sal
mer havde allerede været kritiseret mange gange,
og Grundtvig havde allerede digtet fortræffelige
salmer, ogsaa bedre end nogen af Ingemanns,
men kun lejlighedsvis. Her kommer nu en samlet
bredside mod E paa 73 skud.
Men bogens svaghed er, at opgøret med den ra
tionalistiske salmesang ikke er dybtgaaende nok.
Det er klart, at der er forsøg paa et teologisk
opgør, men det poetiske opgør er især meget
svagt. Ikke blot har Ingemann lært af E, at sal
merne skal være korte, meget korte, ganske bort
set fra, hvor meget digteren har paa hjerte, men
han falder uvilkaarligt ind i den tids gængse, høj
tidelige salmestil. Naar Rønning kalder salmerne
»væsentlig fabriksarbejde« er det dog ikke træf
fende. Det er ærligt haandværk, men ikke i stilen
løftet op i det enkle og tidløse. Da en stor del af
salmerne heller ikke er særlig originale, føles sam
lingen i vore dage som noget bleg.
Men saadan føltes det paa ingen maade i sam
tiden. Ved første lejlighed greb man efter disse
salmer. 1844 °Ptog MB 23 af dem. Aaret efter fik
Mynster plads til 6 af dem i sit tillæg ET. Og
1855 blev 17 af dem optaget i R. Senere optog
RT 1 endnu 8. Da udvalget i nogen grad faldt
sammen, blev det dog 37, altsaa godt halvdelen,
der blev optaget i salmebøgerne.
Oplysende er ogsaa Grundtvigs korte bemærk
ninger. Han mente, at »Gud, Retfærds Gud, du
hellige, du høje« vilde blive Danmarks uforander
lige skriftemaalssalme. Den blev kun optaget i
MB, slet ikke i kongeriget. Endvidere »Troens
Pris, som flytter Bjærge«; da ingen begynder saa
ledes, maa han mene »Der er et helligt værge«.
»Jesu Graad ved Verdens Latter«; dermed maa
han mene »Jesus græder, verden ler«. Langfre
dagssalmen »Indhyl dig, Jord, i Sørgeklæder« og
paaskeversene »Englen i de hvide Klæder«, det er
de sidste to vers af »Lyse Morgen er oprunden«.
Jens Hornsyld synes særlig godt om »Jeg som
et Barn mig glæde vil«, »Jesus, Frelser, Saliggjører«, »Herre, mod dit Lys jeg stræber« og »Jesus
græder, Verden ler«.
60 aar senere fremhæver Schwanenfliigel Inge
manns kristelige beskedenhed gennem et par cita
ter, den andagtsfulde betragtning af de kristelige
dogmer og hans hengivelse i Guds faderkærlig
hed. »Sjældent løfter hans Sjæl sig i en saa liden
skabelig Smerte, som den der kan fornemmes i
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Psalmen: »Jesus græder, Verden lér ...«
Alle tre er de enige om at fremhæve denne sid
ste salme, se III,41 f, hvor nutiden synes, at Inge
manns patos er gaaet helt over gevind. Men alt i
alt giver disse udtalelser og optagelsen i salmebø
gerne et stærkt vidnesbyrd om, hvor vægtig denne
samling forekom samtiden at være.
Den begynder festligt med »Glæd dig, Zion!
glæd dig, Jord«, se II,16. »O Herre, kommer Sor
gens Stund hernede«, IV, 135, var uundværlig i
Sønderjylland under den første verdenskrig, naar
der blev holdt mindegudstjenester for de faldne.
En lille god og karakteristisk salme er »Til Naadens store Aandefest«, se V,49 f. »Aandefest« er
et ingemannsk ord, som her i sammenhængen
maa betyde den aandelige fest, det er at være
sammen med Gud her og nu, ikke »aandemes«
fest i Himlen. Næste linje »Mig kalder mægtig
Stemme«, i stedet for »en mægtig«, er en for hele
samlingen uheldig sprogbrug, som i dette tilfælde
let lod sig ændre til »Herrens stemme«. Trods
disse to ingemannske ejendommeligheder er den
korte salme et mønster paa koncentration og
navnlig i andet vers paa personligt engagement.
»I Underværkers Land jeg bor«, 11,404 f, har et
paradoks, der ser ud som mangel paa logik, men
dens enkelhed peger frem mod de senere morgen
sange. »Der er et helligt Værge« har en fin stil
færdig salmetone, men lider lidt under at ville
sammenfatte to forskellige ting i dagens evange
lium. Der er andre gode salmer, se f. eks. 1,407;
452 f; II,9i; 361; 362; 385; 405; 457; III,uo;
264; V,74.
4. Morgensange for Børn. 1837
Den 9. sept. 1837 skrev Ingemann til Grundtvig:
»Med disse Smaasange maa jeg dog gjøre dig en
Visit paa Gaasefjer-Benet«. Det var morgensan
gene, han sendte, og videre omtalte han dem
ikke. Men senere i brevet skrev han: »Jeg har,
med Skam at melde, i Sommer været doven; det
dejlige Sommerliv udenfor trak mig ganske til sig
...«
Han har altsaa holdt en ferie efter at han i
løbet af fem maaneder har skrevet sin skønne
digtkreds »Holger Danske«. Og mens hans for
mende evne har været i højeste træning, og hans
spændte sind var blevet ganske afslappet, har han
ud fra bunden af sin livsholdning, barndommens
enkle Gudfadertro, skrevet disse sange, hvoraf
nogle ogsaa direkte indeholder barndomsminder.
Sangene er, fordelt paa ugedagene:
Søndag: Nu ringer alle Klokker mod Sky
Mandag: Lysets Engel gaaer med Giands
Tirsdag: Nu vaagne alle Guds Fugle smaa
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Onsdag: I Østen stiger Solen op:
Torsdag: Gud skee Tak og Lov
Fredag: Morgenstund har Guld i Mund
Lørdag: Nu titte til hinanden de favre Blom
ster smaa.
Ingemann har ikke selv føjet ugedagene til. Men
det er klart, at den første sang hører søndagen til.
De følgende kunde nok byttes om, men »Nu titte
til hinanden« maa antages at være en lørdags
salme. Om Søndagen tænker Ingemann paa Jesu
opstandelse, saaledes baade i 1822 og her, men
lørdagen er dagen »med Dødens Minde, i Graven
Livets Konge laa«, saaledes 1822 og her, hvor
Jesus »bærer Barnet op til Gud paa Armen«. De
tre sidste vers er lige anvendelige ved bamedaab
og bamebegravelse. Derved er det vel rimeligt, at
det just drejer sig om en uges sange, og de mel
lemliggende følger ugedagene i den nævnte
orden. Men om de er blevet til i den orden, ved
vi ikke. »I Østen stiger solen op« minder lidt om
Holger Danskesangene og kan maaske være skre
vet først, og ugeskemaet kan være dukket op se
nere.
Inspirationen daler lidt mod slutningen, men
holdes endnu oppe i nr. 5 ved et særligt hensyn til
asylbømene; scenen er flyttet til København. I nr.
6 er det, som om de fine ord synger morgenstund-sol-glød helt paa egen haand. I nr. 7 er han
atter helt paa højden i præstegaardshaven i Tor
kildstrup.
Udenfor ugens skema kommer som tillæg nr. 8,
»Storken sidder paa Bondens Tag« med overskrif
ten »Foraars-Morgensang«. Den er blevet til sam
men med de andre, men bagefter har Ingemann
opdaget, at den ikke var religiøs, og saa kom den
udenfor skemaet og fik tilføjet en undskyldende
fodnote. Den syntes Grundtvig bedst om.
Men Weyse syntes godt om dem allesammen,
fordi Ingemann »havde været saa særdeles heldig
i at udtrykke deri den Barnet særegne Inderlig
hed og ukunstlede Hjertelighed«. Han satte me
lodi til dem alle, og allerede i marts 1838 sang
man dem flerstemmigt i flere københavnske sko
ler. Nu har fire generationer af danske børn sun
get disse stadig morgenfriske sange. Ingemanns
romaner blev en folkevækkelse, som varede en
menneskealder eller to, men disse morgensange
blev en institution. For alle danske børn er de
blevet en arv, som de har faaet af fædrelandet og
menigheden. De hører med til at være dansk, og
andre folk har dem ikke og kan vanskeligt faa
dem. J. A. Eklund har til svensk oversat »I oster
stiger solen opp«, optaget i Sv.432, men løsrevet
fra de andre siger den ikke helt det samme.
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5. »Syv Aftensange«. 1838
Da Weyse 20. marts 1838 sendte Ingemann sine
melodier til morgensangene, skrev han: »Skulde
De altsaa fremdeles digte flere Sange af den Art
- maaskee Aften- eller Bord-Sange, - da staaer
Undertegnede atter til Tjeneste«. Den 26. juni
samme aar gør han undskyldning for, at han ikke
har takket for de sange, der blev ham tilsendt for
6 uger siden, og fordi han paa grund af en vLs
»Sterilitæts-Tilstand« ikke har kunnet komponere
melodier til dem. Men han foreslaar, at Inge
mann sender ham endnu 2, »saa det halve Dusin
blev fuldt«. Det fremgaar heraf, at Ingemann har
benyttet sig af Weyses indbydelse til at sende 4
aftensange, og derfor kan han ikke med dem have
tænkt paa »en uge«. Der blev dog syv, som
udkom 1838 sammen med Weyses melodier:
Der staaer et Slot i Vesterled
Dagen gaaer med raske Fjed
Til vor lille Gjeming ud
I fjerne Kirketaame hist
Bliv hos os, naar Dagen helder
Den skjønne Jordens Sol gik ned
Den store stille Nat gaaer frem.
Ingen af dem er knyttet til nogen bestemt ugedag.
Den, som staar først, er udsprunget af et barn
domsminde. Slottet i Vesterled er først set over
Guldborgsund. Aftensangene ligner morgensan
gene ved deres enkelhed og digteriske anskuelig
hed. Nogle staar maaske endda højere i poetisk
skønhed, men ikke i barnlig enfold og umiddel
barhed. løvrigt er de to samlinger meget forskel
lige. Morgensangene er barnligt glade, aftensan
gene er eftertænksomme, undertiden lidt vemo
dige. Morgensangene er for børn, aftensangene
for voksne, maaske for gudsbamet i den voksne.
Hovedscenen i morgensangene er præstegaardsha
ven, med undtagelse af nr. 5. I aftensangene er
hovedscenen det vældige himmelrum ved natte
tid, og hvor scenen alligevel ligner en præstegaardshave paa landet, nr. 4, er den dog præget
af kosmisk uendelighedsstemning, der tilsidst fal
der vidunderligt sammen med det enfoldigt men
neskelige:
Selv vaager hele Verdens Gud
Ved Skabningen store Vugge.
Morgen- og aftensangene er en bedrift, et digterisk
og menneskeligt storværk. De blev brugt, genera
tion efter generation har slidt paa dem, de holder
endnu. Morgensangene blev mest brugt i skolen,
aftensangene i hjemmene og forsamlingshusene.
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6. Anden, især senere salmedigtning
Foruden de nævnte samlinger har Ingemann skre
vet adskillige salmer, som har set lyset lidt efter
lidt, f. eks. i »Dansk Kirketidende« eller »Nordisk
Tidsskrift for christelig Theologi«, i egne værker
eller andetsteds.
Noget tyder paa, at han har tænkt at skrive en
»aargang« salmer over epistlerne, aftensangssal
mer, der skulde blive et sidestykke til Højmesse
salmeme. Maaske er han begyndt kort efter 1825.
I anden udgave af Højmessesalmeme 1843 er
nogle af dem optaget, i de Samlede Skrifter et
par stykker til, men alt ialt kun fra advent til
nytaar. Fra denne paabegyndte samling har vi
»Igennem nat og trængsel«, se 11,359 ff, hvoraf
han 1838 til en bispeindvielseskantate uddrog
»Een Gud og alles Fader«.
1840 fremkom »Frelseren er mig en hyrde
god«, 1,430 og »Julen har bragt velsignet bud«,
111,102 ff. Aaret efter kom »Lyksalig, lyksalig«,
se 111,278 f og V,345 f, og »Den store mester
kommer«, 1,178 f. 1845 fulgte »Til Himlene ræk
ker din miskundhed, Gud«, V,40 ff. 1850 kom de
to julesalmer »Dejlig er jorden«, 1,139 ff, og
»Glade jul«, II,n ff. Endelig kom 1851 »Jeg
lever og veed«, 11,436 ff.
Disse salmer er saa enkle og enfoldige som
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Morgen- og aftensangene og staar betydeligt over
Højmessesalmeme. De danner højdepunktet for
Ingemanns egentlige salmedigtning. Naar man
populært taler om Ingemanns salmer, er det
denne gruppe, der menes.
Endelig maa det nævnes, at der endnu frem
kom tre salmer i R, eller rettere i RF1850, den
lille kongesalme »Dyb af kærlighed«, »O Herre,
din er Aanden«, et vers af den førnævnte bispe
indvielseskantate, og en salme om døden, »Op,
synder af din dvale«, hvortil et stykke af J. P.
Mynster har inspireret. Men da disse tre allerede
findes i RF, er det ikke Ingemann selv, der har
sørget for deres optagelse.
Det sidste store salmearbejde var gennemsynet
af R. Da Roskilde Konvent havde udgivet sit for
slag til en ny salmebog i 1850 og i revideret form
1852 indstillede det til godkendelse som ny sal
mebog, blev det overdraget Ingemann at gen
nemse det og »lægge sidste haand paa værket«.
Dette arbejde, som blev til R, skal omtales i en
anden sammenhæng.
Angaaende optagelsen i salmebøgerne af Inge
manns salmer henvises til følgende skema, - med
den almindelige bemærkning, at de i reglen har
kunnet optages uden ændringer, hvilket i salmehi
storien er ret enestaaende.
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25: Høimesse-Psalmer. 37: Morgensange for Børn.
38: Syv aftensange.
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Frelseren er mig en hyrde god
Frelser, jeg gentage maa. 25.
Fuldendt er naadens store værk. 25.
Glade jul
Glæd dig, Sion, glæd dig jord. 25.
Græd ej, trøster Jesu stemme. 25.
Gud, retfærds Gud, du hellige, 25.
Guds Søn jeg ser i purpurklæder. 25.
Halleluja, om sejr og fred. 25.
Har sorg og frygt mit lys udslukt. 25.
Hensving dig, aand, til Jordans. 25.
Herre, mod dit lys jeg stræber. 25.
Hørt det har jeg: han opstod. 25.
Igennem nat og trængsel
I glans for Herrens trone staar. 25.
I Gud jeg vil mig glæde. 25.
I mørkest fængsel er vi fri. 25.
Indhyl dig, jord, i sørgeklæder. 25.
I underværkers land jeg bor. 25.
I verden er ej nød saa stor. 25.
I østen stiger solen op. Sy.
Jeg lever og ved
Jeg som et barn mig glæde vil. 25.
Jesus græder, verden ler. 25.
Jesus, store sejervinder. 25.
Julen har bragt velsignet bud
Kast mørkets taagedragt, min aand. 25.
Lover Herren, han er nær. 22.
Lad bruse storm paa verdens hav. 25.
Lov og tak og evig pris. 25.
Lyksalig, lyksalig, hver sjæl, som
Lyse morgen er oprunden. 25.
Lysets engel gaar med glans. 3y.
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Bliv hos os, naar dagen hælder. 38.
Dagen gaar med raske fjed. 38.
Dag til Hvile, dag til Glæde
Dejlig er jorden
Den glæde, verden giver. 25.
Den skønne jordens sol gik ned. 38.
Den store mester kommer
Der er et helligt værge. 25.
Det er fuldbragt! Du har det hørt
Det lufter mildt i høst
Din sæd udstrø. 25.
Dyb af kærlighed
Een Gud og alles Fader
En hellig morgensol opstaar. 22.
Fra Himlen Herrens Aand nedfor. 25.
Fred hviler over land og by
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Ingemanns salmer i de danske salmebøger. Tallene
betegner: 22: Morgenpsalmer (Sorø Akademi).
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Maa jeg sørge, maa jeg klage. 25.
Naar falskhed borger engledragt. 25.
Naar mig den sidste ven forlader. 25.
Nu ringer alle klokker mod sky. Sy.
Nu tittel til hinanden. Sy.
Nu vaagne alle Guds fugle smaa. Sy.
O Herre, gaar jeg tro, hvor du mig. 25.
O Herre, kommer sorgens stund. 25.
O Herre, din er Aanden
(O Jesus, hør mig for din død, v. 4)
Op, synder, af din dvale
Pris kraftens Herre, frelste sjæl. 25.
Salig hvo med kraft og tro. 25.
Til Himlene rækker din miskundhed
Til Naadens store aandefest. 25.
(Brist, brist hvert baand)
Til vor lille gerning ud. 38.
Udbryd, hver sjæl, i sejerssang. 25.
Vaagn, og bryd i lovsang ud. 22.
Vend om, vend om, fortabte sjæl. 25.
Vær lovet du, som evig vaager. 22.

Ingemanns salmer i Norge.
Dejlig er jorden.
La rev 110. Nynorsk GysEn Gud og alles Fader.
ChriaT 603. La 536. La rev 582. Nynorsk 459.
Glade jul, hellige jul.
La rev 113. Nynorsk 86.
Har sorg og frygt mit lys udslukt.
ChriaT 589. La rev 362.
Jeg lever og ved.
La rev 8yy.
Jesus, store sejervinder.
La rev 286.
Lover Herren, han er nær.
La 8. Hauge 446. La rev 14. Nynorsk 14.
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Lyksalig, lyksalig.
La rev 848. Nynorsk 901.
Sverige.
En Fader oss forenar.
Wa 1921,531. Sv i6y.
Hårlig år jorden.
Wa 1921,504. Sv2i.
I Oster stiger solen opp.
Sv 432.
Engelsk, hollandsk, japansk osv.
Igennem nat og trængsel
(Through the Night of Doubt and Sorrow)

J
JACOBI, JOHN CHRISTIAN
J. C. Jacobi var født i Tyskland 1670 og blev
ansat ved det tyske kapel, St. James Palace i Lon
don o. 1708. Her blev han i 42 aar og døde 14.
dec. 1750. Han gjorde et stort arbejde med at
overføre den tyske salmesang til engelsk.
Han udgav »A Collection of Divine Hymns,
Translated from the High Dutch. Together with
their Proper Tunes and Thorough Bass«, London
1720. (Dutch, som ellers betyder hollandsk,
kunde tidligere ogsaa betyde tysk som endnu i
amerikansk dialekt). Denne udgave indeholder
kun 15 salmer. Men to aar senere udgav han sam
lingen paany med nogle faa ændringer i teksterne,
men meget forøget, og nu under titlen »Psalmodia Germanica; or a Speciment of Divine Hymns
etc.« Denne udgave indeholder 62 salmer. Hertil
føjede han 2. del i 1725, som bl. a. indeholder en
oversættelse af Paul Gerhardts »O du allersiiss’ste
Freude«, paa engelsk »O Thou sweetest Source of
Gladness«. Den blev bearbejdet af A. M. Toplady og forkortet til 6 vers og fik nu begyndelsen
»Holy Ghost, dispel our sadnes«. Denne form er
atter mange gange blevet forkortet og bearbejdet,
undertiden til et andet versemaal, og saaledes
kom den Grundtvig for øje, da han oversatte den
til »Helligaand, vor sorg du slukke«, se nærmere
II,.4. ff.
De to dele af Jacobis værk udkom samlet 1732,
og det blev efter hans død genudgivet 1756 i New
York med titlen »Psalmodia Germanica: or, The
German Psalmody. Translated from the High
Dutch etc.« Særlige forhold gjorde sig gældende
blandt de lutherske emigranter i New York, hvor
præsten prædikede hollandsk om morgenen, tysk
om eftermiddagen og engelsk om aftenen. Men
da udviklingen naturligvis bevægede sig mod det
engelske, kom denne salmebog til at gøre nytte
ved at overføre de gamle salmer til det nye sprog.
Den blev brugt i flere kirker langs Hudsonfloden.
Den indeholder mange af de bedste lutherske sal
mer, og hvis oversættelserne havde været bedre,
kunde den have faaet stor betydning for udviklin
gen af luthersk salmesang i Amerika, ikke mindst

fordi der ogsaa var mange engelske emigranter,
som satte pris paa den.

Julian 575. Louis F. Benson 410-11. Nutter and
Tillett 418.
Helligaand, vor sorg du slukke.
RTi, 673. KH 298. SS 689. D 267.
Hauge 256.

JACOPONE DA TODI
Jacobus de Benedictus, af den adelige slægt Benedetti eller Benedettoni, blev født i Todi i Kirke
staten o. 1240 (1228 eller 30, siger P. Schindler).
Han studerede i Bologna, hvor han blev doctor
juris utriusque. Derefter levede han som en velstil
let advokat og blev gift med en skøn dame af for
nem æt. Men hans verdslige liv fik en brat ende,
da hans hustru mistede livet ved et offentligt skue
spil, idet de opbyggede stilladser under tilskuer
pladserne styrtede sammen. Da hun blev trukket
frem, løsnede han hendes klæder for at lette den
døendes sidste aandedræt, og han opdagede da, at
hun under sin prægtige klædning bar en grov
bodsskjorte, som var et usvigeligt tegn paa, at
man vilde føre et gudindviet liv. Kun for hans
skyld havde hun deltaget i verdslige fornøjelser,
som hun inderst inde gjorde bod for. I sorg og
anger sagde han verden farvel, opgav sin stilling,
skænkede sin formue til de fattige, og blev tertiar
i et franciskanerkloster. En misforstaaelse af 1.
Kor. 1,20-29, siger Dreves og Blume, fik ham til i
ti aar at spille idiot saa godt, at han maatte føre
bevis for, at han var rigtig klog, da han i 1278
vilde optages blandt minoritterne. Det vil sige, at
hans verdensforagt havde drevet ham til asketiske
yderligheder og saa taabelige demonstrationer, at
alle troede, at han var vanvittig. Folk kaldte ham
spottende Jacopone, lange Jakob, et navn, som
han i ydmyghed tilegnede sig. Han førte det øn
skede bevis ved at skrive en traktat: »Libellum
brevemque commentarium de mundi con-
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temptu«, hvoraf det fremgik, at det var den kri
stelige ydmyghed, der havde drevet ham. Af
samme grund vilde han ikke præstevies, men ved
blev at være lægbroder.
Under stridigheder inden for ordenen horte
han til »spiritualeme«, som fuldtud vilde gen
nemføre den hellige Frants’ idealer, og da denne
retning blev fordømt af pave Bonifacius VIII,
kom han i konflikt med denne, som ogsaa havde
grund til at føle sig ramt af Jacopones uforfær
dede kamp mod gejstlighedens daarlige liv. Han
digtede spottevers om paven paa folkemaalet og
kom saa langt ud i retning af sammensværgelse,
at han maatte søge tilflugt i Colonaemes borg i
Palestrina. Den blev imidlertid belejret og indta
get af paven, og Jacopone blev lyst i band og
maatte sidde i fængsel 1297-1303. Ikke engang i
jubelaaret 1300 lod paven sig formilde. Først da
Bonifacius var død, blev Jacopone frigivet af Benedict XI. Han levede nu tre aar i klostret Collazone, og P. Schindler mener, at det var paa den
tid »Stabat mater« blev til. Juleaften 1306 døde
han, netop som man sang »Gloria« i kirken. Det
var den almindelige mening, at ikke sygdom, men
kærlighed til Gud havde fortæret hans hjerte.
Han ligger begravet i Todi i Clarisserklostrets
kirke.
Han har skrevet adskillige religiøse digte paa
det italienske folkemaal, som dengang var ved at
løsne sig fra latinen. De blev udbredt og samlet i
haandskrifter. Den første trykte samling udkom
1490 i Florenz under titlen »Laude di fratre Ja
copone da Todi«. Han er formodentlig forfatter
til den berømte »Stabat mater dolorosa«. Der
raader lidt tvivl derom, fordi den ældre franciskanske tradition ikke nævner noget derom. San
gen findes vel sammen med nogle andre latinske
digte i nogle af de haandskrevne samlinger, men
da nogle af disse latinske digte ikke stammer fra
Jacopone, kunde det jo være tilfældet med dem
alle. Se nærmere under: »Naglet til et kors paa
jorden«, 111,413 ff.
Johannes Jørgensen har i »Af det dybe« 1909
oversat Jacopones digt »Anima benedetta«: »O
Sjæl, som er velsignet«.
Dreves og Blume I, s. 390-391. Brochmann, s.
218-222. Koch I, 129-133. J. M. L. Hjort: »Dies
irae, Stabat mater etc.«, Kjøb. 1849, s. 52-62. P.
Schindler: »Dage i Mellemitalien«, Kbh. 1957, s.
>77 AgNaglet til et kors paa jorden.
Gb.422. MB 83. N 121. D 169.
La 332. Hauge 177. La rev3i5. Nynorsk 779.
Paa sit kors i dødens smerte.
E 144. R 202. KH 206. SS 767.

Under korset stod med smerte.
RTi, 637.

JENSEN, ANKER
Anker Jensen blev født 7. marts 1892 i Faarup i
Krogsbæk sogn, en snes km sydøst for Randers.
Hans fader var gaardejer Jens Martin Jensen,
født sammesteds 4. jan. 1858; han var »jævn i sin
færd, mild i sit sind, trofast ogsaa i sin tro, og
som landmand over jaevnmaalet«. Moderen var
Petrine Marie Villadsen, født i Mygind 26. maj
1860; hun var syg fra sit andet bams fødsel til sin
død 1915, men hendes kærlighed gjorde et uud
sletteligt indtryk paa sønnen og var med til at
præge hans liv.
Han blev elev paa Roskilde højskole 1909-10,
hvor Thomas Bredsdorf, og paa Askov 1910-11,
hvor Akselsen Drejer og Carl Koch fængslede
ham. Derefter kom han paa Døckers kursus i Kø
benhavn, hvorfra han 1912 fik præliminæreksa
men og 1914 artium. Han var optaget af dan
markshistorie og gymnastik, blev lærer paa Vest
birk højskole i vinteren 1914-15, og i maj fik han
filosoficum. Han var soldat i Aalborg og flere
andre steder, til han i juli 1916 blev kasseret paa
grund af daarlige lunger. Efter en ferie i Norge
begyndte han at læse statsvidenskab, men slog om
og valgte teologien, fik hebraicum, skrev digte,
fortællinger og skuespil, som dog ikke blev trykt.
I vinteren 1917-18 var han højskolelærer paa
Vallekilde, og derefter drev han frie studier i hi
storie, især optaget af Sønderjylland, hvor genfore
ningen stod for døren. I sommeren og efteraaret
1919 var han lærer ved et dansk-kursus i Tønder,
en kort tid leder af en privat skole i Løgumklo
ster, og han holdt i denne bevægede tid en
mængde møder i egnens forsamlingshuse. I vinte
ren 1920-21 var han lærer paa Krabbesholm høj
skole, og derefter genoptog han det teologiske stu
dium i København og fik eksamen 1926. Samme
aar blev han sognepræst i Udbyneder og Kast
bjerg nordøst for Randers, hvorfra han 1930 flyt
tede til Egtved ved Vejle, og der blev han i 30
aar, til han 1960 tog sin afsked og bosatte sig i
Vejen i haab om at faa tid og kræfter til helt at
hellige sig sit digterkald. Men svær og langvarig
sygdom tilintetgjorde dette haab. Han døde 1.
aug. 1964.
En af eleverne paa hans danskkursus i Tønder
1919, Anna Petersen, blev hans hustru 12. nov.
1926. Hun var født 31. aug. 1902 i Toghale
gamle skole, datter af lærer Alfred Christian Pe
tersen, en lærersøn fra Randerup, senere første
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lærer i Møgeltønder, hvor datteren voksede op.
Hendes moder Andrea Christine, født Hjort, var
fra Øster Gasse i Skærbæk sogn. Familien var
dansksindet, men skolegangen var nødvendigvis
tysk, og den 17-aarige Anna greb dette kursus i
Tønder som den første lejlighed til videre dansk
undervisning.
I Egtved begyndte Anker Jensen at udfolde sit
forfatterskab. Efter ungdommens forskellige stu
dier og skiftende virksomheder kunde man tænke
sig, at han var en urolig sjæl. Det var han for saa
vidt ogsaa, som han var levende optaget af en
urolig tids begivenheder. Men han var ogsaa i høj
grad rodfæstet. Menneskeligt var han rodfæstet i
sit barndomshjem, kristeligt i det grundtvigske,
nationalt i det sønderjyske med genforeningsti
dens uforglemmelige oplevelser. Og saa alligevel
stadig spørgende, om det danske folk bestod prø
ven, og i den urolige spørgen stadig haabefuld.
1932 debuterede han med »Det tabte Land,
Digte, Sange og Salmer«. Samlingen har faaet
navn efter et stort digt, »Det tabte Land«, der
handler om hans barndoms kirke i Krogsbæk og
de minder, som den kalder til live hos ham. Sal
metonen er umiskendelig, baade i dette digt og
andre, og naturligvis i salmerne.
1935 fulgte en prosabog, »Fra Forkrænkelighe
dens Trældom«, med en række betragtninger,
fremkaldt af spændingen mellem tingene og tiden
paa den ene side og Guds naades frigørende magt
paa den anden. Man møder her en baade kritisk
og medfølende betragtning af verden og menne
skene og en borende selvransagelse. Den giver et
supplement til lovsangstonen i hans salmer og ud
folder paa den anden side noget, som i salmerne
kun er antydet.
»En Paaskegave« 1939 er tilegnet Egtved me
nighed og indeholder 9 bibelhistoriske salmer og
sange.
Under den tyske besættelse udkom 1941 en
samling digte med den karakteristiske titel »Vi
bestaar«.
En ny større salmesamling, »Troen paa Ordet«
udkom 1943. Den indeholder 38 salmer, hvoraf
nogle tidligere havde været offentliggjort, men nu
havde fundet den endelige form. De knytter sig
næsten alle til evangelierne i første del af kirkeaaret til og med paaske.
»En haandfuld vers« 1952 er frie digte, dels
minder, f. eks. et bevæget digt om moderen, dels
digte, der er inspireret af den folkelige situation,
delt mellem frygt og haab. To aar senere kom et
skuespil, »Høfdegaard i storm«, syv billeder af
Sydslesvigs historie. Titlen er symbolsk.
Endelig fulgte »Lovsang I« 1958, med 19 sal
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mer, lovsange og salmer om juletiden, og »Lov
sang II«, 1959, med 41 salmer, hvis hovedafsnit
er 26 evangeliesalmer, der spænder fra jul til
paaske. Efter sin afsked fik Anker Jensen manu
skriptet færdigt til »Lovsang III«, men den er ikke
udkommet. Det kom altsaa til at falde saadan ud,
at han fik sunget meget om tiden fra advent til
paaske, men ikke meget om kirkeaarets sidste
halvdel. Et par morgensalmer er særlig festlige.
I forordet til Lovsang I skriver han: »Det er
ikke af forfængelighed, jeg udsender disse salmer
med et hefte, der tænkes fulgt af flere. De udsen
des kun, fordi jeg må synge lovsang ganske uden
hensyn til, om den høres eller ikke, dømmes eller
antages af den menighed, den hermed overlades
til. Måske vil gamle toner klinge igennem. Det
får være. Jeg ønsker ikke at kappes med nogen,
og får blot nogle af disse salmer lov at bestå, bør
jeg jo ikke gemme dem hos mig selv.«
Den første del af denne udtalelse synes at røbe,
at han savnede den anerkendelse, han faktisk
havde fortjent. Den anden del røber, at han
kendte grunden dertil. Der er ikke faa grundt
vigske efterklange i hans salmer, og man finder
ikke i dem det »helt anderledes«, der faar folk til
at spidse øren. Men han maatte synge, og det blev
dog nogle af de bedste salmer, som er skrevet i
nyere tid. De er bibelske, modne af indhold og
gode i formen. Lovsangstonen er fremtrædende,
for her synger han for Gud, mens tonen i hans
digte er mere mørk, for der synger han for sig
selv.
Tre af hans salmer blev optaget i det sønderjydske forslag, Marias lovsang »Som fattig fugl i
Skove«, »I Nasaret en Tale« over evangeliet til 1.
sønd. i advent, og »Livets Brød hernede« til midfaste søndag. Ingen af dem blev optaget i D. Her
er han kun repræsenteret ved slutningsverset i
Kolmodins salme »Nu blomstertiden kommer«,
og det skyldes et særligt forhold, der er omtalt i
111,431.
De ovenfor nævnte værker og meddelelser fra fru
Anna Jensen, 17. jan. 1968.
Nu blomstertiden kommer, v. 6.
D671.

JENSEN, GUSTAV MARGERTH
Gustav Jensen blev født i Drammen 13. juli 1845
som søn af købmand Isack Jensen og hustru Jo
hanne Scheveland. Faderen døde allerede 1849,
og moderen flyttede med fem børn til Arendal,
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hvor hun aabnede en forretning med haandarbejder. I hans barndom mødtes to strømninger, som
just da var haarde modsætninger, pietismen og
grundtvigianismen. Faderen var haugianer. Mo
deren havde faaet et nyt livssyn gennem W. A.
Wexels (s. d.), men ogsaa hendes fader var haugi
aner. Trods modsætningerne harmonerede ægte
fællerne med hinanden, og sønnen arvede denne
gennem brydninger skabte harmoni.
Han gik først i skole i Arendal, men da fami
lien 1861 flyttede til Kristiania, kom han i kate
dralskolen der og blev student 1863. Han stude
rede teologi og blev kandidat 1868 og derefter pri
vatlærer i Kragerø. 1871 tog han den praktisk-teologiske eksamen.
I studentertiden var han blevet ven med Chri
stopher Bruun, hos hvem han mødte en grundt
vigsk idealisme, der sammen med arven fra mode
ren var baggrunden for, at han efter sin eksamen
blev lærer paa folkehøjskolen i Skoger sammen
med den senere biskop Christen Brun. Ingen vilde
senere have troet dette om ham, men faktisk be
varede han af denne grundtvigianisme følelsen
af, at det menneskelige og det kristelige maatte
være forenet og hente sine livsbetingelser i menig
hedens fællesskab.
1874 blev han personel kapellan hos sognepræ
sten i Vester Aker, Jørgen Moe. Her mødte han
romantikken. Moe var samler og udgiver af Nor
ske Folkeeventyr (sammen med P. C. Asbjømsen) og var dertil digter og salmedigter (La rev
495) 7°4 °S »En ungbirk stander ved fjorden«).
Det blev af betydning baade for Gustav Jensens
æstetiske form og hans kultursyn.
Da Moe 1875 blev biskop i Kristianssand stift,
fortsatte Gustav Jensen som kapellan hos hans ef
terfølger, sognepræst Chr. Nygaard. 1880 foretog
han en rejse til det hellige land. I de senere aar
var han et par gange i Rom. 1880 blev han kalds
kapellan i Gamle Aker, men han havde allerede
i en alder af 36 aar vundet saa stor tillid, at man
betroede ham den praktiske præsteuddannelse.
Han blev hovedlærer, som det dengang hed,
ved universitetets praktisk-teologiske seminar.
Den stilling havde han i to syvaarsperioder,
1881-88 og 1895-1902. Han blev ikke alene lære
ren, men ogsaa det store forbillede for et helt
slægtled af præster. Der sad i deres sind et krav
om at være som han. I forbindelse med dette ar
bejde udgav han 1888 »Indledning i Prestetjenesten«, en højst særpræget pastoralteologi. Hvert
kapitel begynder med nogle for emnet udvalgte
skriftsteder, derefter følger en lang bøn, som er en
betragtning over emnet for Guds ansigt, og ende
lig selve fremstillingen, der i høj grad har karak
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ter af en prædiken for præster, mild, klog og
from.
1888-95 var han kapellan ved Trefoldigheds
kirken og 1902-11 stiftsprovst ved Vor Frelsers
kirke. Flere gange var han paa tale som biskop,
og i 1896 var han egentlig selvskrevet til biskop i
Kristiania, men han sagde nej, ikke for at vige
uden om ansvaret, men fordi han ikke ønskede
denne arbejdsform. Og han var allerede da »Nor
ges usalvede ærkebiskop«.
Han var ugift og boede i mange aar sammen
med sin moder og efter hendes død sammen med
sin broder og hans familie. Men ude paa Nesodden havde han et lille paradis af en have; han var
en stor blomsterelsker.
Moderen var hans ven og fortrolige. Hun
havde givet ham den første, stærke paavirkning,
en pietistisk arv, der var gaaet gennem hendes
grundtvigianisme. Siden havde han faaet paavirk
ning fra forskellige sider, men de virkede som
harmoniske tilføjelser til det, han havde faaet fra
hende. Det saa ikke ud til, at han havde kendt
kriser, aandelige opgør eller bratte vendinger.
Først i de senere aar røbede han, at han havde
haft sin kamp: Er min grebethed af Gud, af Kristus, af Guds rige, i grunden ikke blot et andet
udtryk for, at jeg er grebet af min egen ideale
trang? Spørgsmaalet brændte i ham hele livet,
men hans svar blev stadig mere fast: Det afgø
rende er ikke min følelse af ikke at kunne und
være Kristus. Men den virkelige Kristus, den
Herre Kristus selv, er det uindtagelige taam.
Hans indflydelse naaede ud over hele Norge,
ikke alene indirekte gennem præsterne. Sammen
med to andre var han redaktør af Luthersk Kir
ketidende, hvis udtalelser havde stor vægt i alle
kirkelige spørgsmaal. Spøgende kaldte man re
daktionen Hellig-tre-Konger, men det var Gustav
Jensen, som havde myndigheden, og han mis
brugte den ikke. Naar han mildt og fint og stil
færdigt havde sagt sin mening, var der ikke mere
at sige. Han var landets sjælesørger, præsternes
præst og regeringens raadgiver.
Samtidig havde han hænderne fulde af praktisk
kirkearbejde. Han fik grundlagt en »Småkirkeforening«, som fik bygget nye kirker i byens fattigste
kvarterer. Han oprettede en fællesforening af
byens menighedsplejer til løsning af større fælles
opgaver. Begge steder var han formand. Han var
formand for Diakonissehuset, for Israelsmissionen
og Santalmissionen, for Selskabet til Kristelige
Andagtsbøkers Utgivelse og viceformand i Bibel
selskabet. Med baggrund i sin sjælesørgeriske
virksomhed udgav han 1901 »Tanker og Opga
ver«. Hans bog »Kristendom i kort fremstilling«
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blev en vejleder for den dannede almenhed. Næv
nes maa ogsaa »Trekk av et livssyn« 1917.
Der var noget fredhelligt over ham, det »aske
tiske udseende, det enlige liv, det furede, men saa
aandfulde ansigt, den sagte stemme, de faste,
dybe øjne, alt virkede afvæbnende selv paa den
mest krigeriske. Man standsede foran ham«
(Berggrav). Det vilde være helligbrøde at angribe
ham, taktløst at kritisere ham. Det laa ikke for
ham selv at bryde denne tryllering; han udfor
drede ikke, han udleverede sig ikke, han var blu
færdig. Maroni sagde spøgende: Gustav Jensen
har forpagtet al ydmyghed! »I mer end en men
neskealder var han paa én gang en uhaandgribelig storhed og en virkelig person. Det er meget
sjældent, at noget saadant hænder i vor tid og i
saa smaa forhold som de norske« (Berggrav, af
hvem der er citeret mere end direkte antydet).
Som prædikant glimrede han ikke ved flot vel
talenhed. En mand fra landet, som besøgte en
slægtning i Oslo, kom tilfældigvis en søndag for
middag ind i Vor Frelsers Kirke, skønt han ellers
ikke var »nogen flidens mand paa kirkevej«.
Hans slægtning spurgte bagefter, hvad han syntes
om præsten: »Den stakkel, han havde nok små
gaver!« Men saadan sagde de mere modne tilhø
rere ikke. Gustav Jensen talte dæmpet, stemmen
var dyb, monoton og lidt rusten, men ved en rig
dom af betoninger fik den en mærkelig musikalsk
fylde. Indholdet var et opvæld af tekstens kilder,
ordnede meditationer. Det var, som om han kom
lige fra Gud med det (Berggrav). Meditationerne
var ikke studeret ud, men havde til baggrund
hans samtaler med mennesker. Hans prædiken
var mere groet, end den var bygget. Han har ud
givet to prædikensamlinger, »Prækener« 1898 og
»Fra Menighedsforsamlingen« 1905. Men de
staar ikke maal med det personlige indtryk, fordi
hans betoninger ikke kan gengives typografisk.
Kristendom og kultur skulde forenes, mente
han. Den religiøse sans skulde ikke leve enlig.
Løsrevet fra det menneskelige vilde det religiøse
modvirke sin egen bestemmelse. Til pietisterne
sagde han derfor, at deres liv blev fattigere, end
Gud havde villet, og den levende strøm, som var i
dem, kom ikke til at rense det fælles menneskeliv.
Til kulturmenneskene sagde han, at faren i vore
dage snarere var en bred lavvandet kristendom
end en dyb og snæver. I kristendommen kom
man ikke uden om et brud, fordi der i forvejen
var sket et brud og opstaaet et rodfæstet onde. I
anledning af den voldsomme kirkelige teologi
ske strid skrev han 1909 »En feil ved den nyere
teologi«. Man havde med spænding ventet et ord
fra ham, som ellers holdt sig udenfor dagens
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strid. Og saa sagde han til de stridende parter
noget, som ingen af dem i grunden forstod, nem
lig at menigheden maatte være teologiens tros
regulator, ikke menigheden som et pietistisk sam
fund eller en demokratisk magtfaktor, men det
kristne fællesliv fra apostlenes dage til nu. Det
syn var kommet til ham fra Danmark i hans ung
dom, og derfor havde han været udenfor det, der
i de sidste aartier var sket i den norske kirke.
I 1883 udgav han sammen med W. K. Hesselbjerg »Udkast til en forandret Høimesseliturgi«
og alene 1887 »Afhandlinger om Gudstjeneste og
Menighedsliv«. I aarene 1884-89 var han med
lem af flere komiteer til revision af den norske
gudstjenesteordning. To nye tekstrækker blev ind
ført 1886. Han reviderede forsigtigt kollekterne.
Romerbrevet blev indført som lectio continua i
trinitatistiden. Det fastholdt han ved en ny revi
sion 1918.
Den nye liturgi, som blev indført 1889, betød
en overgang fra præsteliturgi til menighedsliturgi,
med en ypperlig kirkebøn. I ritualerne for daab
og nadver havde han en heldig haand. Efterhaanden var han blevet et orakel med hensyn til kri
stelig og kirkelig stil. Det føltes derfor ganske na
turligt, at han 23. sept. 1908 fik den opgave at re
videre Landstads salmebog.
Allerede 1896 havde man tænkt paa, at han og
Blix skulde gøre det, men det blev ikke til noget.
Knut Hamsun foreslog 1905, at den friske Jonas
Dahl skulde gøre det, andre nævnte J. H. H.
Brochmann, men denne mente, at det burde være
Gustav Jensen, og saadan blev det. 1911 tog han
sin afsked som stiftsprovst for helt at hellige sig
dette arbejde. Han offentliggjorde i Menigheds
blad for Kristiania smaa meddelelser om arbej
det, hvorved han gjorde offentligheden til medvi
der og medarbejder. I 1909, nr. 3, skrev han om
»Herre Gud, dit dyre navn og ære«, det var et af
de bedste fund, han gjorde. Men det var ikke alt
sammen lige godt.
Fra hele landet sendte man stof til ham og
gode raad. En tandlæge skrev, at han for nogle
aar siden havde haft en religiøs periode og havde
digtet nogle salmer, som han sendte i haab om at
faa dem optaget; han vilde give Gud æren. En
skrædder mente, at den gamle salmebog ikke
havde haft nogen salme, som var digtet af en
skrædder. Denne mangel vilde blive afhjulpet,
hvis Gustav Jensen optog medfølgende, paa hvil
ken skrædderen havde faaet biskop Bangs attest
for, at den i hvert fald var i overensstemmelse
med læren.
Gustav Jensen arbejdede efter følgende prin
cipper. Salmebogen skulde være for alle kristne
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Der blev 1916 nedsat en komité til at bedømme
retninger i Norge, paa troens grund. De »døde«
salmer skulde udelades; han tænkte sig, at der var og revidere hans forslag. Den fik biskop Tandberg til formand og kom ellers til at bestaa af
ioo, der næsten aldrig blev sunget; hans medar
bejdere paa dette omraade fandt kun 40, men sognepræst Brochmann, forfatteren Theodor Ga
han udelod 144 for at skaffe plads til nyt stof. spari, fru Bretteville Jensen, provst Barstad og
Der skulde optages nye salmer af Brorson, Kingo sognepræst Anders Hovden, de to sidste som re
(af hvem mange ogsaa blev udeladt), Grundtvig, præsentanter for landsmaalfolkene. Man kan sige,
Landstad og Jonas Dahl. »Den syngende menig at den arbejdede under mottoet: Tilbage til
hed« skulde ind i kirken, dvs. yndede salmer og Landstad! Det gjaldt ikke blot teksterne, men
sange, ogsaa fra vækkelserne, hvorfor man sagde, ogsaa genoptagelse af 23 landstadsalmer, som Gu
at han førte hedehuset ind i kirken. »Den hand stav Jensen havde udeladt. Ialt udelod komiteen
120 numre, heraf 16 paa landsmaal, og optog
lende menighed« skulde ogsaa ind i kirken med
176, deraf 73 paa landsmaal. Den var i det hele
salmer om diakoni, ungdomsarbejde, hedninge
mission osv. Der skulde være salmer paa lands- taget under pres fra landsmaalfolkene.
Gustav Jensen gennemgik i 1919 komiteens
maal (nynorsk), i hvert fald en til hver søndag,
men ikke oversættelser af salmer, som allerede indstilling og fandt, at den var konservativ, mens
fandtes paa rigsmaal. Der blev optaget 147, han havde repræsenteret fremskridtet. Han gik
hvoraf 78 var nye. Der skulde være salmer til de med til en del af ændringerne, men fastholdt el
to nye tekstrækker, i hvert fald om de vigtigste lers sit forslag. Dette reviderede forslag blev atter
emner. De lange salmer skulde forkortes; kun gennemgaaet af komiteen, som stadig ikke var
særlig betydningsfulde salmer maatte have mere enig med Gustav Jensen, men udarbejdede en en
end 7 vers. Forældede udtryk skulde modernise delig indstilling, hvori kun ret ubetydelige ting
res. Der kom forfatternavne under salmerne og kunde ændres inden regeringens autorisation.
Men i løbet af de næste seks aar skete der mær
henvisning om deres optagelse i tidligere norske
salmebøger. Som hos Landstad og Hauge blev kelige ting bag nedrullede gardiner. Biskop Tandstoffet ordnet »de tempore«, efter kirkeaaret. An berg var gammel og sendte paa en uklar maade
tallet naaede op paa 864. Det var en særlig van sagen til Gustav Jensen. Ogsaa han var gammel
skelighed, at man 1907 havde faaet en ny ret og træt og misforstod situationen (hvilket er et
skrivning. Efter nogen tøven besluttede Gustav forenklet referat), og resultatet blev, at regerin
Jensen sig til at følge den af hensyn til skolen og gen 8. okt. 1920 autoriserede et forkert forslag,
fremtiden, hvilket gav betydelige vanskeligheder nemlig Gustav Jensens reviderede af 1919 i stedet
med hensyn til rim og rytme. Her blev Sophie for komiteens. Ingen anede uraad, fordi man ikke
kendte det Kun Brochmann var lidt urolig, fordi
Bonnevie (s. d.) hans medhjælper.
»Forslag til en revideret salmebok for den nor han ikke var blevet indkaldt til en forhandling,
ske kirke av Gustav Jensen«, Kristiania 1915, blev som var aftalt eller dog skulde have været det.
en skuffelse. Opgaven havde været vanskelig, og Derefter stredes to forlag om trykningen; det tog
med de maal, Gustav Jensen selv havde sat sig, ogsaa tid. Biskop Tandberg døde i foraaret 1922,
var den nok umulig at løse tilfredsstillende. For og Brochmann havde i den sidste tid været for
første gang skuffede han. Han var aldrig før ble mand. Nu fik komitemedlemmeme et fortryk af
vet kritiseret, og man havde mødt ham med saa salmebogens register og opdagede, at der var sket
stor tillid, at det maaske havde sløvet den selvkri noget, de ikke vidste.
Gustav Jensen døde 2. nov. 1922. Han havde i
tik, han dog ellers havde. Ved at give ham denne
opgave havde man maaske forvekslet hans væsen den sidste tid haft pastor Koren som sekretær ved
med hans begavelse. Kritikken fandt nu, at han forberedelserne til salmebogens trykning. Ud af
havde ødelagt mange salmer med sine modernise forvirringen steg den beslutning, at Brochmann
ringer. I fodnoter under salmerne havde han un og Koren skulde udjævne forskellen mellem Jen
dertiden gjort opmærksom paa ændringerne, og sens autoriserede forslag og komiteens. Det blev
en saadan aabenhed kan maaske netop have atter et lille skridt tilbage mod Landstad. Da der
fremkaldt en modsat mening. Han havde selv nu var kommet ca. 900 ændringer, blev det nød
vendigt med en ny autorisation. Det skete 15.
skrevet 25 salmer, hvoraf mange var maadelige.
Hans prosa var poetisk, men hans poesi stiv og febr. 1924. Da sagen endelig saa ud til at være i
kantet. Han havde udeladt mange gode salmer og orden, blev der fra skolefolks side stillet krav om,
optaget mange temmelig lette. Og hvorfor havde at man skulde følge den nye retskrivning af 1917.
han sat sit eget navn paa titelbladet? Han skulde Det var det andet hold retskrivningsændringer.
Da de var blevet udført med forsigtighed, gik for
jo blot revidere Landstad.
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slaget i trykken, men kom dog ikke uændret ud af
den igen, se f. eks. V, s. 217.
Efter disse langvarige fødselsveer kom der dog
et ret sundt barn til verden. »M. B. Landstads
kirkesalmebok, revidert og forøket av stiftsprovst
Gustav Jensen med bistand av en komité« blev
endelig trykt i august 1926. Berggrav anmeldte
den som »Landstad redivivus«. Han mente, at det
var komiteens skyld, at den kunde kaldes saale
des, og Brochmann burde ogsaa have været nævnt
i titlen. Han gennemgik de skadede salmer, de dis
kutable rettelser, de genopstandne salmer og den
nye tilvækst, især af ældre salmer, som ikke
havde været optaget hos Landstad, men f. eks.
hos Hauge, deriblandt mange af Grundtvig. Han
sluttede med at anbefale bogen til indførelse i
menighederne. Det skete ogsaa, og bogen har
siden staaet sin prøve.
Man kritiserede ikke blot Gustav Jensens for
slag i 1915, men ogsaa hans egne salmer, og sagde
at han havde taget for mange med af dem. Det
skød i nogen grad over maalet. Han optog 26 ori
ginale og et lille enkeltvers og et lignende antal
oversættelser og bearbejdelser, der var saa væ
sentlige, at han signerede dem. Det er egentlig
ikke ubeskedent af en salmebogsudgiver, som selv
er digter, og især ikke naar hensigten er at fylde
mangler ud i den forhaandenværende salmeskat.
Af disse salmer blev 18 originale og 20 oversæt
telser bevaret i salmebogen efter to gennemgange
i den kritiske komité og nye overvejelser efter
Gustav Jensens død. Det er dog et tegn paa brug
barhed.
Her maa nævnes et par af hans salmer om kir
kens arbejde, »Ej for at tjenes Herren kom« og
»Til Sions berg vi løfter op«, som blev til, før der
var tanker om salmebogsrevision. Ligeledes den
lille julesalme »Gud sin egen søn os gav«, der saa
lyset 1896 i »Nogle smaa Taler og Sange ved Ju
letid«. Man skal her lægge mærke til ordet »gav«,
fordi det er salmens morale, at man skal give. At
dele og give er ogsaa formaningen i »Langt lyser
arven, som slegteme samlet«. Den lille fædre
landssalme »Herre, du et hjem os gav« maa ogsaa
nævnes. Meget karakteristisk er »Tak ske dig,
Guds menighet«, som først taler om den rigdom,
menigheden skænker sine bøm, og derefter om
den personlige tilegnelse.
Gustav Jensens mesterstykke, »Det skal ei ske
ved kraft og magt« hører til dem, der blev til
uden hensyn til salmebogen. Den opstod maaske i
forbindelse med den kristelige studenterbevæ
gelse, som først offentliggjorde den, men kan
ogsaa være fremsprunget af hans arbejde som
præstelærer. Den staar i salmebogen under Pinse,
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men kunde ogsaa have staaet under kirkens ar
bejde. Det er en bøn for enhver kristen, som vil
være en kirkens tjener, skrevet over et klassisk bi
belord i et klassisk versemaal. Meget stærkt virker
det femte vers, hvor den varme, rolige skildring
af Helligaandens gerning afbrydes af den spon
tane hilsen til det nye Jerusalem. Er mange andre
salmer skrevet af en flink versemager, der gør sig
nyttig i kirkens tjeneste, saa er denne skrevet af
en digter. Se I, 225 f. og V, 338 f.
Halvorsen III, 134—36. Norsk biogr. leksikon, VI,
625—68. Lars Aanestad i Ksm I, sp. 1077-85. Norvegia sacra 1923. »Kirkeliv og Menighetsarbeide«
(Festskrift til 70-aars dagen), 1915. J. Maroni:
»Stiftsprovst Gustav Jensen«, 1923. Eivind Bergrav: »Norske Kirkeprofiler«, 1946, 127-68. Sam
me: »Landstad redivivus« i Kirke og Kultur, 1926,
516-41. Blom Svendsen III, 1955,8. 11-99. Sam
me: »Gustav Jensens første arbeide med salmeboken« i Kirke og Kultur, 1937, 366-77. Ivar
Holsvik: »Salmediktere i våre saimebøker«, 1950,
136-40. John Stene: »Vår evangeliske salmeskatt«,
■QSSj 115-26. M. Larsen: »Bemærkninger til stifts
provst Gustav Jensens forslag«, 1916.
Oversigt over Gustav Jensens salmer i salmebø
gerne. Aarstal ved de salmer, som var offentlig
gjort før forslaget 1915. Ved oversættelserne er
Nynorsk ikke anført, fordi det er tvivlsomt, om de
nynorske oversættelser har benyttet Gustav Jen
sens.
Originale.
Bed for os, o Krist.
La rev 397. Nynorsk 794.
Byd ei venner (rike) til din fest. 1912.
La rev 519.
Det skal ei ske ved kraft og magt. 1901.
KST 822. SS 654. D 256. La rev 425.
Nynorsk 802.
Ei for at tjenes Herren kom. 1889.
La rev 758. Nynorsk 883.
Gud sin egen Søn os gav. 1896.
La rev 133.
Herre, dig bør det at vokse og mig at forringes.
La rev 101.
Herre, du et hjem os gav.
La rev 797. Nynorsk 892.
Herre, jeg ser paa berget hist. 1913.
La rev 418.
I troen paa Guds gode ord, v. 2.
La rev 822.
Konge er du visst.
La rev 78. Nynorsk 64.
Langt lyser arven som slegteme samlet. 1914.
La rev 755. Nynorsk 362.
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Løst fra gamle trældoms baand. 1912.
La rev 583. Nynorsk 843.
O du Guds rige, dyrest skat.
La rev 600.
Paa den unge mand han saa. 1912.
La rev 591.
Se det menneske! Aa se. 1913.
La rev 309.
Større bliver tidens smerter. 1889.
La rev 756. Nynorsk 882.
Tak for hver fredsæl høitidsstund.
La rev 183.
Tak ske dig, Guds menighet.
La rev 194. Nynorsk 751.
Til Sions berg vi løfter op. 1890.
La rev 753. Nynorsk 881.
Oversættelser og bearbejdelser.
Gud, sign vor konge god.
La rev 790.
Guds kirkes grundvold ene. (Stone) 1912.
La rev 148.
Gaa varsomt, o sjel, og giv agt paa din gang.
(Kolmodin).
La rev 524.
Han paa korset, han alene (Runeberg).
1913. La rev 325.
Hellig, hellig, hellig (Heber).
La rev 28.
Herre Gud! dit dyre navn og ære (Dass).
D. 7. La rev 25.
Hvor herlig vidner land og hav. (Topelius)
1913. La rev 150.
I de mørke dødens riger (Maclagan)
1915. La rev 332.
Ingen vinder frem til den evige ro (Linderot)
1914. La rev 529.
Jeg er hos Gud i naade (H. N. Hauge)
1909. La rev 138.
Jesu discipler, mindes nu, I kjære (J. A. Cramer)
1913. La rev 550.
Klippe, du som brast for mig. (Toplady)
La rev 321.
Korsets stridsmænd, frem paa vakt (W. W. How)
1912. La rev 750.
Nu hviler jorden stille (Claudius)
La rev 836.
Nærmere dig, min Gud (Adams)
La rev 863.
Naar Gud vil gjøre underverk (Cowper)
La rev 559.
Pris vor Fader god og stor (Baker)
La rev 806.
Rene Jesus, lysets kilde (Arnold)
1911. La rev 474.
24

Skynd dig frem (J. E. Schmidt)
La rev 230.
Saa mørk en nat ud over jord. (How v. 1-3 Jen
sen v. 4)
1908. La rev 781.
Underfulde konge (Neander, Skaar)
La rev 24.
Velsignet er det hjem for vist (Pfeil)
La rev 847.
Aa bliv hos mig! Nu er det aftentid (Lyte)
La rev 842.
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Mikkel Jensen, murermester ved Stautrup Skov,
Kolt sogn mellem Aarhus og Skanderborg, blev
født 13. marts 1801 paa Marselisborg Jægergaard, et skovløbersted i Viby sogn, hvor hans
forældre, murermester Jens Christensen og hustru
Maren Jensdatter, dengang boede. Den 29. okt.
1824 blev han gift med Karen Nielsdatter, der
var 11 aar ældre end han. Hun havde tjent som
husbestyrerinde hos komtesse Wedel Jarlsberg
paa gaarden Jarlsminde i Kolt sogn. Mikkel Jen
sen nedsatte sig som murer der i sognet og fik sin
bolig i Stautrup, i en smuk skovegn nær ved Bra
brand sø. I daglig tale blev han kaldt Mikkel
Murer eller Mikkel Murermester og var anset
som en dygtig og paalidelig haandværker, hvem
man ofte betroede reparationer og istandsættelser
i omegnens kirker.
Han stod i forbindelse med de gudelige forsam
linger og holdt selv møder i sit hjem søndag ef
termiddag. 1853 udgav han et lille skrift »Den
christnes Daab og Korsets Betegnelse, opsanket i
den hellige Skrift til Troens Bestyrkelse.« Saavel
denne titel som originalteksten til hans salme
»Drag ud, hver kristensjæl paa jord«, se 1,252 f,
viser, at han hører til i den kreds af lægprædikan
ter, som fra det pietistiske stade var ved at ud
vikle sig til det grundtvigske, og lokalt set hører
han altsaa hjemme i den kreds, som siden dan
nede Bering valgmenighed. Hans salme har nok
været kendt og brugt i denne kreds, hvor sogne
præsten Andreas Teilmann har truffet den og
indsendt den til Dansk Kirketidende efter Mikkel
Jensens død.
Som mange andre af de religiøst vakte paa
denne tid var Mikkel Jensen optaget af det politi
ske liv. Den 9. marts 1841 skrev han et indlæg i
ugebladet »Jyllandsposten«, hvori han skildrer de
fattige husmænds og indsidderes kaar. De er
mange steder ved at udgøre halvdelen af landal
muen; de burde have lov til at vælge en mand af
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deres midte til at tale deres sag i stænderforsam
lingerne, da de større hartkomsejere nok mere vil
se paa deres egen fordel. »Det er dog tungt for
enhver Christen at see en By fuld af fattige Folk,
som lide Nød«.
To aar senere (»Jyllandsposten« 1. marts
1843) er han medunderskriver af et indlæg, hvori
18 gaardmænd og husmænd i Stautrup advarer
mod en fri forfatning, fordi de som saa mange
dengang frygtede, at en forfatning vilde trænge
kongemagten til side til fordel for de store ejen
domsbesiddere. »Hvor sørgelig en Fremtid seer vi
ikke i Møde, naar Kongen blev mere indskrænket,
især saalænge vi har den nuværende Valglov, at
det større Hartkorn skal tale for os i Stændersa
len.« Naar kongen ingen magt har mere, hvem
skal smaafolk saa gaa til med deres klage? - Da
hans navn staar som det første under dette ind
læg, tyder det paa, at han har forfattet det, og
det vidner om hans anseelse og indflydelse i den
hjemlige kreds, at baade gaardmænd, husmænd
og haandværkere har skrevet under.
1848 lod han sig opstille som kandidat til den
grundlovgivende rigsforsamling, men skønt han
paa valgtribunen »besvarede paa tilfredsstillende
maade adskillige til ham stillede spørgsmaal«, fik
den nationalliberale kandidat næsten alle stem
merne, og Mikkel Jensen stillede sig ikke mere.
Han døde 23. aug. 1860. Hans hustru overle
vede ham til 25. okt. 1871.

August F. Schmidt i »Præsteforeningens Blad« 1951,
s. 331-2, og i »Østjydsk Hjemstavn«, 18. aarg. 1953,
s. 72—74. N. P. Østergaard i »Østjydsk Hjemstavn«,
21. aarg. 1956, s. 39-40. »De grundtvigske Fri- og
Valgmenigheder«, ved Asger Højmark og Uffe Han
sen. Odense 1944. S. 30-31.
Drag ud, hver kristensjæl paa jord.
RTi, 761. KH 583. SS 662. D 570.

JOHANNES FRA DAMASKUS.
Johannes var født i Damaskus i slutningen af 7.
aarhundrede i en saracenisk familie, som var in
dehaver af et arveligt statsembede, som maaske
havde noget at gøre med kontrol over skatteop
krævningen i Syrien. Familien førte det arabiske
navn Manzur og stod i høj gunst hos kaliffen. Jo
hannes og hans adoptivbroder Kosmas (s. d.) fik
en god opdragelse. En siciliansk munk, som var
kommet dertil som krigsfange, underviste dem
baade i de kirkelige og verdslige videnskaber. Jo
hannes optraadte tidligt som forfatter, og rimelig
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vis overtog han ogsaa familieembedet. Hans mis
undere forvanskede hans navn Manzur (den for
løste) til Mamzer (bastarden). Hans beundrere
derimod kaldte ham Chrysorrhoas, den som fly
der med guld, paa grund af den aandens naade,
der strømmede frem baade i hans lære og ham
liv.
735 trak han sig tilbage fra det offentlige liv og
traadte ind i St. Sabas kloster i Jerusalem. Det
havde Kosmas allerede gjort, men mens denne se
nere forlod klostret for at blive biskop i Majuma,
blev Johannes der til sin død og nøjedes med at
blive præsteviet. Han døde sandsynligvis før 754.
Da den østromerske kejser Leon III, Isavrier.
726 udsendte sit forbud mod de hellige billeder i
kirkerne, holdt Johannes sin første tale mod billedfjendeme. Den anden tale maa være kommet
efter 730 og den tredje lidt senere. Disse tre taler
regnes for det bedste forsvar, der er skrevet for
billederne, og samtidig er de den mest uforfær
dede indsigelse mod, at kejseren skulde regere
over kirken. Men kejseren kunde ikke ramme Jo
hannes, fordi han boede udenfor det østromerske
rige, og hans søn og efterfølger Komtantinus V,
som sammenkaldte synoden i Komtantinopel 754,
maatte nøjes med at lade synoden udtale et ana
tema over Johannes. Af dettes form ser det ud til,
at Johannes dengang var død.
Johannes var den græske kirkes største dogma
tiker. Han lagde slutstenen paa kirkens lærebyg
ning i sit store værk »Erkendelsens kilde«, der fal
der i tre dele. Den første del indeholder filosofi
ske begrebsbestemmelser, væren, væsen, substans
osv. Her øser han i nogen grad af Aristoteles, men
da kampen mod hedenskabet endnu sidder kri
stenheden i blodet, gør han undskyldning for, at
han citerer den gamle filosof. Den anden del er
historisk og opregner 100 kætterier, som i tidens
løb er fastslaaet; kun tre af dem har han selv
føjet til. Den tredje del fremstiller positivt kirke
læren, hvoraf læren om Treenigheden og Kristi
person er hovedpunkterne. Læren om Helligaan
dens udgang baade fra Faderen og Sønnen (filioque) synes at være ham ukendt. Han fastholder
to sakramenter, daaben, som foretages ved neddykkelse tre gange, og nadveren, hvori brød og
vin ved paraklesen, paakaldelsen, bliver forandret
til Kristi legeme og blod. Hele dette teologiske sy
stem er ikke dannet ved ny original gennemtænk
ning, men ved opsamling af kirkefædrenes udta
lelser.
Det tredje værk af Johannes, som maa nævnes,
er »De hellige paralleller«, en samling af bibelord
og udtalelser fra kirkefædrene, alfabetisk ordnet.
Oprindelig var det maaske først en samling udta
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lelser om dyder og laster; saa blev det udvidet til
tre bøger, den første om Gud, den anden om
mennesket, den tredje om dyder og laster. Til
sidst skulde det være ordnet alfabetisk. Det er
uklart, hvilket af disse udviklingstrin, der kan til
skrives Johannes.
Dertil kommer en del mindre skrifter, polemik
mod forskellige kætterier, en dialog mellem en
kristen og en saracener, en traktat om Treenighe
den.
Han er en af de mest berømte græske hymne
digtere, ofte anset som den største. Han er blevet
nævnt som forfatter af den gamle liturgiske bog
»Oktoechos«, men den er nok ældre end før anta
get, og han har nok kun bearbejdet den. Han er
den betydeligste forfatter af kanons, og Kosmas
kommer lige efter. Deres forbillede er Gregor af
Nazianz, som Kosmas har kommenteret. Som
digtere lagde de vægt paa finhed og kunstfuld op
bygning og kunde hengive sig til den mest indvik
lede leg med ordene. Johannes kunde finde paa
at lade hver linjes begyndelsesbogstaver danne et
akrostikon, som i sig selv var et digt. Den slags
blev meget beundret. I dag sætter man mere pris
paa den ældre Romanos, der var mere enkel i
formen, klar i udtrykket og mere varm og natur
lig i følelsen.
Grundtvig har mere eller mindre frit oversat
nogle af Johannes’ oder, hvoraf vi i salmebøgerne
har følgende:
»Kom, lad os tømme et bæger paany« er sam
mensat af to oder, den ene fra liturgien til paaskedag, den anden fra søndagen efter paaske. Se
nærmere om Grundtvigs græske oversættelser i
det hele taget og specielt om denne under »Brat,
Herre Jesus, blandt dine du stod«, I,i 14-19.
»Hør vor hellig-aftens bøn« stammer fra litur
gien til paaskelørdag, se 11,320-23.
»Sidder rolig i Jerusalem« er sammenstykket.
De to første vers stammer fra to oder af pinseli
turgien af Kosmas, det tredje fra en pinsekanon
af Johannes. Se nærmere herom IV,340-42.
Den lille himmelfartssalme »Hvi er dine klæ
der saa røde«, Sangværk 1,227, ^ar Grundtvig
ogsaa oversat efter Johannes fra Damaskus, men
Grundtvig har ikke ved nogen af disse oversættel
ser vidst, hvem forfatteren var.
Skrifter af Johannes fra Damaskus blev udgivet af
dominikaneren Le Quien, Paris 1712, og i en noget
forøget skikkelse i Mignes »Patrologia græca«, bd.
94-96. Christ et Paranikas: »Anthologia Graeca«,
Lpz. 1871, 201-4, 213-17. Karl Krumbacher: »Geschichte der byzantinischen Litteratur«, Miinchen
1891, 170 ff, 320 f. Jørgen Elbek: »Grundtvig og
de græske salmer«, 1960, s. 34-35, 42, 44, 68-69,
24*

78-79. H. Vilstrup i Dansk Kirkesangs Aarsskrift
'940, 35.

Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod.
RT2,897. KH251. SS 639. D212.
Hør vor hellig-aftens bøn.
R219. RT2, 890. N 134. KH 229.
Sidder rolig i Jerusalem.
D 287.
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JOHNSON, JOHANNES
Johannes Johnson blev født i Alvdal i Østerdalen
i Norge 1. maj 1864. Hans fader var sognepræ
sten Anton C. S. Johnson, broder til den kendte
professor Gisle Johnson, men ret forskellig fra
denne. »Sjelden har vel hjertevarme og en lys ori
ginal intelligens gått så helt sammen som hos
den i sin tid navnkundige Lille-Elvedals prest«
(Berggrav). Moderen hed Decima Secunda
Lange og var som antydet det tolvte barn af
provst Alexander Lange i Asker. Hun døde fra 8
bøm, da Johannes var 11 aar gammel. Kort efter
blev faderen forflyttet til Trondheim, hvor dren
gen fik sin skolegang. Han savnede moderen og
det første hjem, og endnu nogle aar efter kunde
han skrive i sin dagbog, at han ønskede sig død,
saa han ikke var kommet til denne forbandede
by. Men dagbogen var hans trøst. Der indførte
han ogsaa sine gale streger: »Stjal idag to kroner
fra misjonsbøssen«. Men en dag kom faderen ind
til Johannes med dagbogen i haanden, han havde
læst den, og det blev til en alvorlig samtale, som
de begge havde ære af. Det var i 1879; Johannes
var i første gymnasieklasse, hvor han hidtil ikke
havde udmærket sig, men næste aar var han nr. 1
i klassen, og 1881 var han den, der fik den højeste
udmærkelse til artium ved universitetet i Kristia
nia.
Ved et nordisk studentermøde med kristeligt
program i Sorø 1903 fortalte Johannes Johnson:
»Jeg var en 18 aar gammel student og hadde be
gyndt at studere teologi, men jeg visste med mig
selv at jeg var ingen personlig kristen; jeg bad
ikke til Gud; jeg kritiserte og harcellerte levende
kristendom hvor jeg saa den. Men en dag - efter
megen tidligere paavirkning - hørte jeg missio
nær Skrefsrud præke i en av Kristiania kirker; re
sultatet af hans præken var at jeg gik hjem paa
mit værelse og for første gang i mit liv knælte
ned ved en stol og sa til Gud: »Gud! nu vil jeg
bli en kristen!« Derpaa tok jeg den bibel som far
hadde sendt med mig, og slog den op paa maafaa
uten at blade et eneste blad. Og det første ord
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som mit øie faldt paa, det lød saa: »Han er trofast
som kaldte eder; han skal ogsaa gjøre det.«
I erindringen er denne erindring i løbet af 20
aar blevet noget forenklet. Man skal i hvert fald
lægge mærke til ordene »megen tidligere paavirk
ning«. Der var tale om en udvikling, som ganske
vist fik en pludselig og endelig afslutning. Og det
stod fast for ham, at han vilde være missionær i
Santalistan.
Gleditsch skriver om hans forhold til studenter
kammeraterne, at han blev »av sig selv den sterkeste i laget fordi han var mest harmonisk og
frisk ... Uimotståelig var han også i sin geniale
elskverdighet. Endog den personlig pågående om
vendelsesiver skaffet ham kun få uvenner. Han
var så glad i sin kristendom, så lykkelig i sin hen
givelse ...« Han var med til at stifte studenternes
missionsforening, som siden blev til Norges kriste
lige studenterforbund, og ligeledes en kirkehisto
risk klub til studium af kirkefædrene.
Men han overanstrengte sig. Hans ivrige stu
dier fik en brat ende. »Det var som om der sad
en blyant inde i hovedet«. Han havde hyperæmi i
hjernen. Han drog 1885 ud paa en lang sørejse,
først som passager, de næste to aar som letmatros
paa barken »Professor Johnson«, som var opkaldt
efter hans onkel. Han var borte fire aar, og først
mod slutningen af denne periode var han blevet
rask. Han kom hjem 10. april 1889, og til jul
samme aar slap han igennem sin eksamen. Han
blev derefter et par aar hjælpepræst i Eidanger
hos sin onkel provst Holmboe, ikke fordi han
havde glemt missionskaldet, men for at søge kla
ring og faa lidt præsteøvelse.
Den 21. aug. 1890 traf han Dagny Heidenreich.
De blev et lykkeligt par, meget forskellige af ud
seende, han lys og nordisk, hun mørk og syd
landsk, og saa forskellige, at de havde meget at
give hinanden, men »viljerne var rettet mod
samme maal«, og i aarenes løb kom hun til at
ligne ham paafaldende.
Missionskaldet var ikke glemt, men da Santal
missionen paa det tidspunkt ikke turde optage
flere arbejdere, meldte Johnson sig til Norsk Mis
sionsselskab, og de to unge præstefolk blev 1892
sendt til Madagaskar. Johnson blev først anbragt
hos en stamme af Barafolket, som ikke før havde
haft missionærer, men han blev jaget derfra efter
faa maaneders forløb. Derefter fik han en anden
plads, og efterhaanden blev han brugt i flere van
skelige stillinger, hvor han udførte et fortræffeligt
arbejde. Han var en af de betydeligste missionæ
rer i sin tid, dygtig baade som pædagog og orga
nisator.
Da den franske okkupation kom i 1895, stod
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han overfor store vanskeligheder. Jesuitterne
følte, at deres missionsarbejde blev begunstiget af
det nye styre, og tog uden videre adskillige af de
engelske og norske missionsstationer og kirker.
Pave Leo 13.S encyclica fortalte befolkningen, at
protestanterne var bedragere og tjente mørkets
fyrste. Som leder af skolevæsenet tog Johnson
energisk fat og lærte sine 160 indfødte medarbej
dere fransk, for at de bedre kunde klare sig i for
hold til det nye styre.
Men hans radikale tankegang og moderne ar
bejdsmetoder blev undertiden mødt med mistro
fra de ældre missionærers side, og han maatte
ogsaa kæmpe med modstand fra den hjemlige
missionsstyrelse. Han udarbejdede en lærebog i
kristendomskundskab for de gassiske evangelister,
fordi de ældre lærebøger var oversat fra norsk og
ikke passede til gassisk aand og lynne. Bogen blev
dengang forkastet, men er senere blevet grund
læggende. Efterhaanden fik han fire bøger forka
stet.
Han havde lært det gassiske sprog saa godt, at
det sang i ham. Han digtede salmer paa gassisk,
og arbejdet med den gassiske salmebog blev ham
meget kært. Han reviderede de gamle oversættel
ser fra missionens første tid, og dette arbejde blev
anerkendt af den hjemlige styrelse. Ogsaa en gas
sisk prædikensamling udgav han.
Han gjorde
tjeneste paa
Madagaskar
1892-1901 og 1903-1911. I 1910 tilbød den nor
ske regering ham bispestolen i Tromsø, men han
og Dagny var enige om, at deres plads var paa
Madagaskar, saa længe helbredet tillod det, og
missionsselskabet ikke gjorde det umuligt.
Under hjemmeopholdet 1901-1903 havde han
været en inspiration for missionens hjemmear
bejde og det kristelige studenterarbejde. Det fort
satte han med, da han kom hjem i 19n, fordi
han var udslidt af malariafeber og rastløst ar
bejde. Han skrev om missionsarbejdet i »Halv
vejs« 1911 og »Det første hundredaar af Madagaskars kirkehistorie« 1914. Han redigerede missio
nens ungdomsblad »Kamp og Seier« fra 1914.
Han udgav en husandagtsbog og blev 1914 hoved
lærer ved universitetets praktisk-teologiske semi
nar.
Samtidig skrev han vægtige tidsskriftsartikler.
Særlig opsigt vakte en nytaarsartikel i »Kirke og
Kultur« 1913, »Fyld institutionerne«. Vi har to
slags arbejde for Kristi sag her i landet, skrev
han. Naar han kom hjem fra udlandet, saa det
for ham ud, som om den levende norske kristen
dom var ukirkelig, og de gamle kirkelige instituti
oner blev svigtet af de troendes tro, kærlighed og
forbøn.
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Han pegede ofte paa kløften mellem kristen
dom og kultur; han krævede respekt for en ærlig
videnskab. Han krævede en redelig undervisning i
det gamle Testamente, f. eks. med hensyn til ska
belsesberetningen. Han følte sig saa tryg og rod
fæstet i sin gamle kristelige tro, at det ikke faldt
ham ind at være forsigtig i sine udtalelser, og
netop i de aar stod det kirkelige barometer i
Norge paa storm. Der blev lagt pres paa missions
selskabet, som efter det passerede skrev til ham,
at det blev vanskeligt at beholde ham i den tjene
ste, han endnu havde der. Da han 13. juni 1916
stod ved et stoppested paa vej til sine forelæsnin
ger og læste dette brev, sank han om og døde.
Han stred til det sidste for sandheden, men hans
hjerte var slidt op.
Hans liv var præget af troskab mod kaldet-, den
bestod ikke saa meget i en konstant følelse som i
en urokkelig lydighed, der ogsaa var baggrunden
for hans store frihed i forhold til det konventio
nelle. Som pædagog var han klar og vejvisende.
Han talte et enkelt, ofte overraskende sprog, un
dertiden med et smittende lune og sømandens
djærvhed, afslebet til det formfuldendte af fransk
dannelse. Han levede meget spartansk. Han var et
ordensmenneske, ikke saa meget af natur som af
træning, for at kunne mestre sit store arbejde og
holde sig uafhængig. I prædiken og navnlig i per
sonlig samtale virkede han stærkt, fordi der var
noget overbevisende førstehaands ved hans liv i
Gud.
Som missionær og skoleinspektør paa Madaga
skar tilbragte han lang tid paa rejser, der i reglen
foregik til hest. Som den rastløse arbejder, der i
Oslo havde vænnet sig til at skrive paa trikken, ja
endogsaa naar han gik, vænnede han sig til at
læse, skrive og tegne paa hesteryg. Saaledes blev
mange breve, tegninger og digte til.
Den 16. juli 1906 fik han paa en saadan rejse
bud om, at en missionærhustru laa for døden, og
han fik straks skitsebogen frem, tegnede og dig
tede og sendte hende til trøst salmen »En dalende
dag, en stakket stund«, se 1,326 ff. Bagefter fik
han dagbogen frem og indførte det hele i den.
Det er den eneste af hans salmer, som er optaget i
D. »Vor seiersæle helt og drot« var ogsaa vedta
get af salmebogskommissionen, men maatte til
sidst udgaa paa grund af pladsmangel. Den blev
digtet til et missionsstævne paa Madagaskar 1898
under kolonikrig, oprør og jesuitternes angreb paa
den norske mission.
»Lysenes far, vi takker dig« blev ogsaa digtet
paa Madagaskar, men til indvielsen af Norges
kristelige studentersamfunds hus i Oslo, efter op
fordring af prof. Michelet, Johnsons gode ven fra

studentertiden, med hvem han læste omkap, til
han blev syg. De to sidstnævnte er ogsaa kendt i
Danmark; det samme er tilfældet med sangen
»Op med døren for ungdoms flok«.
I de norske salmebøger findes missionssalmen
»Vår dag står lys, Guds navn vi vet«, som blev of
fentliggjort i Norsk Missionstidende 1914. Endvi
dere en oversættelse, »Send ut, o Jesus kjære« af
den gassiske præstelærer og salmedigter Radzaobélona, »Mba iraho ny Fanahy«. En af Johnsons
egne gassiske salmer er oversat til norsk, »Å
Herre Gud, hvor gold og øde«, men ikke i salme
bøgerne.
Johannes Johnson. »Den hellige Ild. Samlet og ef
terladt«, Kristiania 1917. Eivind Berggrav: »Nor
ske kirkeprofiler fra siste slektledd«, Oslo 1956, 169235. Gunner Engberg: »Under Korsets Mærke«,
Køb. 1916. Lars Aanestad i Ksm I, 1112-19. Ivar
Holsvik: »Salmediktere i våre saimebøker«, Oslo
1950, 166-72. Kirke og Kultur 1916, 449 ff.
En dalende dag, en stakket stund.
SS 666. D622.
La rev 386. Nynorsk 298.
Lysenes far, vi takker dig.
La rev 762. Nynorsk 885.
Vår dag står lys, Guds navn vi vet.
La rev 784. Nynorsk 890.
Vor seiersæle helt og drot.
La rev 760. Nynorsk 884.
Send ut, o Jesus kjære.
La rev 783. Nynorsk 889.
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JONÆSØN, SØREN
Søren Jonæsøn blev født i Aarhus 14. april 1656
som søn af købmand i Aarhus, senere hospitals
forstander i København Jonas Sørensen og hustru
Christine Leegaard. Han blev student fra Aarhus
1675, baccalaureus 1676 og fik 1678 teologisk at
testats med første karakter. Samtidig har han nok
lagt sig efter poesien. 1680 udgav han et digt i
smukke alexandriner »Den Prophete Jonas udi
Danske Vers forfattet«. Det er maaske hans egen
eller hans faders navnelighed med profeten, som
har ført ham til dette emne. Det er tilegnet den
bekendte etatsraad Rasmus Vinding, der var teo
log, filolog, professor i græsk og assessor i højeste
ret og en af hovedforfatterne til Danske Lov.

“1

364
1680-82 rejste Søren Jonæsøn ud paa en læn
gere udenlandsrejse som ledsager for Rasmus
Vindings to sønner Poul og Jacob. Senere blev
han hovmester for Poul Hals, der var søstersøn af
geheimeraad Mathias Moth, der var oversekretær
i det norske kancelli og senere ogsaa overtog det
danske. Maaske skyldes det disse mægtige velyn
dere, at Søren Jonæsøn 1689 i en ung alder blev
designeret til sognepræst ved Roskilde domkirke
og virkelig blev det 3. marts 1691 og tillige provst
i Sømme herred. 1692 tog han magistergraden, og
1695 fik han rang med de københavnske sogne
præster. Han var en fin humanist og skal have
været en ualmindelig begavet taler. Han døde 27.
maj 1717 og ligger begravet i Roskilde domkirke.
Han var gift to gange, først 25. nov. 1691 med
Anna Pedersdatter, som døde allerede 5. okt.
1692, derefter 11. sept. 1694 med Ellen Fleischer,
datter af Esaias Fleischer, der var sognepræst ved
Helligaandskirken i København. Provst Jørgen
Karstens i Haarslev skriver i en ansøgning om
rang 1696, at Jonæsøns anden hustru ikke vilde
»cedere quindeme i Roschild«, og at det var aarsagen til, at han ved den mægtige Mathias Moths
hjælp fik rang med sognepræsterne i København.
Karstens’ ansøgning lyser af misundelse, og da
han senere gør sig uheldigt bemærket i forhold til
Kingo, er det naturligere at antage, at Søren Jo
næsøns rang var en løn for hans salmebogsar
bejde. Kingo fik rang som justitsraad.
1684 udgav Jonæsøn en kort biografi af sin
velgører: »Den Vel-ædle og Velbyrdige nu Salige
Herris Hr. Erasmus Vinding, Estat- Justitz- og
Cancelli-Raad, Assessor i Høyeste-Rett og Consistorio, saa og Professor publ. hans Lif og Lefnetz
Ihukommelse«.
Da Kingos salmebogsarbejde foreløbig var
standset, idet kongen 22. febr. 1690 tilbagekaldte
sin autorisation af »Vinterparten«, blev arbejdet
med en ny salmebog i al stilhed overgivet til
Søren Jonæsøn. Sandsynligvis sporer man her
Mathias Moths indflydelse. Bolle Luxdorph, som
var cancellisekretær for de danske sager, og som
havde støttet Kingo, var faldet i unaade sammen
med Vinterparten. Hans embede blev overgivet
til Moth, og det var naturligt for denne at prøve
paa at redde den strandede salmebogssag, da der
var faldet lidt ro om den efter næsten to aars for
løb. Moth kendte Søren Jonæsøn og vidste, at han
var en habil digter, kendte maaske ogsaa hans
konservatisme. Det er maaske endda muligt, at
han kun har givet Søren Jonæsøn mundtlig be
sked. Vi kender ikke nogen skrivelse derom, men
paa første blad af sit forslag har Jonæsøn skrevet
»Befalet at giøres 2. Nov. 91«, og derefter har
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han noteret, hvomaar han har afleveret sit ar
bejde, »Ofverskreven d. 1. jan. 93«. Men der
staar ikke noget om, hvem der har befalet ham,
eller hvem han har afleveret sit arbejde til.
Han tog fat paa følgende maade. Han lod et
eksemplar af Cassubes salmebog af 1677 indbinde
med store hvide blade mellem de forholdsvis
smaa tryksider. Denne salmebog rummede næsten
alt, hvad der var i brug af danske salmer, og den
havde et stort afsnit, hvor salmerne var ordnet til
kirkeaarets søndage. Her udvalgte han først alle
de salmer, der skulde bruges ved den almindelige
gudstjeneste, dernæst de salmer, der var saa
gængse og anerkendte, at der ikke kunde være
tale om at undvære dem, - og her udviste han
større konservatisme end Kingo. Endelig udvalgte
han de salmer, som blev nødvendige, naar bogen
skulde ordnes efter kirkeaarets helligdage. Paa de
hvide blade ud for den trykte tekst skrev han da
sin bearbejdelse, hvis salmen ikke var saa god, at
den ikke behøvede metriske eller sproglige for
bedringer, eller hvis den ikke hørte til de »urør
lige«, som skulde optages uændrede. Man maa
formode, at han i saa henseende har faaet de
samme direktiver som Kingo.
Derefter tog han naturligvis et overblik over
stoffet. Han fandt, at der i det store og hele var
salmer nok, men der manglede en del festsalmer.
Hvor skulde han faa dem fra? Han har naturlig
vis vidst noget om, at der i det sidste aarhundrede
var fremstaaet en rig salmedigtning i Tyskland.
Den tanke laa nær, at han i en ny stor tysk salme
bog kunde finde brugbart stof, dels til at afbøde
manglen, dels til at berige den danske salmeskat
med et bidrag af den bedste nye digtning. Han
valgte »Luneburgisches Gesangbuch, Darinn
2000. so wol alte als neue geistreiche Lieder Aus
den besten Autoren gesamlet . . .« 1686, altsaa
den nyeste, største og mest »fuldkomne« salme
bog. Han har formodentlig ikke vidst, at bogen
indeholdt en teksttradition, der stammede fra Denicke og Gesenius (s. d.), der ofte ændrede origi
nalerne.
Disse to bøger, den danske Cassube og den
tyske »Luneburgisches« var hele hans arbejds
grundlag. Hans forholdsvis lille bogsamling paa
367 bind, som blev solgt efter hans død, rummer
af salmelitteratur kun Brunsmanns »Siungende
Himmel-Lyst« og Svegnings »Aurora« foruden
Kingos »Vinterpart«, som han i høj grad tog sig i
agt for. Derimod findes der en del kirkehistorie,
kommentarer, leksika, prædikensamlinger, og især
er de latinske og græske digtere rigt repræsenteret
med digte og skuespil. Man faar gennem hans
bibliotek mere et billede af en humanistisk dan
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net teolog end af en mand, som arbejdede med
salmer.
TU gengæld havde han mange personlige for
udsætninger for at gøre et godt stykke arbejde, da
han uformodet fik denne opgave. For det første
var han skønsom i valget af de tyske salmer, han
oversatte. Det bekræftes af, at flere andre siden
oversatte de samme salmer, da Søren Jonæsøns
arbejde ikke blev offentlig kendt. For det andet
var han som oversætter særdeles samvittigheds
fuld. Han havde poetisk sans og god smag. Han
undgik den »grandiloquentia«, som man be
skyldte Kingo for. Et sted i hans oversættelser
lyder det: »Er det ey at beklage, At et Kreatur
sin Gud. Vil til Døden plage«, men saa bliver han
betænkelig og skriver i marginen, at man ogsaa
kan skrive (»hvis disse expressioner falder for
haarde«): »At mand Jesum, Gud og Mand, Vil
til Døden plage«. Han søger det jævne, stilfær
dige og inderlige udtryk og vil hellere til nød tale
banalt end anstrengt originalt.
Søren Jonæsøns »Udkast til en Kirkepsalmebog«, som det almindelig kaldes, findes i renskrift
paa Karen Brahes bibliotek. Det er udført af en
skriver, men der er nogle faa marginalnoter med
Søren Jonæsøns egen haand. Det bærer ikke hans
navn, men Karen Brahe har skrevet paa første
blad, at »uden tvivl er H:Mag:Søren Jonæsøn, for
dum Dom-proust i Roschild dette verks author;
thi Hånd bekiender sielf i skrifvelsen til Censores,
at Hånd ingen ny psalmer haver giort, som Hånd
holdt for ufomødent, men alleniste har ofversadt
nogle af Tydsken paa Dansk ...«
Udkastet begynder med Morgen-Psalmer, Aften-Psalmer, Maaltids-Psalmer, Psalmer til Bede
dagene i Ugen og endelig Psalmer, som bruges
hver Søndag. Dette sidste afsnit har 10 salmer,
iberegnet de efter højtiden skiftende Kyrier. De
er alle »uforandret indført«, som det ogsaa var
paalagt Kingo. Men et par af dem er alligevel
ledsaget af omdigtninger, for at de skulde kunne
»siungis bedre«.
Derefter følger værkets hovedafsnit, salmerne
til hver søn- og helligdag, fire salmer til hver dag;
de er nummererede, hvilket dengang var noget
nyt. Ud for numret skrives den gamle begyndel
seslinje og derefter den ændrede tekst; »uforan
dret indført« er 30 af 266. Hvis der tU en søndag
anvendes en salme, som forhen er brugt, anføres
kun begyndelseslinjen og da uden nummer. Efter
kirkeaarets salmer sluttes der med katekismussal
mer, bedesalmer, bodssalmer, takkesalmer, døds
salmer og et lUle afsnit med »adskillige (dvs. for
skellige) aandelige Psalmer«.
Blandt de 266 salmer er der 31, som ikke findes
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i Cassube. Heraf er de 25 kendetegnet ved som
overskrift at have en tysk begyndelseslinje og der
efter en dansk melodiangivelse. Det er Søren Jo
næsøns oversættelser, som nævnes nedenfor. De
øvrige 6 er mærkede »A.B.«, hvilket i dette til
fælde betyder Anders Bording; de er ret elegante
i deres form, men stikker maaske knap saa dybt.
Disse 6 er de eneste nye danske salmer, som er
optaget. Der er ingen af de andre danske salme
digtere fra Elias Naur og nedefter, som Kingo
dog havde givet plads i Vinterparten.
Mest mærkeligt er det, at der ikke findes en
eneste salme af Kingo. Hvis hans salmer i Vinter
parten var tabu paa grund af værkets forkastelse,
kunde der dog være optaget salmer fra de to dele
af Sjungekoret. Var Kingo endnu 1692-93 paa
det sorte bræt? Eller troede Søren Jonæsøn det?
Eller havde han af den, der satte ham i gang med
arbejdet, faaet et vink om at udelade Kingo?
Eller skulde hans arbejde være »alternativt« i den
forstand, at det skulde udvise, hvad der kunde
gøres uden Kingo? Eller var Søren Jonæsøn mod
stander af Kingo? Eller dog af hans nye salme
stil? Var en saadan modvilje mod Kingos salmer
endnu almindelig? Saa sent som 1717 undgik
Ægidius Kingos salmer i Sønderjylland, men her
kan det være af andre grunde.
Vi kan ikke besvare disse spørgsmaal, og vi ved
heller ikke, hvem der forkastede Søren Jonæsøns
forslag. Karen Brahe nævner hans skrivelse til
censores. Det maa være det teologiske fakultet,
som gennem sin formand biskop Bagger havde
støttet Kingo. Men der foreligger vel den mulig
hed, at censuren just har kritiseret, at Kingo helt
var udelukket, og at den myndighed, der har
overladt arbejdet til Jonæsøn, derefter har ladt
sagen falde.
1696 blev der nedsat en kommission af køben
havnske gejstlige til at udforme den endelige sal
mebog. Den fik besked om at tage hensyn til Kin
gos salmer, men der forlyder ikke noget om Jonæ
søns. Det kan dog antages, at hans svigerfader
Esaias Fleischer, som var medlem af kommissio
nen, har virket for ham. Han døde imidlertid al
lerede 5. febr. 1697, et par maaneder før kommis
sionens forslag blev sendt til kongens approbation.
I dette forslag er Kingos salmer i marginen mær
ket med »D.K.« (Doktor Kingo), mens Søren Jo
næsøns er mærket med »ny msc«. Dette »nye
manuskript« blev sendt tilbage til forfatteren,
som noterede paa første blad »Paany befalet at
forandres d. 4. Juni 1697, ofverskrevet d. 9. Aug.
derefter«. Efter nogle faa ændringer blev resulta
tet, at den saakaldte Kingos salmebog kom til at
indeholde 8 af Søren Jonæsøns oversættelser og
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en eneste af hans bearbejdelser af de ældre dan
ske salmer, nemlig H. P. Resens »O hjertekære
Jesus Krist«, se IV, 139 ff.
Paa et eller andet tidspunkt efter at Jonæsøns
»Udkast« var lagt til side, har han tænkt, at det
store arbejde ikke burde være helt spildt. Det
kunde udgives som en salmebog til privat andagt,
og han lod en skriver besørge en meget smuk af
skrift, som er blevet fremdraget af E. Norman
Svendsen. Her har Jonæsøn optaget alle sine
oversættelser og sine bearbejdelser af de gamle
salmer, herunder ogsaa bearbejdelser af de »urør
lige«, som ikke maatte ændres i kirkesalmebogen.
Han har ogsaa forladt ordningen »de tempore« og
erstattet den med en saglig ordning. Helt trykfær
digt er manuskriptet ikke; hvor han har været i
tvivl om de rette udtryk, har han ladet pladsen
staa aaben. Maaske har han opgivet at faa bogen
trykt, efter at Kingos salmebog var kommet og
dog havde benyttet noget af hans arbejde.
Dette arbejde vurderer Rudelbach meget højt:
»Men ganske særlig og i høieste Grad hæderlig
Omtale ved Siden af Kingo fortjener hans store
Modstander Søren Jonæsøn (f 1717), der synes
at have lagt det an paa en Modsætning imod
Kingo i alle Retninger og paa sit Stade, nemlig
som Oversætter af Tydske Mesterpsalmer, opnaaede en ubestridt og ubestridelig Rang. Alle
rede Udvalget af disse Psalmer ... viser den store
Psalmekyndige og Smagsdommer, ligesom Psalmeme selv ikke blot ere gjengivne med Troskab,
Nøiagtighed og poetisk Virtuositet, men flere af
dem fremstillede ligesom i en høiere uforgængelig
Giands, saa de vist ville blive sjungne, saalænge
der er en syngende Menighed i Danmark.« Hertil
føjer Skaar: ». . . og i Norge!«
Det kan være lidt farligt med saadanne spaadomme, men det har jo virkelig vist sig, at de 8
salmer af Jonæsøn, som blev optaget i K, har haft
en betydelig holdbarhed. Hvis »uforgængelig
Giands« er for stærkt sagt, kan redelig og rolig
soliditet maaske være passende, og ord som stil
færdig, inderlig og varmhjertet melder sig uvilkaarligt, naar der er tale om Jonæsøns salmer.
»Jeg arme synder træde maa«, se 11,408 ff, og
»Ve mig, at jeg saa mangelund«, IV,95 ff, to
bodssalmer i tidens tone, som ogsaa Kingo anslog,
har haft sværest ved at klare sig, men af den sid
ste er der dog bevaret et vers endnu i D. Paaskesalmen »I døden Jesus blunded«, 11,345 ff, og
især de fem salmer om Helligaanden, »Gud Helligaand, i tro os lær«, 11,47
»Den idræt Gud er
tækkelig«, 111,150 ff, »I kristne, som bekende«,
11,380 f, »O Helligaand, du skat saa skøn«, IV,
112 ff og »O Helligaand, kom til os ned«, IV,it4
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ff, er nogle af de festsalmer, Jonæsøn fandt frem;
især pinsesalmeme udfyldte en mangel ved vor
daværende salmesang, og da de netop var saa
gode, blev Jonæsøn vor første og største pinsesan
ger, indtil Grundtvig kom og skænkede os nogen
»ligesom i en høiere uforgængelig Giands«,
Da man i forrige aarhundrede atter blev op
mærksom paa Søren Jonæsøns Udkast, laa den
tanke nær, at der kunde være flere af hans over
sættelser, som burde bevares. Landstad under
søgte sagen 1854, men fandt ikke noget væsent
ligt. Mere end 30 aar senere optog N i Sønderjyl
land oversættelsen af »Jesus, du min glæde« i ste
det for en oversættelse af Birgitte Kaas, som hid
til var benyttet, se III, 21 ff.
Aarene 1690-99 er en afgørende periode i
dansk salmehistorie. Paa reformationstiden var
det naturligt, at dansk salmesang hentede sit stof
fra Luther og i det hele taget fra Tyskland, og da
dette fortsatte i det næste hundredaar, kunde
man i grunden regne Danmark-Norge for en
dansksproget tysk provins i salmemæssig hense
ende. Kingo gjorde bevidst oprør mod denne til
stand, han oversatte aldrig, men sigtede direkte
paa at skabe en original dansk salmesang, at gøre
den tyske provins til et selvstændigt nordisk rige.
Han førte med Sjungekorene og Vinterparten
bevis for, at det kunde lade sig gøre, men det sid
ste og afgørende bevis blev af andre grunde fejet
af bordet. I modsætning dertil førte Søren Jonæ
søn den gamle linje videre. Han konserverede den
ældre salmeskat, og bortset fra Anders Bording
hentede han udelukkende fornyelse og tilvækst
fra Tyskland. Her stod to principper klart overfor
hinanden. Resultatet blev, at man med K valgte
den nationale frigørelse, om end i en mere mo
derat form og uden det skarpe brud med fortiden,
som Kingo havde tænkt sig. I dag kan der ikke
være tvivl om, at dette var rigtigt, og at Søren Jo
næsøns Udkast derfor som helhed maatte kasse
res, men en række gode oversættelser derfra
maatte bevares.
Ehrencron-Miiller IV, 314. J. Paludan i Bricka
VIII, 553-54. Bj. Komerup i DBL XII, 80-81.
BH, I, 54-55; II, XXXIX. Skaar I, 72-73. Rudel
bach 343. Blom Svendsen II, 25. Kirkehist. Saml.
5> L 535- Egenhændigt udkast af Mag. Søfren Jonæssøn, (Kgl. Bibi., Thott 461-62). Ms. til Søren
Jonæsøns salmebog til privat andagt (Kgl. Bibi.,
Thott 463, 40). Søren Jonæsøns Udkast til en Kirkepsalmebog 1693 (Karen Brahes Bibi., Riising A
V, 6). Anders Malling: »Søren Jonæsøns Udkast
til en Kirkepsalmebog« 1959, Kirkehist. Saml. 7,
III, 440-69.
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Oversigt over Søren Jonæsøns salmer, som er optaget i danske salmebøger.

Den idræt Gud er tækkelig
(G. W. Sacer)
Kom Helligaand, vor trøstermand
Gud Helligaand, i tro os lær
(B. Ringwald)
I døden Jesus blunded
(G. Werner)
I kristne, som bekende
(G. Werner)
Jeg arme synder træde maa
(J. Heermann)
Gud, du al Godheds Kildevæld
Jesus, du min glæde
(J. Franck)
O Helligaand, du skat saa skøn
(B. Ringwald)
O Helligaand, kom til os ned
(M. Schirmer)
(O hjertekære Jesus Krist)
(Bearbejdelse af H. P. Resen)
Ve mig, at jeg saa mangelund
(J. Heermann)
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O Gud, min synd du sænke ned
Søren Jonæsøns salmer, som ikke er optaget i sal
mebøgerne:
Her gaar et Lam og Skylden bær.
(P. Gerhardt: Ein Lammlein geht und tragt die
Schuld)
Hvad har du gjort, at mand, O Jesu lille.
(J. Heermann: Hertzliebster Jesu, was hastu
verbrochen)
Hvor faar ieg hvilested.
(J. Heermann: Wo sol ich fliehen hin)
Jesus ald mit Haab oc lid.
(Luise Henriette (?): Jesus, meine Zuversicht)
Jesu Christ, din lidelse.
(Siegmund v. Birken: Jesu, deine passion)
Kom værdig Hellig Aand.
(Emst Chr. Homburg: Komm! wehrter heilger
Geist)
Maa Mand ey se med drøvelse.
(Emst Chr. Homburg: O Falsche Treu! Ach
Heucheley!)
Nu er forstyrret Helveds magt.
(M. Schirmer: Der Hellenpforten sind zerstbrt)
Nu fik hånd til live.
(Ph. J. Spener: Nun ist auferstanden)
O Drøvelse, O hierte Vee.
(Joh. Rist: O Traurigkeit! O Hertzeleid!)

O Død hvor er din giftig braad.
(L. Backmeister: O Tod, wo ist dein stachel
nun)
O Gud, du fromme Gud.
(J. Heermann: O Gott, du frommer Gott)
O Gud ieg dig maa klage.
(ukendt forf.: Ach Gott ich mus dirs klagen)
O Gud med syndig Ord oc daad.
(J. Heermann: O Herr, mein Gott, ich hab zwar
dich)
O Herre alting seer paa dig.
(J. Rist: Es wahrtet alles, Herr, auf dich)
O Herre Christ du dyre Skat.
(B. Ringwald: Herr Jesu Christ, du hochstes
Gut, du)

I de norske salmebøger:
Den Idræt Gud er tækkelig.
La 439. Hauge 255.
Den gjerd er Gud til vilje gjord (Blix)
Nynorsk 342.
Gud Helligaand, i Tro os lær.
ChriaT 598. La 27. Hauge 10. La rev 6.
Gud, Heilag Ånde, rett oss lær (Blix)
Nynorsk 8.
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I Døden Jesus blunded.
ChriaT 586. La 345. Hauge 184.
La rev 343 Nynorsk 785.
I Kristne, som bekjende.
La 398. Hauge 221. La rev 389.
Jeg arme Synder træde maa.
ChriaT 620 La 48. Hauge 25.
La rev 687. Nynorsk 866.
O Helligaand, du Skat saa skjøn.
ChriaT 599. La 431. Hauge 11.
La rev 435. Nynorsk 804.
O Helligaand, kom til os ned.
ChriaT 596. La 19. Hauge 248. La rev 38.
Kom, Heilag Ånde, til oss ned (Blix)
Nynorsk 24.
O hjertekjære Jesus Krist.
ChriaT 577. La 337. Hauge 176.
O Kjære Herre Jesus Krist.
La rev 320.
Ve mig, at jeg saa mangelund.
La 49. Hauge 293. La rev 689.

JUDICHÆR, SØREN POULSEN
GOTLÆNDER
En mand, som studerede i Tyskland o. 1600,
gjorde den iagttagelse, at de tyske salmer passede
bedre til melodierne end de danske. Det fortalte
han sin søn, som senere under ophold i Tyskland
gjorde den samme erfaring. Var der da nogen
mangel veti det danske sprog? Sønnen blev efterhaanden helt fængslet af sproglige og metriske
studier og fandt, at det danske sprog var fortræf
feligt egnet til poesi. Det maatte være de danske
digtere, der var daarligt oplært. Han maatte lære
dem at skrive bedre vers, maaske endda netop for
salmebogens skyld.
Sønnen hed Søren Poulsen, fordi hans fader
hed Poul Sørensen. Naar han skrev paa dansk, til
føjede han altid navnet Gotlænder, og naar han
paa latin kaldte sig Severinus Paulinus Gothus,
tilføjede han eller indskød han Judichær, som var
en oversættelse af fødegaardens navn Dommer
arv; den laa i Øja sogn paa Gotland. Alle nav
nene har han selv stavet paa forskellig maade.
Det mindst ændrede er Judichær.
Han blev født 15. maj 1599, gik først i skole i
Visby, fra 1616 i Roskilde, endelig i København,
hvor han blev student 1621. Aaret efter besøgte
han Konigsberg og byerne der omkring, vistnok
uden egentligt universitetsstudium, men han
brugte sine øren godt. 1623 blev han alumne paa
Valkendorfs kollegium i København, 1624 hører
ved Frue skole, 1626 provst ved kommunitetet og
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endelig 1627 rektor i Vordingborg, indsat af An
ders Arrebo (s. d.), med hvem han i de følgende
aar kunde drøfte metriske problemer. Han skrev
»en liden Julesang«, som han tilegnede Arrebo,
og 1631 tog han magistergraden.
Som rektor maatte han øve sine elever i at
skrive vers, og han har maaske under en visitats
drøftet dette med biskop H. P. Resen, som var in
teresseret i musik og digtning, og opfordrede Ju
dichær til at skrive noget nærmere om emnet.
1635 nedlagde han sit rektorat for at drive frie
studier i hebraisk og matematik, hvori man ogsaa
sporer Resens indflydelse. 1637 blev Judichær
sognepræst i Slangerup og gift med Kirstine Nielsdatter, der var enke efter formanden Villads An
dersen. Vi kender ikke hendes dødsaar.
Da Resen døde 1638, blev det ikke ham, men
hans efterfølger, Jesper Brochmand, som fik fore
lagt Judichærs prosodi sammen med det prakti
ske problem, hvad man skulde gøre ved de gamle
salmer. Biskoppen sendte ham 1641 en salmebog,
hvori han havde sat kryds ved de salmer, som
mest trængte til metrisk forbedring. Det kan have
været en udgave af Th, som man mener, at
Resen har revideret 1634, hvis det ikke snarere er
1628. Det medførte, at Judichær 1644 kunde le
vere biskoppen en hel revideret salmebog, og ka
pelmester Jacob Øm gik i gang med at udsætte
de reviderede salmer for 4 stemmer og general
bas. Ogsaa verslæren sendte biskoppen tilbage
med venlig bedømmelse. To store værker laa klar
til at gaa i trykken.
Saa gik det hele i staa. Der kan have været
mange aarsager, men to kan antydes: den økono
miske depression i Christian IVs sidste aar gjorde
udgivelsen vanskelig, og fremkomsten af nye tyske
værker gjorde en forbedring af prosodien ønske
lig. Fra sine to saaledes grundstødte skuder sendte
Judichær 1650 en redningsbaad ud, »Synopsis
Prosodiæ Danicæ«, en forkortet del af prosodien,
den første paa dansk skrevne verslære.
Men 1652 døde Brochmand, og Øm fulgte
efter 1654. Der blev stille om Judichær, som sta
dig pillede med prosodien. Anders Bording blev
rektor i Slangemp 1662-63, men vi ved ikke, om
de to har haft glæde af hinanden. Thomas Kingo
fik 1665 ventebrev paa embedet som sognepræst i
Slangemp, da indehaveren var en bedaget og
svag mand. Men 17. sept. samme aar giftede Ju
dichær sig paany, med Sophie Olufsdatter, f.
1622, datter af Oluf Christensen, der var sogne
præst ved Fme kirke i Roskilde, og nu enke efter
provst Laurids Jørgensen i Skævinge. Saa kom
der ny gang i tingene. 1667 var der i Daniel Paullis bogkatalog en forhaandsmeddelelse om, at Se
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verin Pauelsøn Gotlænders »Evangeliske Sange
bog« var gaaet i trykken. Længere kom den ikke.
Maaske blev trykningen for dyr, maaske var inter
essen for ringe, hvorom senere. Paa sin fødsels
dag 1668 afsluttede Judichær verslæren og under
skrev fortalen til »Prosodia Danica Eller Danske
Riimkunst«, og samtidig udformede han og hans
hustru et testamente til den længstlevendes for
del. Et par maaneder senere døde han og blev
den 24. aug. begravet i Slangerup Kirke.
Sophie Olufsdatter arvede ikke blot den fælles
formue, men ogsaa omsorgen for Judichærs ma
nuskript til Riimkunsten. Hun udgav det 1671 og
dedicerede bogen til det nye kongepar og glemte
ikke at minde om den »fuldkommen Evangeliske
Sangebog, huilcken oc vel til Trycken kand med
Tiden befordris, dersom det min Allemaadigste
Herre oc Arfvekonning saaledis Naadigst maa be
hage.« Det er det sidste, man hører om salmebo
gen.
Resultatet af Judichærs mangeaarige studier
blev en stadig dybere forelskelse i det danske
sprog og en glad forundring over dets store mu
ligheder med hensyn til poesi. Der er ikke mindre
»underkraft i vort sprog end i det græske og latin
ske«. Vi skal selv agte det højt. »Huo sit eget Modersmaal icke højt agter, hånd burde med raadne
Eg aff hans Fæderneland ad udjagis, oc aldrig
burde saa værdig at actis, at hånd en Dansk
skulde kaldis. Thi det er saa prægtigt, at det i
nogle stycker de alderypperligste Tungemaal ofvergaar.« I det stykke var efterfølgeren i Slange
rup præstegaard enig med forgængeren.
Man maa naturligvis beklage, at Judichærs sal
mebog er gaaet tabt, men det kan ikke forundre.
Samtiden vilde hellere opsamle nye salmer end
forbedre de gamle, af hvis ærværdige form man
stadig var bundet. Tidens boghandlere udgav
»fuldkomne salmebøger«, hvori det var antallet,
der var fuldkomment og ikke salmernes form.
Tiden var ikke moden for den moderne versekunst. Endnu Kingos salmer mødte den konserva
tive modstand.
Og Judichær var ikke nogen Kingo. Vi kender
godt nogle faa af hans salmer, som er sivet ud, og
vi kender mange af hans salmerevisioner, som er
nævnt i Prosodia. De viser naturligvis nogen tek
nisk dygtighed, men i sammenligning med de
gamle tekster virker en del af hans forbedringer
som tørrede blomster.
H. F. Rørdam i Kirkeh. Saml. 3, III, 1-93. »Dan
ske Metrikere«, udgivet af Arthur Arnholtz og Erik
Dal, 1954-60, II, IIA, IIB. Marius Kristensen i
DBL XII, 83—85. Blom Svendsen I, 85 f, 89 f. BH
nr. 403-405, Omrids II, 43-44.

Nogle af Judichærs salmer.
Min Siæl, op, Helfvede afmal. Se BH 405.
DanP, 420. Den eneste i salmebøgerne.
I Søren Terkelsens »En gandske ny Aandelig
Psalme och Vise-Boog«, manuskript i Karen Bra
hes Bibliotek, findes følgende salmer af Judichær:
Saa vijdt som Solen ofvergaar. Se BH 403.
(Oversættelse af A solis ortu cardine)
Af Faders Hierte føddes Christ. Se BH 404.
(Ovs. af Corde natus ex parentis)
Siunger Herren Lof oc Tack.
(Resonet in laudibus)
Det gamle Aar forgangen er.
(original, 2 strofer)
Herodes, Fjende, frycter du.
(Hostis Herodes impie)

JUDKIN, THOMAS JAMES
T. J. Judkin blev født i London 25. juli 1788;
hans fader var forretningsmand. Han studerede
ved Caius College i Cambridge, og det blev væ
sentlig bekostet af Sir William Curtis, som var
raadmand i City i London. Judkin blev ordineret
1816 og var kapellan forskellige steder, før han
1828 blev præst ved Somers Chapel, St. Pancras,
London. Han døde 11. sept. 1871.
Han har udgivet »Twelve Signs of the Times«,
»Popish Aggression« og en del andre arbejder,
bl. a. et bind med sonetter, »Bygone Moods«
(Fordums stemninger).
Hans salmer, som blev skrevet og udgivet til
brug for hans egen menighed i London, fremkom
først i »Church and Home Psalmody; being a
Collection of Psalms from the Old and New Ver
sions, and Original Hymns, for Congregational
and Domestic Purposes«, 1831. Samlingen var
dediceret til Lord Bishop Thomas af Salisbury.
Det er et originalt arbejde; han havde selv digtet
baade »Psalms«, omdigtning af de bibelske sal
mer, og »Hymns«, de frie digtninge, som vi nu
ogsaa kalder salmer. Blandt de sidste var »’Tis
hard, when we are sick and poor«, som Martin
Hammerich har oversat til dansk, se nærmere
»Hvor svært, naar man er syg og mat«, II 297 f.
1834 udkom en forøget udgave med en ny titel,
»Church and Home Melodies, being a New Ver
sion of the more devotional parts of the Psalms,
together with a Version of the Collects, and Ori
ginal Hymns; for Congregational and Domestic
purposes«. Bogen indeholdt nu fire dele: I, The
Spirit of the Psalter, nemlig versificering af teks
ter fra Davidssalmeme. II. The Collects in verse,
versificering af bønner fra Book of Common
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Prayer. III. Hymns suggested by the Gospels for
the day throughout the Year, det er en aargang
evangeliesalmer. IV. Original Hymns.
1837 udkom en tredje udgave, som atter hed
der »Church and Home Psalmody«, hvor der i
slutningen er anbragt to titelblade for det til
fælde, at nogen ønsker bogen delt i to. De angi
ver, at den første del i saa fald bestaar af de tre
første foran nævnte afsnit, mens den sidste del
rummer de originale salmer, hvis antal her er
vokset til 305 og et tillæg paa 35.
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Trods denne store produktion kan Julian kun
nævne syv salmer, som er i offentlig brug, og de
er nok ikke lette at finde i salmebøgerne. Judkin
nævnes tilsyneladende ikke andre steder end hos
Julian. Og den ene salme, som har interesse for os
danske, nævnes slet ikke.
Julian 335, 608, 1575. T. J. Judkin: »Church &
Home Psalmody«, London 1831 og 1837.
Hvor svært, naar man er syg og mat.
R98. KH604.

K
KAAS, BIRGITTE CHRISTINE,
gift HUITFELDT
Birgitte Christine Kaas blev født 2. okt. 1682 paa
Elingaard i Onsøy sogn i Smaalenene i Norge.
Hendes fader var Hans Kaas (1657-1700) til Ha
strup i Jylland, der var blevet amtmand i Smaa
lenene og Frederiksstad amter, og som 1687 blev
stiftamtmand i Trondhjem. Han var gift med
Sophie Amalie Bielke, datter af rigsadmiral Hen
rik Bielke. Med hende havde han faaet Elingaard,
hvor han boede, mens han var amtmand i Smaa
lenene.
Da Hans Kaas var død 1700 og Sophie Amalie
Bielke 1703, skal Birgitte Kaas en tid have været i
huset hos grevinde Charlotte Helene v. Schindel,
Frederik IVs elskerinde, men det betvivles fra
anden side. Paa Wedelsborg paa Fyn blev hun 3.
nov. 1713 viet til den tapre oberstløjtnant Henrik
Jørgen Huitfeldt (1674-1751), som gjorde tjene
ste ved det smaalenske regiment under krigen
med Karl XII og udmærkede sig ved tilbageero
bringen af Moss. Han blev 1734 generalmajor og
1746 generalløjtnant og døde 16. maj 1751 paa
Elingaard, som Hans Kaas havde solgt, og som
H. J. Huitfeldt havde faaet med sin første hustru,
Sophie Pultz, som døde 1711.
Birgitte Kaas kom altsaa ved sit ægteskab til
bage til sin fødegaard, hvor hun levede til sin
død, 14. aug. 1761, de sidste ti aar som enke.
Efter de fortællinger, som gaar om hende i
Norge, skal hun have været en stolt og myndig
frue. Hun følte sig som norsk. Det fremgaar af et
digt, som hun skrev til statholder grev Rantzau
ved hans afsked fra Norge. Det har overskriften:
»Een Norsks afmatted Poet till Kiende giver her
ved Norges uformodenttlig forlis ved Stadholder
Gref Christian Rantzau d. 30. maij 1739«.
Hun var i sin ungdom, siger C. Deichmann, mun
ter og beleven og havde en »naturlig gave til
poesi«. Hun brugte sine evner til at skrive artige
viser og arier og andre kløgtige indfald. Hun siger
selv i et brev 1752, at hun havde »forfattet en
temmelig Deel Poetiske Sager i Materier, som jeg
havde samlet og conserveret for min egen Plai-

sir«. Dette forfatterskab blev dog ikke trykt og gik
ganske tabt sammen med »mange skiønne Bøger«,
som hun med flid havde samlet, ved en brand,
som 1746 lagde Elingaard i aske.
Ved kongerejsen i Norge 1733 skal markgrev
inde Sophie Christiane af Brandenburg-Kulmbach,
Christian Vis svigermoder, have opfordret Bir
gitte Kaas til at bruge sine poetiske evner i from
hedens tjeneste, og det skal have foranlediget
hendes salmedigtning. Aaret efter udkom »Nogle
Aandelige Psalmer, Oversatte udaf det Tydske
Sprog paa Dansk af den, Som inderlig begiærer at
have udi sit Hierte Bestandig Christi Kierlighed«,
Kiøb. 1734. Forfatterindens navn skjuler sig i de
tre sidste ord af titlen. Det siges om disse oversæt
telser, at hun uden at være bundet af ordene, dog
ikke viger fra originalen, »kort sagt en frie og
utvungen og tillige en skiøn og rigtig Oversæt
telse«.
Bogen indeholder 28 oversættelser af tyske sal
mer og giver os et indtryk af en klog og erfaren
kristen. Hun har sikkert været ret belæst, men
siger selv om sine »studeringer«, at hun alene har
ladet sig nøje med at betragte Guds ord til sin
egen nytte og glæde. Selve bogen giver dog ingen
oplysninger om hende; der er ingen fortale, anbe
falinger eller deslige. Den begynder med et tysk
register og slutter med et dansk; det er alt for
uden selve teksterne.
18 af disse salmer blev i forfatterindens levetid
optaget i P. Hundrede aar senere gik de alle vi
dere til MB. Af dem er 6 endnu bevaret i N,
nemlig »Gode Gud, jeg maa dig klage«, se
»Fromme Gud, jeg maa dig klage«, hvor hendes
oversættelse dog er blandet med Rostgaards. End
videre »Gud, mit hjerte tak dig sender«, hvoraf et
vers i Ove Mallings bearbejdelse, »Jesus Krist, du
gav mig livet«, ogsaa findes i KH. Endvidere »O,
at jeg havde tusind tunger«, som ogsaa er blandet
med en oversættelse af Rostgaard. Endvidere »O
Gud, du fromme Gud« og »Op, op, min sjæl, op
muntre dig«, hvoraf et vers i Ove Mallings bear
bejdelse, »O Gud, du ser mig, og du ved«, ogsaa
er optaget i KH. Endelig »Sørge, Fader, sørge
du«, se »Sørg, o kære Fader, du«.
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I Norge har Landstad optaget 9, delvis andre,
Hauge 14 af hendes oversættelser, hvoraf La rev
har bevaret 6. I D er nu kun bevaret et vers, og
det endda i Mallings form. Nærmere oplysninger
om optagelse af hendes salmer i salmebøgerne vil
fremgaa af nedenstaaende liste.
Der er det ejendommelige ved hendes lille sal
mesamling, at hun som kvinde uvilkaarligt griber
efter den kvindelige lovsang. Der er 13 oversæt
telser af Åmilie Juliane, som hun maa have sat
særligt højt, 1 af Ludamilie Elisabeth og 1 af
Anna Sophia. Der er kvindeligt flertal i bogen,
selv om 2 ukendte forfattere skulde være mænd.
Bricka VIII, 151-52, 158-59. IX, 59-60. Ehrencron-Muller IV, 358. Solveig Tunold i Norsk
biogr. Leksikon VII, 175-76. BH II, nr. 656-663,
s. 360. Skaar II, 593-94.

Alle Birgitte Kaas’ salmer og deres optagelse i
salmebøgerne. Originalerne nævnt med hendes
stavemaade. Forfattemavne er tilføjet.
Ach Jesu! hvo kand dog.
(J. Heermann: Ach Jesu! dessen treu)
P 32. Gb 80. MB 561. Hauge 488.
Den kiere solens lys og pragt.
(Chr. Scriver: Der lieben sonnen licht und
pracht) See! Solens skiønne lys og pragt.
P. 533. MB 691.
La 613. Hauge 623. La rev 839.
Nynorsk 898.
Du bliver altid dog, som jeg dig.
(Åmilie Juliane: Du bleibst doch allezeit)
P. 303. Gb 161. MB 270.
Du hierte kiere Jesu Christ.
(Åmilie Juliane: Du allerliebster Jesu! du)
P 208. Gb 181. MB 275. Hauge 457.
Gode Gud! jeg maa dig klage. Se I, 439 ff.
(J. Heermann: Treuer Gott, ich muss dir kla
gen) Fromme Gud, for dig jeg klage.
(blandet med Rostgaard)
p 349- Gb
MB 543- N 4°4Hauge 139.
Gud Fader være æret.
(Åmilie Juliane: Gott! Dich lobe ich jetzt
spate)
La 73. La rev 713.
Gud Hellig Aand! jeg flyer til dig.
(Åmilie Juliane: Gott Heiliger Geist! ich flieh
zu dir)
P 209. Gb 184. MB 276. Hauge 459.
Gud Hellig Aand! jeg takker dig.
(Åmilie Juliane: Gott Heiliger Geist! dir sey
die ehr) Ikke i salmebøgerne.
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Gud! mit hierte tak dig sender. Se III, 62 ff.
(Åmilie Juliane: Gott! mein hertze danck dir
sendet)
P218. MB 293. N 298. Hauge 462
Jeg nu evig haver Livet.
Gb 31. La 72.
Jesu Christ! du gav mig Livet.
E 398- R 35°- KH 389. D 432.
Gud skee lof! den dag oprinder.
(Åmilie Juliane: Gott sey lob; der tag ist kom
men) Ikke i salmebøgerne.
Hvad bryder verden mig, og alle verdens gaver.
(B. Kindermann (rettelse til 11,233
:
Was frag ich nach der welt, und allen)
Salmebøgerne har optaget Rostgaards oversæt
telse.
Jeg denne morgen kaster.
(Åmilie Juliane: Ich werff bey diesem mor
gen)
Ikke i salmebøgerne.
Jeg er hos Gud i naade.
(Simon Dach: Ich bin bey Gott in gnaden)
P 425. Gb 160. MB 442. Hauge 487.
Jesu Christ! min glæde. Se III, 21 ff.
(Johann Franck: Jesu! meine freude)
Jesu, du min glæde (mest Kaas, v.2 Ægidius)
P441. MB 578. Hauge 362.
(N 343, Søren Jonæsøns ovs.)
Jesu! Jesu! du i live.
(Anna Sophia: Jesu! Jesu! du mein leben)
Ikke i salmebøgerne.
(Ogsaa oversat af Brorson: Jesu, du min lyst i
live. Hauge 479)
Min kiære ven, ach! tør jeg dig.
(Åmilie Juliane: Mein liebster freund! ach
darff)
P 274. Gb 292. MB 267. Hauge 451.
Min Fader! Gud! ak! tør jeg dig. E 272.
Mit hierte springer nu af glæde.
(Åmilie Juliane: Mein hertz fiir freude hiipft
und springt)
Ikke i salmebøgerne.
Nu gaaer det an, Gud Fader! her.
(Åmilie Juliane: Nun geht es sich Gott Vater
hier)
Ikke i salmebøgerne.
O! at jeg havde tusind tunger. Se IV, 106 ff.
(J. Mentzer: O! dass ich tausend zungen hatte)
O! at jeg havde tusind munde.
(Teksten blandet med Rostgaards)
P 457. Gb 309. MB 487. N 469.
La 514. Hauge 502. La rev 542.
Aa, giv eg hadde tusund munnar. (Blix)
Nynorsk 423.
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O Gud! min Stemme ingenlunde. E 70.
Hvo er det, som mig kj ærlig favner. R 28.
(Brorsons oversættelse: O havde jeg dog tusind
tunger.
RTi,574. RT2,82i. KH 14. D 5.
Dig være, mildeste Gud Fader.
KH 15. SS 657. D 6)
O du tre-eenig Gud, som jeg mig har foræret,
(Åmilie Juliane: O du dreyein’ger Gott, den)
P 488. Gb 256. MB 599.
O Gud! du fromme Gud. Se IV,76 ff.
(J. Heermann: O Gott! du frommer Gott)
P318. Gb 68. MB 399. N 364.
La 526. Hauge 47.
O Gud, du gode Gud. La rev 566.
O Gud! Alviisdoms Gud. E 259.
O Gud! naar jeg betragter her.
(Denicke eller Gesenius: O Gott, wenn ich bey
mir betracht)
P 487. MB 602.
O hierte kiære Gud.
(ukendt: Hertzallerliebster Gott)
P313. Gb 113. MB 393.
La 202. Hauge 318.
O kjære Herre Gud.
La rev 174. Nynorsk 747.
O høye Herre Gud.
(ukendt: Herr allerhochster Gott)
P344. Gb 357. MB 385.
La 549. Hauge 537.
O Jesu! søde Lys.
(Joachim Lange: O Jesu! siisses licht)
Ikke i salmebøgerne.
Op, op, min siæl! opmuntre dig. Se IV,80 ff.
(J. F. Mayer: Auf auf mein hertz, ermuntre
dich)
P217. MB 292. N 297. Hauge 455.
Stat op med Fryd og tag imod.
Gb 182. La 61.
O Gud! du seer mig og du veed.
E 393. R 342. KH 380.
Sørge Fader! sørge du. Se IV,463 f.
Ludamilie Elisabeth: Sorge, Vater, sorge du)
P 174. MB 312.
For mig, Fader! ville du. Gb 274.
Sørg, o kjære Fader, du
N 461. ChriaT 633. La 525. Hauge 292.
La rev 561.
Syrg, min kjære Fader, du (Blix).
Nynorsk 438.
Til Lammets bryllup gaaer jeg, Gud.
(Åmilie Juliane: Zur Lammes hochzeit kom
ich, Gott)
Ikke i salmebøgerne.

KAMPMANN, HENRIK
Henrik, eller som han selv skriver, Henrick
Kampmann blev født 6. maj 1750 i Østbirk som
søn af sognepræsten Jens Kampmann (1719-60)
og hustru Ide Sophie Gramer (1725-56), datter
af provst Hans Cramer i Aale. Tidligt mistede
han sin moder, og han var kun ti aar gammel, da
ogsaa faderen døde. En onkel, Hans Chr. H. Cra
mer, der var sognepræst i Lundum og Hansted,
tog ham derefter til sig, underviste ham først selv
og satte ham 1765 i skole i Horsens, hvorfra han
blev dimitteret 1768. Han havde ikke raad til at
blive ved universitet, men tog plads som huslærer
hos sognepræst Henrik Frederik Pram i Slags
lunde, hvor han underviste sønnen Christen
Pram, senere kendt som digter og socialøkono
misk forfatter; derefter blev han huslærer hos
sognepræsten i Asminderød, Christen Schmidt,
der tillige var slotspræst paa Fredensborg, senere
biskop over Akershus Stift; her underviste han
sønnen Frederik, der senere blev dr. theol. og sog
nepræst i Himmelev og ligesom Kampmanns før
ste elev senere kendt som digter.
Efter et aars ophold ved universitetet fik
Kampmann teologisk embedseksamen 1773 og
blev derefter paany lærer, denne gang for en søn
af kammerherre P. F. Suhm. Efter elevens død i
1778 blev Kampmann 1779 sognepræst i Farum
og Værløse, hvor han virkede til sin død 4. april
1828. Han var ugift og levede »i stille ensomhed,
fortrolig med videnskaberne og den skønne natur,
som blomstrede om hans bolig« (Molbech). Han
var ven med digteren Edv. Storm, Suhm, Pram
og Rahbek. Han var ikke egentlig rationalist, men
hyldede snarere en afbleget ortodoksi som Balles.
I sognet var han elsket for sit milde sind og sin
store hjælpsomhed. Man skimter ogsaa disse ka
raktertræk i Boyes digt »Kirkeklokken i Farum«,
der skal være bygget over en virkelig begivenhed.
Han har skrevet et prisskrift »Lovtale over
Christian III«, 1779, og en oversættelse »Publius
Virgilius Maro om Landbruget«, 1797, og forskel
lige bidrag til »Minerva«.
Han hørte til de poeter, som af biskop Balles
kommission i 1790 blev opfordret til at levere bi
drag til den paatænkte nye salmebog. Han sendte
den første samling 10. febr. 1791 og endnu to den
25. april og 13. nov. Endelig kom et efterslet paa
10 salmer i 1794. Heraf blev mange optaget i sal
mebogen (E). BH nævner 45, men har talt nr. 467
to gange. L. Koch sætter i »Bricka« tallet til 47;
thi der er to salmer i R, som registret tillægger
Kampmann, og som er optaget i E uden at være
paa BHs liste. Dertil føjer Severinsen paa grund
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lag af Abrahamsons manuskripter endnu tre,
hvorefter de 49, som nævnes nedenfor skulde
være af Kampmann, men der er maaske flere. De
hører til det bedste af salmebogens nye stof, men
kendes nu kun i kommissionens bearbejdelse ved
Riber og Abrahamson; Kampmann har ikke selv
udgivet dem, men maa, i det mindste stiltiende,
have godkendt bearbejdelserne.
Naturligvis indførte Kampmann straks den nye
salmebog i sine sogne. Biskop Balle visiterede der
i oktober 1799 og skriver derom: »Sognepræsten
Hr. Kampmann prædikede over Rom. 8,15 grun
dig, opbyggelig, lærerig og smukt. Han catechiserer meget godt og messer skikkelig. Ungdommen
var for det meste meget ferm. Den nyeste Psalmebog er her indført.«
Mange aar senere, 1823, udgav han selv en
samling, »Psalmer«, som indeholder 66 salmer,
nemlig 50, der dels behandler tidens yndede te
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maer, dels bibelske emner, derefter 10 »Psalmer
for Børn og Ynglinger« og endelig 6 bearbejdelser
af ældre salmer fra Kingos salmebog, blandt
hvilke ogsaa »O Jesu Christ«, en sproglig moder
nisering af Sthens »Herre Jesu Christ«. Ingen
salme fra denne samling er optaget i salmebø
gerne; dels er de nok svagere end de i E optagne,
dels havde de senere salmebøger langt større rig
domme at øse af. I R blev derfor kun optaget 14
af Kampmanns salmer, som allerede var blevet
indsunget, og af dem gik kun 3 videre til KH og
2 til D.
Erslew II, 12. L Koch i »Bricka IX, 98. Bjørn
Komerup i DBL XII, 334-45. BH. II, 382. Nedergaard I, 457-8. Fr. Nielsen: »Bidrag til den
evangelisk-kristelige Psalmebogs Historie«. Kjøb.
1895, s. 40, 49, 56-57. Kirkehist. Saml. 3, IV, 12;
4, V, 817-18. P. Poulsen II, 40-43. H. Ellekilde:
»Vor danske Jul«, 1943, 385-6.
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Oversigt over Kampmanns salmer i salmebøgerne.
Ak, Gud og Herre! var jeg fri
Algode Gud! med barnlig Hu
Almægtige! din Guddoms Ære
Alt skeer, 0 Gud! som du det vil
Atter jeg opvaagnet er
Atter nu er endt et Aar
Det er min Trøst, mit Haab, min Ære
Dig, Gud! at kalde Fader
Din Godhed, Gud! saa synlig er
Din Lov, 0 Skaber! vil jeg siunge
Du seer, hvor svag jeg er, 0 Gud
Engang jeg vaagner og mig hæver
Fuldendt er Høsten glædelig
Gud! din Godhed hiertelig
Gud har fra Evighed givet sin Søn os
Gud! hvor er din Godhed stor
Gud! i alt hvad er og skeer
Gud! naar jeg seer mig, som jeg er
Guds Friis forkynde Himlene
Hielp, Fader! at Taalmodighed
Jeg kiender ham, som jeg har overgivet
Jeg møder ved dit Naadebord
Jesu! Frelser, lad mig lære
Jesu Christ! vi ofre dig
Led mig, 0 Gud! paa Dydens Vei
Lovsynger Gud, den herlige
Lovsynger Gud, I Skabninger
Milde Frelser! lad os lære
Min Gud! dit Navn jeg prise vil
Min Gud! 0 lad Sagtmodighed
Nu takker alle Gud (bearb.)
Naar Stiemers Hær udbreder sig
O Gud! mit Hierte ængster sig
O Gud! paa dig jeg bygger
O Gud! vor Tillid og vor Styrke
O Herre! skulde Død og Grav
O Jesu Christ! jeg takker dig
O Jesu, vor Forsoner!
O Jesu! vær min Lærer
Friis Gud med Sang
Paa dig, min Gud! jeg lide vil
Paa dig, min Gud! som Alt formaaer
Retfærdig er du, store Gud
See! han kommer, Jesus Christ
See! Marken taber nu sin Pragt
Som Morgendug mit Liv hensvinder
Tak skee dig, Gud! for hver en Dag
Til dig, min Gud! vil jeg mig overgive
Vaaren nu i al sin Pragt

E
281
323
46
18
47«
45i
134
339
54
51
276
219
461
385
189
64
28
284
6
322
i33
397
356
188
352
11
37
358
59
342
57
16
245
85
447
226
399
138
360
5°
89
324
40
136
467
400
489
250
456

I Norge:
Gud har fra Evighed givet sin Søn os til Herre. La 537. La rev 585.
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KARLSEN, MATZ (Carlsen, Matthias)
Matz Karlsen er født i Ribe og blev 29. april
1552 indskrevet ved universitetet i Wittenberg,
hvor han dog næppe har taget nogen akademisk
grad, siden Hans Thomissøn kun kalder ham
»Her«, hvilket i reglen betyder præst. Ud over
dette ved vi ikke meget om ham, kender hverken
hans fødselsaar eller dødsaar. Skaar siger, at han
1558 blev kapellan i Malmø, men Nutzhom be
nægter det under henvisning til, at han ikke næv
nes blandt præsterne i denne by i Cavallins »Herdaminne«.
Det er dog sikkert Skaar, som har ret, idet han
har hentet sin viden fra Malmø-historikeren C.
Sonnenstein Wendt, som skriver, at »Mats Karl
sen blev kapellan i Malmø 1558, hvor han fik 18
mark til hjælp til at flytte sit gods fra Sjælland,
og samme aar tegnede han sit navn under kirkens
regnskaber saaledes: »Matz Karlsenn Riper«.
Han er saaledes den »Matthias Carolinus Danus«,
som blev indskrevet ved universitetet i Witten
berg d. 29. april 1552. Han synes ikke at have
været i Malmø længere end til 1559 og er forøv
rigt bekendt som salmedigter.«
Lyskander siger om ham, at han var en præst,
der var meget anset for sin begavelse og lærdom,
en dygtig fortolker af den hellige skrift, en god
musiker og en digter med en liflig poetisk aare.
Om denne poetiske aare vidner salmen »O
Gud Fader i evighed«, se 11,40 f, som hans skole
kammerat i Ribe og studiefælle i Wittenberg,
Hans Thomissøn har optaget i sin salmebog med
navn og dato, 1558. Men i anden udgave har
Hans Thomissøn rettet aarstallet fra M.D.lviij til
M.D.lxiij, altsaa 1563, der ogsaa i sig selv er
mere sandsynligt.
Lyskander siger, at Matz Karlsen har skrevet
salmer, hvoraf en del er optaget i Hans Thomissøns salmebog. Det vides ikke, hvilke der kunde
være tale om foruden den her nævnte.
Ehrencron-Miiller II, 209. BH I, Omrids 22.
Skaar I, 528. Nutzhom II, 232-34. Klavs Chri
stoffersen Lyskanders Levned, samt hans Bog om
Danske Skribenter, ved Holger Fr. Rørdam, 1868,
278. Kirkehist. Saml. 2, I, 471; 2, II, 233-34;
Sammesteds aargang 1970, s. 50.
Gud Fader udi evighed.
Th. 283. K. P 464. N 238.
KARSTENSEN, KRISTEN
Kristen Karstensen blev født 25. april 1809 i Kær
i Ulkebøl sogn paa Als som søn af boelsmand
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Karsten Davidsen (1760-1831) og Marie Hans
datter (1769-1830). Han kom i skole i Ribe 1827
og blev student 1831, teologisk kandidat i Køben
havn 1836 og derefter huslærer hos stiftsamt
mand, greve F. C. J. Knuth i København. Den
28. april 1839 blev han valgt til sognepræst i
Dybbøl. Ved hans indsættelse bemærker general
superintendent C. F. Callisen: »I Dybbøl indførte
jeg under min visitation en ny, ganske flink, med
fortræffelige digtergaver udstyret, men helt dansk
uddannet mand, Kristen Karstensen«. Ved
samme lejlighed udtalte Karstensen i et digt det
ønske for forholdet mellem ham og menigheden,
at i samdrægtig Fred og kjærlig Stræben
vi fremme maae dit Rige her paa Jord, at Du maa boe i Hjertet som paa Læben,
og som i Tanken, saa i Daad og Ord!
Kort efter, den 31. maj 1839, ægtede han Emma
Jensine Kieldsen, født i København 10. sept.
1811, datter af urmager Jens Kieldsen i Randers
og Helene Margrethe Lundgreen. Hun døde 21.
sept. 1876.
Karstensen var vel, som Callisen sagde, helt
igennem dansk uddannet, men baade i Ribe og
København havde han følt sig som slesviger.
Hans sang til fødeøen Als »Af Østerhavets Vove«
er en længselssang fra de tidligste studenteraar.
Som slesviger følte han sig ogsaa i Dybbøl, endda
i saa høj grad, at han i januar 1847 i en »Sang
for Slesvigere« kunde skrive:
Hør dog, Broer, som helst vil jydskes:
Tysk er og din Broer!
Og Du, Broer, som helst vil tydskes:
Gjør dig ei saa stor!
Da denne sang fire aar senere blev optaget i Karstensens sangbog, blev dette vers udeladt og nogle
andre omarbejdede. Det havde været hans tanke,
at tysk og dansk skulde leve broderligt sammen i
Slesvig, men nu havde piben faaet en anden lyd.
Treaarskrigen blev en bevæget tid for Karsten
sen. Da han ikke vilde anerkende den provisoriske
regering, skulde han have været ført til Rensborg,
men en indkvarteret oberst fik sagen lempet saa
ledes, at han nøjedes med arrest i sin præste
gaard. Her blev han befriet, da danskerne tog
Dybbøl, og da de atter tabte stillingen, maatte
ham følge med dem til Als. Efter vaabenstilstanden vægrede han sig stadig ved at anerkende den
provisoriske regering og blev afsat 13. okt. 1848.
Fra det nærliggende Sønderborg virkede han dog
stadig som sjælesørger for sin menighed, mens
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den af tyskerne indsatte pastor Axelsen prædikede
for tomme stole.
15. nov. 1849 resolverede Bestyrelses-Kommis
sionen, at Karstensen skulde genindsættes i sit
embede, men den tyske superintendent, provst
Rehhoff protesterede og vilde ikke medvirke, og
den tyske præst vilde ikke vige pladsen. Efter en
maaneds forhandlinger mødte amtmand Johansen
og genindsatte Karstensen uden gejstlig medvir
ken.
I disse vanskelige aar havde hans menighed
trofast sluttet op om ham. Man ser dette af en
adresse, underskrevet af 110 bosiddende mænd i
Dybbøl sogn, som fremkom i anledning af, at de
afskedigede tyske præster efter krigen søgte at
fremstille sagen saaledes, at man øvede vold mod
menighederne ved de danske præsters genindsæt
telse: »Dersom nogen siger, at Guds Rige og
Christi Kirke her har lidt Vold og Afbræk der
ved, at vi have faaet vor gamle Præst og Sjæle
søger tilbage, saa taler han Løgn, og der er ikke
Sandhed i ham. Tvertimod, skal der tales om
Vold imod Guds Rige og Afbræk for Christi
Kirke her i vor Menighed, da blev saadant forø
vet den Gang, da den provisoriske Regering berø
vede os vor gamle Præst og skikkede os i hans
Sted en anden, som vi ingen Tillid havde til, og
som kaldte dem Venner, som vi kalde Fjender. I
hans, den provisoriskes, Tid stod Guds Hus tomt,
og Sakramentet blev forsømt. Kirkevæsen, Fattig
væsen og samtlige Sogneanliggender, hvori Præ
sten skulde deltage, besørgedes uden hans Delta
gelse - altsammen fordi ingen vilde have med
ham at gøre; men saa snart vor gamle Præst blev
given os tilbage, sporedes en glædelig Forandring:
da blev Guds Hus fuldt, Herrens Alter talrigt be
søgt, og Sognets Anliggender bragt i Orden. En
hver kom ham i Møde med Tillid og Fortrolig
hed.«
Den 28. maj 1857 blev Karstensen valgt til
provst for Sønderborg provsti og 6. dec. samme
aar til sognepræst i Broager. Men i 1864 kom kri
gen atter over ham; han blev ført til Flensborg og
holdt fangen i flere maaneder, hvorefter han blev
afsat af de tyske civilkommissærer og udvist med
paalæg om aldrig mere at lade sig se i Sønderjyl
land. Samme aar blev han sognepræst i GelstedRørup paa Fyn, hvor han døde 1. nov. 1882.
Hans nationale sindelag fremgaar af disse ople
velser. I talrige digte og sange, som besynger Søn
derjyllands folk og natur, giver han udtryk for
det samme og kæmper for Sønderjyllands samhø
righed med Danmark. Han var en udpræget fol
kelig natur, som paa lige fod levede sammen med
sine sognebørn i lyst og nød. I kristelig henseende
25*
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er hans standpunkt bibelsk, men ikke stærkt ret
ningspræget. Han siger, at hans forgænger i em
bedet i Dybbøl valgte salmerne af tillæget (dvs.
Adlers salmebog, der var hægtet bagi Pontoppidans), men han selv valgte dem mest i den gamle
del; det betyder et skifte fra rationalisme til bi
belsk kristendom.
Han har udgivet »Smaadigte«, Køb. 1849, der
spænder fra 1827 til 1849 og først besynger Ribetiden, derefter tiden i København som student og
huslærer og endelig den første præstetid i Dybbøl.
Det er tydeligt, at han har en poetisk aare; han
kan skrive med en vis folkelig ynde, men han er
ikke nogen stor digter. Heri findes smukke salmer
til jul, paaske og pinse, fordringsløse og person
lige, men ogsaa f. eks. salmer i anledning af konsistorialraad Schwensens 50 aars præstej ubilæum i
Hørup 1845, sønnens Chr. C. A. Schwensens ind
sættelse samme steds aaret efter og endelig i an
ledning af biskop Tetens’ 50 aars præstejubilæum
i Kettinge 1847. Om disse lejlighedssalmer gæl
der det, at de taler for meget om lejligheden og
personerne og temmelig lidt om evangeliet. De
nævnte salmer og flere andre lejlighedssange har
været særlig trykt.
Endvidere har han udgivet »Gamle og nye
sange til Brug for Skolen og Livet, samlede med
særligt Hensyn til det danske Folk i Sønderjyl
land«, Sønderborg 1851. Denne sangbog havde
mellem krigene en overordentlig betydning i Søn
derjylland og blev forbudt efter 1864. Den inde
holder tre afsnit, først »Gudelige Sange«, 39 sal
mer og aandelige sange, ingen af Karstensen selv.
Andet afsnit er »Fædrelandssange«, ialt 49,
hvoraf 9 af Karstensen selv. Her maa nævnes »Af
Østerhavets Vove« og »Vi elske dig, vort Føde
land«, men især den kendte sang om det danske
sprogs stilling i Slesvig, »Længe nok har jeg Bon
depige været«, først offentliggjort i Berlingske
Tidende 24. sept. 1850. Den tredje gruppe er
»Gildesange og andre Sange«, 28, hvoraf Karsten
sen har skrevet 8, sange og viser til fødselsdag,
bamedaab, bryllup, høstgilde, rejsegilde osv.
Som folkelig forsanger viser han her et utvivl
somt talent.
Hans eneste kendte salme, missionssalmen
»Kristne, som har frelse funden«, se 111,185
fremkom ikke i nogen af disse samlinger, men i
»Psalmer udgivne af Kirkelig Forening for indre
Mission« 1866. Den er vistnok skrevet i anledning
af Ansgar-festlighedeme 1865. Der synes at være
foregaaet baade en poetisk og en kristelig vækst
mellem hans tidligere værker og denne salme.
P. Lauridsen: »Mellem Slagene 1849-50« i Søn
derj. Aarb. 1900, s. 106 ff. K. Karstensen: »Dyb-
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bøl Sogn i Krigsaarene 1848-50, Sj. Aarb. 1902,
241-63. G. Himmelstrup: »Kr. Karstensen«, Sj.
Aarb. 1924, 29-90. H. F. Petersen: »Fra sønder
jysk Kirkeliv 1850-64« i »Dansk Kirkeliv«, 1937,
79. Samme i DBL XII, 350-51. Bang 45-46.
Carsten Petersen: »Slesvigske Præster«, 1938,
135-6, 167, 329. O. F. Arends: »Geistligheden i
Slesvig og Holsten«, 1932, I, 122.

Kristne, som har frelse funden.
RTi,6g9. KH 322. N 249. D317.

KASSIA, nonnen
Om nonnen Kassia (ogsaa Kasia) ved vi ikke
meget. Hun levede 0.800 i en tid, da den kirkelige
digtning i det østromerske rige oplevede baade
blomstring og forfald. Den heftige billedstrid (se
Johannes fra Damaskus) havde i høj grad vækket
det religiøse liv og fremkaldt en mangfoldig digt
ning, hvis vigtigste hjemsted var klosteret Studion
i Konstantinopel, hvor Theodoros Studites levede
og digtede. Men mange andre digtere var i gang;
de bedste prangede med ordene for at efterligne
Johannes og Kosmas, de ringeste var aldeles poe
siforladte.
I denne brogede tid levede en kvindelig digter,
der var helt anderledes end de fleste, nonnen Kas
sia, vi ved ikke i hvilket kloster. Hun solgte ikke
sin varme kvindelige følelse for poetisk raffine
ment (Johannes og Kosmas), men havde dog sans
for at stille tingene dramatisk op. Et af hendes
berømte digte rummer en parallel mellem Kristi
rige og det romerske. Ligesom Augustus samlede
riget og gjorde sig til kejser og dermed gjorde
ende paa alle smaakongeme, gjorde Kristus, da
han blev menneske, ende paa alle de lokale afguder.
Denne evne til oplysende at stille tingene sam
men ser vi i det digt, der ligger bag Grundtvigs
salme »Med sin alabaster-krukke«, hvor hun
jævnfører Eva med synderinden i Luk. 7,36 ff.
Men Kassia »lader synderinden analysere sin situ
ation dybere, end hun selv havde mulighed for«
(Elbek). I Grundtvigs gendigtning er der andre
motiver end Kasias digt, som egentlig kun er gen
givet i v.4-7, se 111,301 ff.
Christ et Paranikas: »Anthologia graece«, Lpz.
1871. 103-4. Karl Krumbacher: »Geschichte der
byzantinischen Litteratur«, Miinchen 1891, 322.
Jørgen Elbek: »Grundtvig og de græske salmer«,
1960, 40, 55, 64-66, 96-97. 129-

Med sin alabaster-krukke.
R 179. D 131.
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KATHOLM, RASMUS
Rasmus Katholm skal være født i Aalsø sogn ved
Grenaa, og han har maaske faaet sit navn efter
herregaarden Katholm, som ligger i sognet. Han
blev student fra Aarhus skole. Fra 1558 fik han
akademisk understøttelse til sine studier i Køben
havn, hvor han 1559 blev baccalaureus i filoso
fien. 1561 rejste han til Wittenberg for at studere
med kongelig understøttelse; der er bevaret regn
skab for, at han fik 40 daler 2. jan. 1561 og
samme beløb 19. marts aaret efter. I Wittenberg
tog han magistergraden, og man maa formode, at
han har lært Paul Eber (s.d.) at kende, siden
hans vigtigste bidrag til salmehistorien er oversæt
telser af to af Ebers salmer.
Efter sin hjemkomst blev han 1563 professor
ved Københavns universitet, først i retorik, snart
efter i dialektik. Desuden skulde han holde teolo
giske forelæsninger som vikar for Sjællands bi
skop Poul Madsen, naar denne var paa visitatsrejse. I aarene 1565-72 var han forlenet med et
kanonikat i Aarhus, hvilket formentlig blot skulde
bidrage til hans indtægter. 1570 var det hans tur
til at blive rektor ved universitetet, og han blev
foreslaaet, men professorerne vilde ikke vælge
ham, fordi han ikke var gift.
Han skyndte sig derefter at rette denne fejl,
idet han 19. nov. 1570 ægtede Elisabeth Hasebard, født ca. 1551, datter af kgl. livkirurg Jacob
Hasebard og Abigael Bonifaciusdatter. 1572 blev
han baccalaureus i teologien, og 1574 efterfulgte
han Hans Thomissøn som sognepræst ved Frue
kirke og første provst i Sjællands stift.
Da Elisabeth døde 22. febr. 1575, var det na
turligt, at han efter datidens skik giftede sig med
sin forgængers enke. Allerede 28. nov. 1575 blev
Magdalene Madsdatter hans hustru, og han blev
en god stedfader for hendes og Hans Thomissøns
børn. Selv havde han en søn, formentlig af første
ægteskab. Morsomt nok er et af Rasmus Kat
holms faa digte et æresvers, som han skrev til
Hans Thomissøns bryllup med Magdalene, »Ele
gia in nuptiis M. Joh. Thomæ et virginis Magdalenæ Matthiæ filiæ« 1563. Da har han ikke tænkt
paa, at han tolv aar efter skulde blive Hans Tho
missøns efterfølger baade som præst og ægte
mand. Han døde 7. nov. 1581.
Samtiden berømmer ham for hans inderlige
fromhed og hans glødende veltalenhed. Det for
tælles, at han plejede at sige om sine familiefor
hold, at det var hans eneste bøn, at han og hans
hustru og deres lille søn maatte blive salige. Hans
veltalenhed var, siges det, snart som en torden,
der gennemrystede de kødeligt sikre og trængte

379

KIERKEGAARD. P. CHR.

ind til marv og ben, saa de med frygt og bæven
blev betænkt paa deres salighed, snart som en
mild luftning, der aandede fred til de bedrøvede
og fandt vejen til hjerternes lønkamre.
Endvidere sagde man i samtiden om ham, at
han var en »heldig poet baade i gejstlige og verds
lige sager«, men her maa man nok trække lidt
fra - maaske ogsaa i det foregaaende! Han har i
hvert fald ikke efterladt sig noget stort forfatter
skab, nogle faa latinske »Themata dialectica« og
enkelte latinske og danske digte.
Han har oversat to salmer af Paul Eber, nytaarssalmen »Guds godhed vil vi prise«, se II, 61
ff, og tillige Ebers »Vor Herre Jesus, Gud og
mand«, se V,i72. Den findes i to former, en firlinjet og en sekslinjet som originalen. Man har
tillagt Katholm den første, fordi den anden først
blev udbredt noget senere; det viser sig imidler
tid, at den sidste form fremkom noget tidligere
end før antaget, Th 1582.
I Anders Jensen Mariagers lille bog med tolv
korte prædikener om »Fader vor« findes tilsidst 6
salmer, der ellers ikke har nogen sammenhæng
med bogen, der udkom 1586. Katholms navn fin
des ved en af salmerne, »Jesus Guds Søn vor
Frelsermand«, som man har husket efter hans
død, men den er ikke senere kommet i salmebø
gerne.
Skaar I, 437. BH I, Omrids, 19. EhrencronMiiller IV, 375. H. F. Rørdam i Bricka IX, 103
-4. Bjørn Komerup i DBL XII, 354-5. Kirke
hist. Saml. 2, I, 479; V, 417.

Guds Godhed ville vi prise.
(Eber: Helfft mir Gotts giite preisen)
Th 1582. Thi586,ig. Mol 1654. Gas 1661.
K. P 25. Gb 15. MB 59. N 499.
La 174. Hauge 83.
(Grundtvig): R 52. KH 36. D 667.
Herr Jesu Christ sand Mennisk oc Gud. Firlinjet
strofe.
(Eber: Herr Jesu Christ, war mensch vnd
Gott)
Th. 335. Mol 54. Cas 61. K. P 472.
Gb 57.
O Jesu Christ! Guds Salvede. E 412.
O Jesu Christ, sand Gud og Mand (Wexels)
Naar Syn og Hørelse forgaar (uddrag af Wex
els)
R551. KH634. D617.
Herr Jesu! Gud og menniske (Ægidius).
Æ 381.
Min Herre Christe, Gud og Mand. MB 607
Min Herre Christ, sand Gud og Mand. N 556.
Herre Jesu Krist, sand Gud og Mand.
La 548. Hauge 324.

O Herre Krist, samt Gud og mann. La rev 603.
Aa Herre Krist, sann Gud og mann.
Nynorsk 476.
Herr Jesu Christ sand Gud og Mand. Sekslinjet
strofe.
Th 1582. Mol 54. Cas 61.
Baade denne og den førstnævnte form findes
hyppigt i boghandlersalmebøgeme.
Vor Herre Jesus, Gud og Mand (Grundtvig)
RT2,g84. KH 629. D611.
To ting kunde tyde paa, at det er den sekslinjede tekst, der er Katholms. Hans Thomissøn
ønskede at sætte forfattemavne ved salmerne,
men den af ham optagne firlinjede tekst er
anonym. Katholms signerede salme »Guds god
hed vil vi prise« optages først i Th 1582, aaret
efter Katholms død. Ligesaa den sekslinjede
tekst.
Jesus Guds Søn vor Frelsermand.
I Mariagers »Fader vor« 1586.

KIERKEGAARD, PETER CHRISTIAN
P. Chr. Kierkegaard blev født i Hillerød 6. juli
1805 som søn af Michael (døbt Michel) Pedersen
Kierkegaard (1756-1838) og hans anden hustru
Ane Sørensdatter Lund (1768-1834). Der var i
dette ægteskab først 3 døtre, saa Peter Christian,
derefter 2 drenge og endelig 5. maj 1813 den yng
ste, siden verdensberømte Søren Aabye Kierke
gaard.
Faderen var kun 11-12 aar gammel, da han
kom fra Sædding i Vestjylland til København.
Han oparbejdede hurtigt en stor forretning med
hosekram, men ogsaa med kinesiske, ostindiske og
vestindiske varer. Da han var 47 aar gammel,
havde han tjent en tønde guld, dvs. 100.000 rdl.,
og saa kunde det være nok. 1797 afstod han for
retningen til en slægtning, og sammen med en
broder til sin første hustru købte han ejendomme
i Hillerød, men da der nu blev født en dreng
efter de tre første piger, flyttede han tilbage til
København og købte en ejendom paa Nytorv.
En medvirkende aarsag til, at han trak sig til
bage, var hans lyst til læsning. Han var en usæd
vanlig dialektisk begavelse, studerede teologi og
filosofi og kunde vejlede sine sønner, endog med
hensyn til studier ved udenlandske universiteter,
da det kom saa vidt med Peter. Han kæmpede
med tungsind og anfægtelser, sluttede sig i en aarrække til Brødremenigheden, senere hørte han
Mynster, og tilsidst blev han gennem Peter noget
paavirket af Grundtvig.
Det som mærkede denne mand for livet og gav
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anledning til hans søgen og grublen, var en begi
venhed i drengeaarene. Som hyrdedreng i Vest
jylland havde han lidt sult og kulde, og en dag
stod han i sin fortvivlelse op paa en sten og løf
tede sine øjne mod Himlen og forbandede Gud,
som, hvis han var til, kunde nænne at lade et
hjælpeløst barn lide saaledes uden at komme
ham til hjælp. Fra det øjeblik begyndte hans
fremgang, han blev rig, fik vidunderligt begavede
børn og mange menneskers agtelse. Gud var alt
saa til, men han havde forbandet ham. Dybt gre
bet af gammeltestamentlig tankegang fik han den
frygt, at Gud vilde straffe ham ved at lade ham
opleve, at hele hans slægt døde. Han oplevede, at
fem af hans bøm døde i hastig rækkefølge, men
da han selv døde før Peter og Søren, som kendte
hans hemmelighed, var det muligt, at synden
endnu ikke var sonet, og de skulde bære faderens
byrde videre. Det er maaske det, Søren Kierke
gaard kalder »jordrystelsen«. Det er i hvert fald
for Peter, som stod faderen nærmest, et bidrag til
forstaaelse af mange ting i hans liv.
1816 kom han i Borgerdydskolen i København,
hvor han sluttede venskab med den senere semi
narieforstander Ludvig Christian Muller og The
odor Wilhelm Oldenburg (s.d.). Han blev stu
dent 1822 og teologisk kandidat 1826, kun 21 aar
gammel, og blev omtalt som et af de ypperste ho
veder ved universitetet. I slutningen af studieti
den var han kommet i forbindelse med mange af
de unge, som sluttede sig til Grundtvig 1825, A.
G. Rudelbach, Fr. Hammerich, J. F. Fenger, P.
Rørdam og de unge Boisen’er fra Vesterborg,
men selv blev han endnu hos Mynster og fulgte
faderen til Brødremenighedens sal i Stormgade.
Filosofien tiltrak ham mere end datidens dan
ske teologi, og 1828 rejste han til udlandet, Ber
lin, Hal le, Gottingen, Bonn, Utrecht, Louvain. I
Gottingen blev han dr. phil. paa en afhandling om
løgnen. I Tyskland mindedes han længe som »disputeredjævelen fra Norden«. I Paris blev han
1830 tvunget til at bygge med paa barrikaderne,
men benyttede første lejlighed til at slippe bort,
og efter korte besøg i Strasbourg, Tiibingen og
Leipzig kom han hjem i efteraaret 1830.
Han blev lærer ved sin gamle skole og tillige
teologisk manuduktør. Han søgte flere stillinger,
han var kvalificeret til, men fik dem ikke, maaske
paa grund af uligevægtighed i forbindelse med
flere sygdomsperioder. 1833 blev han udnævnt til
sognepræst i Vejerslev paa Mors, men kom ind i
en voldsom samvittighedsnød ved tanken om at
aflægge præsteeden og fik lov at træde tilbage,
inden han blev ordineret. Et saadant vankelmod i
afgørelsen gentog sig ofte i hans liv.
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Han søgte nu om tilladelse til at holde filosofi
ske og teologiske forelæsninger ved universitetet.
Han fik lov til det første, men ikke det sidste,
fordi han ikke havde nogen dansk akademisk
grad. Derfor fuldførte han 1835 611 afhandling for
den teologiske licentiatgrad, »De theologia vere
Christiana, præcipue autem philosophica ejus
parte rite construenda«. Allerede 1834 havde han
bekendt kulør som grundtvigianer ved at skrive i
Lindbergs Nordisk Kirketidende. Her forsvarede
han nu det grundtvigske hovedpunkt om trosbe
kendelsen, skriften, daaben og nadveren. Det er
en populær forenkling, naar man siger, at han har
fremsat den tanke, at Kristus har lært apostlene
trosbekendelsen i de 40 dage efter opstandelsen.
Det teologiske fakultet antog afhandlingen, men
med betænkelighed angaaende indholdet. Denne
reservation tog Kierkegaard sig meget nær, og han
var lige ved at opgive disputatsen, men P. A. Fen
ger angreb i et djærvt brev hans vankelmod som
en blanding af vantro og forfængelighed, og 29.
jan. 1836 stod han disputatsen igennem mod syv
opponenter.
21. okt. 1836 blev han gift med Elise Marie Boi
sen, født 31. jan. 1806 i Vesterborg som datter af
biskop Peter Outzen Boisen (1762-1831) og hans
anden hustru Anna
(Nanna)
Nannestad
(1775-I853)• Dermed drog lys og glæde for en
kort tid ind i hosekræmmerens hjem, som i de fo
regaaende aar var ramt af mange dødsfald. Nu
var kun den gamle og de to sønner tilbage. Men
allerede 18. juli 1837 døde Elise inden en barne
fødsel. Michael Kierkegaard døde 9. aug. 1838.
Efter disputatsen holdt Kierkegaard teologiske
forelæsninger, især over de nytestamentlige breve.
Han udstrakte sine undersøgelser om trosbeken
delsen til Skriften og de ældste kirkefædre, og af
handlingen herom, »Klippe-Manden og Klippe—
Troen« fremkom i første bind af »Nordisk Tid
skrift for christelig Theologi«, som han 1840-42
udgav sammen med Oldenburg. Efterhaanden var
han blevet personlig ven med Grundtvig, som ofte
gjorde brug af ham i Vartov og Danske Samfund.
Dronning Caroline Amalie lod ham kalde til hof
fet for at gentage nogle forelæsninger om Kirkens
historie, som havde vakt stor opmærksomhed.
Den 12. juni 1841 blev han gift med Sophie
Henriette Glahn, født 14. maj 1809 i Olstrup som
datter af sognepræst Poul Egede Glahn
(1778-1846) og Bodil Marie Elisabeth Blicher
(1783-1862), altsaa søsterdatter af Grundtvigs
hustru. Hun var syg i 38 aar af deres 39 aarige
ægteskab og døde 1. juni 1881 i Aalborg. Der var
i dette ægteskab en søn, Paskal Michael Poul
Egede Kierkegaard, født 27. marts 1842.
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Da der efter flere aars arbejde ved universitetet
stadig ikke var nogen udsigt til ansættelse, søgte
Kierkegaard paany præsteembede og blev 1842
udnævnt til sognepræst i Pedersborg og Kinder
tofte ved Sorø. Præsterne i sognet har undertiden
sagt, at Kindertofte havde man for sine synders
skyld. Ogsaa Kierkegaard maatte undertiden tage
hjem, fordi der ingen var i kirke. Det gik lidt
bedre i Pedersborg, hvor der ogsaa kom folk fra
Sorø. Lærerne ved Akademiet og præsterne i det
Sydvestsjællandske Broderkonvent var en op
muntring. 28. juli 1845 visiterede Mynster og
skrev i sin Visitatsbog: »Spr. Lic. Th. Kierke
gaard prædikede over Luk. 10,31: »Xstendommen er Aabenbaring for de Umyndige«. Søgt,
barnligt (Meget om »de Smaa«), tildeels meget
plebeiisk; Foredraget ikke naturligt og keedsommeligt. Katechisationen langsom, ellers god. En
temmelig stor forsamling (hvoraf dog en stor Deel
Honoratiores fra Omegnen)«.
Denne dom er ikke blot Mynsters almindelige
modvilje mod grundtvigianerne, men Kierke
gaard var just blevet truet med afsked, fordi han
ikke vilde tvangsdøbe baptistbøm. Da han og E.
Clausen i Boeslunde og V. Rothe i Vemmelev i
den anledning var i audiens hos Christian VIII,
sagde denne: »Tror De Herrer, at jeg vil være
Konge over Hedninger?«, hvortil de svare
de: »Deres Majestæt kan ikke undgaa det, da der
er mange døbte Hedninger i Danmark«. Da kon
geparret imidlertid ikke helt vilde give Mynster
medhold i kravet om tvangsdaab, holdt man 1848
op med at forfølge sagen, som helt faldt bort ved
grundloven 1849.
En del mindre teologiske afhandlinger udgav
Kierkegaard i »Fortsættelser fra Pedersborg. Kir
keligt Tidskrift«, der 1849-53 kom i to bind og
begyndelsen af et tredje. Nogle gange fik han op
fordring fra mange studenter til at søge ledige
professorater, men han blev forbigaaet.
1848 søgte han forgæves valg til den grundlov
givende rigsforsamling, men 1849 blev han ind
valgt i Landstinget, hvor han virkede for de
grundtvigske frihedstanker. Hvis de blev gennem
ført ved en rolig og forsigtig udvikling, vilde man
undgaa Folkekirkens sprængning. Ordet »folke
kirke« stammer fra hans afhandling i Nordisk
Tidskrift 1841-42 om »Jesu Christi Kirke i Folke-Kirkeme«, hvor ordet ganske vist har farve af
Grundtvigs syn, der blev udformet i »Kristenhe
dens Syvstjeme«. Som et nyt ord blev det optaget
i Grundloven, og allerede Kierkegaard stilede
mod »den rummelige Folkekirke«.
1856 blev han udnævnt til biskop i Aalborg.
Skulde grundtvigianerne endelig have en bispe
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stol, maatte man vælge den mest selvstændige og
konservative af dem. Han blev en dygtig og nid
kær biskop og en flittig visitator, men i visse afgø
relser kunde han være hæmmet af sin evne til at
se sagen fra begge sider. Hvor han var fast over
bevist, var han ogsaa myndig, f. eks. i kampen
mod mormonerne og andre sværmere.
1867 gik han efter mange betænkeligheder ind
paa at blive kultusminister for at gennemføre
loven om valgmenigheder, foranlediget af Birke
dals afskedigelse (s.d.). Han fortrød det straks,
men fik ikke lov at træde tilbage. Birkedals fjen
der og den konservative gejstlighed stod ham
haardt imod. De betragtede loven som begyndel
sen til Folkekirkens ødelæggelse, mens han be
tragtede den som en sikkerhedsventil. Da alle de
andre biskopper gik imod ham, blev han usikker,
og i marts 1868 fik han lov at træde tilbage. Men
ministeriet Frijs gjorde loven til et kabinetsspørgsmaal og fik den gennemført. 1868-70 var
Kierkegaard i kirkekommissionen, men han var
ved at blive træt.
Faderens arv tyngede paa ham. Selv om arbej
det paa livets middagshøjde syntes helt at optage
ham, glemte han den aldrig. Gennem stiftets
provster sendte han pengegaver til fattige bøm,
for at de ikke for tidligt skulde komme ud at
tjene som hyrdedrenge, og han tænkte paa at
stifte en forening, der skulde skaffe hyrdedrenge
regnkapper, god mad og underholdende bøger.
Hans tungsind tog fart paa grund af sønnens
forhold. Poul Kierkegaard blev teologisk kandidat
1866, men derefter ateist og temmelig udsvæ
vende. Efter et ophold paa Oringe 1872-74 kom
han hjem til Aalborg, stadig sløv og splittet. En
kort tid, 1879-81 var han stiftsbibliotekar, men
siden levede han som en særling, skrev vers med
betragtninger om sig selv og sin slægt og en række
oversættelser af middelalderhistorikere. Han
sagde: »Min farbroder blev Enten-Eller, min
fader blev Baade-Og, jeg blev Hverken-Eller«.
Han døde 28. febr. 1915.
1875 tog Kierkegaard sin afsked som biskop,
bl. a. med den begrundelse, at han var uværdig til
embedet. Venner forærede ham et hus for at be
holde ham i byen. 1879 frabad han sig en tiltænkt
æresdoktorgrad. Samme aar søgte han om kon
gens tilladelse til at frasige sig sin rang som bi
skop og sine høje ordener. 1884 lod han sig
umyndiggøre og vilde sættes for en domstol for at
bekende sine synder. Da han en onsdag vilde gaa
til alters i Budolfi Kirke, fandt han altergangs
gudstjenesten aflyst, fordi ingen havde meldt sig
forud, heller ikke han selv. Det tog han som Guds
vidnesbyrd om, at han for fremtiden var udeluk
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ket fra nadveren. Til det sidste holdt han usvige
ligt fast ved troen, men naaden gjaldt ikke ham.
Han døde 24. febr. 1888.
Hans dialektiske begavelse stod paa højde med
broderens, men hans styrke var den mundtlige
fremstilling. Hans forsvar for den grundtvigske
»kirkelige anskuelse« paa det nordiske kirkemøde
1857 er berømt. Han var ved saadanne lejlighe
der ikke blot væbnet med sine store dogmatiske
og eksegetiske kundskaber, men han var den ele
gante fægter, og hans tale blev baaret af et uimodstaaeligt følelsens væld og en digterisk inspi
ration, som gav ordene vægt og glans. Han var
ikke nogen mester skriftligt i prosa eller poesi,
men hans tale var hans digt. Den lille duknak
kede mand med de grove ansigtstræk kunde paa
talerstolen faa en mærkelig aandsskønhed. Han
bevarede en vaagen kritik overfor sine grundt
vigske meningsfæller og havde stadig et stænk af
faderens pietisme. »Hvad der først fyldes i karret,
bliver det ved at smage af«. Tillige havde han
som sin fader den gammeltestamentlige følelse af
lovens strenghed.
Forholdet mellem de to berømte brødre rum
mede en vis spænding. Peter var den ældre og
den lærde, og Søren havde vel fra begyndelsen
nogle mindreværdskomplekser overfor ham. Da
hans forfatterskab udviklede sig, og Peters grundt
vigianisme forlængst var rodfæstet, mødtes i dem
de to stærkeste teologiske strømninger i Danmark.
Peter havde lempeligt forsvaret Søren, naar han
forargede, men paa Roskilde Konvent 5. juli 1855
gjorde han op med Sørens pseudonyme forfatter
skab, og denne blev saa vred, at han end ikke paa
dødslejet vilde se broderen. Dog holdt Peter en
taktfuld tale ved jordefærden 18. nov. samme
aar.

Salmearbejde.
1844 udgav Kierkegaard »Mindeblade om Theo
dor Wilhelm Oldenburg«, hvori han samlede den
afdøde vens digteriske produktion, se nærmere
under Oldenburg. De kappedes i deres ungdom
om at skrive vers, men senere holdt Kierkegaard
praktisk talt op; det var en form for askese og kri
stelig ydmyghed.
Da han var blevet biskop, skrev han 1857 »Sen
debrev til menige Christne i Aalborg Stift«. Det
var ledsaget af to salmer, som skulde uddeles til
stiftets konfirmander, nemlig en liden formaning,
»Du kender jo den Herre bold« (optaget i KHT
823, S 61), og en Confirmand-Bøn, »O Herre
god og Frelser from«, som nu snart i hundrede
aar har været i salmebøgerne, se IV, 123 ff.
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1862 udgav han »Nogle Psalmer og Bønner,
sammenstillede af P. Chr. Kierkegaard«. Det er
en beskeden samling paa 43 salmer, de fleste af
Grundtvig. Af Kierkegaard selv er der kun de to
nævnte, men tillige tre bordbønner, en variation
af »Velsign vort hus, velsign vort bord«, se I, 106,
»O Jesu Krist, vær du vor gæst«, I, 104, og »O
Gud ske tak evindelig«, I, 110.
Kierkegaards samtlige salmer og aandelige
digte blev udgivet 1888 af H. P. Barfod i »Til
Minde om Biskop Peter Christian Kierkegaard«.
Her er først »Biskoppens egen Salme« (O Herre
god) og Ingemanns afskedssang ved Kierkegaards
afrejse fra Pedersborg 1857: »Ved Søens Dyb,
hvor Borgen blev til Kirke«, derefter de aandelige
digte og talen paa det nordiske kirkemøde, ende
lig talerne ved begravelsen.
»Peter Christian Kierkegaards samlede Skrif
ter, udgivne af Poul Egede Glahn og Lavrids Nyegård«, I-VI, 1902-05. Her findes de aandelige
digte og salmer i bd. V, en enkelt i bd. IV.
Blandt disse ca. 15 digte kan yderligere nævnes
»Ak, Herre, styr Du selv vor Fart« (HT 778),
som han skrev 1837 ved sin første hustrus døds
leje. Endvidere bordbønnen »Fader, tak for liv og
aande«, se I, 376, og hans bearbejdelse af »Vi tro,
vi alle tro paa Gud«, se V, 148.
Carl Weltzer: »Peter og Søren Kierkegaard«, 1936.
Samme i Kirkehist. Saml. 6, IV, 436-534. Samme
i DBL XII, 415-422. Otto Holmgaard: »Peter
Christian Kierkegaard«, 1953. Samme: »Exstaticus«, 1967. H. P. Barfod, se ovenfor. F. L. Myn
ster og G. Schepelern: »Biskop Otto Laubs Lev
net«, II, 2, 1887, 230-73. L. Koch i Kirkeh.
Saml. 3, V, 437-60. H. Rosendal: Kirkeh. Saml.
4, V, 408-44. Vilh. Birkedal: »Personlige Ople
velser«, II, 1890, 76-92. P. G. Lindhardt: »Fem
Aalborg-Bisper«, 1954, 20-25 (Festskrift i anl. af
400-års-dagen for bispestolens overflytning til Aal
borg). Jørgen Bukdahl: »Søren Kierkegaard, hans
Fader og Slægten i Sædding«, Ribe 1960.

O Herre god og Frelser from.
RTi,732. KH 359. SS 760. D412.
Fader, tak for liv og aande.
D 391KINDERMANN, BALTHASAR
Balthasar Kindermann blev født 10. april 1636 i
Zittau i Oberlausitz. Han studerede i Wittenberg,
hvor han allerede som 21-aarig blev magister.
Her blev han ogsaa kronet som kejserlig poet af
Johann Rist. 1659 blev han konrektor og 1664
rektor ved en skole i Brandenburg. 1667 fik han
embede som diakon ved Johanneskirken i Magde-
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burg og 1672 præst ved Ulrichskirken. Senere
blev han assessor ved den gejstlige ret, senior i
byens præsteskab og tilsynsførende ved skolevæse
net. Han døde 12. febr. 1706.
Han var optaget i Schwane-ordenen med dig
ternavnet Kurandor. (Om de tyske ordener se
under Albinus).
1664 udgav han i Ciistrin en mærkelig, alsidig
salmesamling, som man dog først i nyere tid er
blevet opmærksom paa, hvorfor han praktisk talt
ikke omtales af de tyske hymnologer. Han kaldte
sin salmebog »Das Buch der Redlichen, Im welchem Allerhand Gedichte und Lieder auf unterschiedene Falle und Begebenheiten .... enthalten
sind . . .« Her er ikke blot salmer til bryllup, barnedaab, begravelse, modtagelse paa fødselsdage
og navnedage, men ogsaa sange til saadanne begi
venheder, at man bliver doktor, magister, faar et
nyt embede eller udgiver smukke skrifter. Det er
altsammen fremført »paa en helt ny og særlig poe
tisk maade, alle de besungne redelige gemytter
til udødelig ære og den ædle poesis elskere til
nytte og velbehag.«
Heri findes s. 625 salmen »Was frag ich nach
der Welt und allen ihren Schatzen«. Den har tid
ligere været tillagt G. M. Pfefferkom (s. d.), som
skulde have digtet den 1667. Men her findes tre
aar tidligere de samme 8 vers, som er anført
under »Hvad gaar mig verden an«, II, 233 ff.
Der er hist og her smaa forskelle i teksten, som
svarer til dem, der forekom i »Wer weiss, wie
nahe mir mein Ende«, da Pfefferkom foregav at
have digtet den. Man maa herefter antage, at
Kindermann er forfatter til »Hvad gaar mig ver
den an«.
Tiimpel IV, s. 186 ff. VI, s. 128. Geistlicher Liederschatz, Berlin 1832, s. 900.
Hvad gaar mig verden an.
P 357- Gb 67. MB 512.
Hauge 520.

R 484. KH 540.

væver, som hed Thomas Kingo, og kongen erklæ
rede, at saa vilde han bo hos ham. Siden kom han
dog til at bo paa Kronborg, hvor Thomas Kingo
maaske havde været med til at væve tapeterne.
Kingo var udvandret fra landsbyen Crail i nærhe
den af Firth of Forth. Der var ogsaa sønnen Hans
Thomesen Kingo født. Han blev væver som sin
fader, men kun linned- og damaskvæver. Han bo
satte sig i Slangemp, som dengang var en lille
købstad, og giftede sig med Karen Sørensdatter,
som maaske var en præstedatter fra Læsø. Deres
hjem var beskedent, men godt, kærligt og gud
frygtigt. Her er maaske et par glimt af det:
Jeg fik min Vandre-stav i Haand
Da næp et Aar jeg tallte,
Saa snart jeg kom af Svøbe-baand,
Mand slap mig løs og kaldte,
Ja lokked mig med kierlig smiil,
Saa jeg sloe løs at gange,
Tre Triin vaar mere end en Miil,
Thi jeg vaar spæ og bange.
(Sjungekor II, 19, 3)
Jeg har lært min GUD at kiende
Fra mit første Bame-svøb,
Der jeg i Gang-vognen rendte,
Snublet ofte i mit Løb.
(Sjungekor II, 12, 3)
I den gravskrift, som Kingo satte over sin far,
der døde 1671, 85 aar gammel, lader han faderen
sige:
Med Æren tiente jeg mit Brød ....
Jeg aatte (ejede) ikke Verdens Guld ....
Min Rigdom vaar et ærligt Navn ...
Thomas Hansen Kingo blev født 15. dec. 1634.
Han kom meget tidligt i byens lille danske skole,
og da det viste sig, at han havde et godt nemme,
blev han overflyttet til byens latinskole, vistnok
kun 6 aar gammel. Men han havde mere lyst til
leg end skolegang.
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Barndom og skolegang.
I Slangemp er Erik Ejegod og Thomas Kingo
født, to store sønner af en lille by, og ikke ulig
hinanden. Begge havde et fyrigt sind og kom ud
paa en lang bodsrejse.
Man fortæller, at den skotske konge Jakob VI.
da han i 1590 landede i Helsingør for at besøge
Danmark, spurgte, om der var nogen skotte i
denne by. Man svarede ham, at der var en tapet

Dend Vey som laa til Skoole-gang
Besværlig vaar at træde,
Hånd faldt mig stundum meget lang,
Og korted mig min Glæde.
(Sjungekor II, 19, 4)
Slangerup latinskole var kun lille, tilmed i tilba
gegang. Der var kun een hører foruden rektor,
mag. Hans Hansen Aalborg, en ret dygtig mand,
som siden blev præst paa Fyn og fik sin tidligere
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elev til biskop. Her som allevegne i skolerne var
riset daglig kost.
I min Ungdom daglig Brød
Jeg hos Riis og Aue nød,
Tugtens Graad er nu saa sød.
(Sjungekor II, 16, 3)
15 aar gammel blev han flyttet til latinskolen i
Frederiksborg. Hvis det er rigtigt, at det var fordi
han havde maattet staa skoleret paa grund af en
pigehistorie, har historien ikke været værre, end
at han kunde ønske at komme til Slangerup som
præst, at sognefolkene kunde ønske at faa ham,
og at hans gamle rektor bevarede et venligt for
hold til ham. Men det var ikke ualmindeligt, at
dygtige elever flyttede fra en mindre til en større
og bedre latinskole.
I Frederiksborg blev han optaget i huset hos rek
tor, den begavede mag. Albert Kaspar Bartholin;
det tyder ogsaa paa, at han har været vel anbefa
let. Han læste ikke blot latin, græsk og filosofi,
men nød sikkert godt af, at denne skole efter
Christian IVs udtrykkelige ønske skulde lægge
særlig vægt paa sang og musik. Her fik hans rige
musikalske evner den første uddannelse, og det
maa vel tillige formodes, at den unge rektors kær
lighed til dansk sprog og litteratur har paavirket
ham. 19 aar gammel, i foraaret 1654, forlod han
skolen med et »berømmeligt testimonium«.
Studentertid.
Den 6. maj blev han indskrevet ved universitetet,
men paa grund af pest i København blev det luk
ket 30. maj, og studenterne maatte søge hjem.
Hans egentlige studentertid begyndte derfor først
i foraaret 1655, da han fik bolig paa Regensen og
dermed kost paa «kIosteret«, kommunitetets stu
denterbespisning. Til præceptor havde han valgt
Bertel Bartholin, en broder til rektoren paa Fre
deriksborg. Han havde som ung tilbragt over tre
aar hos Holger Rosenkrantz den Lærde paa Rosen
holm og var gennem ham blevet paavirket af den
»praktiske« kristendom, som atter havde forbin
delse med Johann Amdt. Det har formodentlig
sat sine spor i Kingos kristendomsopfattelse. løv
rigt var det jo ortodoksiens højsommer. Jesper
Brochmands »Systema« gav tonen an i det teolo
giske studium, og studenterne blev holdt strengt
til bogen, til disputereøvelseme og den rette tro.
Men skønt landets ro og studenternes flid blev
forstyrret af svenskekrigen 1657 og den sørgelige
fred i Roskilde 1658, kunde Kingo gaa op til ek
samen dette aar den 8. april 1658 efter godt tre
aars studium. Han havde nyttet tiden vel.
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Maaske ligger der minder om studentertiden i
følgende vers:
Min Ungdom lod mig Porten op
Til verdens mange Veye;
En viiste mig til ærens Top,
Til Lyst mon andre skeye.
Paa ærens Vey Arbeyde stood
Med møysom Sved i Pande,
Men sminked Lyst med skiden Food
Vred om til mørke Lande.
Dend rette Vey har GUD mig kiendt
Fra Ungdom op at løbe,
Endog jeg heller hafde rendt
For Lysters lekre svøbe.
Og om jeg end af Veyen vred,
Til Lysters Afkrogs Telte,
Saa hialp min GUD, om Foden gieed,
Jeg dog ey gandske velte.
(Sjungekor II, 19, 4-5)
Huslærer paa Vedbygaard.
Han fik hurtigt plads som huslærer hos forvalte
ren paa Frederiksborg. Her kunde han færdes i
sin hjemegn, besøge sine forældre og drøfte dansk
sprog og poesi med sognepræsten i Slangerup,
Søren Poulsen Gotlænder, ogsaa kaldet Judichær
efter sin fødegaard paa Gotland. Han var en af
de første, som elskede det danske sprog paa
denne tid. »Hvo ej sit eget modersmaal højt
agter, burde med raadne æg af sit fædreland at
udjages«, sagde han. Selv arbejdede han paa et
stort værk om den danske rimekunst og i forbin
delse dermed en korrigeret udgave af salmebogen.
Mens Kingo var paa Frederiksborg, oplevede
han stormen paa København; man kan efterspore
hans følelser i salmen til takkefesten: »Dig, store
Herre Sebaot«.
Snart derefter fik han en bedre huslærerplads
hos fru Lene Rud paa Vedbygaard i Vestsjæl
land, hvor Karsten Atke fra Slangerup var gods
inspektør. Ogsaa hans bøm blev undervist af
Kingo.
Da svenskerne var blevet slaaet ved København
og fordrevet fra Jylland og Fyn, huserede de saa
meget des værre paa Sjælland. Kingo havde et
sammenstød med en svensk komet, som vilde
stjæle en hest paa Vedbygaard; han huggede med
sin kaarde tøjlen over, saa hesten kunde løbe til
bage til stalden. Svenskeren trak ogsaa blank,
men faldt i sine egne sporer og maatte bede om
pardon. Men ærgerlig over sit uheld kom han lidt
efter ridende tilbage og skød Kingo skraat bagfra
med sin pistol. Kuglen gik gennem kinden, og
Kingo havde siden et ar paa læberne.
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Efter krigen blev Karsten Atke ogsaa forpagter
paa Sæbygaard, hvorved Kingo fik sin gang i
huset der. Fra den tid stammer maaske hans før
ste kendte digt, »Nævetud og Knud herud«. Det
er bare selskabsleg og julespøg, men det røber, at
Kingo allerede var en lykkelig poet i en mindre
kreds og dertil en rask og vittig fyr, som havde en
høj stjerne hos damerne. Hans Brix daterer det
dog saa sent som nytaarstid 1669 og tolker det
som en skildring af Kingos frierfærd til Sille Balchenborg.

Kapellan i Kirkehelsinge 1661.
En gammel præst paa egnen, Peder Jakobsen
Worm i Kirkehelsinge og Drøsselbjerg, opfor
drede Kingo til at blive hans kapellan 1661. 10.
sønd. e. trin. blev han ordineret af biskop Svane i
København og tiltraadte sin første præstegerning,
som skulde vare 7 aar. Han boede i præstegaarden, hvor der rørte sig et livligt familieliv. Pastor
Worm havde bøm fra et eller to tidligere ægte
skaber og med sin nuværende meget yngre hustru,
Sille Balchenborg, havde han, eller fik i disse aar:
(Lambert Worm, født o. 1650?), Mette Worm, f.
o. 1660, Sille Marie Worm, f. o. 1664, Drude
Worm, f. o. 1668.
En søn af første ægteskab, Jakob Worm, var 19
aar, gik i Slagelse skole, blev student 1663, fik teo
logisk attestats 1666 og tog magistergraden 1667.
Han var en usædvanlig begavelse, en stor disputator, holdt prædiken paa latin for kongen og fik
ventebrev paa et lektorembede i Viborg, altsam
men mens Kingo var i Kirkehelsinge.
Kingo kan ogsaa i denne tid have truffet An
ders Bording, hvis ydre kaar ikke holdt maal med
hans elegante digtekunst, saa han en tid maatte
tage til takke med det lille rektorembede i Slan
gemp. I hvert fald plejede Kingo stadig forbin
delsen med de gamle venner paa Sæbygaard.
Herom vidner endnu et par ungdomsdigte. »Sæbygaards Koklage« 1665 var det første digt, som
Kingo lod gaa i trykken. Køeme klager over, at
deres gamle kalvefader har endt sit liv i karpe
dammen. Tyren er skildret som en af datidens be
rømmelige herremænd; men vi møder ogsaa den
fordrukne bonde Jeppe, mange aar før Holbergs,
og præstens malkepige, der er bedre bevandret i
teologien end de andre malkepiger og lærer dem
salmer og katekismus. Dette digt skaffede Kingo
nogen berømmelse og mange efterlignere, men
ogsaa siden, da han var blevet biskop, nogle spy
digheder. Meget smukkere er »Karsten Atkes Af
sked« i anledning af, at han flyttede fra Løve her
red hjem til Slangemp. Det bæres af en varm fø
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lelse for den gamle ven og rummer skønne natur
beskrivelser fra egnen omkring Tissø.
I febmar 1663 prædikede Kingo i København
for kongen, som tilkendegav sin tilfredshed.
Næste aar søgte han om ventebrev paa Slangemp
sognekald, »hvor sjælesørgeren var en bedaget og
svag mand«. Det blev bevilget 10. april 1665.
Søren Poulsen var dog ikke svagere, end at han
paa samme tid giftede sig paany.
Sognepræst i Slangerup 1668.
I sommeren 1668 skete der forandringer. Peder
Worm døde sidst i juli, Søren Poulsen sidst i au
gust. Maaske kunde Kingo have arvet Søren
Poulsens enke med kaldet, hun var kun 46 aar,
men det vilde han ikke. Han kom tværtimod i
strid med hende om visse indtægter i naadensaaret. Nej, han vilde have Sille Balchenborg, som nu
var fri, som ogsaa var yngre, og som hans hjerte
maaske allerede var knyttet til. Hun var norsk
født, datter af Lambert Balchenborg, som var
sognepræst i Sundalen. Før hun blev gift med
Peder Worm havde hun haft ophold hos Jesper
Brochmand i bispegaarden i København; han var
gift med hendes faster, som hun var opkaldt efter.
Til hende skrev Kingo nu det berømte hyrdedigt
»Chrysillis, du mit Verdens Guld«. Chrysillis kal
des hyrdinden, fordi hun hed Sille og var hans
guld. Skønt personerne er maskerede i datidens
hyrdestil, er det dog let at se, at hendes far just
var sjælehyrde, og at naturskildringeme passer
paa Sundalen; i sin ungdom er hun altsaa sejlet
fra Sundalsøre til København. Sille har fortalt
Kingo sine barndomserindringer, vel allerede i
Kirkehelsinge. Sammenligner man visse vers i
dette digt med den første halvdel af 15. sang i
Sjungekor II, synes man at kunne skimte en ople
velse, der er et sidestykke til Grundtvigs paa Ege
lykke, en forelskelse, som Kingo ærligt har kæm
pet imod, og som derved er blevet til en dyb kri
stelig opvækkelse. »Chrysillis« blev i det følgende
aarhundrede et af de mest yndede kærligheds
digte. Kingo skal selv have komponeret melodien
til det. Brorson skrev siden salmer til samme me
lodi.
Men lykken varede kun kort. Brylluppet stod
21. juli 1669, og Sille døde 4. juli 1670. Hun ef
terlod Kingo sine tre smaa piger, som han blev en
trofast fader for. Allerede 28. maj 1671 giftede
han sig igen med Johanne Lauridsdatter Lund,
enke efter forvalter Chr. Pedersen. Hun var 53
aar gammel, 16 aar ældre end Kingo. Det var
nok et fornuftægteskab. Han maatte have en
kvinde i huset for de smaa børns skyld. Samme
aar døde hans far, og hans mor fik ophold hos
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ham. Desuden skulde kapellanen have kosten i
præstegaarden. Men hører vi i dette ægteskab
ikke noget om kærlighed, saa hører man dog hel
ler ikke noget om et daarligt forhold mellem æg
tefællerne. Det gik stille og roligt gennem 23 aar.
Derimod voldte forholdet til Jakob Worm
Kingo mange sorger, baade i Slangeruptiden og i
de første Odenseaar. Worm havde altid haft en
særlig evne til at fæste sig ved vrangsiden af hver
sag og person. Nu var han tilmed bitter over at
skulle vente saa længe paa embedet i Viborg, og
han havde taget til takke med det lille rektorem
bede i Slangerup, hvor han var Kingos underord
nede, ærgrede sig over ham og haanede ham i det
berygtede digt om Kingos kalot; det slutter smag
fuldt saaledes:
Gak aldrig dermed,
Men gør dig en Fluesmæk deraf vel bred!
Og naar Du i Kroeret har drukket dit 01,
Tag Vand i Kalotten og Halsen i skyl!
Og om Du om Natten behøver en Pot,
Da brug din Kalot!
Kingo lod sig henrive til at svare i samme stil;
han var aldrig af dem, der vendte den anden kind
til. Worm sendte ogsaa sine giftpile mod mange
andre, f. eks. biskop Bagger og Griffenfeld; de
blev udbredt i anonyme afskrifter. Offentligt ka
stede han sig i støvet for kongen i et bønskrift og
sagde som sin gammeltestamentlige navnebroder:
»Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig!« Og
virkelig velsignede kongen ham endelig 1677 med
et præsteembede ved Graabrødrekirken i Viborg.
Men da han siden ogsaa fornærmede Kongen,
blev der sat en undersøgelse i gang, og smædeskri
veren blev afsløret og dømt til døden for majestætsfomærmelse. Kingo gik i forbøn for ham, og
han blev benaadet med livsvarig landsforvisning
til Trankebar, hvor han døde 1694. I sin grav
skrift kalder han sig sit fædrelands profet og Indi
ens danske apostel.
I Slangerup begyndte Kingo at kravle op ad
berømmelsens stige. 8. maj 1669 tog han magi
stergraden. I Slangerup kirke satte han over sin
far en mindesten, der var saa smuk, at en senere
sognepræst syntes, at den kunde passe til ham,
naar han lod hugge sit eget navn i den i stedet for
Hans Kingos. 1671 skrev han et pompøst »Hosi
anna« i anledning af Christian Vs salvning. Siden
ledsager han flittigt begivenhederne i kongehuset
med sine digte. Især maa nævnes det store digt
om Kronborg, hvor han til kongens ære gaar
grundigt til værks og begynder ved verdens ska
belse. Senere besynger han kongens krige, herun
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der generobringen af Gotland. Til Griffenfeld
nærmer han sig først med et sørgedigt i anledning
af hans unge hustrus død 1672, og her kulminerer
han med en beskrivelse af Samsø, hvor Griffen
feld fik sit grevskab. Ved en lejlighed hørte Grif
fenfeld Kingo prædike i København og satte i sin
lommebog en streg under navnet. Det betød for
fremmelse, men det blev dog ikke Griffenfeld,
der kom til at forfremme Kingo. Niels Juel var
den tredie af de stormænd, der særlig var gen
stand for Kingos hyldest, og her maa nævnes den
berømte indskrift i Holmens kirke, hvor Niels
Juel kaldes »en Mand af gammel Dyd og Dansk
Oprigtighed«.
Al denne hyldest til kongen og hans første
mænd kan ikke affærdiges som beregnende smi
ger. Det var symbol paa en hjertelig tilslutning til
det kongelige diktatur, som i virkeligheden var et
demokratiske system, der gav lige ret til alle, saa
de evner, der laa, især i borgerskabet, kunde
komme frem og gavne staten, endog paa de høje
ste poster. Griffenfeld og Kingo selv var eksem
pler derpaa.
Desuden skrev Kingo mindevers, lykønskninger,
indskrifter og andre lejlighedsdigte, noget af egen
drift, noget paa opfordring. Meget af det er nu
glemt, men det blev beundret i samtiden. Han
bruger mest det aleksandrinske versemaal, som
var datidens mode, som vi nu finder enten ulide
ligt eller komisk, og som han heldigvis ikke bru
ger i sine salmer. Altsammen i den pragtfulde,
overlæssede barokstil, som vi nu ogsaa finder
»barok« i den populære betydning af ordet.
Men samtidig skrev han i Slangerup noget, som
aldrig vil blive glemt, den lille bog »Aandeligt
Sjungekor I« med de 14 morgen- og aftensange,
hvorom senere. Han var da som verdslig digter
Anders Bordings jævnbyrdige og som kristelig
digter Danmarks største.
Biskop i Odense 16JJ-1J03.
Den 25. febr. 1677 blev Kingo udnævnt til biskop
i Odense. Det var ikke alene en sangerløn. Man
har set hans evner til i en høj embedsstilling at
tjene den nye enevælde, som han i hjertet var op
rigtigt hengiven. Nu kom udmærkelserne og op
gaverne i tæt rækkefølge. 15. juni 1679 blev han
ophøjet i adelsstanden. 1681 udgav han »Aande
ligt Sjungekors Anden Part«. 8. april 1682 blev
han ved kongeligt brev udnævnt til dr. theol.
Samme aar blev det overdraget ham sammen
med biskop Bagger, konfessionarius Hans Leth og
stiftsprovst Bomemann at udarbejde et nyt kirke
ritual. Det var færdigt 1685 og kom til at gaa
under Baggers navn; han var nok ogsaa hoved
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manden. Og 27. marts 1683 blev det betroet
Kingo som ene mand at indrette en ny salmebog.
Fyns stift var dengang meget større end nu.
Lolland-Falster og Als hørte med. Det krævede
mange rejser, ogsaa besværlige sørejser mellem de
mange øer (se 19. og 20. sang i Sjungekor II og
de tilhørende hjertesuk). Som præsternes tilsyns
mand var Kingo baade myndig og human, ofte en
særdeles vis raadgiver. Muntert færdedes han i
præstegaardene, nogle syntes for muntert. Men
han har ført et frisk pust af levende kristendom
ind i præsternes formelle og sindrige spekulatio
ner. Som kirkens forsvarer og de efter krigene
forfaldne kirkebygningers tilsynsmand stod han
stejlt overfor patronatsejere, som forsømte deres
pligter og vilde berige sig af kirkegodset. Han
havde omsorg for latinskoleme og uddelte stipen
dier, ogsaa af egne midler; 24 fattige disciple fik
en ny habit til Mikkelsaften. Han sørgede for un
dervisning i sang og musik, og han indførte reg
ning og skrivning i latinskoleme, for at de elever,
der ikke egnede sig for bogen, kunde blive nyttige
i det praktiske liv. Med magistraten i Odense
havde han en langvarig strid om Graabrødre hos
pital, hvor fattige og syge fik deres pleje og skole
disciplene deres kost. Han fik det lagt ind under
sin enevældige styrelse og bragte dets pengesager i
orden, saa det ved hans død kunde forsørge om
trent dobbelt saa mange som før.
Han kom ikke særlig godt ud af det med stifts
amtmanden baron v. Winterfeld, en indvandret
Mecklenborger, som holdt tysk privatpræst i
Odense, og som nok var en af dem, som »havde
ædt fædrelandets brød i 30 aar og ikke havde vil
let lære 30 danske ord«. Men da sognepræsten i
Nykøbing F. ogsaa i sit snobberi for tyskheden
holdt ligprædiken paa tysk fik han en skarp iret
tesættelse af Kingo.
Det skotske blod rørte sig undertiden heftigt i
ham. Han var ikke gerrig, som man har sagt, men
han vilde have sin ret saavel i pengesager som i
æressager. Da hans eftermand i Slangemp
tænkte, at en biskop ikke behøvede alle indtæg
terne fra naadensaaret, fik han noget andet at
vide. Ogsaa med sine sted-svigersønner kom han i
strid. Amtsskriver Niels Brinch paa Sjælland, som
var gift med Johanne Lauridsdatters datter af
første ægteskab, var utilfreds med arven efter svi
germoderen, da hun døde 19. maj 1694. Sagen
gik helt til højesteret, men Kingo synes at have
faaet ret i alle instanser. Jørgen Karstens ægtede
Mette Worm, Sille Balchenborgs datter, 1686 og
fik med hende sognekaldet i Brændemp, hvor
hun var enke. Han stod længe i det bedste for
hold til Kingo, men da han 1699 blev stiftsprovst
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i Odense, blev han for Kingo en stædig og stridig
medarbejder. Ogsaa han laa stadig i proces med
sine omgivelser, ikke mindst om penge, men i
modsætning til Kingo tabte han altid. Paa sit
dødsleje lod Kingo ham kalde for at forsone sig
med ham, men han kom ikke, og Kingo erklæ
rede da, at han var »Karstens ven af hjertet«.
Derimod kom Karstens efter Kingos død og for
seglede kisten med embedsregnskabeme med se
nere angreb for øje. Ogsaa mange andre, som
Kingo havde lagt sig ud med, søgte at ramme
ham efter døden, men nu havde han faaet en for
svarer, som modigt og myndigt førte alle disse
processer til sejr og rensede hans minde for alle
skumlerier.
Det var hans tredie hustru, Birgitte Balslev,
født 13. maj 1665, datter af assessor, dr. med.
Christopher Balslev, en rig mand, som ejede to
gaarde i Odense og herregaarden Fraugdegaard;
han var lige død 1693. Brylluppet stod i dec. 1694
i Fraugde kirke. Karstens viede dem. Det var kun
7 maaneder efter Johannes død. Det siges, at Bir
gitte havde afvist »mange konsiderable tilbud«
for at vente paa Kingo, og at Kingo allerede
dagen efter Johannes begravelse har meddelt Bir
gittes nærmeste slægt om sin kærlighed. Han var
da næppe 60 aar, endnu rask og livlig, som det
ses af det glødende hyrdedigt »Candida«. Vist er
det, at de blev saare lykkelige med hinanden. De
var hjertens fortrolige, delte alt, fulgtes ad paa
hans embedsrejser; hun var inde i alle embedssageme, og da hans fjender mente, at de kunde
ramme ham efter døden, vandt hendes kærlighed,
dygtighed og udholdenhed den ene sejr efter den
anden, saa Kingos minde ikke har saa mange
pletter, som det ellers vilde have haft.
Fra 1700 begyndte han at lide af stensmerter
og rosen. Efter en rejse til København 1703 var
han meget syg. Birgitte veg ikke fra hans leje.
Den sidste aften vaagnede han op af en slummer
og udbrød: »Herre Gud, i morgen faar vi en dej
lig musik at høre«. Det passede. Den næste dag,
søndag den 14. okt. 1703 sov han ind, mens dom
kirkens klokker ringede til højmesse.
Det billede, man herigennem har faaet af Kin
go, er mest et udvendigt. Vil man have et dybere
indblik i hans aandelige liv, vil man se, hvordan
han selv tog sine ophøjelser og ydmygelser, hvor
dan han var tilmode i fred og strid, maa man gaa
til hans salmer, især da man kun har een prædiken
af ham, en ligprædiken over prof. Jacob Bircherod, holdt 1688, men tre aar senere trykt under
titlen »Jacobs Himmel-Stige«. Den er særdeles
udførlig, en af de bedste af datidens mange og
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lange ligprædikener; den giver en udvikling af
alle kristendommens hovedpunkter og for saa vidt
en samlet opfattelse af Kingos dogmatik. Men
salmerne aabner langt dybere indblik.
Niels Møller siger som frugt af sine overvejel
ser, at Kingo er et helt moderne menneske med
de to elementer: det verdenselskende og det him
melsøgende, men ikke adskilt i to livsperioder:
tidligere et verdensbarn og senere omvendt. Nej,
det er to samtidigt eksisterende facer af et rigt be
væget sjæleliv, dybt rodfæstet i en rettroende
Lutherdom: »simul justus et peccator«, jvf. »Al
drig er jeg uden vaade«. Dermed er sagt noget
væsentligt.
Man kan ogsaa sige, at fornægtelsen af verden,
som den kommer til orde i »Far, verden, far vel«,
lyder saa energisk og kraftig, fordi den skal over
døve en anden stemme, som siger ja.
Kingos salmer.
l.xThomas Kingos Aandelige Siunge-Koors Før
ste Part
Indeholdende 14. Gudelige Morgen- og AftenSange/ tillige med de 7 Kong Davids Poenitendse
Psalmer sangviis forfattede«, Kiøb. 1674.
Fortalen til kongen er dateret 27. dec. 1673.
Derefter følger en fortale til »dend Gunstige og
rætsindige Læsere«, hvori Kingo forsvarer sin
brug af verdslige melodier til aandelige sange; thi
hvis læseren for en melodis artigheds skyld gerne
vil høre en sang om Sodoma, vilde det dog mere
behage ham under samme melodi at høre en sang
om Zion. Derefter følger kongens privilegium, da
teret 23. okt.
Bogen er beregnet til hjemmeandagt for en
uge. Til hver dag er der en morgensang, en aften
sang og en af Davids bodssalmer. De gaar alle tre
paa samme melodi, som er anført ved dagens be
gyndelse. De versificerede Davidssalmer er de
svageste; ingen af dem er siden brugt i kirkesalmebøgeme, men i Hus og Tus.
1. dag: Rind nu op i JEsu Naun.
Dagen er snart runden hen.
Ach min HErre straf mig ey.
2. dag: Siæl og Hierte, Sind og Sandser.
Blusser op og værer glade.
Salig er dend Mand at skatte.
3. dag: Lyksalig Dag! som nu saa blijd oprinder.
Den prægtig Sool, som hele Verden glæ
der.
Ach HErre, lad dog ey din Vred’ opsyde.
4. dag: Velkommen Morgenstund, med Guld og
Gavn i Mund.
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Dend klare Sool gaar ned, det qvelder
meer og meer.
Gud vær mig naadig, og tilgiv min Synd
saa leed.
5. dag: Op, op i søde JEsu Navn.
Det mulner mod den mørke Nat.
O HErre hør min Jammers bøn.
6. dag: Nu rinder Solen op.
Til hvile Solen gaar.
Udaf dend dybe Nød.
7. dag: Vaag op og siae paa dine Strenge.
See, hvor sig Dagen atter skynder.
O HErre, hold din’ Øren aaben.
Læser man morgensangene, som er de mest fest
lige, i deres fulde længde, finder man det samme
skema i dem, men rigt varieret: 1) et naturbil
lede, mest med solopgangen, 2) en glad tak for
nattehvilen, for helbredet, for englevagten og
Herrens rige naade, 3) en bøn for den kommende
dag om beskærmelse mod synden og for den dagsgerning, der er alles kald og naturlige gudsdyr
kelse, 4) en forbøn for kirken, fædrelandet,
»begge riger«, kongehuset, familien, de fattige og
nødlidende, 5) en bøn om hjælp i dødens stund.
Aftensangenes skema er noget lignende, men
tonen er mere stilfærdig, og her understreges bøn
nen om tilgivelse og bønnen mod nattens rædsler.
I senere udgaver tilføjer Kingo et »hjertesuk«
til hver af morgen- og aftensangene, i 1677 til de
tre første dage, i 1684 til dem alle. Morgensukket
kommer før morgensangen, aftensukket efter af
tensangen. Disse mindre digte er ikke oprindeligt
delt i strofer, men er først blevet det ved deres
optagelse i salmebøgerne. Disse suk, som ingen
lunde staar tilbage for sangene, er:
1. dag: Nu staar jeg op i HERrens Navn.
Dagen nu sin Afskeed tager.
2. dag: Dagen nu fra Himlen rinder.
Haf Tak, O GUD, for denne Dag.
3. dag: Nat Søvn og Slum og Seng far vel.
Gak Siæl og tag dit Regne-Bræt.
4. dag: Op min Siæl, thi Sool er oppe.
Hvile-stunden er i vente.
5. dag: Far vel du hvile-søde Nat.
Paa Rende-bakken Soolen gaar.
6. dag: Frem til GUd med Morgen-Gave.
Aften-Stiemen hisset lindrer.
7. dag: Morgenrøden sig udstrekker.
Tiden skrider, Dagen rinder.
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Hermed er der ialt 28 morgen- og aftensalmer,
hvoraf 18 er optaget i D.
Titlen »Aandeligt Sjunge-Kor« er maaske hen
tet fra Søren Terkelsens populære samling
»Astree Siunge-Choer«, hvorfra ogsaa nogle af
melodierne stammer; men tillægsordet »aande
ligt« angiver forskellen.
Da Kingo i forordet taler om »flere« kom
mende parter, og da der kun kom een part til
efter 7 aars forløb, kan man tænke sig, at en op
rindelig plan om flere dele er blevet skrinlagt, og
at Kingo i 2. part har samlet alt, hvad han paa
den tid havde færdigt. Det udelukker ikke, at en
kelte ting i 2. part har været færdige, da 1. part
udkom, eller kort derefter.
Det teologiske præg er luthersk ortodoksi,
frembaaret især i 1. part af en frisk og mandig
stemme. Men noget maa dog tilføjes. Ortodoksien
havde medført en vis optimisme, skønt troens
frugter ofte manglede. Derfor fremkom der paa
Trediveaarskrigens tid en bodsstemning, i Tysk
land baaret frem af Johann Gerhard og Johann
Amd, i Danmark af H. P. Resen, Holger Rosenkrantz, Gaspar Bartholin og i begyndelsen ogsaa
af Jesper Brochmand. Den sidste brød dog med
denne retning og afstak med sit »Systema« de
rette veje for dansk ortodoksi. Da den menneske
lige evne til at medvirke ved frelsen derved blev
ganske udelukket, opstod der en vis passivitet. I
modsætning hertil fremhævede engelsk opbyggel
seslitteratur, som just dengang blev meget ud
bredt blandt præsterne, en »praktisk« kristendom,
et nyt krav om pønitentse, bod og bedring. »Den
sande Tro er aldrig uden Anger; men heller al
drig uden den Kraft, der skaber et nyt helligt Liv,
gennemaandet af Kærlighed« (Oskar Andersen).
Denne engelsk prægede pønitentse gav Kingo sin
tilslutning. Hans salmer i Sjungekoret sigter ud
trykkeligt paa »Sjælens opvækkelse til Andagt«.
Selv om han som god lutheraner dvæler ved frel
sens objektive kendsgerninger, er det dog overalt
hans hensigt at vække til en personlig tilegnelse,
til »gudfrygtighed«. Alle vore tre store salmedig
tere er vækkere.
I 1. part af Sjungekoret har vi et billede af
hans personlige fromhed, men ikke med ret
mange individuelle træk; der er taget hensyn til,
at alle skal kunne synge saaledes.
II. -»Thomas Kingos Aandelige Siunge-koors
Anden Part, eller Siælens Opvækkelse til Allehaande Andagter i Allehaande Tilfælde. Alting
til Guds Ære«, Kiøb. 1681.
Denne del er ogsaa beregnet til hjemmeandagt,
men som det siges i titlen, til forskellige lejlighe

der. I den følgende indholdsfortegnelse anføres
først overskriften, derefter sangens begyndelses
linje, og endelig (hvor der er to) det til sangen
hørende »Hierte-Suk«
1. sang: Andægtigheds Opmuntring.
»Op, op med Himmel-stemme«
»Steenig Hierte, gid du kunde«
2. sang: Er en Bekiendelses og Bedrings-Psalme,
hvorudi Synderen bekiender, at Lowen
er hans Tugtemestere til Christum.
Gal. III. 24.
»Kom, Siæl, og lad os græde«
»Ach! min JEsu, jeg maa klage«
3. sang: Nær forsagt, men dog ikke fortabt.
»Sorrig og Elendighed«
»Ach! min JEsu! ach! jeg er«
4. sang: Sorrigfuld og dog trøstefuld.
»Ach! HErre see«
»Aldrig er jeg uden Vaade«
5. sang: Er en Bekiendelsis og Bedrings Psalme,
Udi hvilcken Synderen bekiender, at
Synd og Skrøbelighed henger ved han
nem, ihvor meget Got GUd giør imod
hannem.
»Med Blusel, Graad og Klage«
»Naar jeg, O Gud, mit Synde-dyb«
6. sang: Er ogsaa en Bekiendelsis og Bedrings
Psalme, hvilken. Tillige med de forige
af samme art, kand brugis, Naar mand
gaar til Skrifte.
»Fald ned, fald paa dit Ansigt ned«
»Søde JEsu, Siælens Læge«
7. sang: Om en gudelig og Christelig Beredelse Til Det hellige og høyværdig Altars
Sacramentis Annammelse.
»Himmel-søde Gud og Fader«
8. sang: Er iligemaade en Beredelse til det hel
lige Sacramentis Annammelse.
»Til HErrens Bord, i JEsu Nafn«
»Hierte JEsu, hvad for Prøve«
9. sang: bestaar af Hellige Andagter dend stund
Det høyværdige Alterens Sacramente
uddelis.
»O JEsu, paa din Alter-food«
10. sang: Er en Taksigelse efter HErrens Nadvere.
»Tak, JEsu, Siælens Hyrde good«
»Min Siæl, hvo er dog dend, som dig
saa kierlig føder«
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11. sang: Keed af Verden, og kier ad Himmelen.
»Far, Verden, far vel«
»Ach JEsu, mit Hierte har vanked
omkring«
12. sang: GUds naadige Forsyns Øye er et rætsindigt GUds Barns fulde Fomøyelse.
»HErre GUD mit Hiertis Glæde«
»Søde Siæl, hvi vilt du komme«
13. sang: Dend Betrængde paa Jorden, søger
Bood i Himmelen.
»Hvorfor, mit Hierte, klemmis du«
»Ach! hvi kand jeg aldrig lukke«
14. sang: Hver har sin Skæbne.
»Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe«
»Hvor ofte sukker jeg, fordi dend
haarde Lykke«
(Sonnet eller Suk i Klingeriim)
15. sang: Rom. VIII, 28. Alle Ting tiene dem til
Gode, som elsker GUD.
»Blant alle Ting i Verden her«
»Saa skal dog alle Ting sig efter dennem føye«
(Sonnet eller Klinge-riim)
16. sang: er Boord-Andagt eller En Sang at si
unge for Maaltijd.
»Hierte Fader, Godheds Rood«
17. sang: er iligemaader en Bord-andagt eller
Sang at siunge for Maaltid.
»O GUd, hvor stoor og priselig«
»Vor Disk og Dug er alt bered« (Smaa
Børns Hierte-suk eller Boord-Læsning
for Maaltid)
18. sang: Er Boord-Andagt eller En Taksigelsis
Sang efter Maaltjd.
»Vort Maaltid vi beslutter nu«
»Hav Tak, o Gud, vor Skabermand«
(Smaa Børns Hierte-suk eller BoordLæsning efter Maaltid)
19. sang: er Reyse-Andagt eller En Sang for et
Menniske som er paa sin retfærdige
Reyse.
»I JEsu Himmel-søde Navn«
»En fattig Pillegriim jeg er«
20. sang: For Søefarende.
»O store GUd og HErre«
»Naar jeg, O GUd paa Havet er«
Her er altsaa først 5 salmer om syndsbekendelse
og bod, pønitentsesalmer, 5 om skriftemaal og al
tergang, hvoraf de tre første ogsaa kan kaldes pø
nitentsesalmer, 5 om jordelivets forfængelighed
og tomhed i modsætning til Himlens varige
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glæde; dertil 3 bordandagter og 2 rejseandagter.
Forkortelserne i salmebøgerne giver et meget
afbleget billede af disse salmer, som er Kingos
største poetiske bedrift. Samtidig er de sjælery
stende. Hans brusende sind, hans jordiske liden
skaber og Satans blændværk fører ham til afgrun
dens rand, men som David kaster han sig for
Guds trone i bøn og bod og svømmer i salte taarer, indtil han finder Jesus, som »selv har ligget
og sin trøst fra Himlen tigget«. Her er ikke noget
om kirken og kongen og »begge riger«, her er
Himmel og Helvede, og midt imellem en skæl
vende synder, som synger med saarede læber.
»Efter denne salmebogs fremkomst var det umu
ligt, at poesi kunde uddø i Danmark« (N. M. Pe
tersen).
Man maa imidlertid være forsigtig med at tro,
at det altsammen er selvbekendelse. Jeg-formen,
som Kingo næsten systematisk bruger, er en stili
stisk form, som nøder læseren ind i den stemning,
som digteren vil tolke. Naar han f. eks. i 2. sang,
hvor han gennemgaar budene, siger »Forældre
jeg ey lyder, og ey min Øfrighed«, saa passer det
ikke særlig godt paa ham selv, og naar han siger
videre:
Jeg Tyverj har drevet,
I Handel været sleedsk,
Jeg X for V har skrevet
Og været falsk og tredsk,
saa vilde han nok betakke sig for, at folk skulde
læse det som en skildring af hans egen embedsfø
relse; derom vidner flere af hans retssager. Han
har da ogsaa her som andetsteds taget forbehold i
overskriften ved at sige: »Synderen bekiender«.
Sangen er en belæring, som han levendegør ved
Jeg-formen. Saaledes ogsaa de fleste andre sange
i samlingen. Han har villet komme forskellige
mennesketyper til hjælp.
Er det da prædikener, han har sat paa vers?
Heller ikke, thi netop ved at sige »jeg« er han
steget ned af prædikestolen og har anbragt sig
blandt dem, der tales til og om. Selv om han i
disse »allehaande andagter i allehaande tilfælde«
taler om andre mennesketyper og religiøse erfa
ringer, som han har fra sin sjælesørgervirksomhed
eller læsning, saa betyder jeg-formen i mange til
fælde, at han ved indføling saa vidt muligt identi
ficerer sig med de paagældende. Men noget selv
biografisk kan man ikke læse ud deraf.
Kan man ikke det i noget tilfælde? Oskar An
dersen siger efter Hans Brix, at det i hvert fald
ikke er tilfældet med mestersalmen »Far, verden,
far vel«, da han her skulde have et tysk forlæg fra
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Heinrich Muller, se Peder Møllers oversættelse:
»Du Verdens Folck, far vel«, BH 475.
Selv om det er en overdrivelse med dette tyske
forlæg, er der alligevel noget i denne salme, som
tyder i den nævnte retning. At han her ogsaa for
nægter »sit arbejde og sved« stemmer ikke med,
at han ellers dyrker Gud i kald og stand. Men i
den 15. sang er der noget ved tonen og noget
usædvanligt i de skildrede oplevelser og tilstande,
som synes at røbe, at Kingo her taler om sig selv.
Frem for nogen anden synes denne at være hans
egen salme.
Man har undertiden fundet, at tonen i 2. part
af Sjungekoret er anderledes end i 1. part, og har
deraf sluttet, at Kingos afgørende religiøse ople
velse skulde have fundet sted i mellemtiden. Den
stærke bodstone er kommet til. Det gælder imid
lertid kun, naar man fæster sig ved de lyseste
morgensange. Man finder bodstonen i aftensan
gene og dertil i de syv davidiske salmer. Men el
lers er det rigtigt, at der i 2. part er en ny tone.
Der er et mørkere syn paa mennesket og paa kir
ken, undertiden en vaandefuld følelse af Guds
vrede. Det er maaske visitatserfaringer, som har
givet Kingo dette mørkere syn og derved forøget
den lidenskab, hvormed han hengiver sig i pønitentsen. Men hans afgørende kristelige oplevelse
ligger sikkert forud for alle de salmer, som vi ken
der.
111. Kingos nationale bedrift.
Med udgivelsen af Sjungekoret havde Kingo en
national bihensigt, som endnu ikke er omtalt.
I det 17. aarh. begyndte man ogsaa i den lærde
verden at faa øjet op for det danske sprogs ret og
værdi. Rasmus Bartholin priste det i en latinsk
tale paa universitetet i Kingos studentertid, og en
række sjællandske præster skrev lærde værker om
det danske sprog. Erik Pontoppidan (den ældre)
i Køge skrev allerede 0.1646 en dansk sproglære
efter latinsk mønster. Laurids Kok paa Refsnæs
skrev paa latin en lærebog i dansk, for at frem
mede kunde lære det, og han digtede vor første
folkelige fædrelandssang »Danmark, dejligst vang
og vænge«. Peder Syv paa Stevns udgav sine »Be
tænkninger over det cimbriske Sprog«, »Den dan
ske Sprog-Kunst eller Grammatica« og samlede
ordsprog og folkeviser. Henrik Gerner i Birkerød
skrev »Orthographia Danica eller det danske
Sprogs Skriverigtighed«. Hans Mikkelsen Ravn
(Corvinus) i Ørslev skrev baade tonelære og me
trik, og Søren Poulsen Gotlænders Rimekunst er
allerede omtalt.
Tankerne om den nye rimekunst var kommet
fra Tyskland, hvor Martin Opitz havde givet nye
26
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regler for kunstpoesien, og hvor Johann Rist
havde fulgt disse med hæder, ogsaa i salmesang.
Danske digtere havde taget ved lære, først Anders
Arrebo, siden Anders Bording. Nu traadte Kingo
ind i rækken af disse elskere af det danske sprog
og disse dyrkere af den nye poesi. Hvor tidligt
han har skrevet salmer, ved vi ikke, men allerede
1671 kalder den fynske digter Jens Sten Sehested
i en betragtning over den danske digtekunst An
ders Arrebo for den danske Opitz og Kingo for
den danske Rist:
Vor Kingo, danske Rist, som vore Sind opløf
ter, gjør sig udødelig, fordi han Sproget drøfter
i Konstens nette Trin........
Han siger videre, at Kingos »himmelhøje Sind
kan sammenbinde Skriften som Kæde- og Lænke
led« og slutter med at kalde ham en »Digterfyrste
og Poete-Prins«. Efter vort kendskab til Kingos
salmesang kommer denne ros et par aar for tid
ligt, men den blev retfærdiggjort ved udgivelsen
af Sjungekorets 1. part.
Her vil vi lægge mærke til forordet, hvor
Kingo beder kongen Vende et naadigt øje til dette
ringe arbejde, saa han kan
»opegges at anvende ald muelig fliid, til ikke
allene dend anden Part, men og fleere af mit
Siunge-Koor at forfærdige; Saa vi og her i
Danmark, saavelsom de Tydske og andre
Landsfolk (af hvilke vi hverken have behov at
laane, eller udi Riime-kunsten det ringeste at
eftergive) kunde have Psalmer og Sange, til
Gudfrygtigheds daglige øvelser, som ikke er
taad og udlaant af deris: Thi de danskis Aand
er dog ikke saa Fattig og forknyt, at den jo
kand stige ligesaa høyt mod Himmelen som an
dris, alligevel at dend ikke bliver ført paa
Fremmede og udlændiske Vinger.«
Lad os ikke blot fæste os ved klangen i disse skøn
ne og stolte ord, men lægge mærke til, hvad Kin
go i grunden siger allerede ved udgivelsen af sine
første salmer:
Jeg, Kingo, har til hensigt at skabe en ny dansk
salmesang, som i det mindste skal være et væsent
ligt bidrag til at gøre den danske menighed uaf
hængig af Tyskland, mens den hidtil har været en
tysk kirkeprovins, blot med dansk sprog. Denne
beslutning fuldførte han.
Thi de danskes aand er alle andres jævnbyrdig.
Det førte han bevis for.
Den samme holdning finder vi i forordet til
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dronningen i anden part af Sjungekoret. Char
lotte Amalie var tysk prinsesse, men allerede for
hun kom til Danmark, begyndte hun at lære
dansk. Og siden havde hun vist, at hun elskede
det danske sprog. Derved gør hun
»mange af dennem skamrode, der haver (maa
skee i tredive Aar) ædt Fædernelandets Brød i
Hans Majest. Tieniste, og har dog ikke vildet
lære tredive Danske Ord. Enten det nu er vort
gode gamle Danske Sprogs Skæbne, at det skal
agtis haant om af dem, som vi agter høyt om;
eller og de indbilder sig (fordi de vil ikke forstaa det) at det er et Vadmels Sprog, og derfor
gid ej taget det paa deris Silke-Tunger, det
lader jeg staa ved sit Værd denne gang.«
Det ligger i denne udtalelse, at Kingo anser det
danske sprog for et velegnet redskab til salme
sang: Altsaa: Her er manden, her er folkeaanden,
her er sproget! Naar nu Helligaanden vil over
vælde os, skal en dansk salmesang stige til Him
len. Og Kingo gør ikke mindst i 2. part af Sjun
gekoret indtryk af at være overvældet.
Sjungekoret oplevede mangfoldige oplag og
udgaver, i. part udkom paany 1677, 1680, 1684,
1686, 1694 og mange gange senere. En tysk over
sættelse forelaa allerede 1685, en islandsk 1686
(2. part 1693). De blev endvidere oversat til
latin. En svensk oversættelse af begge parter blev
foretaget af Samuel Columbus 1689; den udkom
siden i mange oplag, men det fik ingen betydning
for de svenske salmebøger. I Kungl. Bibi. i
Stockholm findes i haandskrift en oversættelse fra
1710, som er foretaget af en af de svenskere, som
efter slaget ved Poltava blev ført til mangeaarigt
krigsfangenskab i Sibirien »paa russernes yderste
grænse mod hedningerne«. Under saadanne for
tvivlede forhold har Kingos sange bestaaet deres
prøve.
Med disse sange har Kingo naaet højden, ikke
blot med hensyn til sin egen kunst, heller ikke
blot i sammenligning med tidligere og samtidig
dansk salmedigtning, men ogsaa i sammenligning
med verdenslitteraturen. Salmedigtningen i Tysk
land havde samtidig naaet et højdepunkt med
Paul Gerhard. Han og Kingo er meget forskellige,
men baade med henblik paa aandsfylde og kunst
er Kingo mere end hans jævnbyrdige. Gerhard er
mild og blød, hvor Kingo er brusende og kæm
pende. De hviler begge i forsynstroen, Gerhard
barnlig og tryg, Kingo med dyrt købt erfaring.
Der er fred, ofte en smilende fred hos Gerhard,
mens der hos Kingo udfolder sig et verdens
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drama. Begges salmer har et stærkere individuali
stisk drag end den ældre salmelitteratur, men
Kingo er dog i højere grad menighedssanger.
Harald Vilstrup siger: »Man læse Paul Ger
hard, Johann Rist, Johann Scheffer, lad hver
have sine fortrin - hvem staar ved siden af Tho
mas Kingo?«
I anledning af Kingos rejseandagt (19. sang)
skriver Grundtvig i Theol. Maanedsskr. 13. aarg.
s. 36: »Konstdommeme maa gjæme le ad mig,
jeg bekjender dog, at jeg har spurgt, om det ikke
var gamle William selv, der havde ladet sig døbe
og sang.« Rich. Petersen tilføjer med rette, at
denne tanke om lighed med Shakespeare paa
trænger sig ved mere end een lejlighed. Havde
det danske sprog været et verdenssprog som det
engelske eller tyske, vilde Kingo have været kendt
som en af salmedigtningens største mestre.
IV. Vinterparten.
Enevælden bragte i løbet af en forholdsvis kort
aarrække orden og ensretning paa mange omraader, hvor der før havde været kaos. Turen kom
ogsaa til kirken, som fik nyt ritual og salmebog.
Hans Thomissøns salmebog var ikke mere til at
opdrive; den blev sidst trykt 1649, og de gamle
eksemplarer forsvandt. En vred præst anker over,
at »de liderlige og forsupne Degne og Substitutter
røger Tobak ved dem hjemme og tænder Lys ved
dem i Kirken.« Bogen var blevet afløst af de
mange forskellige boghandlersalmebøger, som det
var vanskeligt at bruge sammen i kirken.
Den 27. marts 1683 udstedte kongen en befa
ling til Kingo om at indrette en ny salmebog. Der
var mangel paa salmer til mange søndagsevange
lier og epistler; der var fejl i mange af de brugte
salmer; ulærde bogførere sammensanker »alle
haande udøgtige og ubeqvemme sange« og lader
dem trykke, ofte uden censur. Derfor er det
»Voris allemaadigste Villie og Befalning, at Du,
det snariste muligt er, est betænckt paa en ret
Psalmebog af de gamle sædvanlige og beste Kir
kesange og Psalmer at sammenskrive og indrette,
saa og dend med endeell af dine egne forbedre,
paa det Vi en gang kunde have Vall udi Vore
Kircker paa gode og gudelige Psalmer til Guds
Æres og hans Meenigheds opbyggelse.« Dog skal
Kingo tage i agt 1) at de faste salmer til søndags
messen bliver saa godt som uforandrede, og at
meningen i Luthers salmer slet ikke ændres, 2) at
bogen bliver indrettet efter kirkeaaret, saa hver
sondag faar sine sange, baade af de gamle og af
dem, som Kingo selv »over Epistler og Evangelia
sammenskriver till at siunge loco Haleluja, j Prædicke stolen eller pro exitu, hvilke skulle være
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uden Vidtløftighed og effter de beste og sædvan
ligste Kircke melodier.«
Til løn for dette arbejde skal Kingo eller hans
arvinger i 15 aar fra dato have eneret paa at
trykke bogen »udi Vort priviligerede Trykkeri udi
Ottense« (som Kingo allerede havde ladet ind
rette i bispegaarden) eller andetsteds, men han
skal sørge for, at der er billige eksemplarer i han
delen. Han skal lade bogen censurere efter gæl
dende lov, og derefter vil kongen befale, at alle
kirker og skoler i begge riger skal købe et eksem
plar (»Danske Kirkelove«, udg. af H. F. Rørdam,
III. Kbh. 1889, s. 548-50).
Maaske har Kingo selv som medlem af ritual
kommissionen været med til at formulere disse
krav til en ny salmebog, og maaske har han alle
rede paa dette tidspunkt været i gang med at
skrive egentlige kirkesalmer. Skønt Sjungekor II
er beregnet til hjemmeandagt, er der dog en
salme, som tydeligt er beregnet til brug i kirken,
»O Jesus paa din alterfod«. Da det til gengæld er
den eneste, tør man maaske slutte, at Kingo i
1681 ikke har haft flere færdige. Og det varede
seks aar, før han havde den første halvdel af sal
mebogen færdig. Dels har hans cmbedsgeming
lagt beslag paa ham, dels synes han at have været
en mere omhyggelig end hurtig skribent. Han har
ogsaa passet sin læsning; der er i Vinterparten
spor af, at Johann Amdt har gjort et dybere ind
tryk paa ham end tidligere.
Men paa kongens fødselsdag, den 15. april
1689, skrev han endelig forordet i Vinterparten.
Den spænder fra 1. sønd. i advent (herunder
anføres de faste daabs- og nadversalmer, D 397,
427, 430) til 1. sønd.e.paaske, med et tillæg til
onsdags og fredags bededage. Den indeholder 267
salmer, hvoraf 136 er Kingos egne; 4 af dem er
gentaget fra Sjungekor II. I de øvrige 131 er
medregnet enkeltvers, som er gentaget i hovedsal
men, og 7 salmer, som findes i dobbeltformer, er
regnet for 14. Der bliver altsaa kun ca. 120 sal
mer, som ikke er af Kingo, men hans metriske
rettelser strækker sig ogsaa ind i disse. Ca. 20 til
skrives Luther, men forfatterangivelsen er usikker.
Der er 11 salmer af Elias Naur, 6 af Johan
Bnmsmand foruden 3 af dobbeltsalmeme, 5 af
Niels Sørensen, sognepræst i Malmø, 3 af Jens
Pedersen, sognepræst i Dalum ved Odense; 22
andre salmer er forsynet med navn, resten er ano
nyme; det er mest de ældre salmer, som Kingo
ikke har kendt forfatteren til.
Ogsaa paa andre maader har Kingo fremhævet
sig selv og den nye rimekunst. Alle hans egne sal
mer er smukt trykt i versform. Elias Naurs, Jens
Pedersens (de personlige venner) og 8 andre er
26*
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ligeledes trykt som vers, men med lidt mindre
typer. Alle de øvrige salmer, deriblandt Luthers
er trykt som prosa.
Kingo har til hver søn- og helligdag skrevet
mindst tre salmer. Selv om der fandtes kendte
salmer, der passede til teksten, har han aldrig
undladt at skrive en til. Han har virkelig »for
bedret bogen med en del af sine egne«.
Der er 34 salmer over epistlerne og lektierne,
en til hver helligdag (»at siunge loco Haleluja«).
De har i reglen ingen høj digterisk flugt, det er
jævn tale, som holder sig nær til teksten. Af dem
har D bevaret nr. 74, 92, 104, 197, 230, 313.
Dernæst er der 35 smaa evangeliesalmer, som
skulde synges, naar præsten gik paa prædikesto
len. De gaar alle paa melodien »I Jesu navn«. I
det snørklede versemaal virker de som kunst uden
aand, se f. eks. »O ægtestand«. D har ikke bevaret
nogen af dem.
Efter prædiken (»pro exitu«) kunde man synge
en anden salme over evangeliet. Her digter Kingo
frit og kan ikke altid nøjes med een; derfor er der
44. Her har vi den vidunderlige række af bibelhi
storiske salmer, en stor del af Jesu liv paa vers.
Naar man kalder Kingo »hjertesukkets mester«,
tænker man næppe saa meget paa de korte sal
mer, han selv kalder hjertesuk, som paa de bøn
ner, der er indstrøet i de historiske salmer. De er
ikke tilfældigt faldet ham i pennen. De danner
det hjertepunkt i salmen, som den historiske for
tælling har stilet imod. Af evangeliesalmeme har
D bevaret mange: 55, 63, 65, 72, 101, 102, 114,
118, 120, 123, 124, 129, 132, 133, 135, 146, 150,
166, 196, 198, 210, 293, 670, 746, 752.
Som et tillæg til disse salmer om Jesu liv kan
man betragte den fjerde gruppe, den lange sam
menhængende skildring af Jesu lidelse og død, 17
passionssalmer, alle paa samme melodi. De er
fordelt paa ugerne i fastetiden og skulde gøre
nytte ved fastegudstjenester og ved hjemmets an
dagt. Af dem har D bevaret følgende forkortelser
og brudstykker: 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163,
178, 615. Supplerer man denne række med »Se,
hvor nu Jesus træder«, og »Gak under Jesu kors at
staa« og lader den slutte med sejrssalmen »Som
den gyldne sol frembryder«, har man god grund
til at kalde Kingo paaskens sanger.
Denne store bog paa over 700 sider, som endnu
kun var en halv salmebog, blev forelagt kongen af
sekretæren for danske kancelli, Kingos gode ven
Bolle Luxdorph, som næppe har røbet alle bogens
fejl. Kongen befalede 25. jan. 1690, at den skulde
indføres til advent samme aar, alle danske kirker
skulde købe et eksemplar, og Kingo fik 20 aars
privilegium paa bogen. Men 22. februar tilbage-
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kaldte kongen uden nærmere motivering denne
ordre og de allerede udsendte eksemplarer.
V. Katastrofen.
For Kingo var dette et frygteligt slag. Fra selv
glædens højder styrtede han ned i ydmygelsens
dal, og udsigten til god løn for sit arbejde blev
til vished om et stort økonomisk tab. Allerede
1682 havde han faaet bevilling til at oprette et
trykkeri, og her havde han nu trykt et stort oplag
af Vinterparten og havde ladet mange eksempla
rer smukt indbinde.
For eftertidens forskere har denne katastrofale
vending været lige saa uforstaaelig som for
Kingo, og man har søgt efter rimelige forklarin
ger paa, at en med hæder autoriseret salmebog
pludselig blev kasseret og kaldt tilbage.
Det var rimeligt at antage, at bogen blev kasse
ret, fordi Kingo havde overtraadt kongens in
struks, f. eks. ved at ændre Luthers salmer og de
urørlige salmer til den normale søndagsmesse.
Der er næppe to af de bevarede eksemplarer af
Vinterparten, som er ens, men i hovedsagen kan
de dog deles i to grupper, et første og et andet
tryk. I første tryk er Luthers salmer faktisk bear
bejdede. Dette kan have været aarsag til, at
bogen blev tilbagekaldt. Derefter har Kingo ladet
de paagaddende ark omtrykke, og dette andet
tryk har han sendt til sine venner, undertiden
med et bittert indledende vers, f. eks.
Gak hudeflættet Bog, du tør vel Plaster finde
og rene sjæle, som vil dine saar forbinde.
Gak, sjung din Sorrig hen, det tør vel blive
godt,
thi ære fødes tit ud af vanartig spot.
Imidlertid har Erik Norman Svendsen i en grun
dig afhandling undersøgt hele denne sag og
blandt andet sandsynliggjort, at det ikke var det
første, men det andet tryk, som blev autoriseret.
Kingo havde først ladet Luthers salmer staa uæn
drede, men havde derefter bearbejdet dem paa
opfordring af biskop Bagger (første tryk), som
derefter alligevel fraraadede det ved den endelige
censur, hvorefter Kingo i hast omtrykte disse sal
mer inden autorisationen.
Man har undertiden fæstet sig ved, at Kingo
ikke havde ladet bogen censurere af det teologiske
fakultet, og at den ikke var forsynet med impri
matur. Erik Norman Svendsen har ogsaa under
søgt lovbestemmelser og gængs praksis med hen
syn til censuren og gjort opmærksom paa, at bi
skop Bagger var dekan for det teologiske fakultet
og ikke blot havde foretaget censuren paa gængs
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maade, men endogsaa oprindelig havde givet
Kingo større frihed i behandlingen af de gamle
salmer, end han først havde taget sig. Med hen
syn til imprimatur gør han opmærksom paa, at
heller ikke kirkeritualet 1685 og alterbogen 1688
havde imprimatur, hvilket heller ikke skulde være
fornødent for en af kongen forordnet bog.
Kort sagt: Kingo havde i alle maader opfyldt
kongens krav og havde med mængden af egne sal
mer kun benyttet sig, ganske vist rigeligt, af kon
gens opfordring.
Hvad endelig andre gejstliges kritik af Vinter
parten angaar, kan man ikke tænke sig, at den
paa et par uger kunde blive saa stærk, at bogen
blev kasseret, ja der kunde vel overhovedet slet
ingen kritik fremkomme, naar Sjællands biskop
som teologisk dekan havde godkendt bogen og
den enevældige konge derefter havde befalet den
indført. Først da bogen var kaldt tilbage, kunde
kritik af bogen og dens forfatter faa frit løb, og
da skete det ogsaa.
Imidlertid viste Majestæten en saadan vrede,
at det næppe kunde skyldes formaliteter eller me
trisk eller teologisk behandling af enkelte salmer.
Den 12. februar skrev han i sin dagbog: »Skrev
Jeg til Geheime Raad Wibe, at han skulde sige og
lade Luxdorf vide, at han skulde forføie sig ud
paa Landet til videre, for han blev alt for dristig i
sin Ober Secretari charge, at bringe mig Donter
for, som sig ei saa ret befandtes, som han re
fererede.« To dage efter Vinterpartens fald gik
biskop Bagger til kongen med forbøn for bogen,
men han opdagede til sin forfærdelse, at kongen
ikke blot var vred paa Luxdorph, men ogsaa paa
Kingo. Kongen sagde, at han kendte biskoppen
ud fra hans gerninger, afbrød samtalen og vendte
ryggen til Bagger, som blev saa chokeret, at han
gik hjem og lagde sig til sengs i fjorten dage.
De privilegier, Kingo havde faaet ved Vinter
partens approbation, havde vakt misundelse,
ogsaa ved hoffet. Hans uven, overceremonimester
Frederik Gersdorff foreslog ironisk kongen, at
ogsaa han og et par venner kunde faa privilegier,
saa de kunde komme ud af deres gæld. For sig
selv foreslog han privilegium paa en katekismus,
for grev Reventlow paa en ABC og for Gylden
løve paa en udgave af Davids salmer. Maaske
skyldtes forslaget, at de vilde ramme Bolle Lux
dorph og havde opdaget, at salmebogssagen
kunde bruges. Kongen maa have faaet anledning
til en nærmere undersøgelse, og Bolle Luxdorph
blev afskediget, maaske fordi han engang tidli
gere havde refereret galt.
Kongen havde 1683 givet Kingo privilegium
paa salmebogen for 15 aar, maaske fem aar til
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udførelsen af arbejdet, derefter 10 aars indtægter
af bogen, men næsten halvdelen af tiden var nu
gaaet. Kingo havde tidligere faaet privilegium for
20 aar paa første del af Sjungekoret, derefter
ogsaa 20 aar for anden del, og nu havde han tillige
søgt om 20 aars privilegium for Vinterparten. Det
havde han ogsaa faaet, og det maa Luxdorph
have tilsløret, saa kongen ikke var klar over det,
og Gersdorff har maaske antydet, at Kingo kunde
være vidende om denne tilsløring.
Kongen er dog snart blevet klar over, at hans
vrede var mindre berettiget. Den 4. marts fik
Kingo rang med justitsraader. Den 5. marts blev
Luxdorph modtaget i audiens og gjorde afbigt og
blev atter optaget ved hoffet. Han fik dog ikke sit
embede igen, men blev sendt til Stockholm som
envoyé.
Derimod var Vinterparten fortabt. Den enevæl
dige konge kunde autorisere den. Han kunde
ogsaa kalde den tilbage, hvis den var autoriseret
paa urigtige forudsætninger, men han kunde ikke
tage den til naade igen uden skade paa det ene
vældige systems prestige. Da det heller ikke
kunde gaa, at der kom overdrevne rygter ud om,
at kongen var bedraget, og da Luxdorph heller
ikke havde handlet til egen fordel, og da Kingo
heller ikke havde været vidende om hans mindre
heldige referat, og da man slet ikke kunde røbe,
at sagen bundede i hofintriger, var det rimeligt at
lade den skinforklaring blive staaende, at bogen
var faldet paa grund af sine egne fejl.
VI. Salmebogen.
Sekretæren for det norske kancelli, Mathias
Moth, overtog ogsaa det danske kancelli efter
Luxdorphs fald, hvorved han arvede den uløste
salmebogssag. Han lod den hvile halvandet aar
og overdrog det derefter til Søren Jonæsøn (s.d.)
at udarbejde et forslag. Jonæsøns »Udkast til en
Kirkepsalmebog«, som ikke optog en eneste af
Kingos salmer, var færdigt 1693 og blev derefter
henlagt i stilhed.
Kingo, som havde maattet tie og bie, fattede
efterhaanden nyt haab. 15. jan. 1696 bad han
kongen om naade for Vinterparten. Man kunde
lade det teologiske fakultet undersøge, om han
ikke til punkt og prikke havde fulgt kongens in
struks, og fakultetet kunde paany censurere bogen
og senere ligeledes sommerparten. Forsigtigt
sendte han brevet til hofpræsten, kongens skrifte
fader Peter Jespersen, formodentlig for at han
kunde give kongen det i en god stund og samtidig
anbefale det.
Men 17. marts udnævnte kongen en kommis
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sion af københavnske professorer og gejstlige til
at føre sagen igennem, idet de dog skulde tage et
særligt hensyn til Vinterparten. De fik den adva
rende besked med paa vejen: »... foruden at
giøre nogen u-nyttig forandring effter verdslig
Veltalenheds regler eller poesi, som i ringeste
maade kunde besverge (besvære) eller hindre de
eenfoldige i deris andegtighed«.
Først lidt efter lidt opgav Kingo haabet om, at
selve Vinterparten paany blev antaget, og da det
helt var udslukt, gav han restoplaget til fattige
skolebørn i købstæderne. Men han traadte straks i
forbindelse med kommissionen og sendte den en
række salmer til sommerhalvaaret, hvoraf D
endnu har bevaret nr. 176, 238, 244, 301, 337,
35 >. 384, 452, 523. 54L 565. 596, 597, 598> 599,
605.
Kingo fik to aars privilegium paa at trykke og
udgive »Dend Forordnede Ny Kirke-PsalmeBog«, som var færdig fra kommissionens side
1697, men Kingo var først færdig med trykningen
1699. Bogen var et konservativt arbejde. De
gamle salmer var næsten urørte, og de nye var li
gesom de gamle trykt som prosa, for at de ikke
straks skulde stikke folk i øjnene som moderne
poesi. Der var optaget 86 salmer af Kingo, hvoraf
de 31 var tilsendt af sommerparten, og hvis
Kingo har tilsendt kommissionen flere, er de
gaaet tabt. 55 var optaget fra Vinterparten (10
epistelsalmer, 15 prædikestolsalmer, 11 evangelie
salmer, 17 passionssalmer, 2 til daab og nadver).
Trods beklagelige udeladelser var det alligevel
nok til at give bogen dens særpræg og vægt, saa
den med rette blev kaldt »Kingos salmebog«, selv
om han kun nævnes paa titelbladet som den, der
har befordret bogen til trykken. Det var ogsaa
nok til, at Danmark-Norge blev en selvstændig
kirkeprovins, saa Kingo faktisk havde naaet sit
nationalt-kirkelige maal, selv om hans overmod
undervejs var blevet knækket.
Samtidig med salmebogen udkom Kingos
»Graduale«, en folioudgave af salmebogen med
noder. Han forkaster i forordet den gamle
»Mumle-Sang og Munke-Skraal« og priser den
sang, som brød frem med Luther og hans dis
ciple. Det er tvivlsomt, om han selv har været re
daktør af musikken. Til de 297 salmer bringer
bogen 123 melodier, mens Hans Thomissøn til
268 salmer havde 205 melodier. Der er saaledes
sket en udvælgelse og forenkling. 89 af melodi
erne stammer fra Th. Af de resterende er halvde
len kendt fra andre kilder, f. eks. fra Anders Arrebos »Kong Dauids Psalter«, mens den anden
halvdel først er kendt fra Gradualet. Behandlin
gen af melodierne er noget af det mest kritik- og
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pricipløse, siger Laub ud fra sit melodi-ideal.
Henrik Glahn konkluderer, at gradualets melodi
repertoire blev den danske og norske salmesangs
kernestof gennem mere end halvtredje aarhundrede. »Men samtidig bliver det indtryk tilbage,
at Kingos versioner for en stor del repræsenterer
noget specielt, en musikantisk, let kunstpræget lejlighedsvis kunstlet - stil, der farver melodier
nes antræk, og som til forskel fra salmeteksteme
ikke havde bindende karakter for salmesangen
hverken i Danmark eller Norge.«
Med kirkeritualet 1685, alterbogen 1688, sal
mebog og graduale 1699 var der nu bragt orden
og ensartethed i de gudstjenstlige forhold. Man
havde ordnet og lovfæstet meget, som gradvis var
indført i praksis. Den gamle messe var gaaet i
stykker, prædiken var blevet hovedsagen, man
kunde holde daab og nadver efter behov, og sal
mesang havde erstattet de fleste af de gamle li
turgiske led.
Var salmebogen, som i en anden sammenhæng
skal omtales nærmere, en skuffelse for Kingo, saa
blev den en rigdom for det jævne folk i de næste
hundrede aar; den blev dem saa kær, at de
mange steder vilde kæmpe en bitter kamp for sta
dig at beholde den. I de dannede og førende
kredse i hovedstaden var det anderledes. Guldberg kritiserede Kingos salmer, fordi de var »hi
storiske og i udtrykket uædle«. En del af dem
blev renset ud i Gb, endnu flere i E, hvor man
dog begyndte at faa øjnene op for morgensange
nes skønhed (Rahbek). Men P. A. Fengers Kingo-udgave 1827 betegner et vendepunkt. Mynster
optog atter en del af Kingos salmer i ET, endnu
flere kom med i R og dennes tillæg, og navnlig
morgen- og aftensangene er blevet stærkt repræ
senteret i D. Det sidste slægtled har følt ogsaa af
tensangenes evige aktualitet.
Kingo har ialt skrevet 234 »numre«, hvoraf to
sonetter ikke er sangbare. Man kan ogsaa tælle
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saaledes. Der er 217 salmer og 27 »suk«, hvoraf
de fleste ogsaa er sangbare salmer. Maaske har
han forud for Sjungekoret skrevet salmer, som vi
ikke kender, og sandsynligvis har han tilsendt
kommissionen salmer, som den udelod, og som
derved er gaaet tabt.
Thomas Kingo: Samlede Skrifter, udg. af Hans
Brix, Paul Diderichsen, F. J. Billeskov Jansen,
■939-45. I-V (KSS). Thomas Kingos Graduale,
udg. af Samfundet Dansk Kirkesang med en efter
skrift af Erik Norman Svendsen og Henrik Glahn
(faksimileudgave), 1967. B. Deichmann: »Mosis
Ære-Minde« (ligprædiken over Kingo), 1703. A.
C. L. Heiberg: »Thomas Kingo«, 1852. R. Peter
sen: »Thomas Kingo og hans Samtid«, 1887. H.
Graversen: »Salmedigteren Thomas Kingo«, 1911.
Chr. Ludwigs: »Thomas Kingo«, 1924. J. Oskar
Andersen. V. J. v. Holstein Rathlou: »Om Tho
mas Kingo«, 1917. Johannes Simonsen: »Thomas
Kingo«, Kbh. 1970. »111. dansk Lithist.« (Carl
S. Petersen) I, 939-968. » Danske Salmedigtere«,
1905, s. 22-50. Rudelbach 322-339. F. Rønning:
»Dansk Salmesang«, 1928, s. 26-53. Brix 29-33;
107-124. Samme: »Analyser og Problemer« I,
‘933. s- ■ 94-240- Raid s. 86-89; 98-108. H. Jep
sen: »Vor Salmebog og dens Mænd«, 1934, s. 2136. Ejnar Thomsen, s. 115-131; 171-183. Sam
me i »Danmark« 1940, s. 24-29. Arne Møller:
»Fra Psalmistens Værksted«, 1934. Solveig Tunold i Festskr. til Wilh. Munthe, 1933, 449-65.
Samme i Norsk teol. tidsskr. 4. Rk. V, 1934, s.
240-61; smst. VI, 1935, s. 32-49. Aage Bentzen i
Teol. Tidsskr. 5. Rk. III, 1932, s. 241-94. IV,
■933. s- 24-26. G. Schiøler: »Thomas Kingo« i
Vartovbogen 1951, s. 109-134. H. Vilstrup i
»Dansk Kirkesangs aarsskrift«, 1955, s. 17-38. J.
Schousboe i »Dansk Kirkeliv« 1941, s. 70-77.
Niels Møller: »Thomas Kingos Salmer« i Odense
Seminariums elevforenings aarsskr. 1954. Raunkiær: »Planterne i den religiøse Digtning« 1931,
66—73. O- Delphin Amundsen: »Mag. Lambert
Balchenberg og hans slekt« i Norsk Slekthistorisk
Tidsskr. 1957. F. J. Billeskov Jansen i DBL XII,
449-58. L. G. Wad: »Fra Fyens Fortid«, IV,
1924, 47-133. I Kirkehistoriske Samlinger: Otto
Kalkar 5, IV, 209-17; J. Oskar Andersen 6, I,
570-93; F. J. Billeskov Jansen 6, II, 84-99; Erik
Norman Svendsen 7, VI, 343-75.
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taget i parenthes, fordi ET betegner en reaktion
mod hovedsalmebogen. Under R betegner num
rene 572-816 RTi, 817-992 RT2.
Under N betegner numrene over 625 SS.
Salmerne er nævnt med den oprindelige begyn
delse; tilbagerykket de begyndelser, der har været
anvendt i senere sbg.

Oversigt over Kingos salmer i de danske salme
bøger.
Aarstallene ved salmerne betegner deres frem
komst saaledes: 1674, 1677, 1684 i Sjungekor I.
1681 i Sjungekor II. 1689 i Vinterparten. 1699
i K.
Under E er salmerne i Mynsters tillæg (ET) op

P
Aftenstiemen hisset lindrer, 1684
Ach! Hvi kand jeg aldrig lukke, 1681
Søde Jesu, glædens kilde
Ah lader Eder minde, 1689
Ah sandhed! ah Gud bedre dig, 1689
Aldrig er jeg uden Vaade, 1681
Alle Ting er Underfulde, 1689
Alt hvad Fomufften overgaar, 1689
Blant alle Ting i Verden her, 1681
Mig tjene alle ting til gavn
Bryder frem I hule sukke, 1689
Skriv dig, Jesus, paa mit hjerte
O min Jesus, gid jeg kunde
Dagen nu sin Afskeed tager, 1677
Dend dumme Aand, 1689
Dend klare Sool gaar ned, 1674
Dend Naade Gud har os beteed, 1699
Af kærlighedens rene væld
Dend Naade, som Gud hafver giort, 1699
Dend prægtig Sool, som hele, 1674
Den blide Sol, som glæder hele Jorden
Det gamle Aar har Ende, 1689
Lad tidens hjul omdrive
Det intet kræncke skal mit Sind, 1699
O Jesu, du al naadens væld
Det mulner mod dend mørke Nat, 1674
Det runde Himlens Stierne-Telt, 1689
Dig store Gud og Zebaoth, 1689
Gud lade rolighed og fred
Eya, hvor vel, 1685
Enhver, som troer og bliver døbt, 1689
En liden Stund, 1699
Er Skibet nu, 1689
Far vel du hvile-søde Nat, 1684
Far, Verden, far vel, 1681
Fra Herrens egen Mund og Ord, 1681
O Jesu, gør det ved din Aand,
Den nat du, Frelser, blev forraadt
Fra Himmelen hid til os ned, ■699
Fryd dig i Guds Behag, 1689
Følg, Jesu, med, 1689
Gack Sorg og Klag, 1699
Gak under Jesu Kors at staa, 1689
O! lader os til Korset gaae
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Gifve Gud i Himmerige, 1699
Guds Naade og Aarvaagenhed, 1689
Fra verdens morgenstund udgaar
Gaaer du igien, 1699
Haf Tack, O Gud, for denne Dag, 1677
Skriv paa min seng og sovetræ
Hav Tack, 0 Gud, vor Skabermand, 1681
Helligste Trefoldighed, 1689
Herre Gud mit Hiertis Glæde, 1681
Hil, Jesu, dig, 1689
Hierte Fader, Godheds Rood, 1681
Milde Fader
Hvad er det for en Snekke, 1689
Hvile-stunden er i vente, 1684
Hvo kand ey glædes hiertelig, 1689
Hvordan end Pilatus hinked, 1689
Seer dog nu, I stolte joder
Hvor deylig skal Guds Kircke staa, 1699
Din Kirke, Herre! lad bestaae
Hvor got er det at tienne Gud, 1689
Giv (gid) jeg, 0 Herre, følger dig
Hvor gaar det dog, 1689
Hvor lifligt er det dog at gaa, 1689
Dig vandre vi saa gerne med
Hvor saligt var det Egte-Par, 1689
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222
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201
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43
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391

9'
176
875
588

K
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244
88

176

K

381

284

742,
239

165

129

698

72

707

309

605

103
344

527

386

22
825
K

465

106

Hvor tryg en Vey, 1689
Hvorfor, mit Hierte, klemmis du, 1681
O Gud, hvor længe skal jeg her (?)
I korsets skole blev jeg sat
Horer til, I høye Himle, 1689
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389

84

493
97°
'77
873
168
872
316?

K

75

K

252

231

K
K

41
385

89

K
K
K

'75

40

K

Jesus, som skal Verden domme, 1689
Klaer op, mit Hierte, Siæl og Sind, 1699
Klar op, min sjæl, gør dig
Kom, Jesu, nu, 1689
O Jesu, som
Kommer, I som vil ledsage, 1689
Kom, Talsmand, kom, 1699
Lad andre hen i Trældom gaa, 1689

R
183

Hvor stoor er dog dend glæde, 1689

Horer, Verdens Øer, hører, 1699
Herre (Søde) Jesus, kom at røre
Hør! Under stoor, 1689
I Christne, hvo I ere, 1689
1 Christne, I som kaldes vil, 1689
Om ret Guds barn jeg være vil
Ingen Høyhed, ingen Ære, 1689
Jeg glæder mig, O Jesu, 1699
Jeg, Jesu, maae, 1699
Jeg løffter Siæl og Øye op, 1689
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80
'99
264

255
271

142

247

200

161

210
725
124

■99

'59

120
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495

592

'9'
883
449
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'93

'54

35
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957
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7'0

358

577

95

200
352

,87
882
K
K
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128

247

K

469

101

K
K
K

90
437
468

238
'74

(564)

274
903
165

167
99
181

290
'52

105
969

162

220

244
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Lov og Tak og ævig Ære, 1689
Luk Øyne op, o Christenhed, 1689
Lyksalig Dag! som nu saa bliid, 1674
See Dagens Lys saa blidt igien oprinde
Længe haver Satan spundet, 1689
Se, hvordan de Jesus slæber
Med Blusel, Graad og Klage, 1681
O Gud, du ved og kender
Mig lyster nu at træde, 1689
Min Jesu, du min Siælis trøst, 1699
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94

198

161

476
K

79
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Min Siæl og Aand opmuntre dig, 1699

K

117

235

(578)

Min Siæl, om du vil nogen Thd, 1699
Gud! hvo er jeg, hvad er min Kraft
Min Siæl, vær lystig, glad og froe, 1699
Frisk op, min sjæl, forsag
O Fryd! jeg nu kan trøste mig
Min Sool, min Lyst, min Glæde, 1689
Morgenrøden sig udstrækker, 1684
Søde Gud, min lyst og glæde
Mørket skjuler Jorderige, 1689

K

222

229

254

322
496
973
237
894
444

K

481

374

‘74?

792

Nat, Søvn og Slum og Seng far vel, 1677
Nu bør ey Synden meere, 1699

Nu rinder Solen op, 1674
Din kirke, gode Gud (Grundtv.)
Nu staar jeg op i Herrens Navn, 1677
O Gud, hvor jammerlig, 1689
Din kirkemark, o Gud
O Gud, hvor stoor og priselig, 1681
O gode Gud! hvor rigelig
Vor Fader, vi os sætte ned
O Herre Gud, din Lære, 1689
O Jesu gaaer du da din Vey, 1699
O Jesu paa din Alterfood, 1681
O
O
O
O

Jesu, søde Jesu, dig, 1689
Jesu, Verdens Frelsermand, 1699
kiære Siæl, fald ydmyg ned, 1699
kiere Siæl, frygt aldrig meer, 1699
Frygt ei, min Siæl, frygt aldrig
O kiere Siæl, luck op din Mund, 1699
Hvor kan jeg noksom skønne paa
O kiæriste Siæl, op at vaage, 1689

O meer end sterke Høvedsmand, 1689
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47
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237
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477

54°

392

K
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221

K
K
K
K

204
94
248
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402
310
354

K

186

K

103

172
547

167

256

363

518

123

599

628

‘52
845

745

‘35
60

102
691

'93
884
7«
321
916
138

93

‘97

160

750
278

55
353

523

52

118

63

276
410

238
258

58
83
54
166

690
749
685
‘35

270
672
902
72
480
844
185
876
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Nu kom her Bud fra Engle-Koor, 1689
Nu kommer Vaaer, 1689
Nu nærmer sig vor Pintse-fest, 1699
Kom, sandheds Aand (Grundtv.)
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426
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727
480

202

687

78,5

5‘3
203
365
293

‘7‘
543
383

'33
54'
427

388

43°

514

23
126
326
213

567
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337
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221
893
623

150

246

'97

184
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344
922
349
86
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Op, glædes alle, glædes nu, 1689
Op, Hierte, Hu, op Siæl og Sind, 1689
Op min Siæl, thi Sool er oppe, 1684
Op Siæl, bryd søvnen af, 1689
Livsalig paaskedag
Op Siæl, følg med, 1689
Op Zion at oplukke, 1689
O Siæle-hyrde, Gud og Mand, 1699
Du, Frelser, fandt din hjord udi
O Siæl, som troer, at Jesus, 1699
O store Gud, din Kierlighed, 1699
O søde Gud, din Kierlighed, 1699

KINGO, THOMAS

K
K
K

p

Gb

E

R

N

KH

D

*4
53

74
•54

(57o)

•39

43

••9

74

K

188

(577)

73
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688
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•35
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692

45
458

188

K

72
301

K
K

116
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233
401

128

• 09

176

K

•5i

249

128
855
4!5

231

473

K
K
K
K

76
.87
5'2
83

•92

9i

•94

140
111

452
453
•55

380
646
965

508
98

435
606

615

K
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*t20
•83

?•

104
482

• 63
203
61

163
686

762

735

549

•89

130

•87

I
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Over Kedron Jesus træder, 1689
O Viingaards Mand, 1689
O Egte-stand, 1689
Pengene, som Judas slengte, 1689
Jesus, gør det for din pine.
Pilegrimme alle dage.
Fremmed er vi alle dage
Paa Bierget har nu Jesus endt, 1689
Rættens Spiir det alt er brekked, 1689
Rind nu op i Jesu Naun, 1674
See, hvor hånd gaar, 1689
See, hvor Jesus allevegne, 1689
Lær mig, Jesus, at erindre
See hvor nu Jesus træder, 1689
See, hvor sig Dagen atter skynder, 1674
Vort timeglas det alt nedrinder
See, nu er Pilatus gangen, 1689
Siæl og Hierte, Sind og Sandser, 1674
Nu vil jeg af ganske hjerte,
Bo hos os, o Gud, i naade,
Gud er Gud, før jorden skabtes
Som dend Gyldne Sool frembryder, 1689
Søde Jesus, giv mig naade.
Tak for al din fødselsglæde
See den gyldne
Sorrig og Glæde de vandre, 1681
Sorrig og Elendighed, 1681
Sover I? Hvor kand I sove, 1689
Store Gud og Frelsermand, 1689
Søde Jesus, Davids rod, (Grundtv.)
Søde Jesu, Jule-Første, 1689
Søde Synd, du Vellyst-Engel, 1689
Judas’ død et spejl skal være
Saa er da Dørene tillukt, 1689
O Jesu, præst i evighed
Saa from og good, 1699
Saa har ald Verden da dend Trøst, 1689
Saa skal dog Satans Rige, 1689
Guds Riges Fred skal ene
Tiden skrider, dagen rinder, 1684
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Dagen skrider, tiden rinder
Solen daler, Lyset svinder
Til Herodes Jesus føres, 1689
Til Hvile Solen gaar, 1674
Trods Kors og Død, 1689
Velkommen hid, 1689
Vil dog Himlen intet tale, 1689
Vor Christendom en Bane er, 1689
Vil verdens børn i kampen gaa
Vor Disk og Dug er alt bereed, 1681
Vor Gud er idel Kierlighed, 1699
Vor Jesus aff Landflygtighed, 1689
Da døden slog Herodes ned
Vort Maaltid vi beslutte nu, 1681
Velder ud, I Øynestrømme, 1689
Peder han er skyldig bleven
Vær trøstig, Sion, Jesu Brud, 1689
Vaag op, min Siæl, thi Stunden er, 1689
Vaag op og siae paa dine Strenge, 1674
En mængde enkeltheder kan læses ud af dette re
gister. P har optaget alle salmer i K og nogle en
kelte flere. Gb udelader nogle, men fastholder det
traditionelle stof. Med E forsvinder næsten alt
dette, og en stor del af det vender ikke tilbage
(prædikestolsalmeme). E begynder dog at inter
essere sig for morgensangene. R vender tilbage
til originalerne og foretager en ny rig høst paa
Kingos agre. RT2 tager noget af dette op til tekst
historisk revision (dobbeltnumrene i R). Tidernes
teologi, poetiske smag og historiske sans er fuld
stændig afsløret.
Kingos salmer i de norske salmebøger.
Aftenstjemen hisset lindrer. Hauge 629.
Ak, hvi kan jeg aldrig lukke.
Søde Jesu, Glædens Kilde.
La 115. Hauge 536.
Herre Jesus, giedens kilde. La rev 92.
Ak, lader eder minde. Hauge 383.
Aldrig er jeg uden Vaade.
La 272. Hauge 142. La rev 251.
Nynorsk 200.
Alle Ting er underlige.
La 152. Hauge 69.
Blandt alle Ting i Verden her.
Mig tjener alle Ting til Gavn.
La 485. Hauge 284. La rev 507.
Blusser op og værer glade.
Giv, o Gud, jeg aldrig glemmer. La 386.
Bryder frem, I hule Sukke.
Alle I, som eder vende. La 329.
Jesus dør, og Jorden ryster. La 335.
O min Jesus, gid jeg kunde. Hauge 174.
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Paa hans Kors Pilatus skriver. La 330.
Skriv dig, Jesus, paa mit Hjerte.
ChriaT 581. Hauge 16. La rev 312.
Nynorsk 778.
Dagen nu sin Afsked tager. Hauge 617.
Dagen snart er runden hen. Hauge 618.
Den onde (dumme) Aand. Hauge 149.
Den Naade, Gud os har beted. Hauge 330.
La 535 (Gud os haver ted)
Den Naade, som Gud haver gjort.
La 426. Hauge 244.
Den rette Dyders (Dydens) Moder.
La 226. Hauge 115.
Ak, Sandhed, ak Gud bedre dig.
Den Vei, der ind til Jesum gaar. La 116.
Der Døden slog Herodes ned. La 183.
O Jesu, naar jeg tænker paa. Hauge 92.
Jeg er, o Jesus, som du ser. La rev 192.
Det intet krænke skal mit Sind.
O Jesu, du al Naadens Væld.
La 464. Hauge 272.
Det mulner mod den mørke Nat. Hauge 628.
Det runde Himlens Stjerne-Telt. La 192.
Gull, røkelse og myrra fin. La rev 165.
Eia, hvor vel Du veed min Tarv og Trang.
La 290. Hauge 153.
Enhver som tror og bliver døbt. La 34.
Hauge 22. La rev 662. Nynorsk 862.
Er Skibet nu. La 222. Hauge 112.
Far vel du hvile-søde Nat.
Far vel, du natt med hvile søt. La rev 813.
Far, Verden far vel.
Hauge 553. La rev 463. Nynorsk 812.
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Fra Fristelser og Satans Stød. La 267.
La rev 246 (For fristelser)
Fra Herrens egen Mund og Ord.
Den Nat da Jesus blev forraadt
Chria T 613. Hauge 168
O Jesu, naar jeg tænker paa.
La 312. La rev 295.
Fra Himmelen hid til os ned.
La 401. Hauge 222.
Følg, Jesu, med. La 358. Hauge 190.
Gak, Sorg og Klag’. Hauge 224.
Bort Sorg og Klag’. La 406.
Gak under Jesu Kors at staa.
ChriaT 580. La 331. Hauge 172.
Gå under Jesu Kors at stå. La rev 313.
Give Gud i Himmerige. La 385. Hauge 208.
Guds Naade-Lys og Salighed.
Ak, at vi paa vor Julevagt. Hauge 419.
Guds Naade og Aarvaagenhed. La 245.
Gud hegnet sig en vingård inn. La rev 220.
Hav Tak, o Gud, for denne Dag. Hauge 620.
Hav Tak, o Gud, vor Skabermand. La 600.
Hauge 600. La rev 821,3. Nynorsk 895,3.
Helligste Treenighed. La 36. Hauge 23.
Hjerte Fader, Godheds Rod. Hauge 598.
Hvad er det for en Snekke. La 219.
Hauge in. La rev 199. Nynorsk 752.
Hvordan end Pilatus hinked.
Agt, min Sjæl, og agt mit Øje. Hauge 402.
Hvor deilig skal Guds Kirke staa. ChriaT 638.
La 484. Hauge 283. La rev 506.
Kor fager skal Guds kyrkja staa. Nynorsk 380.
Hvor godt er det at tjene Gud.
Gid jeg, o Jesu, følger dig.
La 289. Hauge 154.
Hvor gaar du hen. La 198.
Hvor lifligt er det dog at gaa. ChriaT 588.
La 357- Hauge 191. La rev 351.
Kor giedeleg det er aa gaa. Nynorsk 276.
Hvor saligt var det Ægtepar.
La 203. Hauge 101. La rev 180.
Hvor stor er dog den Glæde.
La 196. Hauge 98. La rev 170.
Det er den største gieda. Nynorsk 533.
Hvor tryg en Vei.
La 156. Hauge 70. La rev 139.
Hører til, I høie Himle. La 316. Hauge 391.
Jesus, stem mitt svake hjerte. La rev 304.
Hører, Verdens Øer, hører.
Søde Jesus, kom at røre. La 18. Hauge 9.
Herre Jesus. La rev 10. Nynorsk 714.
I Børn og Brødre en og hver.
O søde Jesu, Naade giv. Hauge 123.
I Kristne, I som kaldes vil.
La 286. Hauge 150.
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I Kristne, I som træde.
La 234. Hauge 119.
I kristne som tør trede. La rev 211.
Ingen Høihed, ingen Ære. La 321. Hauge 396.
Store helgner også haver. La rev 307.
Jeg glæder mig, O Jesu, ved min Daab.
ChriaT 611. La 35. Hauge 259.
Jeg løfter Sjæl og Øie op.
La 236. Hauge 120.
Jesus, som skal Verden dømme.
La 325. Hauge 399.
Klar op, mit Hjerte, Sjæl og Sind.
La 428. Hauge 252. La rev 430.
Klar op, min Sjel, gjør dig beredt.
ChriaT 595.
Kom, Jesu nu, Herodes han er død.
O Jesu, som. La 187. Hauge 91.
Kommer I, som vil ledsage.
La 328. Hauge 404.
Kom, Talsmand, kom. Hauge 242.
Lad andre hen i Trældom gaa. La 292.
Lov og Tak og evig Ære, ske dig.
La 26. Hauge 17. La rev 54. Nynorsk 55.
Luk Øine op, o Kristenhed.
La 112. Hauge 43. La rev 87.
Længe haver Satan spundet.
La 320. Hauge 395.
Mig lyster nu at træde.
La 261. Hauge 136. La rev 238.
Min Jesu, du min Sjæles Trøst. La 379.
Hauge 206. La rev 375. Nynorsk 297.
Min Sjæl og Aand, opmuntre dig. ChriaT 590.
La 416. Hauge 236. La rev 415.
Min Sjæl, om du vil nogen Tid. ChriaT 626.
La 408. Hauge 227. La rev 403.
Min Sjæl, vær lystig, glad og fro.
La 574. Hauge 366.
Min Sjel vær trøstig nu og fro. ChriaT 654.
Min Sol, min Lyst og Glæde.
La 154. Hauge 71.
Morgenrøden sig udstrækker. Hauge 614.
Mørket skjuler Jorderige.
La 319. Hauge 394.
Er du da en fange blevet. La rev 306.
Nat, søvn og Slum og Seng far vel. Hauge 606.
Nu bør ei Synden mere. La 488.
Hauge 288. La rev 511. Nynorsk 829.
Nu kom her Bud fra Englekor. Hauge 157.
Nu kommer Bud. La 294. La rev 279.
No kjem det bod fraa. Nynorsk 219.
Nu kommer vaar.
La 254. Hauge 131. (ChriaT 608)
Nu nærmer sig vor Pinsefest. ChriaT 594.
La 421. Hauge 241. La rev 419.
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No lid det nær til kvitsunnfest. Nynorsk 323.
Nu rinder Solen op. La 607.
Hauge 613. La rev 810. Nynorsk 896.
O Gud, hvor jammerlig. La 229. Hauge 116.
Med Sorg hver Dag vi ser. La 281.
O Gud, hvor stor og priselig. La 598.
O Herre Gud, din Lære.
La 253. Hauge 132. La rev 231.
O Himle, hvad for Vaade.
Fra alle Jordens Ender. Hauge 99.
Fra hver en Jordens Ende. ChriaT 601.
Gud Faders Navn og Ære. La 197.
La rev 171. Nynorsk 746.
O, I Forældre, ser dog paa.
La 199. Hauge 449.
O Jesu, gaar du da din Vei.
La 396. Hauge 220. La rev 387.
O Jesu, Præst i Evighed.
La 366. Hauge 195.
O Jesu, paa din Alterfod. ChriaT 614.
La 67. Hauge 28. La rev 707.
O Jesu, søde Jesu, dig.
ChriaT 616. La 70. Hauge 30.
O Jesu Krist, vår Herre kjær. La rev 711.
Aa Jesus, kjære Jesus, eg. Nynorsk 555.
O Jesu, Verdens Frelsermand.
La 540. Hauge 414.
O kjære Sjæl, fald ydmyg ned.
La 515. Hauge 313.
O kjære Sjæl, frygt aldrig mer.
ChriaT 637. La 558. Hauge 352.
Hvad Nød og Trængsel mig har mødt.
ChriaT 658.
Den naud og trengsla, som eg lid.
Nynorsk 492.
O kjære Sjæl, luk op din Mund.
ChriaT 605. La 578. Hauge 372.
Hvor kan jeg noksom skjønne på. La rev 658.
O kjæreste Sjæl, op at vaage. ChriaT 587.
La 353. Hauge 188. La rev 350.
O meer end sterke Høvedsmand. La 214.
Op, dovne Hjerter, op og seer.
O Jesu, vogt mit Hjerte saa. La 111.
Op, glædes alle, glædes nu. ChriaT 566.
La 127. Hauge 53. La rev 100.
Upp, gledest alle, gledest no. Nynorsk 80.
Op Hjerte, Hu, op Sjæl og Sind. La 264.
O Gud, som Forbund, Fred og Pagt.
Hauge 138.
Op, min Sjel, thi Sol er oppe. Hauge 602.
Upp, mi sjel, for soli renner. Nynorsk 650.
Op, op i søde Jesu Navn. Hauge 611.
Op, Sjæl, bryd Søvnen af. ChriaT 584.
La 347. Hauge 179. La rev 340.
Nynorsk 784.
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Op Sjæl, følg med.
Op Sjæl, hør paa. Hauge 121.
O Sjæle-Hyrde, Gud og Mand, ChriaT 602.
La 372. Hauge 200. La rev 368.
Nu veed jeg Vei til Himmerig. La 373.
O store Gud, din Kjærlighed.
La 377. Hauge 415.
O søde Gud, din Kjærlighed.
ChriaT 563. La 441. Hauge 254.
Over Kedron Jesus træder. La 317.
Hauge 392. La rev 305. Nynorsk 777.
O Vingaardsmand. La 246. Hauge 126.
O Ægtestand. La 204. Hauge 102.
Paa Bjerget har nu Jesus endt.
La 212. Hauge 108.
Pengene, som Judas slengte. La 324.
Fremmed er vi alle Dage. Hauge 368.
La rev 728. Nynorsk 875.
Rind nu op i Jesu Navn. La 608. Hauge 603.
Nattens mørke tåke gikk. La rev 811.
Rettens Spir det er alt brækket.
La 327. Hauge 403.
Se, hvor Jesus allevegne. La 367. La rev 361.
Lær mig, Jesus, at erindre. Flauge 198.
Se, hvor nu Jesus træder. ChriaT 575.
La 300. Hauge 160. La rev 285.
Sjaa, no vil Jesus draga. Nynorsk 224.
Se, hvor sig Dagen atter skynder.
Tag nu, o Herre, nøie vare.
La 89. La rev 55.
Aa Herre, tak no nøgje vare. Nynorsk 45.
Se, nu er Pilatus gangen.
Du, o Jesu, du er bleven. Hauge 400.
Som den gyldne Sol frembryder. ChriaT 585.
La 346. Hauge 181. La rev 341.
Som den gylne sol kann brjota. Nynorsk 265.
Sorrig og Glæde de vandre tilhobe. Hauge 543.
Sorgen og Glæden de vandre tilhobe.
La 208. La rev 181. Nynorsk 749.
Sover I, hvor kan I sove. La 318. Hauge 393.
Store Gud og Frelsermand. La 122.
Søde Jesu, Davids Rod. Hauge 51.
Søde Jesu, Davids Søn. ChriaT 567.
Herre Jesus, Davids sønn. La rev 105.
Søde Jesu, Festens Fyrste. ChriaT 572. La 155.
Hauge 72.
Søde Synd, du Vellyst-Engel.
La 323. Hauge 398.
Saa from og god.
La 375. Hauge 201. Nynorsk 790.
Så tro og god. La rev 369.
Saa har al Verden da den Trøst.
O Jesu, du, som Kvind’ og Mand. Hauge 365.
Saa skal dog Satans Rige. La 282. Hauge 148.
Tiden skrider, dagen rinder. Hauge 631.
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Til Herrens Bord i Jesu Navn. La 57.
Til Hvile Solen gaar. Hauge 630.
Trods Kors og Død. La 301. Hauge 161.
Velkommen hid. La 172. Hauge 82.
Vil dog Himlen intet tale. La 326. Hauge 401.
Vi med Forundring daglig maa. La 160.
Vor Disk og Dug er alt bered.
La 599. Hauge 597.
Vår disk og duk. La rev 821. Nynorsk 895.
Vor Gud er idel Kjærlighed. La 458.
Hauge 268.
Vort Maaltid vi da slutte nu.
La 601. Hauge 599 (vil vi)
Vælder ud, I Øjne-Strømme.
Jesu, giv mig Graad og Sukke.
La 322. Hauge 397. La rev 308.
Vær trøstig, Zion, Jesu Brud. ChriaT 667.
La 194. Hauge 97. La rev 169.
Ver trøystig, Sion. Nynorsk 135.
Vaagn op, min Sjæl! thi Stunden er
La 102. Hauge 38.
Vaagn op, og slaa paa dine Strenge.
La 609. Hauge 615. La rev 812.
Det fremgaar af denne liste, at der har været en
betydelig tilbagegang for Kingo. La og Hauge
har optaget omkring 120, den første lidt under,
den anden lidt over dette tal. Men i La rev er an
tallet faldet til 63, i Nynorsk til 30, hvoraf kun 16
er oversatte. Et saadant fald har ikke været
mærkbart i Danmark.
KJÆR, SØREN
Søren Kjær er født i Ribe. Vi kender ikke aarstallet, heller ikke navnet paa hans forældre, men
hans navn tyder paa landlig oprindelse, hvorimod
hans skrifter vidner om, at han har faaet en lærd
opdragelse. Han har antagelig gaaet i Ribe latin
skole, som han siden hen i livet bevarede forbin
delsen med.
Han kaldes i latinske skrifter Severinus Paludanus, i danske Seffren Seffrensen eller Søffren
Scriffuer. Tilnavnet Skriver, som han vedkender
sig, stammer fra, at han var slotsskriver i Køben
havn (Jens Worm II, 160) eller som Lyskander
siger »Danici regni olim notarius«, hvilket maaske
betyder skriver i kancelliet. Det er lidt usikkert.
Men afgørende var det, at han kom til Kol
ding, hvor han nævnes som borgmester 1548. Aaret
efter blev han udnævnt til tolder i Kolding, hvis
toldsted, bl. a. paa grund af den nære grænse til
Slesvig, næsten var saa betydningsfuldt som Hel
singør. I dette embede blev han en betroet og
anset mand; store pengesummer gik gennem hans
hænder. Han kom til at staa kongefamilien nær
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under dennes hyppige ophold paa slottet, og da
enkedronning Dorothea efter Christian His død i
1559 blev boende paa Koldinghus i 12 aar, fik
Søren Kjær hende til i 1560 at skænke byen et
nyt skolehus. Han førte personlig tilsyn med ar
bejdet, til skolen 1566 stod færdig. Søren Kjær
døde 23. marts 1582 i Kolding.
Han var gift med Anna Knudsdatter Thoresen,
efter 1548. Med hende havde han en søn, Johan
nes, som blev rektor i Kolding, og en datter, Do
rothea, som var opkaldt efter dronningen, og som
31. maj 1573 blev gift med mag. Morten Peder
sen, der havde været abbed i Sorø, men aaret før
var blevet sognepræst ved Roskilde domkirke (se
Kirkeh.Saml.2, III, 483-505)
Skønt man kun har faa og spredte efterretnin
ger om Søren Kjær, er det dog muligt nogen
lunde at danne sig et billede af hans personlig
hed: en praktisk embedsmand, betroet af kongen,
anset af sine medborgere, en mand med omfat
tende kristelige og kulturelle interesser. Hans
mangeartede gerning aabnede ham indblik i ver
dens »Finantze, tredskhed, falsk og suig«. Han
vidste, at man snød baade med vægt og maal, og
at man talte med silketunge, skønt hjertet var
som hampegam. En tolder faar meget at se og
høre. Grebet af tidens alvor og opfyldt af dens
bodsstemning klager han over, at kærligheden er
blevet kold, og maner til bod og bedring. Men
naar han tillige klager over de unge, at de holder
de gamle for »skompelsku«, og siger, at »huem
nu haffuer lærd tre ord Latin, hånd vil nu være
offuer Mester sin«, forstaar man nok, at Vilhelm
Andersen kan tale om hans Jeronimus-ansigt.
Ogsaa Hans Brix tror, at Søren Kjær var gam
mel, da han 1563-64 skrev sine salmer. Det var
han nu nok ikke; han levede næsten en snes aar
længere; men han havde fingeren paa tidens puls
og manede den til bod i forventning om Jesu
nære genkomst.
Han skal have skrevet »Annales Coldingensis«,
sandsynligt nok for en mand i hans stilling, men
hans skrift er gaaet tabt. Det samme gælder for
nogle af hans skolekomedier, som blev opført af
disciplene i Ribe, Aarhus og Randers. Fra latin
oversatte han skotten George Buchanans tragedie
»Jephta«, som 1576 blev opført i Ribe. Fra tysk
oversatte han Georg Rollenhagens »Om Abrahams Liff oc Leffnet«. De er begge gaaet tabt.
Men bevaret er Rudolph Walters »Nabal« i Randersskolens repertoire. Her fører Søren Kjær med
støtte i vore gamle ordsprog en djærv folkelig
tale; som versekunstner staar han paa højde med
de bedste i sin tid, som vi ogsaa ser det af hans
salmer.

KJØGE, PEDER NIELSEN

Det er først og fremmest salmerne, der har be
varet hans navn til vor tid. De er mere særpræ
gede end de fleste salmer paa den tid. »Verden
huad du est suigefuld« er skrevet 1563 af en livs
erfaren, men pessimistisk kristen, se BH 1,96;
den blev optaget i Th og i de følgende boghandler
salmebøger, men kom ikke ind i de autoriserede.
»Løfft op dit Hoffuit all Christendom« er date
ret 1564. Man maa antage, at Hans Thomissøn
har faaet den direkte fra Søren Kjær. Den gik fra
Th 359 videre til K og P, derefter udeladt, men i
nyere tid falder der nyt lys over den, fordi
Grundtvig har digtet »Rejs op dit hoved, al kri
stenhed« over den samme tekst Luk. 21,28, men
dog »i tonen af den gamle«. De to er dog vidt
forskellige, den ene mørk, den anden lys. I Dan
mark har man i flere tillæg søgt at bevare slut
ningsverset »Forgange skal baade Himmel og
Jord«, men ellers staar Grundtvigs tekst alene. I
Norge har Wexels og Landstad i en mærkelig po
etisk uforstand ændret Grundtvigs tekst af hensyn
til melodien og har taget Søren Kjærs begyndel
sesvers til hjælp, se IV, 309 ff.
DBL XII, 493-94. Ehrencron-Muller IV, 414.
Skaar I, 290. H. A. Paludan: »En gammel dansk
Psalmedigter« i Edda 1927, 321-76. Kirkehist.
Saml. 2, V, 379-81. Hans Brix 171-72. Ludwigs
I, 87 f; III, 200-03.
Løfft op dit Hoffuit all Christendom.
Th 359. Mol 54. Cas6i. Tus.
K. P494.
(Vers 1 + Grundtvig, ændret):
Reis op dit Hoved, Christenhed.
ChriaT 659. Hauge 40.
Løft Hoved op, al Kristendom.
La 104. La rev 81.
Forgange skal baade Himmel og Jord. Hauge
14.
Forgå skal himmel brått og jord. La rev 652.
Verden hvad du est svigefuld.
Th 360. Mol 54. Casøi. Tus.
KJØGE, PEDER NIELSEN
Man ved ikke, hvor og naar Peder Nielsen Kjøge
er født, men i den tid af hans liv, som man ken
der lidt til, levede han i eller i nærheden af As
sens. Han stammer antagelig fra Køge. Derpaa
tyder ikke blot tilnavnet, som han kun bruger ved
særlige lejligheder, men ogsaa enkelte rim i hans
salmer. Maaske har han været i tjeneste hos lens
mand Jørgen Brahe paa Hagenskov. Det var
nemlig denne, som 1648 udnævnte Peder Nielsen
til tingskriver i Baag herred. Ved den lejlighed

4°5

betalte han sin forgænger Christopher Andersen,
som var blevet landstingskriver, 100 daler i afstaaelse. Da Baag og Vends herreder 1686 blev
lagt sammen, blev han tingskriver for dem begge.
Omkring 1650 boede han i Assens, hvor han en
tid, i hvert fald 1655-60 ogsaa var byskriver.
Under Svenskekrigen mistede han sin ejendom
i byen og flyttede paa landet. 1662 boede han paa
Mygindgaard i Holevad sogn, maaske dog kun til
leje. Han købte en gaard i Turup 1663, solgte
den igen 1668 og flyttede til Assens, hvor han
samme aar blev raadmand. Da antallet af raadets
medlemmer 1682 skulde indskrænkes, blev han i
stedet byfoged.
Omkring 1692 begyndte hans helbred at svigte.
Han døde i begyndelsen af maj 1695 og blev 9.
maj begravet i kirkens søndre gang. I portstuen i
hans hus stod et stort bord med »en blommet
stenskive med egerand om«. Denne stenskive blev
lagt over hans grav.
Han var gift to gange; vi kender ikke navnet
paa hans første hustru med hvem han havde fem
børn. Hans anden hustru, som overlevede ham,
hed Karen Henriksdatter.
Skiftet efter hans død viser, at hans kaar var
ret beskedne. Naturligvis havde han en lovbog,
som en søn arvede efter ham. I en kiste laa
»nogle gamle bøger, som befandtes saa ringe, at
de ikke kunde eragtes af nogen værdi«. Men han
var dog alligevel en bogens mand. Han havde af
Sophie Rosenkrantz, enke efter Sten Brahe, laant
»14 sorte indbundne Ligprædikener å 6 Skilling,
to andre Ligprædikener, en liden dansk Bog osv.«
Peder Nielsen var digter. Det skete endda et
par gange, at der slap et lille rim med, naar han
med sin tydelige og regelmæssige haandskrift
førte tingbogen. For aaret 1672 slutter den med:
Gud forlene fremdeles sin Helligand
Og Fred og Ro i disse Land.
Og ved udgangen af 1674 tilføjer han:
O Gud, som alle Ting formaar,
Forlene Fred til kommende Aar.
Han udgav »Vandre-Bog udi Riim: Indeholdende
Morgen og Aften-Bønner/ med Morgen og Af
ten-Sange Til Hver Dag i Ugen/ Særdelis og
andre adskillige Bønner og Sange/ Paa alle FæstDage/ saa og udi alle haande anliggende at læse
og siunge/ Forfattet og dictet enhver Gudelskende
til Tieniste af Peder Nielsen Kiøge Byefoged udi
Assens/ saa og Herridtz-Skrifver udi Baagvendtz
Herrid udi Fyen.« Kiøb. 1693. Jens Bircherods
approbation er dateret allerede 20. dec. 1691.
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Han har maaske kendt eller dog hørt om Peder
Nielsen Kjøge, idet han slutter med at sige, at
denne »fører sine graa Haar med en retsindig
Gudfrygtigheds Roos til Graven.«
Peder Nielsen skriver forholdsvis letløbende
vers, men viser sig ikke som nogen særlig original
digter. Der er mange efterklange i hans salmer.
Ikke blot er Sthen hans forbillede med hensyn til
at skrive »vandrebog«, men ogsaa under læsnin
gen mindes man om Sthen, ogsaa ofte om Kingo,
især i anslaget til morgen- og aftensangene. Ofte
bæres versene af en betydelig rigdom paa billeder
fra naturen og menneskelivet.
Bogen bestaar af rimede bønner til morgen og
aften, til kirkelige højtidsdage og til forskellige
lejligheder. Til hver bøn er knyttet en eller flere
sange, hvoraf følgende blev optaget i Johannes
Laverentsens »En Ny og Fuldkommen Dansk
Psalme-Boog, indeholdende 1010 Psalmer«, Kiøb.
1709, for nemheds skyld kaldet »Tusind og ti«:
Til skriftemaal:
O Gud, jeg kommer nu til dig
Du store Gud, jeg takker dig.
Julesalme:
Gud ville vi nu prise.
Paa Hellig tre kongers dag:
De hellig tre Konger lystig og glad.
Langfredag:
Kom hid, o Christen bange.
O mildeste Jesu, min Glæde og Del.
Pinse:
Christus Guds Søn, vor Frelsermand.
Bod og syndsforladelse:
Hold op at straffe, store Gud.
Frelse fra fristelse:
Jeg takker dig, o Frelser stærke.
»Udi adskillige Anliggende«:
Hvorfor skal jeg med Sorrig mig saa græmme.
Vær trøstig kun og ei forsage.
Min Gud og Herre mild og blid.
Af denne Verdens dybe Dal.
Den nævnte julesalme »Gud ville vi nu prise«,
BH II,72i, regner Rudelbach (s. 342-3) til »det
Bedste og Fuldendteste, den Danske Psalme-Literatur har at fremvise«; det er en overdrivelse.
Den eneste af disse sange, som gik videre til de
autoriserede salmebøger, er »De hellig tre kon
ger«, se 1,135 som Paa en ret indtagende maade
forvalter en arv baade fra folkevisen og fra ældre
salmesang. Den blev betragtet som anonym i de
ældre salmebøger, indtil Skaar fastslog, hvem for
fatteren var. I Norge kom den med i Hauges ud
kast, men ikke i salmebogen.
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Ehrencron-Muller IV, 417-18. Bjørn Kornerup i
DBL XII, 503-4. Kirkehist. Saml. 3, II, 760-63;
3, III, 472-73. Gustav Ludvig Wad: »Fra Fyens
Fortid«, II, 1916, s. 459-68; III, 1920, 393-94.
De hellig tre konger saa hjertensglad.
P 39. R 150. N 582. KH 158. D 115.
KLEPPER, JOCHEN. Se V^-siy.

KLOPSTOCK, FRIEDRICH GOTTLIEB
F. G. Klopstock blev født 2. juli 1724 i Quedlinburg. Hans fader var brandenburgisk embeds
mand, men i høj grad en sværmerisk natur, som
maaske har paavirket sønnen. Denne gik først i
gymnasiet der i byen, men kom 1739-45 paa den
i sin tid berømte læreanstalt »Schulpforte«, hvor
han blev grebet af digtekunsten, især af Miltons
»Paradise lost«, og begyndte at drømme om »Der
Messias«. Han ventede gennem dette værk at
blive Tysklands Homer og skrev paa væggen:
»Mig vil efterverdenen skrive ind i sine bøger«.
Men denne selvfølelse, siger Koch, blev dog dæm
pet af hans gudsfrygt. Han var dybt grebet af sin
bibellæsning, og hans religiøsitet samlede sig til
en ophøjet forestilling om storheden, herligheden
og kærligheden hos Messias, og hos mennesket en
inderlig følelse af genkærlighed og taknemlighed.
Han fandt imidlertid ikke noget versemaal, som
kunde rumme disse følelser, som da foreløbig blev
nedskrevet paa prosa.
1745 drog han til universitetet i Jena for at stu
dere teologi, men det raa studenterliv i byen pas
sede ham ikke, og i foraaret 1746 rejste han til
Leipzig, hvor han fandt bedre selskab. Han boede
sammen med sin slægtning J. C. Schmidt, og i
værelset ved siden af, kun adskilt ved en tynd
bræddevæg, boede J. A. Cramer (s.d.). I en kuf
fert med vasketøj fandt Schmidt begyndelsen til
Klopstocks Messiade, som nu var omskrevet på
hexameter. Trods vennens protester læste
Schmidt det for Cramer, som opfordrede Klop
stock til at træde ind i den kreds af unge digtere,
som udgav »Bremer Beitråge« (se V,29g), og her
udkom da 1748 de tre første sange af »Der Mes
sias«, som med et slag gjorde Klopstock berømt.
Det greb saa dybt ind i samtiden, at præster skrev
deres prædiken paa hexametre.
Da vennerne paa den tid rejste fra Leipzig, og
da Klopstock var blevet dybt forelsket i sin vens
søster, den skønne og aandrige Marie Sophie
Schmidt, tog han en plads som huslærer i Langensalza for at være sammen med hende. Under
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navnet Fanny møder man hende i hans oder. Da
det ikke lykkedes at vinde hendes genkærlighed,
blev stillingen vanskelig, og han tog 1750 mod en
indbydelse fra digteren Johann Jakob Bodner i
Ziirich, hvor man paa den ene side feterede ham,
paa den anden side var lidt skuffet over at møde
en ung, munter mand, hvor man havde tænkt sig
en helgen. Han modtog her J. H. E. Bernstorffs
indbydelse til at komme til Danmark. Her fik han
en digtergage på 400 rdl., og kongen gav ham
bopæl paa Fredensborg, for at han kunde fort
sætte »Messias« uden forstyrrelser. Om opholdet
her vidner hans oder »An Bemstorff und
Moltke«, »Friedensburg«, »Die Konigin Luise« (i
anledning af dronningens død) og »Friedrich der
Fiinfte« (som Gud over kongerne fra den høje
Olymp saa med et indviende blik, da han blev
født: han vil blive en menneskeven og fædrelan
dets fader).
Paa vejen fra Ziirich til Danmark gjorde Klop
stock et ophold i Hamburg, hvor han traf en
anden beundrer af »Messias«, købmandsdatteren
Margaretha (Meta) Moller, født 16. marts 1728.
Det gik mærkeligt til. Hos en veninde havde hun
set nogle papilotter af trykt papir. Hun tog en af
dem og begyndte at læse og udbrød: »Men hvad
er det?«, »Det er noget dumt tøj, som ingen kan
forstaa«, svarede veninden. Men Meta forstod
det. Det var »Der Messias«. Hun fik forfatterens
navn at vide, købte bogen og slugte den, læste i
den nat og dag, og ved en venindes hjælp sørgede
hun for, at Klopstock fik familiens adresse, da
han kom til Hamburg. Han benyttede sig af adres
sen, gjorde visit og blev forelsket, og inden han
kom til Storebælt havde han skrevet tre breve til
hende.
De blev gift 10. juni 1754 og rejste til Quedlinburg for at hilse paa hans forældre, men der blev
han syg, og de maatte blive der hele sommeren.
1755 var de første ti sange af »Messias« færdige;
de blev udgivet paa Frederik Vs bekostning. 1758
rejste Meta til Hamburg for at føde i sit hjem, og
der døde hun 28. nov. efter at have født en søn.
Det kan næppe være rigtigt, at Klopstock i den
anledning skrev sin berømte salme »Auferstehn«,
da den udkom i første del af hans »Geistliche Li
eder« samme aar, se V,305. Men tabet af Meta
og sorgen over, at han ikke havde været tilstede
ved hendes dødsleje, var maaske skyld i, at han i
de følgende aar ikke opholdt sig i Danmark, men
flere forskellige steder i Tyskland. 1764 vendte
han dog tilbage, blev udnævnt til legationsraad,
men hans arbejde i disse aar drejede sig mest om
den tyske oldtid.
Efter Frederik Vs død og Bernstorffs fald rejste
27
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han til Tyskland. Han havde endnu mange om
skiftelser tilbage, men han boede dog mest i
Hamburg, hædret som en digterkonge. Han
havde stadig pension fra den danske stat og fra
markgreven i Baden, hos hvem han havde op
holdt sig et halvt aars tid. Hans »Messias« var en
delig færdig 1773. Hans talrige andre værker til
hører litteraturhistorien.
Det som her har interesse, er hans »Geistliche
Lieder«, hvis første del udkom 1758, ikke blot
fordi de blev til her i Danmark, men fordi de
kom til at gøre epoke i salmehistorien. En af hans
biografer siger: To naadegaver har Gud givet os,
Die eine, dass er uns den Weg zum Himmel
wies,
die andre, dass er ihn von Klopstock singen
liess.
Koch siger, at mens Gellert forstandigt søgte at
overbevise »forstanden« om indholdet af den bi
belske tro, varme hjertet og forædle sindet, søgte
Klopstock med fantasi, begejstring og medrivende
patos at deklamere enhver tvivl bort. Klopstock
siger selv, at salmer frem for alt skal bevæge hjer
terne. Næsten alle mennesker er mere anlagt for
følelser end for dybsindig eftertanke. Salmer skal
mere være tilbedelse end betragtning, mere takkesang end klagesang.
»Geistliche Lieder. Erster Theil« udkom 1758 i
København (hos Pelt) og Leipzig. Her er 39 ori
ginale salmer og 29 »veranderte Lieder«. De
havde en dobbelt virkning. Hans højt svungne stil
blev efterlignet, her i Danmark f. eks. af Birgitte
Boye, og man ser nogle af følgerne i Guldbergs
salmebog. Og videre gav han et eksempel paa, at
de gamle salmer kunde ændres. Han delte deres
tro, men vilde forbedre sprog, stil og metrik og
uvilkaarligt sætte sin egen patos i stedet. Men
dermed satte han en lavine i gang, og snart var
det et princip, at alle salmer skulde ændres i ti
dens stil og skrues ned til rationalismens lavmaal
af kristen tro, og salmesangen saavel i Tyskland
som Danmark gik ind i en næsten hundredaarig
periode, der baade var svag i troen og mat i poe
sien.
Anden del af »Geistliche Lieder« udkom i 1769,
ogsaa hos Pelt. Her rakte to tider hinanden haan
den, da Pelt 1773 ogsaa overtog udgivelsen af
Brorsons »Troens rare Klenodie«. Ialt blev det
for Klopstocks vedkommende til 69 originale sal
mer. Tre af dem blev allerede 1760 optaget i St.
Petri salmebog i København. Længst holdt de sig
vistnok i den salmebog, som afløste Cramers i de
tyske menigheder i Sønderjylland, »Evangelisch-
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lutherisches Gesangbuch der Provinz SchleswigHolstein« 1884. Her findes endnu følgende seks:
Zeige dich uns ohne Hulle.
Begrabt den Leib in seine Gruft.
Wie wird mir dann, o dann mir sein,
Auferstehn, ja auferstehn wirst du.
Ich bin’s voll Zuversicht.
Selig sind des Himmels Erben.
En søndagssalme, to om døden, tre om opstandel
sen og det evige liv. Den sidstnævnte er oversat af
Landstad, »Salig’ er de døde, hine«, som endnu
er bevaret i La rev.
I N og SS er kun bevaret en af Klopstocks
»veranderte Lieder«, som med et andet tysk mel
lemled blev oversat af Wallin og derefter af Wex
els til dansk-norsk. Wallins tekst er bevaret i
Sv.587. Den danske »Vaagner op, en stemme
byder« blev udeladt i D, men bevaret i Norge.
Koch VI, 212-13, 322-34. »Klopstock und seine
Freunde«, hrsg. v. Klamer-Schmidt 1810. Morikofer: »Klopstock in Ziirichen 1851. Muncker: »Klop
stock, Geschichte seines Lebens und seine Schriften« 1888. »Gesammelte Schriften«, X, v. D. F.
Strauss. F. Rønning: »Rationalismens Tidsalder«
I, 1886, s. 139 ff. Nelle 252. Paul Gabriel 188 ff.
Vaagner op, en stemme byder.
R 261. N 573. La rev 89.
Salig er de døde, hine.
La 632. La rev 746.

KNAK, GUSTAV FRIEDRICH LUDWIG
Gustav Knak blev født i Berlin 12. juli 1806. Da
hans fader justitskommissarius Christian Frie
drich Ludwig Knak døde 1819, blev han sendt til
sin morbroder, provst Straube i Mittemvalde
(Paul Gerhardts gamle by), hvor han blev konfir
meret og fik nogen privatundervisning. Her fik
han tillige en ven for livet i fætteren Carl
Straube. De kom siden sammen til Friedrich-Wilhelm-gymnasiet i Berlin og begyndte begge deres
teologiske studium ved universitetet sammesteds
1826. Der oplevede de ogsaa begge i samme time
en pludselig omvendelse 1829. De havde købt bil
letter til operaen, de var begge musikalske, og
derefter kom de til at tale om operaen med en
tredje teologisk student, som de mødte. Han gik
aldrig paa operaen, for naar han om kort tid
skulde være præst og prædike, at folk ikke skulde
elske verden og de ting, som er i verden, kunde
han næppe vente nogen velsignelse deraf, hvis
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folk saa, at han selv elskede verden. Det var al
drig faldet dem ind. I dybe tanker gik de hjem og
gik hver til sit, men mødtes igen et øjeblik senere,
og da havde de begge givet Gud det løfte, at de
vilde leve deres liv løst fra verden og kun bundet
til ham.
I Berlin sluttede de sig til en kreds af vakte,
som samledes i baron v. Kottwitz’ hus. Carl
Straube blev senere præst i Werder ved Jiiterbog.
hvor han stiftede et bibelselskab og udgav den
Werder’ske bibelkalender; senere blev han præst i
Folkenhagen i Mark Brandenburg. Inspireret af
en rejse i Sachsisk Schweiz 1842 file han den tan
ke at udgive en samling kristelige sange og salmer,
som med udgangspunkt i naturen førte tanken
frem til bibelens treenige Gud. Denne »Reisepsalter« oplevede paa 40 aar 52 oplag.
Efter sin eksamen kom Knak i efteraaret 1829
til Konigs-Wusterhausen, hvor han blev lærer ved
en lille privatskole. Her vakte han de brave bor
geres forbavselse, fordi han hellere vilde holde bi
beltime med nogle haandværkssvende end at sam
les med dem om aftenen ved et glas øl paa kroen.
Da koleraen gæstede byen, var alle ivrige til at
oprette et nødlazaret, men da ingen turde pleje
de syge, meldte Knak sig sammen med en karet
mager.
I denne tid begyndte han ogsaa at arbejde paa
den store »Geistlicher Liederschatz«. Berliner-sal
mebogen af 1829 var just udkommet, men den
vakte kreds i Berlin savnede i den mange kendte
salmer, og andre var beklageligt ændrede. Nogle
faa venner med E. C. G. Langbecker og forlægge
ren Samuel Elsner i spidsen tog da fat paa at
samle og udgive noget bedre. Det blev til »Geist
licher Liederschatz. Sammlung der vorzuglichsten
geistlichen Lieder fur Kirche, Schule und Haus
und alle Lebensverhåltnisse. Berlin, bei Samuel
Elsner. 1832«. Bogen indeholder 2020 salmer med
en originaltro tekst og med tillæg af korte biogra
fier af salmedigterne. Her findes 11 nye salmer af
Knak, som hen mod slutningen af arbejdet atter
opholdt sig i Berlin; han har ogsaa skrevet det
anonyme forord.
Paa baron v. Kottwitz’ anbefaling blev Knak
1833 sognepræst i Wusterwitz i Bagpommem; der
blev han i 16 aar, der ægtede han Mathilde
Wendt, og der oplevede han en stor vækkelse i
sine sogne. Mere og mere blev han en fremtræ
dende skikkelse i bevægelsen for indre og ydre
mission, som gik haand i haand. Store missionsfe
ster blev brøndpunkter for det aandelige liv.
Knak skulde ofte ud at tale ved saadanne større
møder, og ikke mindst paa de lange vognrejser
digtede han sange og salmer, som var inspireret
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af begivenhederne eller beregnet til anlednin
gerne. Et eksempel derpaa er »Lasst mich gehn«,
se »Lad os ile«, 111,224 ffI februar 1850 blev han Gossners efterfølger
ved Bethlehemskirken i Berlin. I forbindelse med
den store vakte kreds fortsatte han her missionsar
bejdet, bl. a. grundede han en kvindekreds for kinamissionen, som oprettede et optagelseshjem,
»Bethesda« i Hongkong for forældreløse børn.
Indtægten af Julie Hausmanns (s. d.) sange,
»Maiblumen«, som Knak udgav 1862, gik til det
te hjem.
Selv skrev han mange missionssange og salmer.
Allerede 1829 udgav han den første samling:
»Simon Johanna, hast du mich lieb?« Heri var
der 31 sange og 50 sonetter. Carl Straube havde
sat melodi til 6 af sangene.
En ny udgave af »Simon Johanna« fik titlen
»Zionsharfe, geistliche Lieder und Sonette«, Ber
lin 1840. Et forøget oplag heraf udkom 1843, og
endelig kom 1849 et tillæg dertil under titlen
»Liebe um Liebe«, Werder 1849. Heri findes to
af hans mest kendte sange, »Lasst mich gehn« og
en afskedssang, som oprindelig var digtet til Carl
Straube, »Zieh in Frieden deine Pfade«; den blev
siden ændret til »Zieht in Frieden eure Pfade«
og meget brugt ved missionærudsendelser.
Knak døde 27. juli 1878 paa en rejse til
Diinnow. Nelle karakteriserer ham som en Johannesnatur med rige gaver, dyb enfold og bræn
dende Jesuskærlighed.
Koch VII, 39, 194-97.
127-129. Nelle 276-77.

Petrich I, 180-84; H,

Lad os ile.
N 601. D 647.

KNAPP, ALBERT
Albert Knapp blev født i Tubingen 25. juli 1798
og hører i det hele hjemme i Wiirtemberg. Hans
fader var advokat ved hofretten. Moderen var i
slægt med digteren Ludwig Uhland. Han kom til
at tilbringe sine drengeaar i Alpirsbach ved
Schwartzwald, hvor faderen i en halv snes aar var
amtmand. 1811 kom han tilbage til Tubingen, og
1814 begyndte han sin uddannelse ved det teolo
giske seminar i Maulbronn, og fra 1816 fortsatte
han den i Tubingen som alumne i »Stiftet«, hvor
fra han nær var blevet bortvist paa grund af dis
ciplinære vanskeligheder, men han blev reddet af
manuduktøren K. A. Osiander, som siden ved sin
grav fik den ros, at han havde betragtet hele ver
27*

den og hvert enkelt menneske med en forhaabningsfuld kærlighed, altsaa ogsaa Knapp.
Denne havde tidligt været grebet af Klopstocks
oder, men i Tubingen blev Goethe og Shakespe
are hans yndlingsdigtere. Samtidig tog han del i
datidens nationale burschenschafts-bevægelse.
Han var religiøst betaget af naturen som i Alpirs
bach havde paavirket ham uforglemmeligt.
Da han havde fuldført sine teologiske studier,
blev han 1820 vikar i Feuerbach ved Stuttgart,
hvor han fik en problemfyldt tid, men blev hjul
pet af præsten Ludwig Hofacker, som i sin væk
kelses første kærlighed prædikede i Stuttgart.
Han sendte en dag et brev og en bog af Martin
Boos til Knapp; paa en stille formiddag saa
denne pludselig ned i sin egen fordærvelse og op
mod Guds naade og majestæt. Det var indlednin
gen til et nyt liv, som ganske vist begyndte med
anstrengelser for at gøre sig fortjent til Guds
naade. Skønt han elskede musik, gav han sit kla
ver bort, og 19. dec. 1821 brændte han de to bind
digte, som han allerede havde skrevet, »fordi de
dels var imod Jesus, dels ikke for ham, og i hvert
fald kun poetisk fromme ... I ovnen flammede
de op, - og borte er den hedenske digterberøm
melse; det gør stadig lidt ondt, men jeg maa hen
give alt for at vinde ham«. Hofacker hjalp ham
dog videre frem til den trosvished, som lyser ud
af hans salmer, se f. eks. »Eet jeg ønsker frem for
alt hernede«, 1,318 ff, som dog er blevet til under
en anfægtelse, der kom af, at han stillede urime
lige krav til sin prædiken. Den er digtet i Gaisburg, hvor han 1821 var blevet vikar.
1825 blev han sognepræst i Sulz ved Neckar og
1831 i Kirchheim. 1836 kom han til Stuttgart,
hvor han blev resten af livet. Først var han dia
kon ved Hospitalskirken, 1837 kom han til Stifts
kirken, og endelig 1845 blev han sognepræst ved
St. Leonhardskirken, hvor han samlede en stor
menighed og prædikede kraftigt om den frie
naade, efter at han med møje havde lært at løs
rive sig fra sit manuskript og tale frit.
Han var gift tre gange. 1828 ægtede han Chri
stiane von Beulwitz, som efter et aars forløb blev
syg, men endnu levede nogle aar. 1836 giftede
han sig med Emilie Osiander, født Hofmann,
enken efter hans ven fra Tiibingen. Da hun plud
selig døde 1849 fra en stor børneflok, giftede han
sig paany 1850 med Minette Lerche, som var læ
rerinde ved Brødremenigheden i Gnadau.
1857 mistede han en haabefuld søn, Paul Step
han, som døde af nervefeber; det svækkede hans
helbred. 1858 besvimede han foran alteret, og
siden hvilede der altid et tryk over ham paa præ
dikestolen. Han fik sin søn Joseph, som siden
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skrev hans biografi, til hjælpepræst, men maatte
dog 1862 tage afsked med sin cmbedsgeming.
Kort derefter fik han en heftig hjertesygdom, og
efter et aars lidelser døde han 18. juni 1864.
Som digter var Knapp dybt grebet af den ro
mantiske bjergnatur, hvor han elskede at færdes,
men han forstod, at naturen kan visne, at menne
skelivet er flygtigt, men højt over begge staar
Gudsordet evig ungt. Tonen og sproget i hans
digte er ofte pietistisk, men livsanskuelsen ikke.
Hele verden tilhører den kristne, og han kan
finde Guds spor overalt. Herom sang han med en
rigdom af følelse, fantasi og refleksion, idet han
samtidig lagde stærk vægt paa den skønne og
glatte form. Dette forsøg paa at omfatte verdens
altet i kristelig poesi har man kaldt en litterærhi
storisk bedrift af stor betydning. Men han produ
cerede for meget, ikke mindre end 1200 digte, og
udgav for meget, saa der kom alligevel noget ens
tonigt over hans arbejder. De vigtigste er
1. »Christliche Gedichte«, 2 bind, Basel 1829.
De blev udgivet af Knapps venner, efter at de
havde lagt stærkt pres paa ham for at faa lov til
det. Samlingen indeholder 156 numre, delt i fem
afdelinger. I anden afdeling , blandede digte og
sange, findes »Eines wiinsch ich mir vor allem
Andem«, 1,318 ff, og i fjerde afdeling, der inde
holder 21 missionssange, findes »Einer ist’s, an
dem wir hangen«, se »Een alene har vort hjerte«,
1,313 ff. En af disse missionssalmer, »Hier stehen
wir von nah und fem«, har Jac. Chr. Lindberg op
taget paa tysk i »Zions Harpe« 1831.
Ikke saa faa af salmerne i disse to indholdsrige
bind gik ind i de tyske salmebøger, og med Søn
derjylland som mellemled er de to gaaet ind i D,
desværre ikke i helt gode oversættelser.
2. »Neuere Gedichte«, 2 bd., Basel 1834.
3. »Gedichte. Neueste Folge«, Stuttg.u.Tiib.
Disse tre samlinger kan betragtes som et samlet
værk paa 5 bd., som indeholder op mod 700
digte, sange og salmer.
4. »Gedichte«, Stuttg. 1854. Væsentlig et ud
valg af de foregaaende, dog en del nye salmer.
5. »Herbstbliithen«, Stuttg. 1859. 214 nye
(efter 1854) digte, delt i fem bøger; i fjerde bog,
»Lieder der Sehnsucht«, er der en cyclus paa 55
digte, som er viet den afdøde søn Paul Stephan.
Foruden disse digtsamlinger maa nævnes to ar
bejder af en særlig art. »Christoterpe. Ein Taschenbuch fur christliche Leser«. Denne lomme
bog udkom aarligt 1833-53. Den havde til hensigt
at styrke og udbrede den evangeliske tro, bringe
bibelsk kristendom til dannede læsere. Den fik en
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fin position i datidens litteratur og blev et forum
for tidens kristelige digtere. Her har Knapp selv
bidraget med 90 salmer og 20 oversættelser.
Det største arbejde er »Evangelischer Lieder
schatz fiir Kirche und Haus. Eine Sammlung
geistlicher Lieder aus allen christlichen Jahrhunderten, gesammelt und nach den Bediirfnissen
unserer Zeit bearbeitet von M. Albert Knapp«,
I-II, Stuttg.u.Tiib. 1837. Allerede i Sulz og især i
Kirchheim gennemgik han kritisk ca. 90.000 sal
mer, hvoraf han udvalgte 3590, ikke alene af hi
storiske grunde, men for at gøre dem brugbare i
kirke og hjem. Med glad frimodighed, som han
selv bekender, gik han løs paa teksterne og om
digtede dem efter sin egen og tidens smag. Naar
han ogsaa ændrede salmernes begyndelse, bidrog
han særligt til forvirringen. Men meget fortjenstfuldt var det, at han ledsagede det store salmeud
valg med biografier af de 460 digtere, hvorved
han drog mange hidtil ubemærkede frem i lyset.
Værket blev trykt i 10.000 ekspl., og da de var
udsolgt, fulgte et tillæg, »Christlieder«, 1841,
med 250 salmer.
Andet oplag af det store værk udkom 1850.
Det var skaaret ned til 3067 numre, og Knapp
var mere moderat med hensyn til tekstændringer.
Tredje oplag kom 1865 med 3130 salmer; her var
ikke rørt mere ved teksterne, men der var udskif
tet en del salmer og optaget flere nye. Af Knapp
selv var der 220 salmer, hvoraf 86 var nye. Koch
kalder dette det mest betydelige og storslaaede
salmeværk, som den tyske evangeliske kirke ejer.
Knapp selv lavede til praktisk brug et uddrag paa
730 salmer, »Evangelisches Gesangbuch«, 1855.
I den nye tyske salmebog er af Knapp kun op
taget missionssalmen »Einer ists, an dem wir han
gen«, men i andre tilfælde har man benyttet hans
omdigtning, saaledes i K. F. Hartmanns »Endlich
bricht der heisse Tiegel«, eller hans tilføjelser,
saaledes v. 9 i Bogatzkys »Wach auf, du Geist
der ersten Zeugen« og v. 3 i Albers bordbøn:
»Wir danken Gott fiir seine Gaben«.
Koch VII, 42-46; 213-231. Fischer II, 450.
Kulp 112. Handbuch 280-81. Nelle 268-72.
Joseph Knapp: »Albert Knapp, Lebensbild«, 1897.
Martin Knapp: »Alb. Knapp als Dich ter und
Schriftsteller«, 1912.
Knapps salmer i salmebøgerne:
Een for Alle har vort Hjærte (A. Hauge).
100 Missions-Psalmer 1852. Harpen 1863.
Jesus have skal vort Hjerte.
Hauge 582.
Een alene har vort Hjerte.
N 250. D 321.

4U

KNUDSEN, JAKOB

Eet jeg ønsker frem for alt hernede (Vilh. Gre
gersen)
N in. D 158.
Udenfor de autoriserede salmebøger:
Du, som naadig steeg herned (Hauge)
(Du der einst von deinen Holm (?))
100 Missions-Psalmer. Harpen 1863.
Fra nær og fjern vi komne er (?)
(Hier stehen wir, von nah und fem)
Rynning nævner som oversætter J. Lindberg i
»Zions Harpe« 1831, men der findes kun den
tyske tekst.
Gud Fader vor i Himmerig (Hauge)
(Gott Vater, aller Dinge Grund)
100 Missions-Psalmer 1852.
Mægtig Vinden suser (Hauge)
(Gottes Winde wehen)
100 Missions-Psalmer 1852.
O Jesu! du er kommen (Flauge)
(Der du zum Heil erschienen)
100 Missions-Psalmer 1852, Harpen 1863.

til dansk i Mokkes Haandbog 1639, se nærmere
under »Mig hjertelig nu længes«, III, 320 ff. Den
er siden bearbejdet paa mange maader, ofte delt i
to, og optræder derfor med mange forskellige be
gyndelser i salmebøgerne. Men nu er den udeladt
baade i Tyskland og Danmark.
Koch II, 271-72.
814.

Kulp 313.

Wackemagel I,

Hjertelig jeg nu længes. Moltke 1639.
Hjertelig mig nu længes. K. P 474.
Mig hjerteligen længes. Æ 379.
Jeg hjertelig nu længes. MB 615. N 517.
Du ser, o Gud, min længsel. E 406. MB 631.
Ret inderlig jeg længes. R 557.
Snart døden mig adskiller. R 558. KH 653.
Mig hjertelig nu længes. RT2, 988. KH 637.
La 618. Hauge 386.
Nu hjertelig jeg lenges. La rev 729.
Nynorsk 876.
Du sorrigfulde enke. Hauge 563. (RT2, 988 og
KH 637, v. 7-8).

KNOLL, CHRISTOPH
Christoph Knoli blev født 1563 i Bunzlau am
Bober (Schlesien), hvor hans fader var skomager
mester. Allerede paa skolen i Bunzlau blev han af
rektor Helwig indført i astronomiens begyndelses
grunde, og derefter blev han paa skolen i Gorlitz i
aarene 1582-83 undervist saa grundigt i matema
tik og astronomi af den berømte matematiker
Barth. Scultetus, at han senere i livet stadig ar
bejdede med astronomiske spørgsmaal. 1619
udgav han i Liegnitz en evighedskalender i tryk
ken.
Fra Gorlitz rejste han 1584 til universitetet i
Wittenberg for at studere teologi, og da han
havde endt sine studier, kom han 1586 til Sprottau am Bober som lærer, men 1591 blev han dia
kon og kapellan hos Martin Moller, som her var
præst. De arbejdede trofast sammen i ni aar, til
Moller blev forflyttet til Gorlitz. Knoli blev i
Sprottau til sin død 1621.
Under den forfærdelige pest i 1599 skrev han
for at trøste de syge og døende »Trostbiichlein
oder Praxi articulorum de resurrectione camis et
vita aetema«. Som et tillæg til denne bog fulgte
to trøstesalmer. Den ene »Im Leben und im Sterben« kendes ikke, og vi har kun andenhaands vid
nesbyrd om, at den har eksisteret. Til gengæld er
den anden, »Hertzlich thut mich verlangen«,
meget berømt og har faaet stor udbredelse og be
tydning. Det er en »Trostgesang, wie ein Christ in
Sterbensnoth sich trosten soli«. Den blev oversat
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Jakob Knudsen blev født 14. sept. 1858 i Rød
ding, hvor hans fader Jens Lassen Knudsen
(1819-86) var højskolelærer. Da denne i sin ung
dom havde været i Forballum i Vestslesvig for at
lære landbrug hos sin ældre broder Knud Lausten
Knudsen, var han i dennes hjem blevet stærkt
paavirket af den unge huslærer Christen Kold.
Han forlod da landbruget, som han ikke egnede
sig til, kom paa seminarium hos Ludvig Chr.
Muller i Snedsted og senere til København, hvor
han 1851 blev teologisk kandidat. 1852-62 var
han lærer paa Rødding højskole, som hans broder
Knud havde været med til at stifte.
Han blev gift i Vesterborg 1853 med Nanna
Maria Frederikke Boisen (1824-1900), sønnedat
ter af biskop P. O. Boisen og broderdatter til
Grundtvigs svigersøn P. O. Boisen. Jakob var
deres næstældste barn. Dette møde mellem
Knudsen-slægten og Boisen-slægten har Jakob
Knudsen skildret i »To Slægter«.
Da Kold 1862 byggede ny skole i Dalum,
sendte han bud efter Jens Lassen Knudsen, der
kom med hustru og børn, uden betingelser, og
kun fik løn efter kassens tilstand. Det gik ikke
længe med en hel familie, om den end var nok
saa nøjsom, og 1864 søgte Jens Lassen præsteem
bede og kom til Aggersborg ved Limfjorden.
Det blev Jakobs egentlige barndomshjem. Her
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var den natur, han kom til at elske, og de menne
1879 var han blevet forlovet, og 22. aug. 1883
sketyper, han forstod og skildrede. Her fortsatte gift med Frederikke Plockross, født 20. febr. 1861
faderen sin lærergerning for sin voksende børne paa Frederiksberg, død 25. marts 1916, datter af
flok. De kom til at leve med bibelhistorien og fuldmægtig, senere overretssagfører Harald Chri
danmarkshistorien som den for dem aktuelle vir stian Plockross og Marie Christine Krarup. Men
kelighed og i en ubetinget lydighed mod faderen,
det holdt kun en halv snes aar. Vald. Brikker
som de elskede, maaske netop for hans alvorlige
siger, at Jakob Knudsen »havde ved sin side en
og kærlige absolutisme. Danskhed og streng kone, som man ikke kunde andet end holde af og
grundtvigsk kristendom hos faderen, det samme i beundre: så ærlig og retlinet, så forstandig og
mildere og personlig skikkelse hos moderen, blev brav helt igennem og et meget fint menneske.
den lykkelige og rige »hjemlighed«, som Jakob
Men man behøvede ikke megen skarpsynethed for
voksede op i og siden fandt tilbage til. En gen at forstå, det var en besynderlig misforståelse der
spejling af forholdet til faderen finder vi i hans havde bragt de to sammen.« Nogen tid efter at de
lutherbog »Angst« (1912) og »Mod« (1914).
var kommet til Mellerup blev de enige om at skil
Træk af hans personlige udvikling bort fra og til les. I marts 1893 meddelte de det til menigheden,
bage til dette livsgrundlag findes i dobbeltroma som holdt af dem begge og sørgede over det, men
nen »Gjæring-Afklaring« 1902.
forstod nødvendigheden.
1872 flyttede faderen til Lejrskov og Jordrup
Jens Bek døde kort efter, og Jakob Knudsen
ved Kolding, hvor han døde 1886. Nanna overle hjalp hans enke med at føre højskolen videre. Tre
vede ham til 1900. Her begyndte Jakob paa land aar senere, 17. nov. 1896, giftede han sig med den
bruget, som han ikke duede til, og fik lov at unge Helga Bek, født 17. aug. 1877, datter af høj
komme paa Askov højskole 1873, og fra 1874 f°r'
skoleforstander Jens Bek, (1844-93) °g Marie
beredte faderen ham til optagelse paa R. Møllers Sofie Høegh (1843-1931). Brikker viede dem i
artiumskursus i København, hvor han kom ind præstegaardens dagligstue. Det voldte forargelse,
1875 og hvorfra han 1877 blev student. Allerede i
baade i menigheden og i grundtvigske kredse ud
kursustiden skrev han den morsomme »oversæt over landet, og Jakob Knudsen følte sig nødsaget
telse« paa hanherredmaal af Cicero: »Den først’
til at tage sin afsked.
af de catilinarisk Tåler«, 1887 udgivet under
Han bosatte sig 1897 i Randers og fik i de føl
pseudonymet »Jakob«.
gende aar en kummerlig tilværelse som omrej
I et befrugtende samliv med grundtvigske stu sende foredragsholder og oplæser, hvorom man
denterkammerater, især hans modsætning Holger kan læse, f. eks. i »Bortliciteret« og andre fortæl
Begtrup, blev han mere klar over sin tunge arv af linger i »Jyder« I-II, 1915-17. Dette rejseliv
vestslesvigsk bondesind, der følte sig draget af ti svækkede hans helbred. Men efterhaanden slog
dens naturalisme. Han studerede pligtskyldigst te hans forfatterskab saadan igennem, at han kunde
ologi, som ikke gjorde noget dybt indtryk paa leve af det. 1901 flyttede han til Glostrup, 1904
ham; det gjorde Rasmus Nielsens »aandsvirkelig til Nyhusene ved Hillerød, 1909 til Birkerød, hvor
hed« heller ikke. Da han 1881 var blevet teolo han blev til sin død 21. jan. 1917.
gisk kandidat, begyndte han at studere filosofi,
De værste kampe maatte han udstaa med sig
som han hele tiden havde haft lyst til, men det
selv. Efter sin eksamen, ogsaa i askovtiden,
gik i stykker for ham; flere gange havde han
maatte han gennem en dyb krise, som dog endte
været i svære kriser.
med, at han fandt tilbage til det gudsforhold, som
I efteraaret t88r blev han lærer paa Askov høj han et sted kalder »kristenhjemligheden«. Under
skole, hvor han underviste i dansk og engelsk. Her tiden følte han hos Gud den fred, som overgaar
fortsattes venskabet med Begtrup, da han blev
al forstand, undertiden får en »storm over sjælen,
lærer der. Han blev ogsaa ven med den stridige
og han stod uden læ«. Han skrev 1890 et lille fød
Valdemar Brikker, som var blevet frimenigheds selsdagsdigt til Nutzhom, som han priste, fordi
præst i Aagaard. Men hverken dette venskab eller han passede. »Kun de, som passer, kan Prøven
Knudsens indflydelse paa eleverne passede for bestaa«. Hans moders slægt var »nem«, en Boisen
stander Ludvig Schrøder. Alt syntes dog at blive
passede ogsaa. Men selv havde han sin faders
godt, da Jakob Knudsen 1890 blev præst for den
vestslesvigske tunghed og dertil en selvransagende
nyoprettede valgmenighed i Mellerup, anbefalet samvittighed. Han havde en hedensk trang til
af højskoleforstander Jens Bek og Anders Thøger- selvudfoldelse, men samtidig en dyb angst for at
sen Grønborg. Med søndagstaler i Askov og det
spilde livet. Han følte sig forpligtet paa det abso
nærliggende Gjesten havde han allerede øvet en
lutte, men indsaa realistisk, at hverken han eller
slags præstevirksomhed.
nogen anden kunde naa det absolutte i denne syn
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dens verden, og han piskede med skorpioner de
hyklere, der overfor Gud eller mennesker lod,
som om de kunde. Paa baggrund af sin egen sjæ
lelige ensomhed elskede han det kristne menig
hedsfællesskab. Og frem for alt var han under
alle kampe saaledes lænket til Gud, at intet
kunde drive ham fra troen.
Han var ikke født med letformende evne, men
blev sent udviklet og frigjort som forfatter. Han
debuterede med et digt om »Bent Kongebroder«
1884. Efter en englandsrejse 1886 studerede han
CromweU, og 1891 udgav han skuespillet »Cromwells Datter«. 1898 udkom »Et Gjensyn«, som
blev hans gennembrud. I aarene derefter ud
sendte han op mod en snes store boger. Han
havde overvundet sin vanskelighed ved at skrive,
han havde faaet indre sikkerhed efter den sidste
store krise, og han havde støtte i sit nye, lykkelige
ægteskab. »Den gamle Præst« 1899 vakte en ny
storm og en hidsig drøftelse om selvmord og kri
stendom. Hans meget personlige »Gjæring-Afkla
ring« kom 1902 og »To Slægter« 1910. Hans
»Angst« og »Mod« er et Luther-billede med selv
oplevede træk. Problemet om ægteskab og skils
misse tog han op i »For Livets Skyld« 1905 og
»Inger« 1906. Hans kamp mod falsk humanisme
og opdragelse genlyder i »Fremskridt« 1907 og
»Lærer Urup« 1909. Mest helstøbt er »Sind«
1903. Desuden maa nævnes »Rodfæstet« 1911,
»En Ungdom« 1913, det dramatiske digt »Varul
ven« 1908 og det yndefulde og fromme »Jomfru
Maria« 1904. Sammenligner man dette forfatter
skab med hans forkyndelse i »Christelige Fore
drag« 1893, opbyggelige taler fra askovtiden, og
hans »Livsfilosofi« 1908, faar man et stærkt ind
tryk af det helhedssyn, som han vandt gennem
kriser og syntese af indre modsætninger.
En snes aar efter Jakob Knudsens død samlede
Ejnar Thomsen en udgave af hans spredte
»Digte« 1938. Heri findes naturligvis ogsaa de tre
salmer, som er optaget i D. De er alle blevet til i
Mellerup 1890-91.
»Tunge, mørke natteskyer«, se V, 60 ff, er ble
vet til i efteraaret 1890. I kamp med tre fjender,
den sjælelige ensomhed, den sjælelige fortabelse
og den legemlige død klynger den bange sig til
Gud.
Efter mørkesangen kommer lyssangen, »Se, nu
stiger solen af havets skød«, se IV,338 f. Han jub
ler over lyset og livet, men paa baggrund af guds
freden, som har taget ham i beskyttelse mod de
fjender, han før var bange for.
Endelig til høsten 1891 kom »Vi pløjed og vi
saaede, V, 133 ff, der er en oversættelse fra engelsk
af en oversættelse fra tysk af en bearbejdelse af
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en tekst af Mathias Claudius. Han havde truffet
den i England 1886 uden dengang at kende dens
oprindelse, men først nu har han faaet lyst til at
oversætte den.
De to sidstnævnte kom straks med i Mellerupmenighedens salmebog, men nattesangen gemte
han. Sammen med Vald. Brikker udgav han
nemlig 1892 »Salmebog for Kirke og Hjem«
(FK). Grundtvigske forfattere har anket over, at
den officielle salmebog, som blev indført nogle
aar senere (KH), har tilegnet sig dette navn. Det
er snarere omvendt. Forarbejderne til den autori
serede salmebog, KHF 1885 og 1888, havde alle
rede dette navn, og det har Jakob Knudsen og
Brikker benyttet.
Situationen var den, at menigheden i Mellerup
var anerkendt som valgmenighed fra 1890, og
Brikkers frimenighed i Aagaard fik nu endelig
anerkendelse som valgmenighed 1892. Det var
nærliggende at faa salmebogsforholdene i orden.
De grundtvigske fri- og valgmenigheder brugte i
reglen Grundtvigs Festsalmer (enkelte dog R
med tillæg). Til de oprindelige Festsalmer knyt
tede man lokale tillæg. Knudsen og Brikker var
de første, som omordnede det grundtvigske stof
og deraf fra grunden skabte en ny, lokal salmebog
(FK). Senere kom FA, FN og FV. Denne salme
bog blev naturligvis straks indført i Mellerup og
Aagaard, men efterhaanden ogsaa i en del af de
sønderjyske frimenigheder som tillæg til N, og
det betød i praksis, at man mest brugte tillæget.
Med denne salmebog i haanden gik Jakob Knud
sen op og ned ad kirkegulvet i Mellerup og sang
for med sin smukke stemme. Saadan huskede de
ham helst, da han var rejst, især naar han sang
»Se, nu stiger solen«. Se ogsaa om Jakob Knud
sen som forsanger i kirken, V,349,sp. 1.
Men han har skrevet andre salmer end disse.
Han har selv sat melodi til »Jul er kommen med
Klokkeklang«, Højskolebladet 21. dec. 1888, og
»Det er Jul paa Jord«, Højskbl. 20. dec. 1895.
Noget tungere er »Udad vi søgte efter Lykke«
(de følgende vers begynder: Op ad vi søgte, Ind
ad vi søgte, Livet vi søgte), Højskbl. 22. sept.
1893, skrevet til en melodi af Beethoven. Endelig
en oversættelse fra engelsk, »Sjæle, som af Synde
sorgen«, Højskbl. 9. sept. 1892. Nævnes kan ogsaa
hans sang ved Roskilde Højskoles indvielse 1907,
Højskbl. 3. maj 1907. Men af salmerne kommer
ingen paa højde med de tre, som er optaget i D.
Ejnar Thomsen i DBL XII, 599-605. Samme:
»Skribenter og Salmister«, 1957, 47-59. Samme:
»Jakob Knudsen«, 1932 (Grundrids af folkelig
Universitetsundervisning). Jakob Knudsen: »Dig
te«, 1938. Vald. Briicker: »Mit Livs vej«, II, 1926,
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266-71, 301-07 m. fl. Holger Begtrup: »Jakob
Knudsen«, 1918. Carl Roos: »Jakob Knudsen. En
Aandspersonlighed«, 1918. Samme: »Jakob Knud
sen. Et forfatterskab«, 1954. Svend Norrild: »Ja
kob Knudsen«, 1935. Aug. F. Schmidt: »Jakob
Knudsen«, 1936. Edith Ortmann-Nielsen: »Biblio
grafi«, 1933 (i slutningen af 2. udg. af »Kristelige
Foredrag«, 1933). Harald Nielsen: »Moderne Lit
teratur«, 1904, 163-209. Helge Rode: »Det sjæ
lelige Gennembrud«, 1928, 141-45. Richardt Gandrup: »Døgnet og Tiden«, 1926, 34-50. Geismar I,
20 ff, II, 146 ff. Samme: »Nogle Digterprofiler«,
1906, 158-74.
Se, nu stiger solen af havets skød. D 700.
Tunge, mørke natteskyer. D 729.
Vi pløjed og vi saaede. SS 806. D 678.

KNUDSEN, THOMAS
Hans Thomissøn skriver 1569 om arbejdet med at
forbedre den danske salmebog: »Oc der til hialp
mig da min kiere Fader Mester Thomas
Knudsøn/ som vdi 44. Aar haffuer predicket/ oc
endnu i sit 66. Aar/ predicker/ Gud ske loff/ lesu
Christi rene Euangelium vdi Hygom ved Ribe«.
Af dette paalidelige sønlige vidnesbyrd kan vi
slutte, at Thomas Knudsen maa være født o.
1503, at han siden 1525 har været præst og luthe
raner og stadig prædiker i Hygum ved Ribe. Han
har vel gaaet i Ribe skole, da han synes at være
rodfæstet i disse egne, og i saa fald har han været
skolekammerat med Peder Palladius, hvis visitatsbog han ejede paa sine gamle dage.
Han var kun 22 aar, da han 1525 blev præst i
Rødding og Skrave, men allerede 1527 flyttede
han til Hygum. Han fik kaldsbrev af ribebispen
Iver Munk, men vi kan ikke deraf slutte, at han
ikke var optaget af Luther. Forholdene var bro
gede og uafklarede.
1528 indkaldte hertug Christian, den senere
Christian III, alle præster i Haderslev len og
Tominglen til et møde i Haderslev, hvor refor
mationen med et slag skulde gennemføres. Forsig
tigt spurgte Thomas Knudsen biskoppen, om de
skulde møde, og Ivar Munk svarede opgivende, at
naar det var kongens (Frederik I) vilje, vilde han
ikke sige imod. Med undtagelse af 2-3 stykker
fulgte alle præsterne hertugens kald, fik et lu
thersk kursus paa præsteskolen og blev stadfæ
stede i deres embeder, hvor de nu skulde holde
dansk gudstjeneste med dansk salmesang. Meget
vigtigt var det, at de skulde gifte sig. Der blev
indsat en provst i hvert herred. Thomas Knudsen
fik to herreder, Frøs og Kalvslund, og synes altsaa
at have været en paalidelig luthersk mand. Da
den tysktalende Jørgen Vandal (Wendt) 1537
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blev biskop i Ribe, maatte Thomas Knudsen
følge ham paa visitatsrejseme som tolk og raadgiver.
1542 blev det ændret med herredsprovsteme,
og Thomas Knudsen drog til Wittenberg for at
lære reformationens hovedmænd at kende. 26. ok
tober skrev han sig ind ved universitetet og 25.
jan. 1543 tog han magistergraden. Da han kom
hjem, blev han kannik ved domkirken i Ribe, og
formodentlig flyttede han ind i den tilhørende
embedsbolig. 1548 blev han forstander for Puggaard med det store jordegods, der var tillagt
skolen. 1558 hører vi ogsaa, at han var kirkeværge
ved domkirken.
Det var almindeligt, at en kannik lod en kapel
lan passe præbendeembedet, hvor et saadant
hørte til, men Thomas Knudsen blev selv ved at
være præst i Hygum. De sidste aar havde han
dog sin søn Peder som kapellan og successor i
Hygum, men han døde allerede et halvt aar efter
faderen. Thomas Knudsen døde i Ribe 5. jan.
1581 og blev begravet i domkirken ved kathoved
døren.
Han havde ogsaa fulgt hertugens bud med hen
syn til at gifte sig; det skete før 1532. Hans hustru
hed Anna, mere ved vi ikke om hende. De havde
12 børn; vi kender navnet paa 6 af sønnerne. Et
par stykker af dem studerede i Wittenberg, hvor
de som faderen indskrev sig som danske; det har
familien ment noget med, da det ellers var almin
deligt, at sønderjyder blev indskrevet som slesvi
gere eller endog »holsati«.
1557 blev den ældste søn, Hans Thomissøn, af
Hans Tausen udnævnt til rektor i Ribe. Som saadan skulde han lede disciplenes korsang i kirken,
hvilket førte til et arbejde med at finde de rette
melodier og ordne dem, og det trak teksterne
med ind i billedet. Dermed begyndte et systema
tisk arbejde med at »forbedre den danske salme
bog«. Den gamle erfarne provst og kanonikus
hjalp den unge søn, og det er utænkeligt, at Hans
Tausen, som 1544 paany havde forbedret salme
bogen, der maatte være grundlaget, ikke ogsaa
har haft et ord at sige. Men 1561 blev Hans Tho
missøn sognepræst ved Vor Frue kirke i Køben
havn, hvor salmebogen endelig saa lyset 1569.
Samme aar havde Thomas Knudsen sendt sin
søn »En Bøn for gamle Folck/ oc om den Christelige Kirckis Alderdom«, en dobbeltsalme, hvoraf
den første del, »Herre, ieg er nu gammel oc
graa«, er personlig, og anden del handler om
»Den Christelig Kirckis Alderdom«, se nærmere
1,148 ff og 111,349
henholdsvis en psykologisk
fin skildring af alderdommens vilkaar og den
deraf følgende bøn, samt en realistisk betragtning
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af kirken, der maaske ikke blev det, som digteren
havde haabet paa i sin ungdom, da »evangelii
lyse dag« brød frem.
Har han kunnet skrive saadan som 66 aarig,
maa han ogsaa have kunnet skrive midt i tyverne.
Nogle af de første lutherske salmer, som blev sun
get i Sønderjylland, og som Claus Mortensen fik
med sig hjem til Malmø fra Haderslev, kan være
oversat af ham, men i kilderne møder vi ikke
hans navn. Niels Møller har fremsat og begrundet
den formodning, at Thomas Knudsen var over
sætteren af »Min Siel nu loffue Herren«, som
fremkom 1569 i Th, se derom 111,374.
H. F. Rørdam i Bricka IX, 289. Bjørn Komerup
i DBL XII, 626. Ehrencron-Miiller IV, 445.
Kirkehist. Saml. 2, I, 467, 2, II, 253-65, 3, VI,
178-83, 4, III, 816. A. D. Jørgensen: »Den æld
ste kirkeordinans (1528)« i Sønderj. Aarbøger
1889, s. 218-45. N. Krag og St. Stephanius:
»Kong Christian den Tredie, hans Historie«, Suppl.
>779) 9-io. Rudelbach 282. Skaar I, 419. Car
sten Jensen Petersen: »Slesvigske Præster«, Tønder
1938, s. 58 f, 60 f. Harald Vilstrup i Dansk Kirke
sangs aarskrift 1963-64, 32-40.
Den christelig Kirckis Alderdom.
Th26i. Mol 54. Cas6i
Den kristne kirkes alderdom.
N 215. D 290.
Herre ieg er nu gammel oc graa.
Th 260. Mol 54. Cas 61. Tus (O Herre).
La 164.
Min Gud, jeg gammel er og graa.
R 99- N 513. KH97. D513.
La rev 875.
(?) Min Siel nu loffue Herren.
(Nvn lob, mein seele, den Herren)
Th 293. Mol 54. Cas 61. Tus.
K. P 444. Gb 18.
Min Siel skal Herren prise. E 29.
Min sjæl, du Herren love.
RT2, 826. N 467. KH 12. D 24.
Andre oversættelser, se under Poliander.

KNDPKEN, ANDREAS
Andreas Knopken (eller Cnophius, Knopfchen,
Knopf, Knoppen) stammede fra Kustrin. Han
virkede først som lærer ved skolen i Treptow i
det østlige Pommern, hvor Johann Bugenhagen
ca. 1505 var blevet rektor og havde bragt skolen
ind i en god udvikling. Da Luthers skrift om kir
kens Babyloniske Fangenskab naaede Treptow,
blev Bugenhagen og Knopken grebet af det og be
gyndte at angribe de katolske misbrug, f. eks. hel
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gendyrkelsen, der var knyttet til nogle billeder af
den hellige Antonius. Det medførte, at folk blev
saa vrede, at de gjorde tumult i Antoniuskirken.
Saa var det biskop Manteuffels tur til at blive
vred, og Bugenhagen og Knopken maatte flygte,
den første til Wittenberg, hvor en stor gerning
ventede ham, den anden til Riga, hvor hans bro
der Jakob var kannik. Sammen med Knopken
flygtede alle litauerne, der gik paa skolen i
Treptow.
I Riga vakte han nyt røre, og da han havde sej
ret i en disputats med munkene, blev han af raadet udnævnt til ærkediakon ved St. Petri kirke.
Her fik han efterhaanden tilnavnet Rigas apostel.
Hans prædiken var ikke alene den negative mod
helgendyrkelsen, men den positive om retfærdig
gørelsen ved troen alene. Da byen helt var vundet
for Luthers lære, udarbejdede han sammen med
to andre gejstlige en ny Kirkeordning for Riga,
»Kurtz Ordnung des Kirchendiensts, Sampt eyner
Vorrede von Ceremonien, An den Erbam Rath
der loblichen Stadt Riga ynn Leifflandt. Mit etlichen Psalmen, vnd Gotlichen lobgesengen, die yn
Christlicher versamlung zu Riga ghesungen werden«, 1530. Det fremgaar af denne titels slutning,
at man sang lutherske salmer i Riga. Det er ho
vedsagelig Davidssalmer i tysk oversættelse, deri
blandt 4 med Andreas Knopkens navn under.
Men det var ikke begyndelsen. Den tidligere
munk, Burkhard Waldis (se 11,235) udgav 1527
et rimet kirkespil »De parabell vonn vorlom
Szohn«. Her findes et tillæg med overskriften
»Volgen ethlike psalme dorch Andream Knopken
vordiidscht«. Her er tre salmer, deriblandt »Van
allen mynschen afgewandt«, som allerede blev
oversat til dansk i Malmøsalmebogen 1533, »FRa
mennisken haffuer ieg went min hw«, se 1,420 ff.
Hans endnu mere kendte salme »Wat kan vns
kamen an vor noth« findes i hvert fald i kirkeord
ningen fra 1530, men det er maaske ikke helt sik
kert, at den allerede findes hos Burkhard Waldis
som anført 11,235. Den blev oversat 1556 og gik
ind i salmebøgerne med Th. De to er gode ek
sempler paa Knopkens salmedigtning, der i det
væsentlige indskrænker sig til gendigtning af de
bibelske salmer.
Andreas Knopken døde i Riga 1539.
Koch I, 436. Fischer I, 300; II, 307, 333. Skaar
I, 662. Wackernagel I, 392 ff., III, nr. 137—53.
Fra mennisken haffuer ieg went min hw.
M33,io3. Tv 59. Th 172. K. P 265.
Afvendt fra alle mennisker (Ægidius)
Æ 359-
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Fra Mennesket, fra Støvet her. E 236.
Fra Verden har jeg vendt min Hu.
R 486. N 306. KH 544.
Huad kand oss komme til for nod.
Th 215. K. Æ 313. P 169. Gb 173.
MB 309. N 445. KH 176. D 496.
La 287. Hauge 155. La rev 270.
Hvad kan der times os for Nød. R 289.
Ei frygte vi for Sorg og Nød. E 184.
Kor kann oss møta nokor nand (Blix)
Nynorsk 214.

KOCH, KNUD CHRISTIAN
Knud Koch blev født 20. maj 1888 i Kobenhavn.
Hans forældre var arkitekt, professor Otto Valde
mar Koch (1852-1902) og Anina Jensine Ludvigsen (1857-1910). Hjemmet var præget af gam
mel kristelig kultur, en arv fra den falsterske
Koch-slægt.
Knud Koch blev student 1907 fra Østre Bor
gerdydskole og teologisk kandidat 1914, men det
siger kun lidt om den rige paavirkning, han i sin
ungdom modtog fra hjemmet og mange sider.
Han blev konfirmeret hos den kendte grundt
vigske præst Chr. Welding, fandt vej til KFUM,
hvor Ricard og Gunner Engberg prægede ham
dybt, deltog i den kristne studenterbevægelse, der
samledes i Studenterhjemmet, og var paa høj
skole baade i Askov og Vallekilde.
Efter sin eksamen var han en kort tid uordineret medhjælper ved Søndre sogns kirke i Viborg.
I maj 1915 blev han sognepræst i Alslev og Ho
strup ved Varde og samme aar 11. nov. blev han
gift med Dora Karen Esther Brochmann, født 31.
maj 1892 i København, datter af sagfører Carl
Brochmann og hustru Emma Kathrine Knie.
1923 flyttede de fra Alslev til Vellev sydvest for
Randers og derfra 1931 til Brylle ved Odense.
Som præst sluttede han sig ikke til nogen af de
kirkelige retninger; han havde modtaget saa
meget godt fra forskellig side, og det formidlede
han til sin menighed med et mildt og kærligt
sind. Af natur var han et stilfærdigt og lyttende
menneske, af statur var han høj og tynd, ofte med
den let bøjede og duknakkede holdning, som den
høje faar, naar han venligt imødekommende taler
med en mindre person.
Men han havde et svagt helbred, som flere
gange tvang ham til at søge orlov og ret tidligt,
1946, til at søge sin afsked. Han boede derefter i
Holte til sin død, 16. nov. 1951.
Han udgav 1940 Emil Kochs prædikener, »Jul,
Paaske, Pinse«. Emil Koch var hans farbroder.
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Men navnlig brugte han i de sidste aar sine kræf
ter til studier i svensk salmedigtning. En moden
frugt af disse studier var hans store bog om
»Johan Olof Wallin« 1946, som navnlig for dan
ske læsere kan være grundlæggende. I slutningen
af denne bog har han tilføjet en oversættelse af
tre af Wallins vægtigste salmer, »Pljalp mig, min
Gud, ack frals min sjal«, »Allt manskoslåktet av
ett blod« og »O manskors barn, som alle agen«.
Beskedent kalder han oversættelserne »forsøg«.
Men af saadanne forsøg gjorde han mange, som
han sendte til salmebogskommissionen i aarene
efter 1946. De var vel formede og blev i kommis
sionen modtaget med tak og respekt, men ingen
af dem havde dog den gennemslagskraft, at de
kunde komme i første række i den store trængsel
af danske salmer. Kun i Lonegrens diakonisalme,
»Guds kærlighed ej grænse ved« blev nogle linjer
af Knud Kochs oversættelse benyttet, se II, 79 fEnkelte andre af hans forslag kan ses V, 276 f,
281, 283.
Nedergaard III, 112. Priv. ark.
Guds kærlighed ej grænse ved. D 323.

KOLDERUP-ROSENVINGE, JANUS
LAURITZ ANDREAS
J. L. A. Kolderup-Rosenvinge blev født 10. maj
1792 i København som søn af sekretær, senere
postdirektør Peter Andreas Kolderup-Rosenvinge
og hustru Mariane Griiner. Han blev student
1809, fik juridisk manuduktion af A. S. Ørsted,
vandt universitetets guldmedalje 1813 for en retshistorisk afhandling om fortolkningen af Danske
Lov. Han blev juridisk kandidat 1814, samme aar
notarius ved det juridiske fakultet, 1815 adjunkt
sammesteds og lic.juris, 1817 dr. juris. 1818 blev
han ekstraordinær professor og 1830 ordinær pro
fessor ved universitetet. 1822 blev han ekstraordi
nær assessor i Højesteret, 1828 lærer i kirkeret
ved pastoralseminariet, 1834 medlem af Viden
skabernes Selskab og af direktionen for universite
tet og de lærde skoler.
For at fremme den juridiske undervisning ved
universitetet udarbejdede han en række praktiske
lærebøger, saakaldte grundrids, i retshistorie, poli
tiret, kirkeret osv. Hans Retshistorie blev 1825
oversat til tysk. Han har udgivet en lang række
juridiske og historiske afhandlinger. Mest kendt
er hans »Samling af gamle danske Love, udgivne
med Indledninger og Anmærkninger og tildeels
med Oversættelse«, I-V, 1821-46, og »Udvalg af
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gamle Danske Domme, afsagte paa Kongens Retterting og paa Landsting«, I-IV, 1842-48.
Han var meget interesseret i kirkelige forhold,
ikke blot af juridiske grunde, men af dyb religiø
sitet. Han var medlem af Ritualkommissionen af
1839 og af kommissionen angaaende Kirke- og
Undervisningsvæsenets Overbestyrelse 1841. Han
udgav 1850 »Om Kirkebestyrelse, Kirkeforfatning
og Kirkens Eiendomsret«. Han har skrevet af
handlinger om det hemmelige skriftemaals anven
delse i Norden og »Bemærkninger om den canoniske Rets Anvendelse i Danmark«. Den sidst
nævnte afhandling er den første i »Kirkehistoriske
Samlinger« 1,1, 1-54 og angiver dermed straks
dette mere end hundredaarige tidsskrifts viden
skabelige standard.
Hele hans offentlige virke er præget af et kon
servativt syn paa de kirkelige og statslige forhold,
parret med en varm kærlighed til fædrelandet og
en uegennyttig tænkemaade. Han var, hvad man
paa den tid kaldte »en ædel personlighed«.
Men skønt hans helbred ikke var synderlig
stærkt, kunde han dog overkomme mere end un
dervisning, studier i biblioteker og arkiver og
medarbejde i adskillige kommissioner. Hans inter
esser spændte videre. Han havde en sjælden evne
til at omgaas alle slags mennesker. Han var vel
hjemme i dansk og udenlandsk skønlitteratur og
elskede den klassiske. Han var baade musikalsk
og digterisk begavet. C. Molbech fortæller, at han
i sine yngre aar med held oversatte Wessels
»Kærlighed uden Strømper« til tysk.
Den 7. aug. 1814 blev han gift med Barbara
Abigael Lange, født 1. jan. 1791 som datter af
kontorchef, senere generalpostdirektør Christian
Wilhelm Lange og hustru Anna Holck Neunkirchen. Hun dode fire aar før han, 17. dec. 1846.
I sin ensomhed oversatte han anonymt som en
gave til venner Galderens »Dronning Zenobia«
1849. I de samme aar kom han i nær forbindel
se med Søren Kierkegaard, som 1847 havde sendt
ham »Kjærlighedens Gjeminger«. Fra februar
1848 spadserede han hver mandag kl. 2 eftermid
dagstur sammen med Kierkegaard, som hentede
ham i professorboligen i St. Kannikestræde. Om
sommeren flyttede Kolderup-Rosenvinge paa lan
det, og de fik da den originale ide at fortsætte
spadsereturen skriftligt. Disse skriftlige spadsere
ture er udgivet af H. O. Lange.
Kolderup-Rosenvinges helbred var efterhaan
den blevet nedbrudt. Han døde 4. august 1850 i
Nantes, hvor han havde søgt helbredelse.
Han har indskrevet sit navn i salmehistorien
med et eneste arbejde, oversættelsen af Luthers
»Vom Himmel hoch da komm ich her«, se »Fra

Himlen højt kom budskab her«, 1,412 f. Hvorle
des han er kommet i gang med salmedigtning,
vides ikke, men det falder godt i traad med hans
øvrige interesser, og da salmen først blev offent
liggjort i ET, 571, er det muligt, at Mynster har
givet ham stødet. Han var ven med Mynster og
havde paa mange omraader haft et nært samar
bejde med ham. Det kan i hvert fald anses for
givet, at Mynster har faaet salmen direkte fra
Kolderup-Rosenvinge.
Erslew II, 692-97; Suppl. II, 836-39. Frantz
Dahl i DBL, XIII, 113-15. A. S. Ørsted i »Over
sigt over det Kongelige danske Videnskabernes Sel
skabs Forhandlinger i Aaret 1850«, 97-124. C.
Molbech i »Historisk-biographiske Samlinger«,
1851, 466-76. H. O. Lange i »Dansk Tidsskrift«
(forløber for »Gads danske Magasin«) 1898, 69102.
Fra Himlen højt kom budskab her.
ET571. R 144. KH 125. (N. 61). D 79.
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Israel Kolmodin blev født 24. dec. 1643 i Enkoping, nord for Malaren. Han var søn af mag. Mi
chael Kolmodin og hustru Christina Emparagria.
Han hørte til en udbredt slægt, som stammede
fra landsbyen Koldemo i Arbrå sogn i Hålsingland, nordøst for Dalarne. Slægten har fostret be
tydelige mænd, deriblandt to salmedigtere.
Israel Kolmodin studerede teologi i Lund og
Uppsala, blev magister 1672 og rejste derefter til
Tyskland, hvor han studerede ved forskellige uni
versiteter. 1674 blev han præsteviet, 1679 blev
han vicepræst ved domkirken i Uppsala, 1680
notar ved domkapitlet, og han var præstestandens
notar ved rigsdagene 1678 og 1682. 1686 blev han
teologisk professor ved universitetet og fik sogne
præsteembedet i Nas som prebende. 1692 blev
han udnævnt til generalsuperintendent i Visby og
fik Larbro pastorat i den nordlige del af Gotland
som prebende. Han skildres som en arbejdsom,
lærd, livlig og behagelig mand. Han var omsorgs
fuld for sine præster; han udvirkede, at de fik lov
til at beholde kronetienden og sørgede for, at ka
pellanerne fik boliger. Han døde 19. april 1709.
Han var gift med Margaretha Hofvenia.
1691 fik biskop Benzelius, Jesper Swedberg og
Israel Kolmodin, som i forvejen udgjorde en
kommission til revision af bibeloversættelsen, kon
gelig ordre til ogsaa at tage sig af salmebogen.
Her blev Swedberg hovedmanden, men Kolmo
din var til det sidste hans medarbejder. Arbejdet
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resulterede i Swedbergs salmebog af 1694, men
paa grund af voldsom kritik og gentagne eftersyn
blev dens endelige skikkelse først fastlagt 1695, °6
tilsidst havde Kolmodin det afgørende tilsyn med
trykningen. Selv om han allerede var biskop paa
Gotland, maa han nødvendigvis have opholdt sig
meget i Uppsala de første fem aar.
Hans berømte Sommarwisa »Then blomster tid
nu kommer« maa sandsynligvis være digtet i foraaret 1693. En dag, da han var kommet til Gann,
annekset til Larbro, for at prædike, gik han en tur
til Hångers gamle offerkilde der i nærheden, hvor
egnens og sommerdagens skønhed inspirerede
ham til salmen, se nærmere under »Nu blomster
tiden kommer«, 111,428 ff. Det har næppe kunnet
komme til at passe til aarstiden i 1692, da han
først blev udnævnt til biskop den 18. juni. Og sal
men blev allerede trykt 1694 i Swedbergs salme
bog, som Kolmodin var med til at redigere de
første maaneder af dette aar.
Israel Kolmodins sommersalme er blevet en
hovedsalme i Sverige og er tillige elsket i de
andre nordiske lande. Man kender desuden tre
andre salmer af ham, men han har gjort et bety
deligt større arbejde med oversættelser og bear
bejdelser, uden at hans navn er blevet knyttet
dertil.
Israel Kolmodins brodersøn, Olof Kolmodin
(1690-1753), var ogsaa salmedigter. Han blev
1723 sognepræst i Flo i Våstergotland og provst
1742. Han var paavirket af Hermhutismen og
udgav tre andagtsbøger med salmer. Især »Ande
lig Dufwo-Rost« 1734 fik meget stor udbredelse.
Den indeholder 133 salmer, hvoraf ca. 80 er over
sat efter Benjamin Schmolck. 3 originale og en
oversættelse af Olof Kolmodin er endnu bevaret i
Svenska Psalmboken 1937. To af dem er oversat
til norsk.
Beckman 1031. Liedgren 423-24. Helander 62.
Lovgren I, 131-33; 195-201. O. W. Lemke:
»Visby Stifts herdaminne« 1868, 45 ff. Bengt
Wahlstrom: »Studier over tillkomsten av 1695 års
psalmbok«, 1951 (se personregistret). Allan Arvastson: »Imitation och Fornyelse«, Lund 1971,
s- 52-73-

Israel Kolmodins salmer:
Misstrosta ej att Gud år god.
Swedb.247. Wa 191. SV361.
Den blomstertid nu kommer. Se 111,428 ff.
Swedb.317. Wa 394. Sv 474.
Den lyse Tid nu kommer (Wexels). R 59.
Nu Blomstertiden kommer.
RT2,84i. N 614. KH 46. D671.
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Den Blomstertid nu kommer (Landstad)
La 402. La rev 394.
No kjem den vene vaaren (Hovden)
Nynorsk 307.
Så hogt har Gud, oss till stor frojd.
(Also hat Gott die Welt geliebt)
Swedb.203. Wa 147. Sv 30.
Et brollop uti Cana stod.
(Am dritlen Tag ein Hochzeit ward. C. Spangenberg)
Swedb. 201.
To salmer af Olof Kolmodin:
Gå varsamt, min kristen, giv akt på din gång.
Sv. 344.
Gå varsomt, o sjel, og gi akt på din gang.
(Gustav Jensen) La rev 524.
Gakk varsamt, du kristne, giv akt paa kvart
steg. (Støylen).
Nynorsk 406.
Vart flyr jag for Gud och hans eviga lag.
Wa 170. Sv 260.
Kvar flyr eg fraa Gud og hans heilage lov.
(Støylen) Nynorsk 215.
KORSHOLM, PEDER JESPERSEN
P. J. Korsholm blev født 15. aug. 1825 paa
»Korsholm« i Stadil sogn som søn af snedker og
tømrer Jesper Korsholm og hustru Ellen Kristine.
Han blev elev hos L. Chr. Muller paa Snedsted
seminarium, hvorfra han blev dimitteret 1847. I
to aar var han derefter lærer i Breum præstegaard og blev sagtens i denne tid kendt med Ane
Pedersen, født i Breum 4. juli 1830, med hvem
han blev gift 2. april 1850. 1849-1851 var han
lærer i Gøttrup i Farsø sogn, 1851-1860 i Brøndum i Salling; derfra kom han 1860 til Aulum
mellem Holstebro og Herning, hvor han udførte
sin egentlige manddomsgeming og blev til sin død
6. juli 1912. Han tog sin afsked som lærer 1892
og byggede sig i Aulum et lille hus, som han
kaldte »Dueled« efter sin hustrus hjem i Salling.
Hun var død fire aar i forvejen, 17. april 1888.
Der var i ægteskabet 7 børn.
Han var en dygtig og afholdt lærer, en fortræf
felig pædagog. Han havde svage øjne og var til
tider næsten blind, men for det meste kunde han
skjule for børnene, hvor daarligt han saa. Hans
skole blev snart den bedste i provstiet. Han kunde
fortælle bibelhistorie, saa børnene glemte tid og
sted. Da han engang fortalte lignelsen om de fire
slags sædejord og havde omtalt de tre første, ud
brød en lille pige i dyb medlidenhed med »eje
ren«: »Hvad kunde det blive til med ham, sølle
mand?«
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Lidt efter lidt kom han ind i en betydelig mø
devirksomhed. Det begyndte med møder i Aulum
skole. For ikke at genere sin sognepræst, hos
hvem der ikke var megen føde at faa, kaldte han
det »søndagsskole«, men det var voksne, som
kom. Efterhaanden kom han ud til andre sogne,
og det hændte, at præsterne paa egnen bad ham
prædike i kirken, naar der var messefald. »Hvad
skal vi med den blinde degn?« sagde pastor D. N.
Blicher, da Korsholm kom til Aulum, men det
viste sig, at degnen blev til megen velsignelse, og
at præsten kom til at sætte megen pris paa ham.
Da han var blevet pensioneret, var han meget flit
tig til at besøge de gamle og syge.
Han er paa ingen maade nogen betydelig dig
ter, men der er dog to sange, som lever efter ham.
1884 eller 1885 besøgte han sin søn Ludvig Chr.
Korsholm, som en kort tid var lærer i Klitmøller.
Der skrev han »Lær mig havets klitter«, som han
gav overskriften »Ved Vesterhavet i Storm«. Det
er en efterligning af Chr. Richardts »Lær mig
nattens stjerne«, men den falder ynkeligt igennem
ved siden af forbilledet, naar de staar side om
side i IMS 306 og 307. Derfor er den nu ogsaa
udeladt af den nye Hjemlandstoner. Men den har
været i høj grad yndet. Den anden sang, som lever
efter ham, er aftensangen »Jesus, mit liv«, se
111,86 f, der minder noget om Hallgr. Pjeturssons
»Jesus, min drot«, men den kan meget vel hævde
sig ved siden af forbilledet. Svagheden i Kors
holms digte skjules ofte af hans enfoldige og
barnlige fromhed, som kan finde et hjerteligt ud
tryk. Hans digtsamling, i hvilken de to nævnte
staar som de sidste, »Smaadigte, trykt som Manu
skript for Venner«, blev udgivet i hans høje al
derdom. Den indeholder mest lejlighedssange og
digte, der har haft værdi i den paagældende situ
ation, men ikke derudover.

De nød den samme opdragelse og gode under
visning i hjemmet i Damaskus. Deres lærer var en
munk fra Sicilien, som var kommet i krigsfangen
skab hos araberne og blev løskøbt af Johannes’
fader. Munken hed ogsaa Kosmas, var ogsaa
hymnedigter, saa det undertiden kan være van
skeligt at skelne mellem Kosmas den ældre og
den yngre, om hvem der her er tale.
Kosmas trak sig tilbage fra verdenslivet og blev
munk i St. Sabas kloster i Jerusalem. Snart fulgte
Johannes efter, og de to var i det hele broderligt
forbundne livet igennem. 743 blev Kosmas valgt
til biskop i Majuma. Hans dødsaar kendes ikke.
Hans hymnedigtning falder nok i klostertiden.
Den bærer samme præg af det kunstfulde som Jo
hannes’. Lærd omhyggelighed og mystisk teologi
overskygger den enfoldige religiøse følelse. I sam
tiden blev deres digtning overdrevent vurderet,
som om den var uden sammenligning og vilde
blive det til tidernes ende. Nogle fremhævede den
ene, andre den anden, men det er i hvert fald et
faktum, at senere digtere mest har benyttet Jo
hannes som forbillede.
De to første vers af Grundtvigs »Sidder rolig i
Jerusalem« stammer fra en pinseliturgi af Kos
mas, det sidste fra en pinsekanon af Johannes. De
to vers er vel det eneste spor, vi har af Kosmas i
salmebogen, men »Bethlehem i Juda egne«, Sang
værk
°g »Fordum sønneløs og gold«,
Sangv. 1,335, stammer ogsaa fra ham.

»Slægten Korsholm fra Stadil. Samlet og udgivet
af J. J. Korsholm og K. P. Korsholm«, Struer 1929,
s. 19-20. P. J. Korsholm: »Smaadigte. Trykt som
Manuskript for Venner», Holstebro 1910. Johs.
Gøtzsche: »Livsrørelser«, Køb. 1910, s. 109 flg.
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Jesus, mit liv.
KHF1885,622. N488. D728.

KOSMAS FRA JERUSALEM.
Kosmas fra Jerusalem, ogsaa kaldet Kosmas af
Majuma, var adoptivbroder til Johannes fra Damaskus, til hvem der henvises, da noget af det,
der er sagt om Johannes’ digtning, ogsaa gælder
Kosmas.

Christ et Paranikas: »Anthologia Graeca«, Lpz.
1871, 117 ff, 161-203. Karl Krumbacher: »Geschichte der byzantinischen Litteratur«, Miinchen
1891, 320 f. Jørgen Elbek: »Grundtvig og de græ
ske salmer«, 1960, 27 ff, 72, 108.
Sidder rolig i Jerusalem. D 237.

Chr. M. Kragballe blev født i Vejle 27. aug.
1824. Han var søn af prokurator Frederik Lemvig
Kragballe (1794-1849) og Conradine Vilhelmine
Louise Nissen (1802-83). Han blev student 1843,
privat dimitteret, teologisk kandidat 1848 og der
efter lærer paa Schneekloths skole, hvor man
satte ham højt som religionslærer. Den 23. april
1852 blev han gift med sin halvkusine Elise Chri
stiane Emilie Balsløw, født 10. okt. 1828 i Rønne,
datter af landinspektør, senere kontorchef Chri
stian Vilhelm Balsløw (1795-1867) og Karen So
phie Skou (1799-1879). Han oversatte og udgav
opbyggelsesboger fra engelsk og tysk, bl. a. Bunyans Pilgrimsvandring og Johann Amdts Fire
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Bøger om den sande Christendom. 1855 begyndte
han at udgive tidsskriftet »Kirkelig Samler«.
Men 1856 gav han anledning til en langvarig
strid, som gav genlyd landet over. Han skulde
have været kapellan hos Peter Rørdam i Lyngby,
men biskop Martensen nægtede at ordinere ham,
fordi han havde skrevet noget om, at daaben først
blev virkekraftig, naar den blev udført af en
mand, som virkelig følte sig i aandelig overens
stemmelse med ritualet. Han blev afkrævet en er
klæring om dette donatistiske kætteri, men Mar
tensen fandt den ikke tilfredsstillende. Grundtvig
skrev da om »Alterbogs-Daaben«, Birkedal om
»Samvittighed og Retfærdighed«, Martensen sva
rede igen, og biskop Laub holdt med ham, og tal
rige indlæg i denne strid fylder Dansk Kirketi
dende i 1856 og 1857.
Kragballe fortsatte udgivelsen af »Kirkelig
Samler« 1855-62. Disse aargange er værdifulde,
fordi Grundtvig flittigt skrev deri, bl. a. de artik
ler, der siden blev samlet til »Den kristelige Bør
nelærdom«. Ligesaa værdifuldt er bladet for sal
mehistorien, fordi det indeholder det første tryk
af en lang række Grundtvigsalmer, se f. eks. IV, s.
380 og V, s. 114. Her fremkom ogsaa Kragballes
eget eneste bidrag, som har fundet optagelse i de
autoriserede salmebøger, oversættelsen af Paul
Gerhardts sommersalme »Gaa ud min Sjæl! be
tragt med Flid«, som salmebøgerne har forbedret
ved at begynde med »Gak«, se II, s. 1 ff. Denne
oversættelse er virkelig et godt arbejde.
Martensen gik alligevel ind paa at ordinere
Kragballe 15 aar senere, maaske efter en mere til
fredsstillende erklæring, men ikke til et dansk em
bede. I den nationalt bevægede tid 1863-64
havde den svenske godsejer, løjtnant Rosenmiiller
og Kragballe fundet hinanden, og 1872 ønskede
Rosenmiiller at ansætte Kragballe som huspræst
paa sit gods Tyllinge i Sverige. I dette embede
blev han til 1888. Hans menighed har altsaa væ
ret de paa godset ansatte og andre, som sluttede
sig til. For denne menighed prædikede han gam
melgrundtvigsk kristendom, og navnlig vilde han
berige den ved at lære den Grundtvigs salmer.
Han udgav først en lille salmebog med 117 num
re, hvor næsten alle var oversat fra dansk; de
skulde synges efter Weyses koralbog. Nogle aar
efter var bogen udsolgt eller opslidt, og han ud
sendte en ny, forøget udgave: »Psalmer till Chri
stelig Upplysning och Uppbyggelse. Andra Upplagen, ofversedd och rattad«, Linkoping 1875.
Den indeholdt nu 366 salmer med flere svenske
imellem, saa den faktisk udgjorde en selvstændig
salmebog. Kragballe beder i forordet om, at hvis
salmernes form ikke staar maal med det dybe

KRAGBALLE, CHR. 11.

indhold, vil man lægge mere vægt paa det sidste
end paa det første.
I rette tid har Kragballe faaet forbindelse med
Emilia Ahnfelt-Laurin (s.d.), og ca. 75 af hendes
oversættelser af Grundtvigsalmer er blevet opta
get i bogen under hendes sædvanlige mærke
»E. A-L«. De svenske hymnologer synes ikke at
kende denne bog.
1888 vendte Kragballe hjem til Danmark og
blev sognepræst i As og Klakring ved Horsens.
Han havde gennem aarene fortsat sin virksomhed
som grundtvigsk pennefører og nedlagde endnu
ikke sin pen. »Ti Prædikener, holdt i Vartov«
udkom 1891 og »Patriarken Jakobs Spaadom«
kom 1895. Han plejede stadig sine mange forbin
delser i udlandet og holdt dem underrettet om
kirkelivet i Danmark, og han oversatte til det sid
ste stykker af Grundtvig til optagelse i tyske teo
logiske skrifter.
Han tog sin afsked 1. jan. 1895. Hans hustru
døde i As samme aar den 22. maj. Derefter bo
satte han sig i Horsens, hvor han døde 16. febr.
‘897Erslew Suppl. II, 88-90. DBL XIII, 242-43 (lit
teraturhen v.). Grohshennig I, 43-44. Kirkeh.
Saml. 6, IV, 407. H. Nutzhorn i Nordisk Måneds
skrift for Folkelig og Kristelig Oplysning, Anden
Halvårgang 1877, s. 318.
Gak ud, min sjæl, betragt med flid.
RTi,58o. N 502. KH 47. D 674.
(I denne fagre sumarstid (Støylen) Nynorsk
355)KRAMER, MAURITIUS (MORITZ)
M. Kramer blev født 27. febr. 1646 i Ammerswort ved Meldorf i det sydlige Ditmarsken. Han
gik i skole i Meldorf, studerede 1666-1669 i Jena
og blev 1670 diakon og 1679 sognepræst i Mame
i Ditmarsken, hvor han 1688 tog kampen op mod
pietisterne i sit sogn, idet han lod trykke »Nothwendig erachtete christliche Warnung vor dem
ungeschmackten Quacker-Quarke an die Gemeinde zu Mame in Ditmarschen.« Han er i saa
henseende paa linje med »der Pietistenhammer«
J. Fr. Meyer i Hamborg. Kramer døde i sit sogn
22. juni 1702 efter 32 aars trofast præstetjeneste.
Rambach siger om hans salmer, at de paa
grund af deres hjertelighed og flydende sprog for
tjente at være mere kendt, end de synes at være.
De udkom, 89 i tallet, i »M. Kramers heilige Andachten, bestehend in etlichen geistlichen Lie
dern«, Gliickstadt 1683. Han skriver i forordet, at

KYNEWULF

de er udsprunget af andagt og ikke har andet
ønske end at vække andagt i andres hjerter. Han
har ikke stræbt synderligt efter det kunstneriske.
»Kunst og andagt strides ganske vist ikke, men
kysser ofte hinanden saa yndigt; dog ser det ud
til, at andagten som en stor fyrstinde ikke altid
lader sig binde af digtekunstens love; man maa
yde hende lidt større frihed.« Alligevel er Kramer
ikke nogen ringe digter, og vi har grund til at
mindes ham blandt de tyske digtere indenfor det
daværende danske monarki.
Hans bog indeholder 30 psalmegendigtninger,
13 festsalmer og 46 af forskelligt indhold. 20 er
forsynet med melodier, nogle faa af organisten
Heinrich Krohn, men de fleste af verdslig oprin
delse.
Provst Schrader i Tønder, som ikke kan have
været i tvivl om sin nærboende landsmands stil
ling til pietismen, udelukkede dog ikke af den
grund hans salmer af sin salmebog 1731, men
optog pinsesalmen »Gott, gieb einen milden
Regen«, som af Brorson blev oversat til dansk,
»Lad din naade paa os regne«, som kom ind i sal
mebøgerne, ofte forkortet med titlen »Helligaand,
de frommes glæde«, se 11,138 f.
Rambach III, 302. Koch V, 370. Nelle 242.
Lad din Naade paa os regne (Brorson)
La 422. Hauge 438.
Helligaand, de frommes Glæde.
RT2,955. KH 302. D 274. La rev 421.

KYNEWULF
Kynewulf er en oldengelsk digter, som levede i
det 8. aarhundrede eller deromkring. Man ved
ikke mere om hans liv, end han lejlighedsvis røber
i sine digte, hvis sprogform hører hjemme i Northumberland. Vi forstaar, at han var en omrej
sende sanger, hvis raske hest bar ham milevidt
omkring fra borg til borg. Hos stormændene sang
han i »mjødhallen«, og han var stolt, naar han
blev smykket med gyldne ringe eller kæder til be
lønning for sin sang. Senere gik han over til kri
stendommen, og maaske blev han munk, og der
er i hans kristne sange ikke blot vidnesbyrd om
hans lyriske kraft, men ogsaa om betydelig læs
ning; man skønner, at han kendte kirkefædrene
Hieronymus, Ambrosius og Gregor.
Med sikkerhed kender man en række af hans
digte, fordi han med runer har indskrevet sit
navn i dem. »Juliana« er en helgenlegende om en

421

kristen kvinde, som ikke vilde tvinges ind i et he
densk ægteskab, men led martyrdøden aar 299.
Man mindes hende 16. febr. »Elene« er den ro
merske kejserinde, som fandt Kristi kors og byg
gede en kirke paa stedet. Dette digt er mere vær
difuldt end det første, og i slutningen fortæller
Kynewulf lidt om sit ungdomsliv.
Det vigtigste er digtet »Krist«, som Grundtvig i
sit Sangværk kalder den angelsachsiske Messiade.
Det handler om Kristi tredobbelte komme og fal
der derved i tre afdelinger, den første om Jesu
undfangelse og komme til verden, den anden om
Jesu himmelfart, altsaa for saa vidt om hans gen
komst til Himlen, den tredje om hans sidste
komme til jorden paa dommedag. Men hver af
disse afdelinger bestaar af flere lovsange i de
gamle nordiske stavrimede versformer. Herfra
har Grundtvig hentet fem salmer:
Høiere end Huus og Hald, Sangværk I, nr. 124.
Sanddru og Fredegod, nr. 158.
Kommer, Sjæle, dyrekiøbte, nr. 244,
se III, 167 ff.
Himmel-Farten saae i Løn, nr. 245.
Takker den Herre, som Sorgen omvendte,
nr- 355Men man kunde ogsaa pege paa salmen »Kæm
pe-Skridt, som ingen anden«, nr. 242, hvor
Grundtvig ganske vist anfører et latinsk forlæg og
Højsangen, men der findes aldeles mage til den i
»Krist« i Exeterbogen. Se nærmere III, 169 og
IV,228.
Foruden disse digte har man undertiden tillagt
Kynewulf forfatterskabet til et digt om apostelen
»Andreas«, et om den engelske helgen »Gutlak«
og det store digt om »Phenix-Fuglen«, som
Grundtvig oversatte 1840. Men det er mere usik
kert, idet man mangler ikke blot Kynewulfs for
fattermærker, men ogsaa samtidige vidnesbyrd.
Det skal dog tilføjes, at der er andre tidsangi
velser for Kynewulfs fremtræden, og at forskellige
forskere har angivet andre forfattere til de digte,
der her tillægges Kynewulf.
Fr. Hammerich: »De episk-kristelige oldkvad hos
de gotiske folk«, 1873, s. 54-96. Henry Larsen:
Krist og Satan«, Kbh. 1903.
Kommer, sjæle, dyrekøbte.
RTi,66o. KH 255. SS 726. D 213.
KÆDMON
Den oldengelske sanger Kædmon (Cædmon) le
vede i det 7. aarhundrede. Englands første histo
rieskriver Beda (672-735), som levede paa et
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nærliggende kloster, fortæller, at Kædmon var en
jævn almuesmand, som gennem en opmuntrende
drøm opdagede, at han havde sangens gave. Han
boede i nærheden af klosteret Streaneshalch, som
aar 655 var blevet stiftet i Yorkshire syd for
grænsen mellem England og Skotland. Det var
fælles for munke og nonner og blev bestyret af
abbedisse Hilda, som var af fornem byrd. Maaske
har Kædmon oprindelig været bonde under klo
steret. Der fik han i hvert fald sin gang, og der
hørte han de beretninger af Skriften, som han
sang om. Maaske kunde han ikke læse eller
skrive. Han siger nemlig i sine sange »Jeg har
hørt« eller »Jeg har spurgt«; det er hans kildean
givelser, mens den senere Kynewulf (s.d.) henvi
ser til, at »det staar i bøgerne«.
Kædmon var allerede i en fremrykket alder, da
han i sin mærkelige drøm blev opfordret til at
synge, og den næste morgen sang han for Hilda
ikke blot den drømte sang, men flere vers i
samme versemaal, og hun kaldte brødrene sam
men for at høre paa det. Det endte med, at hun
opfordrede Kædmon til at træde ind som lægbro
der, og derefter havde han daglig lejlighed til at
høre, hvad der var værd at synge om. Digterkal
det havde han altsaa faaet før Hildas død 680.
Et af hans skønneste kvad er drømmesynet om
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det hellige kors. Han lader korset selv fortælle om
sin oplevelse langfredag, da »Helten hin unge,
mandig og vældig, steg op paa korsets galge«.
Han gendigtede desuden store stykker af det
gamle testamente; man har bevaret stykker af
hans »Genesis« om skabelsen, syndefaldet, Adam
og Eva og nogle af patriarkerne. Man har lidt af
hans »Exodus« om overgangen over det røde hav,
lidt af »Daniel«. Men det mægtigste er »Krist og
Satan«, som man kalder hans anden bog; den
synes paavirket af Nikodemusevangeliet. Guds
gamle modstander havde ført mange sjæle i Hel
vede, men en dag dundrede det paa døren; Befri
eren var kommet.
Herfra har Grundtvig hentet sit malende digt,
»I Kveld blev der banket paa Helvedes Port«,
som de autoriserede salmebøger endnu ikke har
turdet optage, skønt det var stærkt paa tale i den
sidste kommission. Digtet har dog forlængst faaet
sin kirkelige indvielse af Joakim Skovgaard i Vi
borg Domkirke.
Fr. Hammerich: »De episk-kristelige oldkvad hos
de gotiske folk«, Kbh. 1873, s- ■'-54- Henry
Larsen: »Krist og Satan«, Kbh. 1903, s. 88-195.
I kvæld blev der banket paa Helvedes port.

