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LANDSTAD, MAGNUS BROSTRUP

M. B. Landstad blev født 7. okt. 1802 paa Måsøy 
præstegaard i Finmarken. Hans fader Hans Land
stad (f. 1771) var en bondesøn fra gaarden Land
stad i Verdalen ikke langt fra Stiklestad. Da han 
havde gode evner, kom han i huset hos provst 
J. H. Krog i Verdalen, derefter i latinskolen i 
Trondheim, blev student 1790, teologisk kandidat 
1794, sognepræst paa Måsøy ved Nordkap, for
flyttet til Øksnes 1804, til Vinje i Telemarken 
1811 og endelig 1819 til Seljord, hvor han døde 
1838. Han var gift med Margrethe Elisabeth 
Schnitler, født 1768 i Romsdalen som datter af 
gaardejer og forstmester Hans Peter Schnitler. 
Hun blev boende i Seljord til sin død 1850.
I dette hjem var der 10 børn, blandt hvilke 

Magnus Brostrup Landstad var nr. 3. Jeg er døbt, 
siger han selv, i den nordligste kirke i verden. 
»Nordishavets Bølger have sunget min Vugge
sang, men et kjærligt Moderbryst har varmet 
baade mit Legeme og min Aand.« Det kunde og- 
saa tiltrænges; han voksede op i storm og mørke, 
i krigstid og dyrtid. Da familien 1811 skulde 
flytte fra Øksnes til Vinje, maatte faderen for at 
faa rejsepenge sende sin fisketiende til Bergen, 
men paa tilbagevejen blev den lille nordlandsjagt 
overfaldet og sænket af engelske kapere. Familien 
stod ganske uden midler, men maatte rejse allige
vel, og efter en farefuld tur tilsøs og tillands kom 
de til Vinje, hvor det første aar netop blev et 
hungeraar.

Her begyndte moderen at læse med Magnus; 
senere tog faderen fat paa den latinske og græske 
grammatik. I Vinje havde han den uforglemme
lige oplevelse af sommer og evigt liv, som er om
talt II, 471-72, et glædesminde, som siden ofte 
gennembrød den alvor, der blev hans livsholdning. 
Tilsidst blev han af sin fader dimitteret til univer
sitetet, hvor han fik artium med »non«, et maade- 
ligt resultat, der skyldtes hans generthed, stivhed 
og ukendskab med forholdene. I den første stu
dentertid sluttede han sig nær til Jens Kaurin, 
den senere professor og biskop. 1823 fik han an
den eksamen med »laud« og begyndte saavel af

egen drift som efter sin faders ønske paa det teo
logiske studium, men 1825-26 maatte han af øko
nomiske grunde afbryde opholdet ved universite
tet og tage plads som huslærer hos ritmester 
Bergh i Gran paa Hadeland. 1827 fik han teolo
gisk embedseksamen med »laud« og blev 1828 ud
nævnt til res. kapellan i Gausdal i Gudbrandsda
len.

Den 6. maj 1829 ægtede han Vilhelmine Mar
grethe Marie Lassen, f. 27. juli 1808, datter af 
provst Albert Lassen i Gran; hende havde han 
lært at kende, mens han opholdt sig i Gran som 
huslærer.

1834 blev han sognepræst i Kviteseid i Tele
marken, og 1839 kom han til Seljord som sin fa
ders eftermand, ikke fordi embedet var meget 
bedre lønnet eller mindre besværligt, men fordi 
mange minder knyttede sig dertil, og fordi hans 
moder og hans ugifte søstre havde bestemt sig 
til at blive boende. Derfra flyttede han 1848 til 
Frederikshald, ikke fordi han holdt af bylivet, ikke 
heller i haab om større indtægter end han kunde 
faa i sit store landsogn, hvor han drev præstegaar- 
den selv, men hensynet til de 12 børns uddannelse 
gjorde sig stærkt gældende, og landsognet, som 
var et fjeldsogn paa 6 kvadratmil med 4000 ind
byggere, var besværligt i længden, naar tilmed 
litterære arbejder (folkeviserne og salmerne) tog 
meget af hans tid. 1854 blev han udnævnt til 
provst i Nedre Borgesyssel.
Tiden i Frederikshald var ikke uden sorger. 

Som præst maatte han kæmpe med metodisterne, 
som han advarede imod i en lille opsats. Som fa
miliefader maatte han sørge over flere dødsfald. 
1851 blev seks af hans børn tillige med barnepi
gen angrebet af nervefeber, og to af børnene døde. 
I denne tid skal han have digtet salmen »Jeg ved 
mig en søvn i Jesu navn« (se II, 471 f). Aaret 
efter mistede han paany et barn. 1859 blev han 
sognepræst i Sandeherad, hvor døden ogsaa gæ
stede familien og tog tre børn, alle voksne. Derfra 
blev han pensioneret 1876, og aaret efter flyttede 
han med sin familie til Kristiania, hvor han døde 
8. okt. 1880.

Den første tilskyndelse til at arbejde med de
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gamle salmer fik han paa en mærkelig maade; 
han har selv fortalt følgende til Skaar: »Det var 
engang i mine Studenterdage, formodentlig 1824 
eller 1826, at jeg kom fra Forelæsningerne tilfæl
digvis forbi et Hus, hvor der holdtes Bogauktion. 
Dørene stod aabne og jeg gik derind uden at have 
til Hensigt at kjøbe Bøger. Just som jeg kom ind, 
blev en Pakke gamle Bøger løftet i Veiret og op- 
raabt for 4 Skilling uden at der blev sagt, hvad 
det var for Bøger. Jeg bød disse 4 Skilling, fik 
straks Tilslag og gik hjem med min Bogpakke 
under Armen. Da jeg nu skulde se efter, hvad jeg 
havde faaet for mine 4 Skilling, saa befandtes det 
at være tvende gamle Bøger in quarto og med 
Skindbind. Den ene var »Freuden-Spiegel des 
ewigen Lebens durch Phillipum Nicolai«. Paa de 
sidste Blade af dette Verk stod hans Salmer af
trykte in originali. Den anden Skindperm var 
Biskop Anders Arrebos »Hexaemeron, d. e. Ver
dens første Uges sex Dages prægtige og mægtige 
Gjeminger«. Saaledes var to gode gamle Salme
digtere faldne uforvarede i mit Skjød, en tydsk 
og en dansk-norsk. Jeg kjendte ingen af dem før. 
Nicolais Salmer tiltalte mig meget, og jeg forsøgte 
straks at oversætte dem. Den første: »Wachet auf, 
ruft uns die Stimme«, fremkom da væsentlig i den 
Form, hvori den findes i Salmebogen: »Zions 
Vægter hæver Røsten« (se IV, 348 ff). Den an
den: »Wie schon leuchtet der Morgenstem« over
satte jeg mere frit; men da denne Salme i en æl
dre Oversættelse (»Af Høiheden oprunden er«) 
allerede tilhørte vor Kirke gjennem Kingos Sal
mebog, maatte jeg indskrænke mig til at lempe 
lidt paa den gamle, da det omsider faldt i min 
Lod at stelle med Kirkens Salmeskat. Jeg tror, 
dette gav mig det første Stød i Retning af Salme
digtning og aabnede mit Syn for de gamle Sal
mers Liv«. (Skaar II, 612-13).

I Gausdal skrev han sin første originale salme 
»Ser jeg mig i Verden om«. I Kviteseid digtede 
han tre salmer i anledning af Reformationsfesten 
1837, bl. a. »O Kristenhed, i Nattens Stund« og 
»Herrens Raad ej Støv udgrunder«. Her arbej
dede han ogsaa med de gamle salmer, som det 
viste sig i »Hjertesuk«, en lille andagtsbog, som 
dog først udkom 1841. 1843 offentliggjorde han i 
tidsskriftet »Nor« 7 salmer, hvoraf de 5 er origi
nale, desuden en bearbejdelse af Oehlenschlager 
og en ny oversættelse af P. Gerhardts »Nun ruhen 
alle Wålder« (»Nu tier alle Skove»).
Et arbejde, som optog ham meget, mens han 

var i Kviteseid og Seljord, var indsamlingen af 
gamle norske folkeviser. Arbejdet med dem kom 
til at betyde meget for hans salmearbejde. Han 
skærpede sit øre for den ukunstlede poesi, for

»de simple kraftige toner, som finder genklang 
hos folket.« Han blev sig mere og mere norsk
heden bevidst, optog folkelige vendinger og dia
lektudtryk i sine salmer, mere end mange i Norge 
paa den tid kunde godkende. Folkeviserne udkom 
1853; da var han allerede i gang med salmebogen.

Salmebogsforholdene var meget brogede. End
nu i 1855 brugte man Kingo i 342 norske sogne, 
Guldbergs i 260, og Evang.-Chrl. var kun indført 
i 260 sogne, og man længtes især efter en afløser 
af den sidste. Wexels havde gjort store forarbej
der til en ny salmebog 1840 og 1844.

Den 30. marts 1848 henvendte kirkedeparte
mentet sig til Landstad og spurgte, om han var 
villig til at paatage sig arbejdet med en ny salme
bog. Han havde nok lyst, men besværlighederne 
var store, og tiden var maaske ikke moden endnu; 
man kunde se, hvordan »langt større evner og ind
sigter« i Danmark (Grundtvig i Københavns Kon
vent) var kommet til kort. Dertil kom, at han 
havde et stort bjergsogn og drev præstegaardens 
landbrug selv af hensyn til sin familie. Han kunde 
ikke se, hvordan han skulde klare salmearbejdet 
under disse forhold. Departementet tilbød ham 
personel kapellan, diæter og rejsegodtgørelse, men 
Landstad maatte alligevel beklage, at han ikke 
kunde af hensyn til sin familie og økonomi.

1848 flyttede han til Frederikshald, og departe
mentet forstod godt, at han heller ikke her i den 
første tid kunde paatage sig salmebogsarbejdet, 
men udsættelsen havde maaske ogsaa andre aar- 
sager. 1849 udkom Wexels’ salmebog, som snart 
efter blev tilladt i et par fængselsmenigheder, men 
da det 1852 kom paa tale at indføre den i Vor 
Frelsers menighed i Kristiania ved siden af E, 
og da prof. J. Kaurin paa menighedens vegne 
skulde være talsmand for dette ønske, spurgte han 
Landstad til raads. Og ligesom Wexels i 1840 
havde følt sig forpligtet til at kritisere Welhavens 
salmebogsplaner af frygt for rationalisme, saaledes 
følte Landstad sig nu forpligtet til at kritisere 
Wexels for grundtvigianisme og danskhed, selv om 
han naturligvis først og fremmest pegede paa de 
formelle svagheder i poesien og de digteriske 
friheder i forhold til originalerne. Landstad of
fentliggjorde sit svar til Kaurin »Brev til en Ven 
angaaende Salmesagen og den paatænkte Indfø- 
delse af Wexels’s Salmebog i Vor Frelsers Menig
hed«. Det var undertegnet M. L. og fremkom i 
»Christiania-Posten« den 1. og 2. maj 1852, just 
dagen før det store menighedsmøde om sagen 
skulde holdes. Denne ret skarpe kritik gik ud paa, 
at Wexels’ salmebog ikke var national, og at den 
med sit dansk-prægede sprog og indhold umuligt 
kunde vinde indgang i det norske folk. Man havde

1



LANDSTAD, M. B. 3

desuden i den norske kirke materialer til en meget 
bedre salmebog. Landstad bilagde sin kritik med 
en mængde citater og eksempler, der navnlig vi
ste, at han var forarget over Grundtvigs behand
ling af de gamle salmer, især Kingos, og Wexels 
havde optaget disse bearbejdelser i stedet for ori
ginalerne. Denne kritik kom i det afgørende øje
blik og var sikkert udslaggivende. Paa mødet op- 
traadte Landstad eller hans meningsfæller ikke; 
kampen stod mellem Welhaven og grundtvigiane
ren Steensrud; men tilhængerne af Wexels’ sal
mebog kom i mindretal, og de maatte derefter 
nøjes med at arbejde paa et tillæg.

Departementet fandt nu situationen afklaret og 
fornyede allerede den 26. maj sin opfordring til 
Landstad om at paatage sig salmebogsarbejdet. 
Denne gentagne opfordring og den situation, som 
salmebogssagen nu var kommet i, delvis paa 
grund af Landstads kritik, gjorde, at han maatte 
sige ja og træde i forhandling med departementet 
om vilkaarene og gaa i gang med at udarbejde en 
plan for hele arbejdet. Han vilde være ene om 
det, fordi man i kommissioner var nødt til at lem
pe sig efter hinanden, saa alt i grunden blev for- 
kvaklet; men han havde ikke noget imod at lade 
sit arbejde bedømme af en komite. Han vilde li
geledes gerne drøfte sagerne med embedsbrødre 
paa præstekonventer. Han fik en hjælpepræst og 
fik frihed til studierejser; 1854 var han paa en 
rejse til Danmark og drøftede problemerne med 
Ingemann, som just var optaget af at give R den 
sidste afpudsning; derimod besøgte han ikke 
Grundtvig, fordi dennes anden hustru lige var 
død, og fordi han havde været i Vartov, hvor han 
ikke var tiltalt af de lystige og verdslige salmeme
lodier.

Mens arbejdet stod paa, udgav han et par prø
ver for at høre folkets dom og lære af den. Saa
ledes udkom 1855 »Martin Luthers aandelige San
ge«, som han havde arbejdet meget med og for 
det meste havde maattet oversætte paany, og 
1856 »Jule-Salmer, saadanne som de agtes fore- 
slaaede til kirkeligt Brug« og endelig i samarbejde 
med L. M. Lindemann 1859 Luthers salmer og 
25 andre fra 16. og 17. aarh. sammen med de op
rindelige melodier. Han fik dog ikke megen vej
ledende kritik; mest modstand vakte hans mange 
norske ord.

Endelig udkom 1861 »Kirke-Salmebog. Et Ud
kast«. Den blev udførligt anmeldt af J. N. Skaar 
i en række numre af »Morgenbladet«. Skaar, som 
foreløbig ikke havde navngivet sig, ankede ogsaa 
over sproget, der vilde lægge hindringer i vejen 
for bogens indgang i menighederne. Han syntes 
ogsaa, at Landstad havde forkortet og ændret

unødvendigt paa de gamle salmer. Det gav Land
stad anledning til at skrive en hel bog »Om Sal
mebogen, en Redegjørelse« 1862, hvori han for
klarede og forsvarede sit arbejde. I den offentlige 
diskussion om udkastet var det naturligvis præ
sterne, som førte an, og de var temmelig enstem
migt imod de mange norskheder og dialektudtryk 
i salmerne. De havde hver faaet et eksemplar 
sammen med et cirkulære. Landstad fik da de
partementet til at udsende endnu 500 eksempla
rer, denne gang til lægfolk, hos hvem han haa- 
bede at finde mere forstaaelse for sit norske sprog. 
Da den offentlige diskussion havde varet nogle 
aar, lod han sit udkast indbinde med hvide blade, 
hvorpaa han i fem eksemplarer noterede sine æn
dringer; han udelod 30 salmer, navnlig af de nye
re, og optog 30 ældre i stedet; han ændrede ogsaa 
hist og her nogle af dialektudtrykkene. Det saale
des ændrede forslag af 24. marts 1865 blev fore
lagt en bedømmelseskomite, som blev nedsat 10. 
juli 1865 og kom til at bestaa af biskop A. Gri
melund, prof. M. J. Monrad, prof. R. T. Nissen, 
sognepræst Jørgen Moe og res. kap. J. N. Skaar, 
den ovennævnte kritiker og senere berømte salme
historiker og biskop. I princippet godkendte de 
udkastet, men vilde dog have mange af de norske 
udtryk fjernet, fordi de virkede som fremmedle
gemer i danske tekster. Komiteen afgav betænk
ning 1867, men Landstad var stædig og holdt 
i de fleste tilfælde paa sit, hvorefter man paany 
fik sagen til behandling og afgav ny betænkning 
1868, og efter yderligere forhandlinger med Land
stad blev salmebogen endelig autoriseret ved kgl. 
resolution af 16. okt. 1869. Næste aar blev den 
trykt, og 1879 var den indført i 648 af Norges 923 
kirkesogne. Siden blev den praktisk talt eneraa- 
dende. Den indeholder 634 salmer, ordnet efter 
kirkeaaret (de tempore) som Kingos og Guld
bergs.

De vigtigste af Landstads skrifter er følgende:
»Hjertesuk til hver Dag i Ugen, Morgen og Af

ten, saavelsom ved andre Anledninger, samlede, 
omarbeidede, tildeels ogsaa forfattede ...« Udg. 
af Selskabet for christelige Underviisnings- og An
dagtsbøgers Udgivelse. Chria. 1841. Denne bog 
kom efterhaanden i 7 oplag; den indeholder ri
mede bønner, digte og salmer, hvoraf Landstad 
betegner følgende som sine egne:

Endt er Dagens tunge Møie.
En Nattevægter hjertelig.
Jeg ligger her i Vaande (se II, 437 f).
I Jesu Navn jeg lægger mig.
I Jesu Navn jeg vil opstaa.
Nu er det ikke længer Nat.
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Reis dig, min dyrekøbte Sjel.
Slukt er Dagens lyse Flammer.
Til Himlen er det godt at se.

»Neslands Kirke. Et Digt«, Frederikshald 1852. 
Landstad arbejdede for bevarelsen af de gamle 
stavkirker, som man mange steder brød ned, og 
mens han var i Seljord, bad han forgæves for den 
gamle kirke i Nesland og skrev i den anledning 
dette digt, som dog først blev offentliggjort se
nere, da han saa, at disse middelalderlevninger 
stadig blev ødelagt.

»Norske Folkeviser, samlede og udgivne af M. 
B. Landstad«, Chria 1852-53.

»Martin Luthers aandelige Sange, oversatte og 
med Anmærkninger ledsagede af M. B. Landstad. 
Udg. med Foranstaltning af den kgl. norske Re- 
gjerings Dept. for Kirke- og Underviisningsvæse- 
net«, Kria. 1855.

»Jule-Salmer, saadanne som de agtes foreslaa- 
ede til kirkeligt Brug, samlede og ordnede. ..«, 
Frederikshald 1856.

»M. Luthers aandelige Sange oversatte og paa
ny omarbeidede, samt 25 salmer fra det 16de og 
17de Aarhundrede ordnede af M. B. Landstad. 
De hertil hørende oprindelige Melodier rytmisk 
fremstillede og 4stemmigt harmoniserede samt 
ledsagede med Anmærkninger af L. M. Linde
mann. Udg. paa offentlig Foranstaltning«, Chria. 
'859-
»Kirke-Salmebog. Et Udkast. Udg. ved offent

lig Foranstaltning«, Chria. 1861.
»Om Salmebogen, en Redegjørelse«, Kria.

1862. Skaars kritik af Landstads udkast fremkom 
i Morgenbladet 1861, nr. 256-291; Landstad sva
rede med en artikelrække sammesteds, og denne 
artikelrække udkom 1862 i bogform. Her har 
Landstad udførligt gjort rede for sine principper 
og sin fremgangsmaade.

»Salmer og Sange til Brug ved Missions-Møder 
og Missions-Feste, samlede af ...«, Sandefjord
1863. Her findes følgende originale salmer af 
Landstad:

Brødre! vender eders Blikke (se I, 123).
De arme Sjæle, som i Hedenskabet vanke.
Det arme Zulu-Folk, det vilde.
En tung Forbandelse mon hvile.
For dem, som først til Bryllup bødes.
Fra By og fjerne Bygdelag.
Frem Kristmænd, Korsmænd, Kongens Mænd.
Give Gud, paa hvem vi stole.
Hav Tak, du gode Hyrde.
Hedendommens Vælde stor.
Herre Gud! slet de sorte Skygger ud.

Hvad er, som meest udkræves.
Kom Ord fra Gud med Aand og Liv.
Med Kjærlighed og Tak vi mindes.
Naar Synderen ret ser sin Vaade.
Nu takker Herren alle Mand.
Vi folde vore Hænder.
Vi kaste atter Garnet (se V, 128).

»Kirkesalmebog, efter offentlig Foranstaltning 
samlet og udarbejdet af M. B. Landstad«, Kria. 
1870.

»Oplysning om de Salmers Oprindelse og For
fattere, som ere optagne i den ny, autoriserede 
Kirkesalmebog, samt om deres Forekomst i de 
ældre dansk-norske Kirkesalmebøger«, Kria 1871.

»Sange og Digte af forskjellige Slags, mest fra 
gamle Dage«, Chria. 1879.

»Gamle Sagn om Hjartdølerne«, Chria 1880.
En del af Landstads salmer saa først lyset i 

Wexels: »Christelige Psalmer«; det vedføjede 
aarstal hentyder til 1., 2. og 3. udg. af denne sam
ling:

Herrens Raad ej Støv udgrunder, 1840.
Jeg gik til Sengs i Haab og Tro, 1844.
Jeg ligger her i Vaande, 1844.
O Christenhed i Nattens Stund, 1840.
Seer jeg mig i Verden om, 1844.
Slukt er Dagens lyse Flammer, 1844.
Søde Gud, mit Hjertes Glæde, 1844.
Tiden skrider, Dagen rinder (efter Kingo), 
!859-

Vaagn, min Sjæl, af Søvnen op, 1859.
Velsignet være Herrens Navn, 1844.
Zions Vægter hæver Røsten, 1840.

Blandt de salmer, som er slaaet bedst an, maa 
nævnes hans første originale salme »Ser jeg mig i 
Verden om«; den er i slægt med »Naar Synde
ren ret ser sin Vaade«, som ogsaa er kendt i Dan
mark, se »O maatte Jesus snart dog træde«, 
IV, 216 f. Hans skriftemaalssalme »Jeg staar for 
Gud, som alting ved«, V, 247 f, er blevet en ho
vedsalme i Norge og har den soliditet, som taaler 
det store slid. Skal man tillægge ham en af de 
kristne højtider, lige som man i Danmark har for
delt jul, paaske og pinse mellem vore tre store sal
medigtere, maa det blive advent paa grund af 
hans glade, forventningsfulde og yndefulde »Jeg 
løfter op til Gud min Sang«, V, 246 f, der er i 
slægt med hans meget personlige dødssalme »Jeg 
ved mig en Søvn i Jesu Navn«, II, 471 f. Men 
han synger ogsaa paa vækkertonen fra første ad
ventssøndag, »Vaagn op du, som sover, stat op fra 
de døde«, V, 230 f. Han bliver dog ikke staaende
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ved advent. Den festlige »Fra Fjord og Fjære«, 
V, 245 f, er blevet Norges kæreste julesalme og 
er tillige et af de bedste eksempler paa det norske 
præg i hans salmer. Her maa ogsaa nævnes »Jeg 
synger Jule-Kvad«, en oversættelse af »In dulci 
jubilo«, se I, 343 f. Hans bedste missionssalme er 
»Opløft dit Syn, o kristen Sjæl«, der dog er 
svagere end den beslægtede af Grundtvig, »Du, 
som gaar ud fra den levende Gud«, der staar 
mellem pinsesalmerne.

Naturligvis maatte man vente, at han særligt 
vilde have øje for de norske salmedigtere. Det 
gælder f. eks. Petter Dass, af hvem han har frem
draget og forkortet 7 salmer; men kun ved nad
versalmen »O Jesu, for din Alterfod« har han væ
ret særlig heldig, se I, 244 ff.

I Danmark som i Norge er den originale »Gud, 
lad dit Ord i Naade lykkes«, II, 58 f, og oversæt
telsen »Sions Vægter hæver Røsten« betragtet 
som kemesalmer. »Jeg ved mig en Søvn« er ved 
at vinde en stor plads blandt begravelsessalmerne, 
og »Sørgendes Husvaler« er med den bedre be
gyndelse »Sandheds Tolk og Taler«, se IV, 319 
ff, kommet i brug som pinsesalme.

De to første dage i maj 1852, da Landstads ar
tikler mod Wexels fremkom i Christiania-Posten, 
indledtes det store sporskifte i dansk-norsk salme
historie. Det kunde man ikke dengang vide, men 
det har det følgende hundredaar givet os overblik 
over. Striden stod endnu ikke om en ny kurs, men 
om man skulde lære at synge i de toner, som 
Grundtvig nylig havde anslaaet.

Landstad og Grundtvig havde samme inderlige 
afsky for rationalismen. Landstad var fra sine stu- 
dieaar paavirket af Grundtvigs venner, professo
rerne Hersleb og Stenersen. Lige inderligt elskede 
de den gamle salmesang, som var fælles for Dan
mark og Norge. Men for saa vidt som den trængte 
til bearbejdelse og gendigtning, burde det ikke 
ske med Grundtvigs jubel, men i gammelkirkelig 
bodstone; vi er dog stadig i den sukkende, striden
de og lidende kirke, mente Landstad. Og gendigt
ning saavel som nydigtning maatte have norsk 
præg af alvor, inderlighed og noget af folketoner- 
nes vemod, som bunder i kristelig realisme.

Saaledes blev Landstads salmer, historisk-kri- 
stelige, ortodokse og objektive. Varmen i dem er 
bundet, men den er der, og det kommer ikke 
mindst frem i det hyrdesind, der er i dem. Land
stad vil opvække og vejlede og samle alt og alle 
ind i den gamle kirke.

Men vilde han med sin røst naa folkets hjerte, 
maatte han tale folkets sprog. Det kendte han 
som landsbybarn og landsbypræst og som histori

ker fra de gamle folkeviser. Det faldt ham natur
ligt, og han fandt det træffende at bruge norske 
dialektord i salmerne, men det vakte en voldsom 
kritik, ikke blot paa grund af den konservatisme, 
der altid er imod nyt præg i en salmebog, men 
ogsaa fordi det faktisk var et stilbrud at blande 
danske og norske ord sammen. Særligt indtryk 
gjorde det paa Landstad, at ogsaa Ivar Aasen 
lempeligt kritiserede dette og talte det rene sprogs 
sag.

En dansker, som læser Landstads salmer i ori
ginaludgaven og har lidt kendskab til den senere 
sprogudvikling, maa forbavses over, at dette gode 
gamle dansk kan kritiseres for at være for norsk. 
Men en norsk sproglig tendens var nok til at virke 
som et svinghjul (billedet er Aasmund Vinjes) 
for den sproglige udvikling, som allerede var i 
gang. De første salmer af Blix udkom samtidig 
med Landstads salmebog, og efterhaanden frem
stod et helt nyt kuld af norske salmedigtere, dels 
paa det mere og mere ændrede rigsmaal, dels paa 
landsmaalet, der som gammelt norsk fik navn af 
nynorsk. Som i sin tid Kingo frigjorde det dansk
norske kongerige fra at være en dansktalende tysk 
kirkeprovins med hensyn til salmesang, frigjorde 
Landstad Norge fra at være en dansk kirkepro
vins, hvorefter følgen blev en yderligere blom
string af norsk salmedigtning.

Halvorsen III, 423-26. Skaar II, 607-26. Chri
stiania-Posten, 1.—2. maj 1852. Landstad: »Om Sal
mebogen«, Kria. 1862. H. Blom Svendsen II, 4-54. 
Rynning II, 56-60; 89-103. J. Smemo i Ksm II, 
203-18 (og den der nævnte litteratur). Ivar Hols- 
vik: »Salmediktere i våre salmebøker«, Oslo 1950, 
103-09. O. T. Moe: »Provst M. B. Landstad«, 
Kria. 1920. Halkild Nilsen: »Magnus Brostrup 
Landstad«, Kria. 1921. Kristen Valkner: »Land
stads og Hauges salmebøker« (Norvegia sacra XII, 
1932). John Stene: »Vår evangeliske salmeskatt«, 
Oslo 1933, 108-12, 116-20. Marie Michelet i »Vår 
salmeskatt«, Oslo 1945, 52-63. Karen Kampmann 
Bothner: »Hva salmene lærte meg«, Oslo 1963, 
64-83.



6 LANDSTAD, M. B.

Oversigt over Landstads salmer i norske og danske hovedsalmebøger

Med hensyn til oversættelser og bearbejdelser er 
det svært at trække grænsen for, hvad der bør op
føres i fortegnelsen, da Landstad som salmebogs
udgiver har ændret paa utallige salmer, mere el
ler mindre. Numrene i Hauges salmebog er ikke 
nævnt, da denne var et konkurrerende værk, og 
da Landstad ikke vilde tillade, at Hauge optog 
hans salmer. De fælles salmer findes da hos Hau
ge i anden bearbejdelse. Numrene i Nynorsk er 
saa vidt muligt eftersporet og opført, skønt Land
stad i reglen ikke nævnes som oversætter eller

Af Dybsens Nød jeg raabe maa (ovs)
Af Høiheden oprunden er (bearb)
Bedre kan jeg ikke fare (bearb)
Brødre, vender eders Blikke 
Dage komme, Tider skride 
De arme Sjæle, som 
De hyrder stirrer i natten ut 
De Kristne gaa fra Sted til Sted (ovs)
Den Blomstertid nu kommer (ovs)
Den Herre Krist i Dødens Baand (ovs)
Den signed’ Dag, o Frelser blid (bearb)
Der mange skal komme fra Øst og fra Vest 
Det lidet Barn, som nu er fød (ovs)
De unge Kristne knæle ned 
Du være lovet, Jesu Krist (ovs)
Dyre Bord, som Jesus dækker (ovs)
Et Aar vi atter se at sænke (ovs)
Fra Fjord og Fjære
Fra Himlen høit jeg kommer her (ovs)
Fra Himlen kom et vældigt Veir 
Fra Himlen kommer Engle-Hær (ovs)
Fred og frihet Norge eier
Give Gud, paa hvem vi stole
Gjør Døren høi, gjør Porten vid (ovs)
Gladelig vil vi Halleluja kvæde (ovs)
Godt Haab, I gode Kristne 
Gud er naadig, han vil ikke 
Gud Fader, hør idag vort Raab 
Gud Fader lig at være
Gud har fra Evighed givet sin Søn os til Herre 

(bearb)
Gud, lad dit Ord i Naade lykkes 
Gud, naar du til Regnskab kalder 
Guds salige Godhed og Naade (bearb)
Guds Søn er kommen til os ned (bearb)
Gud være med os alle
Gud være lovet evig nu og priset (ovs)
Her er Guds Hus og Himlens Port 
Her falder megen Trætte 
Herre, bevar og velsigne din Ager

bearbejder; men det er i de fleste tilfælde klart, 
at oversættelserne ikke er foretaget efter origina
lerne, men efter Landstads oversættelser, uden at 
salmebogen nævner dette. Af danske salmebøger 
er R udeladt, da kun en enkelt salme (Sions væg
ter, 568) er optaget der; nogle flere kom dog med 
i de to tillæg.

De to kolonner for La rev og Nynorsk giver 
indtryk af, at Landstads salmer i høj grad har væ
ret indsunget og absolut maatte bevares.

La La rev Nynorsk
273 43 201
140 ■ >9 90
629 744 880
504 528 833
572 647 860
59« 777

112 735
631 743
402 394 3°7
342 336 262
533 579 842
216 ■9i ■52
180
45
133 118 89
59 700
168 163 126
137 126 738
129 106 88
436 443
■45 109

799 893
446
97 76 57

5>2 22 37
221 201 753
469 479 816
37

306 291 775

537 585
496 520 831
561 634 855
475 490 821
■ 9° 51« 827
594
69
6 16 716

217
581 676 534

N, SS KH D

248

280

286
498

7 381
201

260 335 348
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La La rev Nynorsk N, SS
Herre Gud, du er og bliver (ovs) 233 39 S« S«
Herre Gud, vi var i Nød 596 540
Herre, jeg har handlet ilde (ovs) 388 612 488
Herre Jesu, kom tilstede 63 7°3 »71
Herre Jesu Krist, sand Gud og Mand (ovs) 548 603 476
Herre, signe du og raade (ovs) 9i 53 5°
Herre tal, din Tjener hører (ovs) 23 36 28
Her vi sidde nu med Gammen 603
Her uden Sky og Skygge (bearb) 242 218

384Hjem jeg længes! Ak, i Verden (ovs) 479 497
Hjælp Gud, at vi den Naade faa (ovs) 3° 7 712
Hold oppe, Gud, hos os dit Ord (ovs) 29 4 9
Hos dig, 0 Jesu, sent om Nat 447 453 809 204
Hvad er det blandt saa mange 288 271 77i
Hvad er, som jager Jesum bort 184
Hvor ilde dog af Synds Begjær 499 525
Hvor To og Tre forsamlet er 7 843 899
I denne Stund Vi gjøre, menig Mand 24 •7
I denne Verdens Sorger sænkt (ovs) 458 462 358 55°
I Fred er jeg nu faret hen (ovs) 622 747
Igjennem Tidens Plager (ovs) 169 •53
I Himmelen, i Himmelen (ovs) 258 235 • 87
I Hus og Hjem, hvor Mand og Viv 206 184 •45
I Paradis er fagre Ord 257 234 760
Jeg har min Sag til Gud hjemstilt (bearb) 542 726
Jeg kommer her, 0 søde Gud 54 694 868
Jeg ligger her i Vaande 621 734 518
Jeg løfter op til Gud min Sang 107 80 66
Jeg staar for Gud, som al Ting veed 53 693 545
Jeg synger Julekvad (ovs) 150 ••7 104
Jeg takker Gud, min kristen Tro 83 33 7*8
Jeg veed mig en Søvn i Jesu Navn 570 640 5°9
Jesu, din Ihukommelse (ovs) 66 706
Jesus Krist, vor Hjælp, er kommen (ovs) 308 231
Kirken er til Moder kaaret (bearb) 293 276 217
Kjære Barn, hvor stor er dog (ovs) 40 670
Knæler, Kristi Vidneskare 587 721
Kom du Folke-Frelser sand (ovs) •41 280 218
Kom Helligaand med Skaber-Magt (ovs) 209 37 25
Kom Hellige Aand, Herre Gud (ovs) 429 433
Kom hid, og hør de ti Bud-Ord (ovs) 486
Kom hid til mig, enhver især (ovs) 576 653 861
Kom Ord fra Gud med Aand og Liv 255 232 185
Kristus kom selv til Jordans Flod (ovs) 260
Lad mig nu din forblive (ovs)
Lover den Herre, hvis reddende Kjærlighed

47 682 865

sender (ovs) 364 355 278 465
Lovsynger Herrens Miskundhed (ovs) •47 •47 108
Lær mig, Gud, min Synd at kjende 126 99 732
Med Bøn jeg Støv og Muld 407 401 796
Med Fred og Glæde far jeg hen (ovs) 162 743
Med Graad vi hans Legem nedgrave (ovs) 624 738
Med kjærlighet og takk vi minnes
Med Konning David klage (bearb) 392

787 891

KH D
370

•77 126

538 468

639

224
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Midt i Livet ere vi (ovs)
Min Sjæl for Herren kvæder
Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren (ovs)
Mit Hjerte sig fryder, at Jesus opstod 
Når Herre Jesus, kommer dine tider (ovs) 
Naar Synderen ret ser sin Vaade 
Nu bede vi den Helligaand (ovs)
Nu er Frelsens Dag oprundet (bearb)
Nu er jeg glad og gaar med Sang (ovs)
Nu er os Gud miskundelig (ovs)
Nu hviler Mark og Enge (ovs)
Nu kjære menige Kristenhed (ovs)
Nu lover Herrens Navn 
O Fader vor i Himmerig (ovs)
O Gud, af Naade rig og stor (ovs)
O hellige Treenighed (ovs)
O Herre Gud! din Sol saa skjøn (ovs)
O Herre Krist, gak ikke bort (ovs)
O Hjertens Ve, Og Sorg at se (ovs)
O, hvor salig’ er I dog, I Fromme (ovs)
O Jesu, Herlighedens Haab 
O Jesu, kom dit Ord ihu 
O Jesu, Lov og Ære 
O kommer hid fra alle Land 
O Krist, du sande Lys og Vei (ovs)
O Kristenhed, i Nattens Stund 
Opløft dit Syn, o kristen Sjæl 
Opstanden er den Herre Krist (bearb)
Op, sødeste Sang (bearb)
O Sjæleven
O store Gud, vi love dig (ovs)
O vilde du betænke (ovs)
Saa langt som Himlens Hvelving naar (ovs) 
Salig’ er de Døde, hine (ovs)
Salig er den Mand, som ikke (ovs)
Sankt Peder faldt for Kristus ned 
Send mig Vinger, vær nu snar (ovs)
Ser jeg mig i Verden om 
Slukt er Dagens lyse Flammer 
Staa som en Klippe (bearb)
Synger for Herren og leger (ovs)
Synge vi af Hjertens Grund (ovs)
Sørgendes Husvaler (ovs)
Tak for dit Ord
Til dit Hus med Takkesang (ovs)
Til Guds Hus velkommen vær 
Til Hyrder fromme
Til slutning så rekker vi broderskaps hånd 
To Guds Venner vandre silde (ovs)
Træder nu til Herrens Bord (ovs)
Udi din Haand, o Fader blid (ovs)
Vaagn op, du som sover
Vaagn op igien du Aand, som gløded (ovs)
Var Gud ej med os denne Tid (ovs)

La La rev Nynorsk N, SS KH D
223 204 165
299 283 773
77 555 464

356 349 275
786 612

124 96 77 344 3'9
3 3 7

146 128 739
74
28

614 827 659
9 42 '9

545 23 7"
*4 44
22 5 12
85 825

493 516 830
362 834
336 330 782
633
553 618
423 422 801
56 696 869

454
'93 166 136
556 627 853
593 772 608
349
75 7'4 557 294 386 429
25
10 3' 18

522 560
295
632 746
501
480 499 825
620 73° 563
399 392 304
616 838 897
244 219 774 623 644
'35 124 737
602 646
433 437 334 '94 271
32 61

585 7'9 '7 444
'59 141
148 ■3'

66
359 352 '57
64 702
88 56 48
103 77 724 49 469

775
555 629 498

i
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Velt alle dine Veie (ovs)
Vi kaste atter Garnet
Vi komme, Herre Jesu Krist (ovs)
Vil du i denne Verdens Stund (ovs)
Vi takke Gud, vor Fader
Vi tro og trøste paa een Gud (ovs)
Vi ønske vor Brudgom nu og Brud (ovs)
Vorder Lys, I Hedninglande (ovs)
Vor Gud han er saa fast en Borg (ovs)
Vor Herre Gud og Skabermand (ovs)
Vor Præst, som os skal lære (bearb)
Zion, pris din Saliggjører (ovs)
Zions Vægter hæver Røsten (ovs)

Følgende salmer har i Den danske salmebog faaet
Knæler, Kristi Vidneskare....................................
Naar Synderen ret ser sin Vaade..........................
Op, sødeste Sang....................................................
Sørgendes Husvaler................................................

LANGE, JOHANN CHRISTIAN

J. Chr. Lange blev født julenat 1669 i Leipzig. 
Hans fader Johannes Lange var prokurator ved 
overhofretten. Hans moder Anna Margaretha It- 
tig havde to berømte brødre i byen, superinten
dent Thomas Ittig og juristen Gottfried Nic. Ittig.

Forældrene sendte 1685 sønnen til gymnasiet 
i Zittau, hvor han var i huset hos deres ven, rek
toren Christian Weise, der havde været studenter
kammerat med Johannes Lange og havde sat saa 
stor pris paa Anna Margaretha Ittig, at han havde 
skrevet en salme, »Ach, allerliebster Jesulein«, 
med et akrostikon paa hendes navn. Fra Zittau 
vendte Johann Christian 1687 tilbage til Leipzig 
som student. 1689 blev han magister, og formo
dentlig har han studeret digtekunst hos Joachim 
Feller, men især fik det betydning, at han flittigt 
besøgte Franckes og Schades bibeltimer; han blev 
ivrig pietist.

Efter en rejse til Nederlandene blev han 1691 
huslærer hos superintendent Johann Wilhelm Pe
tersen i Liineburg. Der var han i tre aar og vendte 
saa tilbage til Leipzig og begyndte at holde fore
læsninger. Paa Speners anbefaling blev han 1697 
professor i Giessen, først i filosofi, senere i etik 
og endelig i logik og metafysik. Han giftede sig 
1699 med Marie Catharine Thile, hvis fader var 
juridisk professor i byen.

1716 blev han kaldet til superintendent og hof
præst i Idstein efter J. D. Herrnschmidt og er
hvervede derefter den teologiske doktorgrad. Da 
Nassau-Idstein 1722 blev forenet med Saarbrii-

La La rev Nynorsk N, SS KH D
186 198 295
481 500 826 205
62 701

205
55 695 870
12 32 22

584 561 509 443 734
‘95 167 745
266 243 196
9° 52 24

588 722 577
309 294 230 296 4'7
571 646 5*4 273 232

ændret begyndelse:
Herre Jesus, du som troner. D 223.
O, maatte Jesus snart dog træde. D 319.
O glædelig dag. D 429.
Sandheds tolk og taler. D 271.

cken, blev han generalsuperintendent over disse 
samlede lande. Han døde 16. dec. 1756. Paa døds
lejet styrkede han sig med en af sine egne salmer, 
»Mein hertzens Jesu, meine lust«, som Brorson 
allerede havde oversat til dansk, se »Min hjertens 
Jesus, søde lyst«, III, 351 ff.

Som salmedigter er Lange paavirket af Johann 
Wilhelm Petersen, men glider dog ikke saa langt 
ud i sværmeriet som denne. De fleste af hans sal
mer skal ogsaa være digtet, mens han var hus
lærer hos Petersen. Der var et hjerteligt forhold 
mellem dem. En af Petersens latinske salmer, 
»Jesu perpetuo cujus delicio sum consecrata«, 
blev af Lange oversat til tysk: »Mein Jesu, der 
du mich zum Lustspiel ewiglich«. Og en af Lan
ges salmer, »Auf, Triumph, es kommt die Stun
de«, blev af Petersen oversat til latin: »Erit, erit 
illa hora, qua triumphat gens Sion«.

C. Wetzel opgiver antallet af Langes salmer til 
14, hvilket skulde være efter Langes eget udsagn, 
men andetsteds nævnes 27. De mest kendte, som 
Lange selv udtrykkelig har vedkendt sig, skulde 
ifølge Koch være udkommet i den saakaldte Pie
tist-Salmebog, A. Luppius: »Andåchtig singender 
Christenmund«, Wesel 1692, men i hvert fald fin
des nogle af dem i »Hasselches Gesangbuch« 1695 
og »Geistreiches Gesangbuch«, Halle 1697, og saa 
naturligvis hos Freylinghausen. Foruden den før
nævnte »Mein hertzens Jesu« har Brorson ogsaa 
oversat »Mein Jesu, susser seelenlust«, se »Min 
Jesus, sjælens søde lyst«, III, 367 ff. Takket være 
Brorson har Langes salmer levet længere hos os 
end i Tyskland. Men nu har de udtjent ogsaa 
hos os.
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Koch IV, 398-400.

Min hjertens Jesus, søde lyst.
P33. MB 564. N85. '
La 538. Hauge 490.
Ophøyet Jesu! søde Lyst. Gb 342.
Min Herre Jesus, rene lyst. La rev 588.

Min Jesu, søde sjæle-lyst.
P374. MB 419.
Min Jesu, Sjælens søde Lyst. N 381. 

LANGTON, STEPHAN

Stephan Langton maa være født i England o. 
1150-60, men man kender ikke nærmere tid og 
sted. Han studerede i Paris, hvor han blev lærer 
i filosofi og kansler ved universitetet. Hans ven 
og studiekammerat, som nu var blevet pave under 
navn af Innocens III, kaldte ham 1205-06 til 
Rom og udnævnte ham til kardinal. Just da var 
den engelske ærkebiskop i Ganterbury død, og 
englænderne var ikke enige om valget af en ny, 
men stillede to i forslag. Paven forkastede begge 
forslag og udnævnte Langton 1207.

Herover blev kong Johan vred og begyndte at 
forfølge præster og munke. Innocens svarede 1208 
med at lyse interdikt over England, og da kongen 
blev endnu mere rasende og grusom, sendte Inno
cens bandstraalen imod ham 1209, og da dette 
ikke nyttede nok, truede han 1211 med at løse 
alle engelske undersaatter fra deres troskabsed og 
opfordre Filip August af Frankrig til at gøre kors
tog mod England. Johan vidste, at de fleste af 
hans undersaatter hadede ham, og han bøjede sig 
da saa dybt, at han overgav hele sit rige til St. 
Peters Stol og altsaa tog det i len af paven 1213. 
Derefter kunde Stephan Langton overtage sit em
bede i England, hvor han blev modtaget med 
jubel.

Nu vilde Johan hævne sig ved at angribe Filip 
August, men de engelske baroner vilde ikke følge 
ham. Der skete tillige det, at en pavelig legat, 
som skulde indkræve erstatninger for de tab, kir
ken havde lidt, optraadte saa uforskammet og 
stillede saa ublu krav, at alle englændere undrede 
sig. Langton var dybt forarget over legatens op
træden og holdt i den sag med baronerne. Paa et 
stort møde i St. Albans 1213 enedes man om at 
kræve, at Henrik den Førstes love skulde danne 
grundlag for engelsk frihed. Da Johan aaret efter 
vendte hjem fra nederlag i krigen, aftvang man 
ham det Magna Charta 1215, som siden har dan

net grundlag for Englands frihed. I dette Chartas 
klare formulering har Stephan Langton en væ
sentlig andel.

Derefter klagede Johan til sin lensherre over 
indskrænkningen af hans og dermed af pavens 
rettigheder, og Innocens, som kun kendte kongens 
fremstilling af sagen, lyste Magna Charta i band 
og suspenderede Langton som ærkebiskop. Men 
Langton rejste selv til Rom, hvor suspensionen 
blev ophævet 1216, da Innocens var død. Samme 
aar døde ogsaa Johan, og da Henrik III var valgt 
til konge, vendte Langton tilbage 1218. Under en 
senere rejse til Rom sikrede han paany England 
en vis uafhængighed af Pavestolen. Han døde 9. 
juli 1228.

Han var en betydelig teolog. Det er ham, der 
har inddelt Vulgata i kapitler. Han har skrevet 
kommentar til det meste af Gamle Testamente. 
Dertil en mængde prædikener og et stort Maria- 
digt paa 150 strofer, der viser hans digteriske be
gavelse. Han skal ogsaa have skrevet et stort 
Hexaemeron, som er gaaet tabt. Naar han nu 
nævnes i salmehistorien, skyldes det, at forskerne 
efterhaanden er blevet enige om, at det er ham, 
der har skrevet den gyldne sekvens, »Veni sancte 
spiritus, et emitte coelitus«. Den har tidligere væ
ret tillagt kong Robert den Fromme af Frankrig 
(f 1031) eller Hermannus Contractus (f 1054) 
eller Innocens III, se III, s. 138 ff. Nu er man 
enige om, at de to første ikke kan have gjort det. 
Tidspunktet kunde passe med Innocens, men det 
er af andre grunde utroligt. Sekvensen er ikke 
kendt før ca. 1200. I tidligere manuskripter er 
den tilføjet senere. Afgørende er endelig en be
mærkning i et samtidigt skrift, som siger, at Ste
phan Langton har skrevet en udmærket sekvens 
om den hellige Aand, »Consolator optime, Dulcis 
hospes animæ«. Det er den anden strofe i sekven
sen. Dens berømmelse er siden steget. Den var 
en af de fire, som blev tilladt, da Pius V begynd
te at rense sekvenserne ud af messen.

John Julian 1213, 1721. Parry 117. Handbuch 25 
(med litteratur). Fredrik Nielsen: »Haandbog i 
Kirkens Historie«, II, 1898, s. 599-604.

Kom hellig Aand Herre Gud. Se III, 138 ff.
Th 103. Mol 54. Gas 61. Tus 343
Kom O søde Hellig Aand.
Gas 1675.
Kom, o (Gud) Hellig-Aand, kom brat (Grundt
vig) RTi,66g. N 182. KH 306. D 263.
Hauge 440.
Kom, o Hellig Ånd du milde (Skaar 1881)
La rev 432.
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LARSEN, JENS

Jens Larsen, den første indremissionær i Dan
mark, blev født 1807. Han var smed i Kirke Vær
løse i Nordsjælland, fik i fyrrerne forbindelse med 
Vartov, hvor han ret ofte gik i kirke og søgte 
nadverbordet, fandt ind i en forening, som var 
stiftet af nogle af Grundtvigs unge præstevenner, 
»Forening til luthersk Folkeoplysning«, som om
kring ved 1850 drøftede muligheden af at sende 
ham ud som vandrende evangelist. Men da det 
trak i langdrag, lejede han sin smedie ud og drog 
paa egen haand ud som lægprædikant. Det var 
i begyndelsen af 1852. Aaret efter, den 17. sept. 
1853, stiftedes paa et møde i Ordrup ved Ring
sted »Foreningen for den indre Mission«, som an
tog Jens Larsen som foreningens missionær, da 
han »efter fleres vidnesbyrd blev anset for vel 
skikket og dygtiggjort til at vandre ud som evan
geliets forkynder i offentlige forsamlinger og i 
hjemmet.« Det var en forening af lægfolk, som 
nu paatog sig det, præsterne havde betænkt sig 
paa. Larsen virkede flittigt i en række aar, rejste 
rundt i landet og holdt møder i hjemmene og 
blev redskab til manges vækkelse. Han mødte dog 
ogsaa en del modstand, især fra folk, som ikke 
forstod berettigelsen af et saadant lægmandsar
bejde og spurgte, hvem der havde sendt ham. 
Herved fremkom hos ham ønsket om at faa en 
slags ordination, blive »indviet til mit kald ved 
haandspaalæggelse af præsterne.« Han skal være 
blevet tilskyndet dertil af P. Rørdam i Mern. Om 
denne tanke opstod der megen strid, og Jens Lar
sen blev vel ogsaa mere og mere selvfølende. For
manden for den indre mission, gaardejer P. Pe
dersen i Nyrup, og redaktøren af »Den indre Mis
sions-Tidende« maatte efterhaanden vige for ham. 
Den nye formand, pastor C. F. Rønne, fik mange 
klager over ham, og da han vist tillagde dem stør
re betydning, end de var værd, kom det til uover
ensstemmelser. Man mente, at Jens Larsen nærede 
afvigende meninger om bibelen og om daaben og 
forelagde ham en lang række anker, som man 
ikke syntes, at han svarede tilfredsstillende paa. 
Han blev opfordret til at træde tilbage som mis
sionær, men det vilde han ikke. Det førte til det 
urolige møde i Stenlille den 13. sept. 1861, hvor 
det endte med, at den unge Vilh. Beck greb ind 
og efterhaanden tog tøjlerne. Senere sluttede Jens 
Larsen sig til Irvingianeme. Han døde 1874. Man 
faar det indtryk, at han blev lidt for haardt be
handlet; han var en stor kraft, mens han var i 
Indre Mission.

Han har skrevet adskillige artikler i »Den indre 
Missions-Tidende« i de første aar, ikke mindst

1856-7, da han selv var redaktør af bladet. Der
til kommer en række mindre pjecer, som udkom 
selvstændigt. Her maa særlig nævnes hans »Aan
delige Sange til Guds Børns Opbyggelse«, Kjøb. 
1856. Dette lille hefte, som udkom paa hans eget 
forlag og blev trykt i København, indeholder 34 
sange, hvoraf de 11 er af Jens Larsen selv, og 9 
er oversættelser fra svensk, de fleste ogsaa fore
taget af ham. I løbet af tre aar udkom disse sange 
i fem stadigt forøgede oplag; det femte indehol
der 77 numre, hvoraf de 22 er underskrevet hans 
kendte »J. L.«; der er desuden kommet nye sven
ske oversættelser til, nogle sange af »J. D.« (den 
blinde Jens Dyrholm) og et betydeligt antal af 
Grundtvig, til hvem Jens Larsen stadig har følt 
sig draget. Det lille hefte gik saa godt, fordi han 
solgte det paa sine missionsrejser. Der er ikke me
gen poesi i hans sange; heller ikke var han nogen 
fiks rimsmed; men han havde ilden.
I salmebogen (D) er Jens Larsen angivet som 

forfatter til de to første vers af »Brødre og søstre, 
vi skilles nu ad«. Det maa nu ændres. P. Poulsen 
har gjort opmærksom paa, at den er af Peder 
Sørensen (s. d.), den første redaktør af Indre Mis
sions Tidende, og offentliggjort 1852 i »Min 
Troes Vidnesbyrd«, se herom I, 122. Den er hel
ler ikke optaget i Jens Larsens samling.

Endvidere betegnes Jens Larsen som oversætter 
af »Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim«, se II, 
416 ff. Imidlertid har P. Poulsen ogsaa her fundet 
en ældre kilde, »Aandelige Sange« 1855 af L. 
Høyer (s. d.). Larsen har dog rettet lidt paa 
Høyers tekst og oversat det tredje vers, som 
Høyer havde udeladt. Derefter bliver dette ene 
vers alt, hvad der kan bære Jens Larsens navn i 
salmebogen.

Erslew Suppl. II, 149. Morten Pontoppidan: »Dansk 
Kirkeliv i Mands Minde«, 1916, 105-128. Vilh. 
Beck: »Erindringer fra mit Liv«, 1901, 60 ff. Axel 
Beck: »Vilhelm og Nina Beck«, I, 1921, s. 151 ff. 
Hans Jensen: »Brud og Sammenhæng i dansk 
Aandsliv efter 1864« i Kirkehist. Saml. 6, IV, 296- 
99. Dansk Kirketidende 1854, 313-18; 1862, 35- 
41; 65-79. P- Poulsen: Åndelig sang gennem 100 
år«, 1961, 37-40. »Vækkelsernes Frembrud i Dan
mark«, I, 1960, s. 158-66.

Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim, v. 3.
N 599. D 646.

LASSEN, JULIUS VILLIAM GEORG

Julius Lassen blev født 10. okt. 1817 i Birkerød 
som søn af lærer Ole Lassen og Jul. Marie Hen
riette Hansen. Omtrent 14 aar gammel blev han
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elev i Borgerdydskolen paa Christianshavn, hvor
fra han 1837 blev student. Den 9. maj 1844 blev 
han teologisk kandidat og fik derefter plads som 
huslærer i Lønborg præstegaard hos lic. theol. J. 
V. Bloch. 1847-49 var han institutbestyrer i Kol
ding, derefter en tid paany huslærer i Stenderup 
sogn ved Kolding, indtil han 1851 blev ordineret 
til pastor vicarius i Staby og Madum sogne i 
Vestjylland, mens sognepræsten Schiøler 1851-54 
opholdt sig som rigsdagsmand i København. Der
efter var han vikar eller hjælpepræst mange ste
der, Lønborg-Egvad 1854, Thisted og Tilsted 
1854-55, Dover og Veng 1856-57, Kerteminde 
1857, Lyø 1858-59. Endelig blev han 8. nov. 1860 
sognepræst i Dollerup-Finderup-Ravnstrup, hvor
fra han 30. jan. 1867 blev forflyttet til Vindum 
med filialkirke i Brandstrup, hvor præsten boede. 
Her blev han til sin død 8. juni 1878. I en aar- 
række var han sogneraadsformand, hvilket i dette 
tilfælde betød, at han ret enevældigt administre
rede sognets sager, formentlig til alles tilfredshed, 
da han stadig blev genvalgt.

Samtidig var han en dygtig præst. Folkeminde
samleren Evald Tang Kristensen, der paa den tid 
var lærer i Faarup i Vindum sogn, siger, at Las
sen var en meget sjælden prædikant, »ja, jeg har 
yderst sjældent hørt præster, der holdt saa ind
holdsrige prædikener som han.« Ogsaa udenfor 
kirken kunde han være en meget veltalende mand, 
naar han kom ind paa emner, som interesserede 
ham. I mange andre henseender var han en sær
ling. En hel del af hans særheder, som Evald 
Tang Kristensen med flid optegner, hang sammen 
med hans sparsommelighed. Han byttede sine 
vanter om, naar spadserestokken havde slidt hul 
inde i haanden, saa hullerne kom til at sidde ud
vendig. Han hængte sit linned til udluftning, naar 
han syntes, at en rigtig vask vilde slide for meget 
paa det. Han sparkede stenene bort fra hjulspo
rene paa vejen, for at hans nye fjedervogn ikke 
skulde tage skade af at humple hen over dem. 
Evald Tang Kristensen har tegnet en plan over 
pastor Lassens studereværelse, saa man kan se, 
hvor hjørneskabet stod, hvori der var en søster
kage, som han skar en skive af til den, der besøgte 
ham, naar han var i godt humør. Han døde af en 
blodforgiftning, der stammede fra en byld i nak
ken, som vist nok kom for sent under lægebehand
ling.

Han var ugift og ensom. Men efter sigende hav
de han været forlovet, og da han efter de mange 
ars omflakken var blevet sognepræst i Dollerup, 
skulde brylluppet staa, og brudens udstyr var alle
rede kørt til præstegaarden. Da havde Julius Las
sen en drøm, hvis indhold han aldrig fortalte til

nogen, men hvis følge blev, at han ikke turde gif
te sig. Hans forlovede, som ogsaa forblev ugift, 
bosatte sig i Viborg, og naar han kom til byen, 
gik han om i hendes gade og saa op mod hendes 
vinduer og gik stille igen. Anden forbindelse hav
de de ikke, men i sit testamente bestemte han, at 
en trediedel af hans efterladte formue skulle til
falde hende. Om denne begivenhed eller denne 
ensomhed har noget at gøre med hans salme »O 
Gud ske lov, det hjemad gaar«, se IV, 100 f, skal 
være usagt. Men den er i hvert fald offentliggjort 
i maj 1862. Han, som ikke selv havde noget hjem
liv, tegner her det himmelske hjemliv set med 
længslens øjne.

Allerede 1839 begyndte han at offentliggøre 
digte og opbyggelige artikler i forskellige blade og 
tidsskrifter. I »Christeligt Folkeblad« 1846-1848, 
udg. af J. V. Bloch, har han offentliggjort mere 
end en halv snes digte af historisk eller fortællen
de indhold. Han udgav tre prædikensamlinger og 
1870 »Aandelige Digtninge«, hvori der ogsaa fin
des en del forsøg i salmetonen. Her findes bl. a. 
den nævnte salme, der er det eneste af hans digte, 
som lever efter ham. Nogle manuskripter med 
utrykte digte gik i arv til Evald Tang Kristensen.

Erslew Suppl. II, 164. Elvius s. 590. Evald Tang 
Kristensen: »Minder og Oplevelser«, Bd. 2, Viborg 
1924, s. 289-295. P. Poulsen: »Menneskeskæbner 
i Salmebogen«, Køb. 1953, s. 70-73.

O Gud ske lov, det hjemad gaar.
RTi,778. KH651. N 562. D 652.

LAUB, THOMAS

Thomas Laub blev født 5. dec. 1852 i Langaa 
ved Nyborg som søn af sognepræst Hans Jørgen 
Trojel Laub (1817-63) og Ernestine Deichmann 
Linnemann (1827-85).

Hans fader, som man kaldte »en dejlig mand«, 
døde tidligt, og Thomas kom i huset hos sogne
præst ved St. Michaelis Kirke i Fredericia Frede
rik Ludvig Bang Zeuthen, der var gift med hans 
faster Magdalene Hedvig Johanne Laub. Han gik 
først i byens latinskole, men de to sidste aar paa 
Sorø Akademi, hvorfra han blev student 1871.

I København begyndte han at studere teologi, 
men to aar efter blev et længe næret ønske om 
at blive musiker saa stærkt, at han slog om. 1873- 
76 gik han paa musikkonservatoriet, og efter endt 
organisteksamen blev han vikar hos Berggreen i 
Trinitatis Kirke.

1882 drog han til Italien for at studere gammel
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musik. Derefter udgav han sammen med Fr. Rung 
»Sangmusik fra det 17. og 18. aarhundrede«. 1884 
skrev han en pjece om »Vor Musikundervisning 
og den musikalske Dannelse«, hvori han lægger 
vægt paa forstaaelsen af tidligere tiders tonesprog 
og aand.

Saaledes indstillet mødte han, især paa en rejse 
til Tyskland 1886, bevægelsen for at fremdrage 
melodierne fra reformationsaarhundredet. Det 
blev hans store oplevelse og førte til hans livs 
kamp. 1887 kom hans bog »Om Kirkesangen«, og 
i hurtig rækkefølge kom »80 rytmiske Koraler« og 
en række hæfter med firstemmige »Kirkemelo
dier«.

Dermed var en langvarig kamp aabnet. Det 
vilde have været i overensstemmelse med meste
rens aand, hvis Grundtvigs disciple i flok og følge 
havde sluttet op om Laub, men det tøvede mange 
af dem med, fordi Grundtvigs salmer var blevet 
forsynet med romanceagtige melodier i slægt med 
den verdslige musik, tildels af ansete komponi
ster, og det var netop toner, som Laub bekæmpe
de som et fremmedelement i kirkemusikken.

1884 var han blevet organist ved Helligaands- 
kirken, hvor han fik et godt samarbejde med Skat 
Rørdam, og da denne 1886 blev Holmens provst, 
fik han efter Niels W. Gades død Laub ansat ved 
Holmens Kirke 1891, hvor han blev, til han 1925 
tog sin afsked.

Nye »Salmemelodier i Kirkestil« udkom 1896 
og 1902, »Forspil og Melodier« 1909, og som den 
modne frugt efter disse mange blomstringer ud
kom hans hovedværk »Dansk Kirkesang« 1918.

I al denne tid og længere endnu stod striden 
om Laubs melodier, baade de ældre, han havde 
fremdraget, og hans egne. Naar striden blev saa 
bitter, skyldtes det, at Laub ikke blot fremdrog 
det gamle, men bekæmpede kirkesangens forfald 
og romancens indtrængen paa kirkelig grund, og 
det gjorde han ikke blot med hele sin stædighed, 
men ogsaa med udfordrende skarphed, saaledes 
i et andet hovedværk »Musik og Kirke« 1920, se 
f. eks. I, 363 f og III, 1 f.

Men han fik ogsaa begejstret og stadig stigende 
tilslutning. Paa hans 70-aars-dag stiftedes »Sam
fundet Dansk Kirkesang« med den opgave at føre 
hans arbejde videre. Hans indflydelse naaede ud 
til folket gennem skolernes sangundervisning, og 
til den folkelige sang bidrog han ved samarbejde 
med Carl Nielsen i »En Snes danske Viser« 1915 
og 1917 og gennem »Folkehøjskolens Melodibog« 
1922, hvor ogsaa Thorvald Aagaard og Oluf Ring 
var med i arbejdet.

Prof. Arthur Arnholtz har sammenfattet Laubs 
hovedtanker saaledes: »Den folkelige, og dermed

den kirkelige, melodi er sædvanlig strofisk, d.v.s. 
en gentagelsesdel. Derfor tjener den ikke ordet, 
som den skal, ved at illustrere detailler, men ved 
at danne en rummelig helhed, hvis aand og hold
ning svarer til tekstens helhed. Dens præg skal 
være alment, men ikke derfor almindeligt, intet
sigende. Den skal bære teksterne frem i levende 
rytmer og klare melodiske skridt, som en forsam
ling kan synge baade smukt og fejlfrit. Derfor 
skal de forstenede koraler have deres oprindelige 
rytmiske liv tilbage; derfor skal melodien, baade 
i gammel og ny kirkesang, udfoldes selvstændigt 
af det vokale; den skal ikke blot være en øverste 
»afledet« kontur af nogle sammenhørende akkor
der. Derfor melder de gamle kirketonearter sig 
som den egentlig sangbare melodik, og den objek
tive harmonisering foretrækkes som melodifrem
hævende fremfor kunstmusikkens stemningsma
lende. Hvor disse træk var fælles for kirke- og 
folkesang (op til og med reformationen), kunde 
gejstlige og verdslige sange endnu bytte melodier 
uden skade. Hvor den verdslige musik derimod 
(siden renæssancen) udviklede sit eget følelses
sprog og enkeltmandsudtryk, blev den stadig mere 
fremmed for kirken. Kirkens sang er nemlig altid 
eet. Den kan skifte ydre skikkelse, fra gregoriansk 
over Palestrina-kunst til luthersk koral; men dens 
engang skabte værdier beholder gyldighed, og 
»den kan aldrig optage noget fremmed ... som 
ikke er vokset ud af den«.«

Laub døde 4. febr. 1927, men den bevægelse, 
han satte i gang, fortsatte, og det er næppe nogen 
overdrivelse at kalde ham kirkesangens reforma
tor i Danmark.

Han havde ikke noget ønske om at gøre sig 
gældende som digter, men hans arbejde med me
lodierne kunde undertiden brede sig til teksterne. 
Efter de to vers hos Prætorius oversatte han »En 
rose saa jeg skyde«, se I, 338, og hans ganske yn
defulde tekst blev saa hurtigt indsunget, at senere 
digtere ikke kunde sætte noget andet i stedet.

Hans melodi til en hidtil ubrugt salme kunde 
undertiden drage den frem i lyset og derved skaf
fe den indgang i salmebogen, f. eks. »Højhedens 
Gud, som kom herned«, se 11,312. Et arrange
ment af omkvædet og et par indføjede linjer fik 
»Lad det klinge sødt i sky« til at slaa igennem, 
se III, 221. Han kunde godt ændre en linje, blot 
fordi han syntes, den blev bedre (i kirkestil), saa
ledes »Jesus, dig alene sigter«.
Han korte behandling af Litaniet er det eneste 

levn af dette, som blev bevaret i D 364, se III, 
242. En af hans ældste melodier, »O du Guds 
lam«, fra 1888, er ganske simpelt gaaet ind i 
nadverritualet.
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Jens Peter Larsen i DEL XIV, 136-39 og den der 
anførte litteratur. Herman Boalth: »Om Indførel
sen af en ny Art Psalmesang«, 1900. Povl Ham
burger: »Thomas Laub. Hans Liv og Gerning«, 
1942. I tidsskriftet Kirken: L. J. Koch III A, 129- 
45; J. P. Larsen IV, 66-79; C- Varming IV, 108- 
24; C. F. Balslev V, 59-67; Rued Langgaard V, 
68-72; H. Brøndsted V, 185-94. Arthur Arnholtz 
i Grundvigstudier 1952, 30-38. I Dansk Kirke
sangs Aarsskrift: Chr. Welding 1940, 3-8; Povl 
Hamburger 1945-46, 22-27; Jens Peter Larsen 28- 
41; Mogens Wøldike 1952, 3-7; F.rik Dal 1957, 
7-25-

En rose saa jeg skyde. D 106.
Litaniet. D 364.

LAURENTI, LAURENTIUS

Lorenz Lorenzen var slesviger, født i Husum 8. 
juni 1660. Hans fader, som var en anset borger i 
byen, var en stor musikelsker og sørgede for, at 
hans søn fik en grundig musikalsk uddannelse. 
Han studerede i Kiel og har sikkert paa den tid 
latiniseret sit navn, og siden kaldte han sig Lau
rentius Laurenti.

Han var kun 24 aar gammel, da han blev kal
det til kantor og musikdirektør ved St. Martins- 
kirken i Bremen, hvor den store reformerte væk
kelsesprædikant Theodor Undereyck var første
præst. Han havde studeret i Utrecht og Geneve, 
havde været præst i Miihlheim ved Ruhr, en kort 
tid hofpræst i Kassel og virkede derefter 22 aar 
i Bremen. Joachim Neander (s. d.) var hans disci
pel. Undereyck holdt bibeltimer ligesom Spener, 
og den reformerte og lutherske pietisme arbejdede 
sammen i Bremen. Det har været naturligt for 
Undereyck at faa kaldet en ung pietist som Lau
renti til musikdirektør, og denne virkede her i 38 
aar, til han paa grund af sygdom nedlagde sit 
embede kort før sin død den 29. maj 1722.

Her udarbejdede Laurenti sit store værk »Evan- 
gelia Melodica, das ist: Geistliche Lieder und 
Lobgesange nach dem Sinn der ordentlichen Sonn- 
und Festtags-Evangelien zur Uebung und Befor- 
derung der Gottseligkeit nach bekannten Melo
dien mit Fleiss eingerichtet«, Bremen 1700. Han 
siger i forordet til den kristelige læser, at han har 
skrevet disse salmer over evangelierne til allerede 
bekendte og indførte melodier, for at bogen bedre 
kan tjene den private andagt. Derved kommer 
værket til at indeholde baade tekster og melodier 
til hele kirkeaaret. Han har lagt vægt paa enfol
dighed uden den ordpragt, som digtere ellers sø
ger at vinde berømmelse med. Han har endvidere 
søgt at tale med Skriftens ord, saa vidt det lod

sig gøre i bunden stil. Endelig har han søgt at tale 
til det indre menneske, fordi kristendommen ikke 
bestaar i ord, men i kraft. Han vil vække hjer
terne, for at Guds rige kan have fremgang i dem.
Til slut udtaler han haabet om, at han senere 

kan udgive en lignende samling over epistlerne og 
salmer til forskellige lejligheder og tilfælde i men
neskelivet; da der endnu var plads i det ark, som 
var beregnet til forordet, anfører han en af disse 
lejlighedssalmer. Skønt han saaledes synes at være 
i gang med denne anden samling, ser det ikke ud 
til, at den nogensinde er udkommet.

Der er to salmer til hvert evangelium, ialt 148, 
og tilsidst en takkesalme, det bliver tilsammen 
150 salmer, som man kender af Laurenti. Heraf 
optog Freylinghausen 19 i første del og 15 i anden 
del af Geistreiches Gesangbuch, og siden har Lau- 
rentis salmer aldrig manglet i de tyske salmebø
ger. I EKG er endnu bevaret to, paaskesalmen 
»Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin«, og til 
kirkeaarets slutning »Ermuntert euch, Ihr From
men«, som Brorson har oversat, se »I jomfruer, 
I kloge«, 11,371 ff. Koch kalder den forfatterens 
mesterstykke, og Nelle siger, at den i anskuelighed 
er et sidestykke til Walthers salme om det evige 
liv, »Herzlich tut mich erfreuen«. Han fremhæ- 
var tillige »Warum willst du doch fur Morgen« 
og »Wer im Herzen will erfahren«.

Brorson har oversat »O susses gnaden-wort«, se 
»Ak, himmelsøde ord«, I, 28 ff, og »Ihr armen 
sunder kommt zu hauff«; Brorson begynder »I 
arme Syndre, op i Flok«; den var i forvejen over
sat af Ægidius, »I Arme synder, kommer hid«, se 
under »En hyrde glemmer faaret ej«, 1,33iff. 
Endvidere har Brorson oversat »Wer sich im geist 
beschneidet«, se »Hvo hjertet vil omskære«, II, 
245 ff.

»Ach! dass ein jeder nåhm’ in acht«, er oversat 
af Brorson, »Ach! at enhver dog tænkte paa,« hvis 
slutningsvers ligger til grund for Mallings bear
bejdelse »Giv Jesu! Frelser! giv, jeg maa«, som 
blev optaget i E og R.

Endvidere er der i de norske salmebøger nogle 
oversættelser, som ikke er optaget i ae danske. 
»Wohl dem, der fest im glauben steht« er oversat 
af Brorson. »Vel den, der veed i Jesu navn«, og 
optaget i alle de autoriserede norske salmebøger. 
»Wie wird doch so gering« er ligeledes oversat 
af Brorson, »O hjertets renselse«, men kun opta
get hos Hauge. Endelig er »O Mensch, wie ist 
dein Herz bestellt« oversat af J. M. G. Bondesen 
(s. d.), »O Menneske! opmærksom vær«, og først 
offentliggjort i P. Hjorts »Gamle og Nye Psal
mer« 1840. Landstad har optaget de to sidste 
vers med begyndelsen »Hvo ører har, han hore
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til«, men hans oversættelse er uafhængig af Bon- 
desens.

Koch IV, 281-84. KulpBF 88, 122. Handbuch 
s. 213. Nelle 193.

Ach! at en hver dog tænkte paa (Brorson)
(Ach dass ein jeder nåhm’ in Acht)
P 43-
Giv, Jesu! Frelser! giv, jeg maa.
E 238. R 448.

Ach himmel-søde ord Af Jesu læber flyde (Bror
son)
(O susses gnaden-wort)
P 190. Gb 127. MB 234. N 257.
Hauge 269.

Ak Gud! fordærvet ganske er (Suter?)
(Ach Gott! es hat mich ganz verderbt)
Harpen 1863.

Hvo Hiertet vil omskiære (Brorson)
(Wer sich im geist beschneidet)
P26. Gb 92. MB 58. N80.
Hauge 574.
O Syndere, betænker. La 182.

Hvo Ører har, han høre til (Landstad)
(O Mensch, wie ist dein Herz bestellt)
La 256 (to sidste vers)
O Menneske, opmærksom vær (Bondesen)
P. Hjort 1840.

I arme synder, kommer hid (Ægidius)
(Ihr armen sunder kommt zu hauff)
Æ221. P 273. Gb 268. MB 343.
I arme Synd’re kommer hid.
La 467. Hauge 273
Stor, Jesu, er din Miskundhed. La 468.
I arme syndere, å kom. La rev 478.
I arme Syndre, op i Flok (Brorson)
RTi, 754- KH498.
En hyrde glemmer faaret ej. D 475.

I Jomfruer, I kloge (Brorson)
(Ermuntert euch, ihr frommen)
RT2,899. KH270. D234. Hauge 531.

O hiertets renselse (Brorson)
(Wie wird doch so gering)
Hauge 454.

Vel den, der veed, i Jesu navn (Brorson)
(Wohl dem, der fest im glauben steht)
La 404. Hauge 225. La rev 400.
Sæl den som rett i Jesu namn (Blix)
Nynorsk 308.

Desuden har Brorson oversat »Hvo i hiertet ret 
vil finde« (Wer im hertzen will erfahren). Ende
lig har Holm benyttet to vers af Laurentis »Wach 
auf, mein Herz, die Nacht ist hin« i »Kom hid, 
du Guds fraskilte Flok«, Harpen 1829, som ellers

er en oversættelse af V. E. Lochers »Kommt, betet 
an bei Christi Gruft«. Ogsaa Due har benyttet et 
vers af Laurenti i »Kom Brødre! med til Christi 
Grav«, Harpen 1863.

LEHR, LEOPOLD FRANZ FRIEDRICH

L. Fr. Fr. Lehr blev født 3. sept. 1709 i Kronen- 
burg ved Frankfurt a. M.; hans fader Jakob Lehr 
var hofraad i Nassau-Idstein. Et af hans uforglem
melige barndomsminder var, at A. H. Francke 
under et besøg i hans hjem havde lagt haanden 
paa hans hoved og velsignet ham. Han gik paa 
gymnasiet i Idstein, hvor hans lærere var tilfredse 
med ham, men han var ikke tilfreds med sig selv; 
han syntes, at hans sind var verdsligt, og at han 
kun hengav sig til videnskaberne af hovmod. Da 
han 1727 sagde farvel til en af lærerne ved sko
len, konrektor Hecht, formanede denne ham til 
en virkelig sand gudsfrygt; det bragte hans sjæl 
i stærk bevægelse. Lige før han skulde rejse til 
universitetet, blev hans fromme fader syg, og han 
maatte nu tilbringe et halvt aar ved faderens 
dødsleje, hvor han lærte at kende kristentroens 
bæreevne i liv og død. Ogsaa dette gjorde et 
stærkt indtryk paa ham, og naar han tænkte til
bage paa den tid, var det som om hans fader rej
ste sig op i sengen og sagde til ham: »Skynd dig, 
skynd dig, min søn, og red din sjæl og se dig ikke 
tilbage!«

1729 begyndte han at studere teologi i Jena; 
aaret efter drog han til Halle, hvor J. J. Rambach 
og G. A. Francke (den yngre) var hans lærere, og 
hvor han især sluttede sig til Freylinghausen, hvis 
børn han underviste. 1731 blev han kaldet til hov
mester for prinsesserne i Anhalt-Cothen, døtre af 
fyrst August Ludwig. Men hans trængselstid var 
ikke helt overstaaet. Allendorf fortæller om en 
svær aandelig krise, der tog saadan paa den unge 
huslærer, at hans ellers saa smukke skikkelse blev 
helt elendig at se paa, og hvor djævelens fristel
ser blev saa paatrængende, at han maatte raabe 
højt i bønnen for at overdøve dem. Se nærmere 
under salmen »Jesus annammer syndere«, III, 
6 ff. Men naaden blev saa meget rigere for ham, 
som det ogsaa fremgaar af denne salme.
Han befandt sig ellers saa godt i sin stilling og 

var saa afholdt i det fyrstelige hus, at han blev 
der i 9 aar, skønt han fik flere tilbud om bedre 
embeder. Bl. a. fik han 1736 en opfordring til at 
blive præst ved Vallø Stift paa Sjælland, hvor en 
tysk prinsesse af Wurtemberg-Neustadt var abbe
disse.

1740 blev han diakon ved den lutherske kirke i

2*
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Cothen; han følte sig slet ikke værdig dertil og 
krummede sig som en orm i støvet for Gud, siger 
hans ven Allendorf. Men han glædede sig dog 
over nu at forkynde den naade fra prædikestolen, 
som han før havde besunget i sine salmer. 1742 
blev han opfordret til at modtage et embede som 
superintendent, men den fyrstelige familie vilde 
nødig lade ham rejse, og selv vaklede han, indtil 
han en dag kom til at tale med en gammel hyrde, 
som sagde til ham: »Jeg har hørt, at hr. Diakonus 
vil forlade os; nu er jeg blevet saa gammel og har 
endnu ikke omvendt mig; men nu har Gud be
gyndt at arbejde med mig; naar De nu bare vilde 
blive saa længe, at jeg bliver rigtig omvendt!« Saa 
blev han i Cothen.

1742 giftede han sig med en købmandsdatter 
fra Magdeburg, Christina Maria Stilke, med hvem 
han var enig om at lægge 1. Kor. 29-31 til grund 
for ægteskabet. Paa en rejse til hendes hjem i 
Magdeburg i januar 1744 blev han syg; han var 
under en prædiken kommet saa stærkt i sved, at 
han fik feber. Hans sygeleje blev nu hans prædike
stol; han vidnede for alle, som besøgte ham. End
nu kunde han falde i anfægtelse ved at tænke paa 
sine forsømmelser som præst, men han fandt dog 
tilbage til den vished, hvormed han sluttede sin 
bedste salme: »Gottlob, auch mich nimmt Jesus 
an!« Han døde 26. jan. 1744.

Straks da Lehr kom til Cothen, sluttede han et 
varmt venskab med hofpræsten Konrad Allendorf. 
De besluttede sammen med andre pietistiske præ
ster af den yngre hallensiske retning at udgive 
en række salmehefter, ganske smaa, nogle her og 
nogle der; et af disse hefter, »Einige Geistreiche 
Lieder«, Cothen 1733, som blev udgivet af Allen
dorf og Lehr, indeholder Lehrs bedste salme 
»Mein Heiland nimmt die Sunder an«; senere 
blev disse hefter samlet i en større samling, de 
saakaldte »Cothnische Lieder« (»Einige gantz 
neue Lieder zum Lobe des Dreyeinigen Gottes 
etc.«, Cothen 1736), som udkom i mange stærkt 
voksende oplag. Det var hovedsamlingsstedet for 
den yngre pietistiske sang. Her saa ogsaa Lehrs 
øvrige salmer lyset, ialt 28 egentlige salmer, som 
dog ikke kan maale sig med den omtalte; de fleste 
er ifølge Rambach for sødladne og klynkende.

Lehrs samlede værker (fire dele, hvoraf sal
merne udgjorde den første), »Himlisches Ver- 
gniigen in Gott und Christo etc.« blev udgivet, i 
Halle 1757 af Sam. Helmich, som dengang var 
slotspræst i Gliickstadt.

Koch IV, 446-454; 433 flg.; VIII, 258. Rambach 
IV, 381. Fischer II, 67. Kulp 424. Skaar II, 
310.

Jesus annammer syndere.
P 284. MB 353. N 317. Hauge 464.
O kom dog hver, som Synd har gjort.
Lasn. La rev 535 (Å kom).
Aa kom med all di synd og sut.
Nynorsk 417.

LEMBCKE, CHRISTIAN LUDVIG EDVARD

Edvard Lembcke blev født i København 15. juni 
1815 som søn af August Christian Lembcke 
(1788-1868) og Christiane Lykke (1798-1830). 
Som barn mistede han en lille søster, der var hans 
eneste legekammerat, og hans moder, som længe 
havde været syg, døde to dage før hans konfirma
tion. Sygdom og ensomhedsfølelse plagede ham 
ogsaa selv; hans første yndlingsdigt var Aladdins 
sang ved moderens grav. Hans fader var som gan
ske ung indvandret fra Tyskland, men følte sig 
snart som dansk; han ernærede sig som bogauk- 
tionarius, og hans ensomme søn fik derved rig lej
lighed til at lære den store digtning at kende og 
fatte kærlighed til den. Han blev student fra Me- 
tropolitanskolen 1833, teologisk kandidat 1838, 
men fortsatte med æstetiske og nysproglige stu
dier, til han 1841 blev kaldet til adjunkt ved sko
len i Vordingborg. Da hans lyst mest stod til læ
rergerningen, fulgte han Madvigs raad og tog filo
logisk embedseksamen 1849. Efter Treaarskrigen 
blev han konrektor ved den nye danske skole i 
Haderslev, hvor han kom til at øve en betydnings
fuld national gerning baade i skolen og udenfor. 
Efter 1864 sluttede de fordrevne danske lærere sig 
sammen om en ny gerning i hovedstaden, »Ha
derslev Læreres Skole«, ved hvilken han virkede 
til 1888. Han boede i sine sidste aar paa Fasan- 
gaarden i Frederiksberg Have og døde 21. marts 
1897.

Mens han var i Vordingborg, blev han den 7. 
aug. 1841 gift med sin yngre kusine Laurence 
(»Laura«) Charlotte Jørgensen (f. 28. april 1822) 
datter af værtshusholder Johannes Jørgensen og 
Øllegaard Grønbech; hun havde allerede fra barn
dommen gjort et stærkt indtryk paa ham og blev 
hans eneste og selvfølgelige kærlighed, der hjalp 
ham ud over ensomhedsfølelsen. Det var hende, 
som var forbilledet for hans sang »Vort Moders- 
maal er dejligt« (»En højbaaren jomfru«); det 
var hendes skønne sopran, der »havde saa mild 
en klang«. Allerede i Vordingborg blev hun kaldt 
fru Lembcke, »for den nydelige unge kone«, sag
de byens læge, »kunde man saa Gud da ikke kalde 
madam«. De fik efter 10 aars ægteskab en søn, 
som dog snart døde, men derefter endnu tre søn
ner: Immanuel (senere generalløjtnant), Holger
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(teolog) og Svend (filolog), hvoraf de to sidste 
dog ogsaa døde før faderen. Fru Lembcke døde 
6. okt. 1875 og blev dybt savnet.

Lembcke havde en levende nationalfølelse. I 
1848 meldte han sig frivilligt, men den lille, 
spinkle mand blev kasseret paa grund af nærsy
nethed. Han blev dog soldat paa en anden maade 
i Haderslevtiden, hvor han tjente danskhedens sag 
med sine artikler i »Danevirke« og »Fædrelandet« 
og med sine nationale sange. Til afskedsfesten for 
præsten Fr. Boisen (»Budstikken«) 1859 i den 
danske klub »Harmonien« blev han opfordret til 
at skrive en sang. Han arbejdede med melodien 
»En dejlig ung Ridder«, og næsten af sig selv steg 
da »Vort Modersmaal er dejligt« frem, saa han 
maatte skrive en anden sang til lejligheden. Sam
me aar skrev han »Du skønne Land med Dal og 
Bakker fagre« til den syvende danske landmands
forsamling i Haderslev. Ogsaa i denne sang gem
mer hans hustrus billede sig, men man har tillige 
paa en maade en karakteristik af ham selv som 
den danske bejler: »Den anden rakte Haanden 
jævnt og stille og havde ikke mange Ord at 
spilde«.

Nej, han havde ikke mange ord at spilde. Hans 
digte rummes i en lille samling »Digte og Sange«, 
Kjøb. 1870, hvor man foruden de to allerede om
talte maa nævne »Blev nu til Spot dine tusind- 
aars Minder?« (7. dec. 1864) og skolesangen »Jeg 
ved et Hus med stille Sale«, hvoraf slutningen 
»Kundskabs Fader, Visdoms Væld« (se III, 
199 f) er optaget i D 328. Som digter er han dog 
størst, naar harmen og skammen over nederlaget 
brænder i ham, eller naar sorgen trykker ham 
ned og lukker ham inde i hans ensomhed.

En meget stor og omfattende litterær virksom
hed udfoldede han som oversætter. Han oversatte 
hele Shakespeare, 18 bind, i aarene 1861-73 °8 
Byrons »Udvalgte dramatiske Digte og Fortællin
ger« 1873-76 (»Manfred« allerede 1843), Swin- 
burnes »Erechteus« og Ph. Moores »Laila Rookh«. 
Disse oversættelser er prægede af smag og poetisk 
finfølelse. Hans Shakespeare-oversættelse afløste 
P. Foersoms; det er interessant at lægge mærke 
til, at vore to store Shakespeare-oversættere begge 
lejlighedsvis var salmedigtere.

1879 blev Lembcke udnævnt til æresdoktor ved 
universitetet i København, og 27. juli 1903 blev 
Hansen-Jacobsens bekendte mindesmærke for 
»Modersmaalet« afsløret i Skibelund Krat ved 
Kongeaaen, »en højbaaren jomfru, en ædel kon
gebrud«, der træder frem mellem to mænd, Edv. 
Lembcke og A. D. Jørgensen, og støtter sig paa 
deres skuldre.
August F. Schmidt: »Modersmaalets Digter Edvard

Lembcke«, Haderslev 1944. Edv. Lembcke: »Digte. 
Med Indledning og Anmærkninger af Vilh. An
dersen«. Køb. 1901. Ludv. Schrøder: »Edvard 
Lembcke« i Højskbl. 1903, sp. 1121—28, 1153-60,
1217-24. Johannes Fibiger: »Mit Liv og Levned«, 
Kjøb. 1898, s. 244. Paul V. Rubow i DBL XIV, 
226 og den der nævnte litteratur.

Kundskabs Fader, visdoms væld. D 328.

LETH, ANDREAS PETER MARTIN

Andreas Leth blev født i Nyborg 1. febr. 1822 
som søn af adjunkt, senere sognepræst Albert Leth 
(rygs—1849) og Mathea Christiane Eilschou 
(1793-1874). Han blev student fra Ribe 1838, 
teologisk kandidat 1843 og samme aar forstander 
for en drengeskole i Middelfart, hvor faderen 
dengang var sognepræst. 1845 blev han adjunkt i 
Ribe, hvor han aaret efter blev gift med Margre
the Regine Thorup, født 24. juni 1820 i Ribe, 
død 20. juni 1914 i Middelfart, datter af rektor, 
professor Peter Nicolai Thorup og hustru Frede
rikke Dorothea Abramowitz. Hun blev ham en 
fortræffelig medhjælp, især da han 1850 efter tre
aarskrigen blev dansk præst i Aabenraa.

Han var først diakon, men blev 1852 forfrem
met til kompastor og fik efterhaanden en meget 
frugtbar præstegerning, hvor man hidtil havde 
været meget fremmed for dansk aandsliv. Men 
det sled paa kræfterne, og 1863 flyttede han til 
Ulse og Øster Egede, og derfra efter opfordring 
1870 til Middelfart, hvor han virkede i 25 aar, 
indtil han af helbredshensyn tog sin afsked 1895. 
Han bosatte sig først i Hellerup, men længtes 
efter Middelfart og flyttede tilbage. Han døde 5. 
marts 1905.

Han sluttede sig varmt til den grundtvigske ret
ning og virkede landet over for de grundtvigske 
frihedskrav. Han var en af hovedmændene for 
den bekendte Askov-adresse 1881 og derefter en 
af dennes ivrigste og mest talentfulde forsvarere.

Især var han berømt som prædikant og fore
dragsholder. Han havde arvet sin faders veltalen
hed og kaldtes undertiden »Nordens Gylden
mund«. Han var bibelkyndig som faa og for- 
maaede ogsaa skriftligt at udtrykke sin tanke og 
følelse som en sprogets mester.

Han udgav 1883 en opbyggelig fortolkning af 
Johannesevangeliet og 1885 af Galaterbrevet, 1900 
»Femogtyve Prædikener« og 1905 »Mine sidste 
Prædikener«. Dertil kommer enkelte prædikener, 
lejlighedstaler og mange artikler i kirkelige blade.

Som dansk præst i Aabenraa var han virksom 
for indførelsen af den nyere danske salmesang, 
som MB 1844 efter hans mening kun sparsomt 
havde tilgodeset. Han tænkte naturligvis især paa



i8 LETH, ANDREAS

Grundtvigs salmer. Allerede i Ribe havde han 
anonymt udgivet »Fem og tyve Psalmer, til Brug 
ved kristelige Forsamlinger«, 1849. Denne lille 
samling er nu ikke særlig grundtvigsk prægel 
Han fortsatte 1851 i Aabenraa med »Hundrede 
Psalmer, til kirkeligt Brug samlede og lempede«. 
Dermed begyndte der at komme system i arbejdet. 
Han slog til lyd for den nye sang i en lille pjece, 
»Et Par Ord om Psalmer og Psalmesang«, Flens
borg 1852. Samme aar udkom i Aabenraa »To 
Hundrede Psalmer, udgivne som Tillæg til den 
Pontoppidanske Psalmebog«. Det blev optrykt i 
Tønder 1866. Det er især beregnet paa sønder
jyske og bornholmske menigheder, »hvor den 
Pontoppidanske Psalmebog er i Brug og vistnok 
hverken kan eller bør fortrænges«. Af Grundtvig 
findes der 99 salmer, originaler og bearbejdelser, 
af Ingemann 19, af Boye 4, Oldenburg 4 og dertil 
kun en haandfuld andre nye. Han har selv bear
bejdet følgende ældre salmer:

Ak levende Gud, jeg bekjender for dig
Alene Gud i Himmerig
Dit Ord, o Gud, for denne Slægt
Jeg beder dig, o Herre Gud
Mit Haab, min Trøst og al min Lid
O Jesus, Morgenstjerne
Synger, Gjæster ved Herrens Bord
Ved Jesu Ihukommelse
Vi troe paa een almægtig Gud.

Hans bearbejdelser er ret frie, men foretaget med 
levende poetisk sans.

Da han var flyttet til Ulse, udgav han sammen 
med C. J. Brandt i Rønnebæk »Psalmer og aan
delige Sange. Et Tillæg til Kirkepsalmebogen«, 
Næstved 1864. Med 100 numre vil det bøde paa 
mangler i R og med 36 bibelhistoriske sange tjene 
konfirmandundervisningen.

D anfører, at Leth 1875 har oversat »Lad os 
ile«; se III, 224 ff, hvor dette er draget i tvivl. 
Der er ikke optaget andre salmer af Leth i salme
bøgerne.

DBL XIV, 279 f. Vilh. Birkedal: »Personlige Op
levelser«, II, 208 ff. H. P. B. Barfod: »Minder fra 
gamle grundtvigske Hjem«, IV, 1924, 133-46. Johs. 
Mølgaard i Højskolebladet 1906, sp. 721-32, 753- 
64, 841-46, 899-910.

(?) Lad os ile. N 601. D 647.

LEVINSEN, JOHANNES

Johannes Levinsen blev født 26. okt. 1853 i 
Kværn i Flensborg provsti som søn af sognepræ

sten Lorentz Johannes Levinsen (1821—1905) og 
Caroline Johanne Ree (1832-88). Forældrene var 
blevet gift 1852, aaret efter at moderen, som var 
af jødisk slægt, var blevet døbt. Faderen blev 1859 
forflyttet til Munkbrarup i Angel, men da han un
der krigen 1864 bad for Christian IX i kirkebøn
nen og ikke vilde ændre dette, blev han ved paa- 
sketid afsat fra sit embede. Familien drog til 
Randers, faderens barndomsby, hvor han efter sin 
embedseksamen i nogle aar havde været adjunkt; 
her var han 1868-75 konstitueret som kapellan, 
men fik derefter embede som sognepræst i Sæby 
og Hallenslev i Løve herred, hvorfra han tog sin 
afsked 1890. Han var en fin, kultiveret mand af 
Martensens skole.

Johannes kom i efteraaret 1864 i Randers lærde 
skole, hvor han sluttede venskab med Alfred Ip- 
sen, den senere forfatter, der maatte beundre hans 
retfærdighedssans og æresfølelse. De to venner 
skrev digte og udgav allerede i gymnasietiden en 
digtsamling, »Fra Bragi«, som Johs. Levinsen 
sendte til Bjørnson med et hyldestdigt, og denne 
svarede med et venligt, opmuntrende brev.

Da Levinsen efter nogle aar som skoleduks fik 
studentereksamen 1871 og var kommet til Køben
havn, saa han en dag paa Kongens Nytorv sin 
professor Rasmus Nielsen, som kørte hurtigt forbi 
i en fin ekvipage, og ved professorens side sad 
Bjørnson, som Levinsen mente at genkende fra 
billeder. I spring satte han efter vognen, raabte 
kusken an, lettede paa studenterhuen og præsente
rede sig ved vogndøren: Jeg er Johannes Levin
sen! hvorpaa Bjørnson svarede: Saa skal du vir
kelig op at køre med os! og de fortsatte ud til 
Gotfred Rodes hjem i Ordrup. Der blev han ven
ligt modtaget og blev senere en velset gæst. Og 
dermed var han dumpet ind i et kulturcentrum, 
hvor det gamle mødtes med Georg Brandes’ nye 
tanker.

Alfred Ipsen blev stærkt grebet af Brandes, 
men vendte senere om. Levinsen blev ogsaa paa
virket, men tog afsked, da Bjørnson 1872 »æn
drede signalerne«, og efter nogle aar med æstetik 
samlede han sig om det teologiske studium, hvor 
han hidtil mest havde været optaget af den he
braiske poesi. I januar 1876 blev han teologisk 
kandidat.
Efter en kort tid som hebraisk manuduktør i Kø

benhavn blev han huslærer paa Brahetrolleborg 
hos grevinde Reventlow, og 1877 fulgte han sin 
elev og grevinden paa en udenlandsrejse til Koln, 
Bruxelles, Paris og Geneve. Da hans elev 1878 
blev optaget paa Herlufsholm skole, rejste han 
med understøttelse fra grevinden atter til Paris, 
som ved det første besøg havde gjort et stærkt
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indtryk paa ham. I de første maaneder studerede 
han mest sproget, i de sidste mest de kirkelige for
hold, fik et sørgeligt indtryk af katolicismen, men 
blev grebet af den reformerte præst Eugéne Ber- 
sier, som malede billedet af »ecclesia militans« 
saaledes, at Levinsen følte sig forpligtet til at for
lade et formaalsløst flagrende liv.

Han blev 1879 personel kapellan hos Otto Pon
toppidan i Holeby og Bursø og ordineret af biskop 
Monrad 2. juli Her virkede han flittigt et aars 
tid og blev derefter opfordret af udenrigsministe
ren O. D. Rosenørn-Lehn, som kendte ham fra 
Brahetrolleborg, til at søge embedet ved de Clas- 
senske Arbejderboliger i København, ca. 375 lej
ligheder med tilhørende kirke, som blev færdig 
1880. Biskop Martensen spurgte ham, om han 
havde sat sig ind i arbejderspørgsmaalene, siden 
han havde søgt et saadant embede, men det havde 
han ikke. Han bødede paa det ved personlig of
fervilje og gavmildhed og befandt sig godt i de 
jævne arbejderhjem. Hans indesluttede, nervesva
ge søster holdt hus for ham, men det blev hyg
geligere, da hans yngre broder Anton, der var 
løjtnant, flyttede ind hos ham, og det livede op, 
naar Antons kæreste, Marie Kastrup (f. 1855), 
kom og fyldte huset med musik.

Ved samtale med en ung tjenestepige, der var 
medarbejder i søndagsskolen, opdagede Levinsen, 
at hun havde noget, som han manglede i sin kri
stendom. Af hende laante han Chr. Scrivers 
»Sjæle-Skat« og fandt siden vej til Arndts bøger 
om »den sande christendom« og Brorsons salmer. 
Det blev et personligt gennembrud, som mærke
des paa hans forkyndelse og uddybede hans følelse 
af at være en meget daarlig præst. Hans tidligere 
veltalenhed svandt, og han nøjedes med at tale 
om, hvad han nu kendte af erfaring. Hans præ
diken blev et kald til fuld overgivelse, helliggø
relse og ydmyghed, baaret af en brændende kær
lighed til Frelseren.

Det mærkedes i hans menighed. 1 søndagssko
len opfordrede han børnene til at tage deres for
ældre med, og de kom. For medarbejderne holdt 
han forklaringsmøder, der førte til gode samtaler 
mellem læg og lærd. Han sluttede sig til Indre 
Mission, og sammen med gaardmissionær Clausen 
arbejdede han i Københavns fattigkvarterer, og 
det førte videre til et arbejde for Magdalenehjem- 
met. Vilh. Beck begyndte i ham at øjne en arv
tager.

Men hans arbejdsdag blev kort. Han fik blind
tarmsbetændelse, som man ikke dengang kunde 
operere for, og han døde efter et kort, men meget 
smertefuldt sygeleje 7. okt. 1884, knap 31 aar 
gammel.

Han havde 1883 udgivet en evangelieharmoni, 
»De fire Evangelier, sammenstillede i Tidsfølge«, 
hvori stykkerne fra de forskellige evangelier var 
trykt med tilsvarende forskellig sats. Han haabe- 
de, at bogen skulde blive en hjælp for bibellæsere, 
men det blev en skuffelse. En enkelt af hans præ
dikener blev trykt i Indre Missions Tidende 1883, 
nr. 2.

Helt anderledes forholder det sig med hans san
ge. Det er dem, som har bevaret mindet om ham, 
efter at de, som kendte ham personligt, er døde. 
Tidligt havde han været optaget af den hebraiske 
poesi, men efter hans omvendelse drejede det sig 
ikke mere om æstetisk interesse. Ligesom Bror
son blev han sanger for at forkynde og lovprise. 
Hans emner er ganske brorsonske, og undertiden 
kan man finde en direkte efterklang, sandsynlig
vis bevidst. Ogsaa hos ham medfører Jesuskær- 
ligheden et kald til omvendelse og helliggørelse. 
Her maa særlig nævnes »Mig blegned alle roser«, 
som har den brorsonske overskrift »Den yndigste 
Rose«, se III, 319 f. Den blev sunget meget i en 
aarrække og hørte til de faa aandelige sange, som 
1926 blev optaget i tillæget til SS uden tidligere 
at have været i en salmebog. Da den ikke blev 
optaget i D, maa man nok regne med, at Johan
nes Levinsen gennem den kun har haft en kortva
rig forbindelse med salmebøgerne.

Meget paafaldende hos saa ung en mand er den 
stærke himmellængsel. Her maa særlig nævnes 
»Jeg gaar til Himlen, der er mit hjem«, som bli
ver meget sunget, men ogsaa »Hvad er det dog, 
der bryder frem« og »Jerusalem du fagre«.

1890 udkom »Elleve Sange af afdøde Pastor 
Johannes Levinsen«. De blev optaget i Hjemlands
toner 1895. Det er følgende:

At du har mig elsket, det ved jeg saa nøje.
Hvad er det dog, der bryder frem.
Hør, kære sjæl, og lad dig sige.
Jeg gaar til Himlen, der er mit hjem.
Jeg stirred ind i tider graa.
Jerusalem, du fagre.
Jesus Kristus, Gud og Mand.
Kender du det lys fra Gud.
Lad andre prise, hvad de vil.
Mig blegned alle roser.
Vægter, hvad er klokken slagen.
O du Guds Søn, der hjulpet har saa mange.

Den sidste er hans broder dog medforfatter til.
8 af disse sange blev bevaret i IMS, og 6 er 

gaaet videre til den nye Hjemlandstoner 1953.
Da Johannes Levinsen var død, arvede den 

yngre broder Anton hans digterharpe. Han var
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født i Munkbrarup 1859, blev løjtnant i Ingeniør
korpset 1880 og gjorde i mange aar tjeneste som 
kontorchef i krigsministeriet, hvorefter han blev 
udnævnt til oberst. Han døde 6. marts 1920. Han 
havde vist slet ikke givet sig af med poesi inden 
broderens død, men efter den tid strømmede san
gen fra ham, og han strøede dem ud til kristelige 
blade under mærket »A. L.« I 1916 udkom 70 af 
dem samlet under titlen »Lovsange«, som i dette 
tilfælde er meget træffende, fordi lovsangstonen 
netop er saa fremtrædende hos ham. 14 af san
gene blev optaget i IMS, og 9 af dem er bevaret 
i den nye Hjemlandstoner 1953. Den mest sungne 
er nok »Jeg gaar med sang ad Sion til«, men den 
skønneste og mest originale, maaske ogsaa kriste
ligt den dybeste er »Der er i guldharpen en sitren
de klang«, som han har givet overskriften »Grund
tonen«.

Alfred Ipsen: »Johannes Levinsen, Mindeblade af 
hans Ungdomsven«, 1905. A. L.: »Nogle Erindrin
ger om Johannes Levinsen« i Fra Kirkelivets Om- 
raade (De Ferslewske blades søndagsside 1. sept. 
1918). Paul Nedergaard: »Johannes Levinsen«, 
1925, og den der nævnte litteratur. P. Poulsen: 
»Åndelig sang gennem 100 år«, 1961, s. 122-28. 
Elvius, s. 89, 498-99.

Mig blegned alle roser.
SS 740.

LIEBENBERG, MICHAEL FREDERIK

M. F. Liebenberg blev født i København 2. april 
1767 som søn af buntmager Joachim Frederik L. 
(1725-77) og hustru Maren, født Grønvold 
(1727—71). Han mistede sin mor, da han var 4 
aar gammel, og sin far da han var 10. Men en 
velhavende brygger Bent Hoftved tog sig af ham, 
sørgede for hans undervisning og hjalp ham frem 
til studentereksamen 1783. Da Hoftved døde sam
me aar, maatte Liebenberg i studietiden ernære 
sig ved undervisning, men samtidig fik han dog 
tid til at dyrke teatret og digtekunsten, saa han 
tidligt kom ind i den Rahbekske kreds. 1789 døde 
hans barndoms lærer og senere ven, institutbesty
rer Niels Qvistgaard, og efterlod sin skole, sin 
enke og en lille datter i vanskelige kaar. Lieben
berg følte sig forpligtet til at hjælpe, overtog først 
ledelsen af skolen, forlovede sig derefter med en
ken, Sophia Charlotta, født Giittich (1750-1802), 
der var 17 aar ældre, og skyndte sig at studere 
teologi for at blive præst. Han fik eksamen 1792, 
blev præst ved Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset 
paa Christianshavn 1794 og giftede sig hurtigt 
derefter. 1797 overtog han religionsundervisnin

gen ved Metropolitanskolen. 1799 blev han sogne
præst paa Frederiksberg, dengang et lille embede 
med en forfalden præstegaard. Her døde hans hu
stru 1802, men samme aar giftede han sig paany 
med Antoinette Thomasine Birch, der var 16 aar 
yngre end han. Hun var født 10. febr. 1783, døde 
26. nov. 1855, datter af sognepræst ved Brahe
trolleborg, senere præst og provst i Assens, dr. 
theol. Carl Christian Laurentius Birch og Eleono- 
re Hedvig Seidelin.

Paa Frederiksberg kom han i berøring med hof
fet, som opholdt sig der om sommeren, og 1805 
blev han udnævnt til slotspræst. 1808 blev han 
ridder af Dbg. og ordensbiskoppens vicarius ved 
de kgl. ridderordener, en stilling, der kun har væ
ret besat denne ene gang. 1810 slap han endelig 
fra Frederiksberg, idet han blev udnævnt til hof
præst og flyttede til København, hvor hans præ
dikener blev meget paaskønnet. 1816 efterfulgte 
han biskop Balle som kgl. konfessionarius. Man 
tilbød ham Ribe bispestol 1818, men han foretrak 
at blive i hovedstaden. 1819 traadte han ind i 
bestyrelsen for det danske Bibelselskab, hvor han 
blev vicepræsident 1826. Samme aar blev han 
kommandør af Dbg., efter at han havde konfir
meret den senere Frederik VIL Men han var tid
ligt slidt op. Ved foraarskonfirmationen i Slots
kirken 1828 var han dødssyg, og faa dage efter, 
den 3. maj, døde han.

Han havde en meget broget litterær produktion 
bag sig. Allerede i studentertiden oversatte han 
flere skuespil fra tysk og fik mange digte optaget 
i tidsskrifter og »nytaarsgaver«. Som præst over
satte han den rationalistiske Gottinger-teolog 
Marezolls prædikener i 2 bd., samme forfatters 
»Andagtsbog for Qvindekjonnet«, ligeledes i 2 bd., 
J. H. G. Heusingers »Wertheims Familie. En An- 
viisning til en regelret Børneopdragelse« i 3 bd. 
og mange andre moralske og pædagogiske skrifter. 
Hans egne prædikener »Samling af christelige Re
ligionstaler« udkom i 3 bd. 1805-9.

Han forstod at følge med tiden. Med Oehlen
schlager søgte han at gennemløbe udviklingen fra 
den gamle tids litterære idealer til romantikkens. 
Som teolog og prædikant begyndte han som ratio
nalist, men arbejdede sig frem til et mere posi
tivt kristeligt standpunkt, som det især fremgaar 
af hans religiøse hovedværk »Bidrag til christelig 
Eftertankes og Opbyggelses Fremme« 1823-26, en 
andagtsbog i 3 bind, som indeholder prædikener, 
betragtninger, digte og salmer; den var meget ud
bredt i dannede hjem. Han udtaler i fortalen 
haabet om, at prædikenerne i den trykte form 
maa være til velsignelse, som de har været det 
ved den mundtlige fremførelse. Derimod venter
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han sig ikke saa meget af digtene. »De faa Forsøg 
i bunden Stiil, hvilke ere tilføiede den anden Af
deling, kunde maaskee uden Tab og Savn for 
Læserne have været udelad te. Poetisk Værd kan 
de vist nok ikke have; men skulde endog kun 
Enkelte af Læserne finde dem skikkede til at væk
ke from Andagt, og at opløfte Aanden til den 
Alkiærlige, da ere de Øieblikke, i hvilke de bleve 
nedskrevne, ingenlunde spilte.«

Allerede som student blev han af Balles sal
mebogskomite opfordret til at levere bidrag til 
evang. chrl. Psalmebog, og han fik 5 af de salmer 
optaget, som nævnes i nedenstaaende liste. To af 
dem gik videre til R.

Men hans salmer blev bedre efterhaanden; de 
nød godt af den mildhed og hjertevarme, som 
mere og mere prægede ham, og det er et af disse 
senere »Forsøg i bunden Stiil«, som han ikke til
lagde poetisk værdi, der nu er ene om at repræ
sentere ham i salmebogen, nemlig »Jesus, Herre! 
paa dit ord«. Den blev først fundet frem af Land
stad og derefter 1873 optaget i RTi,584, hvorfra 
den gik videre til KH og D, se nærmere 111,52 f.

A. Jantzen i Bricka X, 278-80. N. Neiiendam i 
DBL XIV, 333-35 og den der nævnte litteratur. 
Erslew II, 137-40; Suppl. II, 215. BH II, nr. 
923-26, s. 385-86.

Du har, o Jesu! os et Mønster givet.
E 363.

Gyd Naadens Solskin, milde Fader.
Gyd, o Naadens milde Fader.
E 296. R 36.

Hvor naadig er du, milde Fader.
E 383. R 476.

Jesus, Herre! paa dit Ord.
RTi, 584. KH 553. SS 715. D 326.
La 482. La rev 503. Nynorsk 388.

O glade Budskab for mit Hierte.
E 178.

Vor Skaber og vor Gud.
E 197.

LIEDGREN, EMIL Se V, 274-78.

LOBWASSER, AMBROSIUS

Ambr. Lobwasser blev født 4. april 1515 i Schnee- 
berg i Sachsen, hvor hans fader var bjergværks
inspektør. 12 aar gammel kom han i skole i Leip- 
zig, studerede siden jura i samme by, blev magi
ster 1535 og virkede i 15 aar som docent. Som 
hovmester for to unge adelsmænd besøgte han 
1550 universitetet i Louvain, 1551 Paris. Samme

aar blev han ved hjemkomsten fyrstelig raad og 
kansler i Meissen. 1562 foretog han en studierejse 
til Italien og fik den juridiske doktorgrad i Bo- 
logna. 1563 blev han juridisk professor og hofrets
assessor i Konigsberg, hvor han virkede i 17 aar, 
til han 1580 nedlagde sit embede paa grund af 
alder. Han døde 27. nov. 1585.

I aaret 1564, da pest og anden elendighed gik 
hen over egnen, tog han til sin egen opbyggelse 
fat paa at oversætte den reformerte salmebog med 
Marots og Bezas franske oversættelser af Davids 
salmer, som 1562 var forsynede med Claude Gou- 
dimels firstemmige melodier. Først var det et for
søg, men da han syntes, at det lykkedes, fortsatte 
han, til hele Psalteren var færdig, og 15. febr. 
1565 overrakte han hertug Albrecht af Preussen 
sit manuskript i haab om, at denne vilde befordre 
det til trykken. Hertugen døde tre aar efter, og 
Lobwasser fandt selv anledning til paany at gen
nemse og revidere sit værk. Det blev først udgivet 
1573 med titlen »Der Psalter des Koniglichen 
Propheten Davids, in deutsche Reimen verstand- 
lich und deutlich gebracht.« Allerede næste aar 
saa en driftig boghandler sin fordel ved at udgive 
det paany i en billig folkeudgave, hvor noderne 
var indskrænket til melodistemmen.

Skønt Ambr. Lobwasser ikke selv var reformert, 
men bestandig blev den lutherske bekendelse tro, 
blev hans »Psalter« gennem mange aar brugt af 
de tysktalende reformerte menigheder i Schweiz 
og Tyskland som den eneste rette salmebog, og 
efter Lobwassers forbillede begyndte man at over
sætte de franske salmer til andre sprog til brug i 
reformerte menigheder.

Strenge lutherske teologer saa med bekymring, 
hvorledes Lobwassers tekster til Goudimels melo
dier fandt indgang ogsaa i lutherske menigheder, 
her ganske vist kun til privat andagt, hvortil bo
gen ogsaa med de til hver salme føjede bønner 
var beregnet. Skaar anfører (1,475) en udtalelse 
af Polykarp Leiser, som ogsaa er forarget af na
tionale grunde, men tilføjer: »Det er et gammelt 
Ord, at naar Sangen i Kirkerne forandres, pleier 
der ogsaa gjerne at følge Forandring i Læren, der
for vil jeg, saalænge jeg har mine Øjne aabne, al
drig raade eller hjælpe til, at Lobwassers franske 
Sange indføres i velskikkede, rene, lutherske Kir
ker; thi hvorvel en Del af dem kan lyde ganske 
net, naar de synges, saa er det dog hverken i Ord 
eller Tone Luthers glade og frimodige Aand, man 
her fornemmer.« Andre gaar ikke af vejen for 
spydige brandere med henblik paa Lobwassers 
navn. C. H. Zeibich skriver: »Man lobet das Was- 
ser, welches noch heut zu Tage der Syncretisten 
Miihlen treibt.« Han ved godt, at Lobwasser ikke
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er Calvinist, men han har alligevel ikke den rette 
teologiske soliditet, da han kun har studeret jura. 
Dannhauer i Strassbourg stemmer i med: »... em 
Anderer lob Wasser, wodurch die fiirnehmsten 
prophetischen Psalmen verfalscht werden, wir lo- 
ben den alten Wein und bleiben bei Lutheri Psal
men.«

Men Lobwassers digteriske virksomhed ind
skrænkede sig ikke til oversættelsen af psalmerne. 
»Ambrosii Lobwassers bewahrte Hymni Patrum 
und andrer gottseliger Manner, welche durch’s 
ganze Jahr in der Kirchen gesungen werden, aus 
dem Latein in’s Deutsch mit gleichen Reimen ge
bracht« udkom i Leipzig 1578-79. Her er 74 hym
ner ordnet efter kirkeaaret og 39 andre salmer; 
blandt disse er hans navnesalme, »Allein zu Gott 
mein’ Hoffnung steht, hvis 12 vers danner et 
akrostikon: AMBROSIVS LobWasSer. Den er 
oversat af Sthen, signeret H. C., i Vandrebogen: 
»Til Gud allene min Forhobning staar«; den er i 
Lars Hættas oversættelse optaget i den samiske 
salmebog.

Lobwassers oversættelse af den franske psalter 
fik ogsaa stor betydning i Danmark, hvor en mere 
eller mindre udtalt kryptocalvinisme gik haand i 
haand med den musikalske interesse. Melanch- 
tons disciple, som ikke kunde glemme deres elske
de lærer, virkede i samme retning. Det var en 
af dem, Peder Jensen Hegelund i Ribe (s.d.), som 
først offentliggjorde en af Lobwassers melodier i 
forbindelse med en lang salme »Her frem, her 
frem, I Syndere alle«, som med titlen »Exempla 
regulæ« (og noder) allerede udkom 1578. Siden 
kom andre til. I Lund sad kanniken Thomas Wil- 
lumsen og oversatte hele psalteren efter Lobwas
ser 1599, ganske vist paa ret ubehjælpsomme vers. 
Men da han døde 1601 og hans manuskript blev 
liggende til 1642, inden det blev udgivet, fik det 
ikke nogen indflydelse paa udviklingen. Nu var 
mange flere psalmer oversat, og nu var versekun- 
sten blevet bedre.

Det havde større betydning, at der i »Nogle 
Vdkaarne Psalmer« 1620 fandtes et tillæg af 
»Nogle Davids Psalmer, Rimuijs vdsatte, vnder 
Lobwassers Melodi«. Denne titel er egentlig mær
kelig, idet der ikke var noder med, og det snarere 
maatte kaldes Goudimels melodier. Men det var 
navnet Lobwasser som kendetegnede bevægelsen. 
I dette tillæg er der 20 salmer, hvoraf Sten Bille 
(s.d.) har oversat 8, deriblandt »Jeg raaber fast, 
o Herre«, se II, 450 ff, og »Som Hiorten med 
Tørst befangen«. I Sten Billes haandskrift findes 
ogsaa oversættelser fra Lobwassers ovennævnte 
»Hymni Patrum«.

Foruden Sthen og Sten Bille har ogsaa Hans

Ravn, Niels Mikkelsen Aalborg, Christen Thom
sen Sehested og mange andre oversat Lobwassers 
salmer, som gik ind i datidens salmebøger. Men 
kun faa af dem er bevaret til nutiden. Der kom 
nemlig en luthersk reaktion. I Tyskland udgav 
Cornelius Becker 1602 »Der Psalter Davids Ge- 
sangweis, auff die in den lutherischen Kirchen ge- 
wohnlichen Melodeyen zugerichtet«. Dette eksem
pel blev en snes aar senere fulgt af Anders Arrebo 
(s.d.) i Danmark.

Koch II, 394-401. Skaar I, 475. Jahrbuch 1964, 
160 ff. Nils Schiørring: »Ambrosius Lobwasser i 
Danmark« i Fund og Forskning 1963, s. 53-59. H. 
F. Rørdam i Kirkeh. Saml. 2, I, s. 538-583. An
ders Malling sammesteds 7, I, s. 491-517. Blom 
Svendsen I, 178 f. A. Arnholtz: »Den sapfiske stro
fe«, s. 34, 35. Lars Aanestad i Ksm II, 278 f.

Lobwassers salmer i salmebøgerne, næppe alle.

Christe, som est en Høffding i Engle-Skare (Hans 
Ravn)
(Christe sanetorum decus angelorum.
Christe, du glantz vnd zier der Engel scharen) 
Aandelig Vandkilde 1620.
Mol 54. Cas 61. Tus 875. K. P (anhang). 

Til Gud allene min Forhobning staar (Sthen) 
(Allein zu Gott mein’ Hoffnung steht)
Mol 54. Cas 61. Sal’bmagir’ji 386 (Hætta)

I Vdkaarne Psalmer 1620 findes »Nogle Davids 
Psalmer/Rimuijs vdsatte/vnder Lobwassers Melo
di. Prentet om Aar/1620.« De er her ordnet alfa
betisk, de franske og tyske initier er tilføjet. Over
sætterne er ukendte med undtagelse af Sten Bille.

Af den Wgudeligis ijd. Ps. 36.
(Du maling les faietz vicieux. Marot.
Aus des gottlosen thun und werck)
Mol, 54 Cas 61.

Afuend din Vredis brynde. Ps. 6.
(Je te supplie, o Sire. Marot.
In deinem grossen zoren)
Mol 54. Cas 61. Tus 132.

Den som mig føder det er Gud min Herre. Ps. 23. 
(Mon Dieu me paist soubz sa puissance haute. 
Marot.
Mein hiiter vnd mein hirt ist Gott der Herre) 
Mol 1636. Cas 61. Tus 717.
K. P 162. La 489. Hauge 104.

Ey vilde du O Herre. Ps. 6. (Sten Bille)
(forlæg som før nævnt)
Mol 54. Cas 66. Tus 131.

Frels O Herre, thi de som kaldis fromme. Ps. 12. 
(Donne secours, Seigneur, il en est heure. 
Marot.
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Bewahr mich, Herr, thue mir zur rettung kom
men)
Mol 54. Cas 61.

Herre huem vilt du hest betroe. Ps. 15.
(Qui est-ce qui conversera. Marot.
Wem wirst du, lieber Herre mein)
Mol før 54. Cas 61.

Herre huor lenge vilt du mig. Ps. 13.
(Jusques å quand as estably. Marot.
Wie lang wilt du, o lieber Herr)
Mol 54. Cas 61.

Herren haffuer Jorden i sin vold. Ps. 24.
(La terre au Seigneur appartient. Marot. 
Dem Herren der erdkreiss zusteht)
Mol 54. Cas 61. Tus 250.

Herren høre din Bøn andectig. Ps. 20.
(Le Seigneur ta priere entende. Béze.
Der Herr erhor dich in gefahren)
Cas 61. Mol 64.

Jeg raaber fast O Herre. Ps. 130. (Sten Bille) 
(Du fons de ma pensée. Marot.
Zu dir von hertzengrunde)
Mol 54. Cas 61. Tus 144.
K. P332. Gb 105. R 424.
RT2,942. N 316. KH 467. D 474.
La 191. Hauge 94.
Eg ropar høgt or djupet (Støylen)
Nynorsk 147.

Jeg skal altid met flid. Ps. 34. (Sten Bille) 
(Jamais ne cesseray. Béze.
Ich will nicht lassen ab)
Mol 54. Cas 61.

Lycksalig er den Mand, som ey hengaar. Ps. 1. 
(Qui au conseil des malings n’a esté. Marot. 
Wer nicht mit den gottlosen geht zu rath)
Mol 54. Cas 61.

Min Gud bøy til mig dit Øre. Ps. 86. (Sten Bille) 
(Mon Dieu, preste moy l’aureille. Marot. 
Herr, deine ohren zu mir neige)
Cas 61. Mol 64. Tus 167.
(i senere udgaver af Cas noteres fejlagtigt 
C. H. T. (Christen Thomsen Sehested) som 
oversætter)

Min Herre oc Gud ieg priser dig. Ps. 30. (Sten 
Bille)
(Seigneur, puis que m’as retiré. Béze.
Ich will dich preisen, Herre Gott)
Mol 54. Cas 61. Tus 883.

O Gud min Herre kier. Ps. 3.
(O Seigneur, que de gens. Marot.
Wie viel sind der, o Herr)
Mol 54. Cas 61.

O Høyeste Gvd vor allerkieriste Herre/ Huor 
mectig. Ps. 8.
(O nostre Dieu et Seigneur amiable. Marot.

O Hochster Gott, o unser lieber Herre)
Mol 54. Cas 61.

O Høyeste Gvd vor allerkieriste Herre/
Huor naadig. Ps. 8. (Sten Bille).
(forlæg som ovenfor)
Mol 54. Cas. 66. Tus 177.

Som en Hiort tørstig oc bange. Ps. 42.
(Sten Bille).
(Ainsi que la biche rée. Béze.
Wie nach einer wasserquelle)
Mol 54. Cas 61. Tus 109.
K. P342.

Som Hiorten met tørst befangen. Ps. 42.
(Sten Bille)
(forlæg som ovenfor)
Mol 54. Cas 61. Tus 695.
K. P364.

Udi din store Vrede/For mine Synder leede. Ps. 6. 
(forlæg som tidligere anført)
Mol 54. Cas 61. Tus 133.
K. P 258.

Da der i overskriften til dette afsnit af Vdkaarne 
Psalmer 1620 henvises til Lobwassers melodier, 
skønt der ikke er noder med, maa man antage, at 
Lobwassers tekst ogsaa har været forlæg for over
sættelserne. Om Sten Bille siges det udtrykkeligt, 
at han oversatte fra tysk. De anførte salmer blev 
flittigt optaget i de følgende salmebøger, og man 
ser af listen ovenfor, at Moltke endnu 1664 og 
Cassube endnu 1666 optager en, som hidtil har 
manglet i de nævnte hovedsalmebøger. Endnu i 
1709 bevares 11 i Tus. 5 kom ind i de autorisere
de salmebøger K og P, og »Jeg raaber fast, o 
Herre« er bevaret til nutiden i Danmark og Nor
ge-

En forfatter som Christen Thomsen Sehested 
har i »Hør danske Mand« 1631 (udvidet udgave 
1643), der er et familieforetagende under hans 
svigerfader Holger Rosenkrantz’ navn, mest skre
vet sine salmer til de kendte lutherske kirkemelo
dier, men »Hvad skulde mig fejle, mens du Gud 
er min Hyrde« (Ps. 23) har han dog skrevet til 
»Lobwassers Melodi« og ved »Til dig o Herre jeg 
haaber« (Ps. 130) har han noteret »Den Frand- 
soiske Melodi«.

LODENSTEIN, JODOCUS VAN

Jodocus van Lodenstein blev født 19. febr. 1620 i 
Delft, hvor hans fader var borgmester. Han til
hørte en fornem adelig familie. Af hjertets drift 
studerede han teologi først i Utrecht, senere i Fra-
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neker, hvor han boede sammen med Coccejus, der 
fik stor indflydelse paa hans forstaaelse af ordet. 
1644 blev han præst i Zoetemer i Holland, 1650 
i Sluys i Flandern og halvandet aar senere i 
Utrecht, hvor han virkede resten af sit liv og op- 
traadte som en vældig bodsprædikant imod den 
verdsliggjorte kristendom. Nogle af hans prædi
kener udkom 1701 under titlen »Den aandelige 
Opvækker for den forløjede, døde og aandløse 
kristendom.« Men foruden søndagsprædikener 
holdt han om fredagen katekisation for erfarne 
kristne og dertil forelæsninger for studenterne om 
praktisk teologi.

Da Holland under Ludvig den Fjortendes krig 
blev oversvømmet af franskmændene, blev han 
som ivrig patriot slæbt i fangenskab som gidsel, 
men vendte hjem efter fire maaneders forløb og 
genoptog sin nationale og kristelige vækkerger
ning. Uden at skille sig fra kirken søgte han at 
danne en menighed af lutter troende. Personligt 
levede han et saare asketisk liv, var ugift, hengav 
sig dagen lang til sin tjeneste og til barmhjertig
hedsgerninger, helt gennemlyst af sin tro, der bar 
noget præg af kærlighedsmystikken. Midt i sin 
virksomhed blev han revet væk af sygdom 6. aug. 
1677.

f sin sparsomme fritid havde han skrevet aan
delige og patriotiske sange og salmer, som udkom 
under titlen »Uytspanningen«, Utrecht 1677. De 
indeholder 1. bibelske sange. 2. andre aandelige 
sange. 3. lejlighedsdigte, bl. a. nationale. 4. bods
salmer. Forsynet med melodier udkom de i 16 
oplag. I anden afdeling findes »Heylge Jesu! he- 
melsch voorbeeld«, som paa grundlag af en tysk 
bearbejdelse er blevet oversat til dansk af Rost- 
gaard og Brorson og med tysk og svensk forlæg af 
Andreas Hojer (s.d.), se »lesus, hellighedens 
kilde«, III, 46 ff.

Koch VI, 3-5 fodnoten. Petrich II, 64.

Helligste Jesu, helligheds kilde (A. Hojer)
P 396. Gb 207.
Jesu, Hellighedens Kilde.
MB 521. N 359.
Helligste Jesu, reenheds kilde (Brorson)
Helligst’ Jesu, Renheds Kilde. Hauge 526.
Rene Jesus, lysets kilde (Gustav Jensen)
La rev 374.
Helligste Frelser, Jesus liide (Rostgaard)

LORENZEN, LORENZ Se: Laurenti, Lauren
tius

LUDWIGS, CHRISTIAN

Christian Ludwigs blev født 11. nov. 1877 i Skan
derborg som søn af hotelvært Anders Georg Hans 
Ludwigs (1845-1902) og hustru Georgine Helene 
Ihler (1849-1920). I hans digtsamling »Sang i 
Lænker« er der et digt om »Min Farfar«, som var 
»en ægte Søn af Israel. Af Levi Hellig-Stamme, 
hvis Arv var Herren selv ...« Denne farfar rejste 
til Rusland og blev døbt der og ændrede navnet 
Lewis til Ludwigs. Selv om P. G. Lindhardt gør 
opmærksom paa, at Ludwigs i digtet indblander 
sin farfars broders oplevelser, er det rigtigt, at og
saa hans farfar gik over til kristendommen, og at 
Ludwigs selv understreger sin jødiske arv.

Forældrene flyttede til Køge, og Christian blev 
allerede som barn grebet af J. H. Monrads for
kyndelse, og den lille purk vandrede hver søndag 
til kirke for at synge med i den store salmebog. 
Da han 1896 var blevet student fra Roskilde, 
valgte han mod sine forældres ønske at studere 
teologi, og som student var han ivrigt med i den 
kristne studenterbevægelse og modtog især stærke 
indtryk fra mødet paa Setnesmo 1899. Tidligt mo
den og tidligt grundtvigsk tog han del i det grundt
vigske ungdomsarbejde. Han blev teologisk kandi
dat 1902, men allerede under eksamenslæsningen 
overtog han ledelsen i »Kirkelig Ungdomsfor
ening«, hvor han holdt fortræffelige foredrag, 
deltog i diskussionerne med en rask replik, skrev 
sange, dirigerede sangkor, instruerede skuespil og 
satte vældigt liv i tingene.

1903 blev han medhjælper hos pastor Junger
sen i Københavns Valgmenighed, 1904 kateket 
ved Trinitatis kirke, 1905 residerende kapellan 
ved Blaagaards Kirke. Saa maatte han opgive at 
lede ungdomsarbejdet.

6. juni 1907 blev han gift med Guldborg Jen
sen, født 24. dec. 1882 i København, datter af 
dampskibsfører Niels Henrik Julius Jensen (1842- 
1908) og Elisa Marie Amalie Mathisen (1849- 
1912).

1911 blev han residerende kapellan ved Vor 
Frelsers Kirke paa Christianshavn, Grundtvigs 
embede. Han kunde overkomme det utrolige, men 
han var først og fremmest præst, central i sin for
kyndelse og enestaaende i sin omhu for den en
kelte. Op ad trapper og ned ad trapper hos fat
tige folk. Man bebrejdede ham engang, at han 
spildte sine evner i de »kredse«, men han svarede: 
»I glemmer, at vi har døbt dem«. Man har sagt 
om ham, at han var større som menneskeelsker 
end som menneskekender.

1906 blev han sekretær, senere formand, for 
Udvalget for den grønlandske Kirkesag, redaktør
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for dets »Meddelelser«, og han foretog 1909 og 
1921 rejser til Grønland og skrev festskrift til mis
sionsjubilæet. Denne kærlighed til Grønland satte 
sig spor paa to maader: han skrev digtsamlingen 
»Midnatssol« 1917 og adopterede to grønlandske 
drenge.

Han var en tid formand for den grundtvigske 
»Studenterkredsen«, lærer ved Blaagaards Semi
narium, og navnlig har man grund til at mindes, 
at han var medarbejder og 1910-15 medredaktør 
af Dansk Kirketidende. Her viste han sig som en 
fortræffelig journalist, saglig i indholdet, men 
skarp i formen, ofte meget morsom, skrev mange 
anmeldelser, tog smaa situationer paa komet, var 
den kirkelige anskuelses begavede forsvarer og 
stod vagt om de grundtvigske frihedstanker, men 
stadig tro mod den økumeniske indstilling, han 
havde fra studenterbevægelsen.

1915 blev han til manges overraskelse og nogles 
forargelse udnævnt til biskop i Aalborg, kun 38 
aar gammel. »Ingen Alder til et Bispesæde«, skrev 
P. N. Petersen i en sang til afskedsfesten i Stu
denterkredsen. Han kom i styrelsen for Dansk 
Kirke i Udlandet, Den islandske Kirkesag, Det 
københavnske Kirkefond og blev medlem af ko
miteerne for de kirkelige enhedstanker, baade 
»Faith and Order« og »Life and Work« og Lu
thersk Verdenskonvent.

Man havde tænkt, at en saa udpræget grundt
vigsk stridsmand vilde faa svært ved at virke sam
lende i Aalborg Stift. Det gik modsat. Han blev 
baade en samlende og en myndig biskop. Til gen
gæld fandt en del af hans grundtvigske venner, at 
der var en uoverensstemmelse mellem hans ung
doms idealer, som han havde kæmpet saa ivrigt 
for, og hans biskoppelige myndighed og embeds
praksis. Han har nok faaet det folkekirkelige syns
punkt understreget som biskop og gennem de 
økumeniske bevægelser. Men alligevel holdt han 
i de »Kirkepolitiske Breve«, som han efterlod sig, 
stilet til Johs. Fog-Petersen, udgivet af Johs. Mon
rad 1930, fast paa, at han ikke havde svigtet sin 
ungdoms idealer. Hans deltagelse i den kirkelige 
debat og hans embedsgerning er meget fyldigt be
lyst af professor Lindhardt.

I sit personlige liv havde han mange sorger og 
lidelser. Hans hustru døde 5. aug. 1918 kort efter 
deres eneste barn. Han selv gennemgik svære syg
domstilfælde. I de sidste fem aar var han en 
mærket mand, men hans energi og virketrang var 
levende til det sidste. »Jeg føler Tjenerkaldet fra 
Gud til Marv og Ben«. Han døde i Aalborg 19. 
aug. 1930.

Af hans forfatterskab kan nævnes »For hjem- 
gaaende - en Opbyggelsesbog« 1905, »Hans Peter

Børresen, en Levnedstegning« 1916 og »1721-1921 
Tohundredaarsdagen for den grønlandske Mis
sions Begyndelse« 1924.

Han udgav nogle smaa digtsamlinger, »Mid
natssol, Sange og Digte fra Grønland« 1917, »Mod 
Løvfald« 1927 (privat for venner) og »Sang i 
Lænker« 1929. Den har navn efter slutningsdig
tet om Paulus og Silas i fængslet, hvis situation 
han føler som sin egen:

Vor tornekronede Frelser!
Jeg kender en lænket Fange, 
der prøver som de i sit Fængsel 
at synge Dig Takkesange.
Det bliver kun Nyn og Tilløb, 
for Sorgen ham sidder i Hu.
Lænkerne brister ikke, 
og Låsene holder endnu.

Han sagde om Luther, at han havde »den sekun
dære digtergave«, det sangelskende menneskes 
gave til at kunne skrive et lejlighedsdigt. Det er 
vel for lidt sagt om Luther, men hos Ludwigs bi
drog den sekundære digtergave til et betydeligt 
arbejde med den danske salmeskat. Allerede syv 
aar gammel blev han fortryllet af Grundtvigs 
»Dejlig er den himmel blaa«, som stod i hans 
første læsebog med alle vers. Han har fortalt om 
denne og flere andre Grundtvigsalmer, der greb 
ham som barn, i den meget personlige bog »Børn 
og Salmer« 1924.

Hans egentlige salmestudier begyndte med ar
tikler i Dansk Kirketidende, som blev samlet i 
»Salme og Sang« 1915, fortsatte med »Af Menig
hedens Sang« 1918, og endelig udkom »Strængen 
er af Guld« 1927. De rummer baade fortolknin
ger, historiske oplysninger, kritiske undersøgelser 
og metriske iagttagelser. Han lægger vægt paa at 
skelne mellem den egentlige salme, som staar i 
forbindelse med menighedens gudstjeneste og for
kyndelse, og den aandelige sang, som ogsaa hører 
hjemme i menigheden, men udenfor gudstjene
sten og de kirkelige handlinger. Han angriber 
energisk KH for dens udglattende tendenser og 
urimelige udeladelser. Han sætter ikke pris paa 
Ingemann, men foruden Grundtvig i høj grad paa 
Brorson og Kingo, og hans lille biografi »Thomas 
Kingo« 1924 er et godt arbejde, hvori hans eget 
bispeideal skinner igennem.

I samarbejde med P. Severinsen og S. Widding 
udgav han »Tillæg til Psalmebog for Kirke og 
Hjem« (KHT) med 320 numre. Det er det bed
ste, fyldigste og mest udbredte af de mange tillæg 
til KH. Her har Ludwigs bidraget med en række 
bearbejdelser af ældre salmer og en del oversæt-
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teiser. Man bemærker et par grønlandske, »I din 
Menighed, den ene« af Schultz-Lorenzen og »O 
Herre, tag mig helt i Eje« af Rasmus Berthelsen, 
og et par finske, »Hvi sover jeg og agter ikke Ti
den« af Kaarle Krohn og »Skynd Eder, Sjæle, thi 
hastigt udrinder« af Abr. Achrenius. Fra svensk 
har han oversat »Gør det lidet, du kan« af Lina 
Sandell og »O, salige Dag, som i Haabet vi ven
ter« af Nath. Beskow. Fra tysk har han oversat 
»Til det sidste maa du kæmpe« af Lavater og fra 
engelsk »Hil Jesus, lov hans Navn og Magt« af 
Perronet, »Arbejd, thi Natten kommer« af A. L. 
Coghill, og »Hellig, hellig, hellig« af R. Heber. 
Tre af disse oversættelser blev optaget i D, men 
til den ene har han dog kun bidraget.

Hjemlandstoner har optaget endnu en oversæt
telse efter Lina Sandell, »Gud har bestemt en
hver, som tror«, men særlig maa man her lægge 
mærke til to originale sange af Ludwigs, »Han 
kom fra himmelherlighedens sale« og »Jeg tænkte, 
jeg vidste, hvad kærlighed var«.

A. J. Rud i DBL XIV, 503-05. Aksel Rosendal i 
Dansk Kirkeliv 1930, 139-46. P. G. Lindhardt: 
»Fem Aalborg-Bisper«, 1954, 187-251. Emil Lar
sen: »Hjerterne synger for Gud«, 1952, 81-87. 
Dansk Kirketidende 1915, sp. 737 f, 785 f. Høj
skolebladet 1930, sp. 1067 ff, 1081 ff.

Ludwigs i salmebøgerne:
Arbejd, thi (til) Natten kommer. Se I, 75.
KHT 875. (D 332). Hjemlandstoner 523. 

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig.
Se II, 135 ff.
KHT 680. D 363. Hjemlandstoner 17.

O Herre, tag mig helt i Eje. KHT 893.
(Rasmus Berthelsen, grønlandsk).
Aa Herre, lat meg heilt deg fylgja (Støylen). 
Nynorsk 436.

O salige Dag, som i Haabet vi venter.
Se III, 242 ff.
KHT 906.
Livsalige dag etc.
D 655. Hjemlandstoner 609.

Andre oversættelser og bearbejdelser i KHT 
(nummeret bagefter, oplysninger under titlen):

Aldrig jeg mere paa Verden vil tænke. 877. 
Brorson, lempet.

Alle kristne Sjæle, skynder. 755.
Brorson, udvalg.

Dage komme. Dage flygte. 815.
Wallin, jvf. II, 160.

Der stander et Hus i vort høje Nord. 921.
Reitan, lempet, jvf. I, 196.

Dit Værk er stort, men jeg er svag. 812.
Beskow, jvf. I, 249. Gregersens ovs. D 331.

Ej for at tjenes Herren kom. 809.
Gustav Jensen, La rev 758, lempet.

Gør det lidet, du kan, gør det villigt og glad. 811.
Lina Sandell. Hjemlandstoner 489.

Hil Jesus, lov hans Navn og Magt. 722.
Perronet, jvf. V, 216.

Hvi sover jeg og agter ikke Tiden. 898.
Kaarle Krohn, finsk.

Hvor er den Kraft at finde. 716.
Jonas Dahl (s.d.), lempet.

I din Menighed, den ene. 791.
C. Schultz-Lorenzen, grønlandsk.

I Livets Morgenrøde. 717.
Kingo (Grundtvig): »I smukke Børn og from
me«, Sangværk III, 163.

Jeg er fremmed, jeg er en Pilgrim. 916.
M. Shindler, jvf. 11,416.

Jesus selv jeg ejer. 728.
Jonathan Petersen, grønl.

O, dejlige Land. 907.
Grundtvig, jvf. IV, 190.

O Jesus, som Til Verden kom. 896.
Udvalg af Brorsons »O Jesu, se«.

Skynd eder, Sjæle, thi hastigt udrinder. 899.
Abr. Achrenius, finsk.

Til det sidste maa du kæmpe. 867.
Lavater: »Fortgekåmpft und fortgerungen«. 

Vor sejersæle Helt og Drot. 855.
Johannes Johnson, lempet.

I Hjemlandstoner 1953 findes desuden:

Han kom fra himmelherlighedens sale. 109.
Jeg tænkte, jeg vidste, hvad kærlighed var. 181. 
Gud har bestemt enhver, som tror (Lina Sandell). 

488.

I Højskolesangbogen:
Et stolt og trodsigt land (Grønland 1909).

LUDAMILIE ELISABETH, grevinde af 
Schwarzburg-Rudolstadt.

Ludwig Giinther I af Schwarzburg-Rudolstadt, 
født 27. juni 1581, var endnu ugift, da han i 1637 
paa slottet Heidecksburg ved Rudolstadt i Thii- 
ringen modtog sin slægtning grev Albert Friedrich 
af Barby og Miihlingen og hans hustru Sophia 
Ursula, født grevinde af Oldenburg og Delmen- 
horst (hendes tipoldefader var broder til den dan
ske konge Christian I). De kom som flygtninge, 
fordi Trediveaarskrigen just da rasede i deres
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land. Mens de opholdt sig paa Heidecksburg, 
fødte grevinden den 19. august 1637 en datter, 
Åmilie Juliane, den senere salmedigter (se ogsaa 
hendes biografi). Trods de farlige rejseforhold 
havde barnets moster, som skulde være gudmoder, 
Åmilie Antonie af Oldenburg og Delmenhorst, 
mod til at rejse til daabsfesten, hvor Ludwig 
Giinther lærte hende at kende og vandt hende til 
hustru trods den store aldersforskel paa 33 aar. 
De blev gift 4. febr. 1638 og fik fem børn:

Sophie Juliane, født 3. marts 1639,
Ludamilie Elisabeth, født 7. april 1640, 
grev Albert Anton I, født 2. marts 1641, 
Christiane Magdalene, født 28. nov. 1642, 
Marie Susanne, født 3. jan. 1646.

Da grev Albert Friedrich og hans hustru døde 
1641 og 1642, fik den lille Åmilie Juliane ogsaa 
sit hjem paa Heidecksburg. Åmilie Antonie var jo 
baade hendes moster og gudmoder. Hun blev se
nere gift med sin fætter og plejebroder Albert 
Anton og dermed regerende grevinde af Schwarz
burg-Rudolstadt.

Da grev Ludwig Giinther døde 4. nov. 1646 
efter otte aars ægteskab, overtog hans hustru re
geringen i grevskabet paa den lille Albert Antons 
vegne. Men ikke mindre energisk sørgede hun for 
opdragelsen af de seks børn. 1649 kaldte hun en 
ung teolog, mag. Johann Hettwig, senere præst i 
Konigsee, til deres lærer. Ikke blot katekismus, 
salmer og bibelsprog, men ogsaa logik, prosodi, 
tysk og aritmetik stod paa deres program. De læ
ste kirkefædrene paa latin og moderne opbyggel
sesskrifter af Heinrich Muller, Johann Arnd og 
Johann Gerhard.

Ludamilie Elisabeth var opkaldt efter begge 
sine forældre, Lud- efter faderen, -åmilie efter 
moderen, og Elisabeth efter en faster, som var 
hendes gudmoder. Hun var den bedst begavede af 
søskendeflokken. Efter at have overværet en sko
leeksamen sukkede den gamle kansler Lentz: 
»Bare Ludamilie havde været greve af Schwarz- 
burg!« Hendes store tid kom, da hendes broder 
Albert Anton i 1657 fik Ahasverus Fritsch (s.d.) 
til hovmester; han forstod bl. a. at kalde paa bør
nenes poetiske evner. Baade hun og Åmilie Ju
liane blev store salmedigtere; to af de andre unge 
grevinder skal ogsaa have skrevet salmer, men af 
dem er ingen bevaret. Ludamilie blev stærkt paa
virket af Fritsch’s brændende Jesuskærlighed; den 
blev hovedtonen i hendes salmesang. Hun skrev 
ikke med henblik paa offentliggørelse, endnu min
dre for at skabe kirkesang, men udelukkende for 
sin egen opbyggelse, næsten som for at tale med 
Jesus eller om Jesus i en slags salmedagbog.
Da hendes broder i 1665 overtog regeringen og

giftede sig med Åmilie Juliane, rejste moderen 
og døtrene til slottet Friedensburg ved Jena, hvor 
de blev til moderens død 1670. Derefter rejste 
døtrene tilbage til det gamle hjem. I begyndelsen 
af 1672 blev Ludamilie forlovet med sin fætter 
Christian Wilhelm af Schwarzburg-Sondershau- 
sen. Hun raadførte sig i sine salmer ængsteligt 
med sin himmelske brudgom om dette skridt, og 
en af disse salmer danner et akrostikon paa nav
net Antonia Sibiilla; det var hendes veninde og 
en søster til Åmilie Juliane. Det saa ud, som om 
hun henviste sin forlovede til veninden og selv 
tilhørte en anden. Samtidig fik Sophie Juliane 
mæslinger og døde 14. febr. Ludamilie, som hav
de plejet hende, og den yngre søster Christiane 
Magdalene blev ogsaa smittede og døde begge 
den 12. marts 1672. Aaret efter giftede Christian 
Wilhelm sig med Antonie Sibylle. Ved Ludåmi- 
lies begravelse sang man to af hendes egne sal
mer, »Jesus, Jesus, nichts als Jesus« og »Alleine 
mein«, en samtale, hvori den troende sjæl siger 
til Jesus:

Nun hab’ ich Alles dir ergeben
und sterbe ohne Widerstreben 

dir, dir allein!

Skønt hun ikke var fyldt 32 aar, da hun døde, 
naaede hun dog at digte over 200 salmer, Koch 
siger 215, Wetzel siger 206. Maaske blev nogle af 
dem offentliggjort allerede inden hendes død, maa
ske i nogle af de salmesamlinger, som Ahasverus 
Fritsch udgav; hun var et af de »Jesus-hjerter«, 
han samlede paa. Senere dukkede de op i salme
bøgerne, især i Rudolstadt-salmebogen, og i de 
smaa opbyggelsesskrifter, som Åmilie Juliane 
skrev til eget brug, men dog lod trykke. Endelig 
lod hun hele samlingen udgive med bistand 
af Ahasverus Fritsch og generalsuperintendent 
Soffing under følgende titel:

»Die Stimme der Freundin, Das ist: Geistliche 
Lieder, Welche aus brunstiger und biss ans Ende 
beharreter JESUS Liebe verfertiget und gebraucht 
Weiland Die HochGebohrne Graffin und Frau- 
lein, Fri. Ludamilia Elisabeth, Grafin und Fråu- 
lein zu Schwartzburg und Hohnstein u.s.w. Christ- 
seligen Andenckens. Rudolphstadt... 1687.«

»Venindens stemme« betyder nok »Jesu ven
indes stemme« med henblik paa Højsangen 2, 10: 
Staa op, min veninde! Derfra bredte hendes sal
mer sig. En salmebog i Stuttgart optog i 1705 
ikke mindre end 53 af dem. Freylinghausen optog 
kun een af dem i 1704 og seks i 1714. I den nye
ste tyske salmebog er der ingen tilbage. I Dan
mark har vi grund til at nævne to: »Jesus, Jesus,
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nichts als Jesus«, der er oversat til mange sprog, 
se »Jesus, Jesus, Jesus sigter«; det er hendes ho
vedsalme, og i den har vi hendes grundtone. Men 
hun havde ogsaa andre strenge paa harpen: »Sor- 
ge, Vater, sorge du« er en forsynssalme med en 
hjertelig hengivenhed i Guds vilje, oversat af Bir
gitte Kaas, se »Sørg, o kære Fader, du«.

Koch IV, 50-56. W. Thilo: «Ludamilia Elisabeth«, 
Berlin 1855. W. Thilo: »Die Stimme der Freundin«, 
Stuttgart 1856. Wilh. Nelle: »Furstliche Sånger- 
innen« i »Unsere Kirchenliederdichter« IV, Ham
burg 1905. Paul Gabriel: »Das Frauenlied der 
Kirche«, Welt des Gesangbuchs Heft 9, u. a., s. 48- 
51. N. M. Harboe: »En ung Fyrstindes Liv«, Køb. 
1910. Harald Stene Dehlin: »Kvinneskjebner og 
salmevers«, Oslo 1960, s. 23-30. Poulsen V, 11-15.

Jesus, Jesus, Jesus sigter (H. A. Brorson).
Se III, 58 ff.
P 430. MB 437. RTi, 799. N 452.
KH 110. D 592. La 81. La rev 187.
Jesus, Jesus, han aaleine (Hovden).
Nynorsk 157.

Hvor skal jeg vel Lindring finde (Nic. Brorsen). 
Se I, 71 ff.
(frit efter samme forlæg) Hauge 515.
(se videre: Amen, siger nu tilsammen).

Sørge Fader! sørge du (Birgitte Kaas).
Se IV, 463 f.
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.

LUISE HENRIETTE

Kurfyrstinde Luise Henriette blev født 27. nov. 
1627 i Haag som ældste datter af Friedrich Hein
rich af Nassau-Oranien, arvestatholder af de for
enede Nederlande 1625-1647. Hendes moder var 
en tysk grevinde Solms-Braunfels. Luise Henriette 
fik en alvorlig kristelig opdragelse og blev for- 
skaanet dels for den letsindighed, som dengang 
prægede mange europæiske hoffer, dels for Tre- 
diveaarskrigens rædsler, som ikke ramte Holland. 
Den 7. dec. 1646 blev hun gift med kurfyrst Fried
rich Wilhelm af Brandenburg, »den store kurfyr
ste«; men paa grund af sin faders sygdom drog 
hun ikke straks med sin mand hjem; først i som
meren 1647 kunde hun drage til Cleve, hvor kur
fyrsten opholdt sig af hensyn til den westphalske 
fredskongres, og her fødte hun 1648 sin første

søn, Wilhelm Heinrich, og oplevede en kort tids 
lykke. I høsten 1649 drog de hjem til Branden
burg, men undervejs blev den lille søn syg og 
døde. De opholdt sig da i stilhed nogle maaneder 
i Tangermiinde, og her mener man, at Luise Hen- 
riettes udødelige salme »Jesus, meine Zuversicht« 
er blevet til, se: »Tesus er mit haab, min trøst«, 
III, 29 ff.

Paa hyldningsrejsen rundt i landet fik hun et 
dybt indtryk af krigens ødelæggelser. Flun søgte 
at genrejse landbruget ved at indkalde hollandske 
bønder, som kunde lære Brandenburgerne at dri
ve bedre landbrug og dyrke kartofler. Hun inter
esserede sig varmt for skolevæsenet, og hun søgte 
at stifte fred mellem lutheranerne og de refor
merte; selv holdt hun fast ved sin reformerte tro, 
men elskede den lutherske salmesang og stod i 
venligt forhold til Paul Gerhardt.

I en svaghedsperiode 1653 var hun opfyldt af 
bekymring over, at hun ikke havde født sin mand 
en ny tronarving; hun mente at skylde ham og 
landet dette. En dag gik hun til ham og bad ham 
om skilsmisse, for at han kunde tage en anden hu
stru, der kunde skænke ham en søn. Han svarede, 
at han vilde holde det løfte, han havde givet hen
de; hvis Gud vilde straffe dem og folket gennem 
barnløshed, maatte de lade det ske; men de 
maatte huske det ord, at hvad Gud havde sam
menføjet, maatte mennesker ikke adskille. Han 
gav hende haanden og sagde tilsidst: »Hvad der 
ikke er sket, kan jo ske endnu.« Det skete ogsaa; 
de fik flere børn; hendes tredie søn Friedrich 
fulgte hendes mand paa tronen og blev den før
ste konge af Prøjsen.

Hun delte alt med sin mand i krig og fred. De 
var sammen i Konigsberg, da Karl Gustav belej
rede byen og tvang dem til fred og til forbund 
mod Polen; derved opstod den polske krig, hvor 
Polakker og Tartarer hærgede store dele af lan
det. 1658 udbrød den pommerske krig mod Karl 
Gustav, i hvilken hun fulgte kurfyrsten helt op i 
Jylland, da Danmark deltog i krigen. Efter en 
barnefødsel i Cleve 1666 blev hun ved at være 
svag, og næste aar rejste hun til Berlin for at se 
sin mand og de ældre børn endnu engang. Der 
døde hun 18. juni 1667, elsket og savnet af sin 
mand og folket.

Da det kurfyrstelige hof var gaaet over fra den 
lutherske til den reformerte lære, og da man øn
skede en forening af lutheranerne og de refor
merte i kurfyrstendømmet, og da Luise Henriette 
satte den lutherske salmesang højt, og da endelig 
den hidtil brugte reformerte salmebog var uanta
gelig for lutheranerne, lod hun boghandler Chri- 
stoph Runge samle og udgive en ny salmebog,
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hvori Johan Criiger, der var musikdirektor ved 
Nicolaikirken i Berlin, havde hjulpet med melo
dierne. Dens titel er: »Dr. Martin Luthers vnd 
anderer vornehmen geistreichen und gelehrten 
Manner Geistliche Lieder und Psalmen. Auff son- 
derbarem Ihrer Churfiirstl. Durchlaucht. zu 
Brandenburg, Meiner gnadigsten Churfiirstin und 
Frauen, Gnadigstem Befehl, Zu Erweckung meh- 
rer Andacht bey frommen Hertzen zusammen ge- 
tragen. Darin die fremde und zum theil annoch 
unbekandte Lieder mit ihren nothwendigen Melo
dien versehen. Zu Berlin, Gedruckt und verleget 
von Christoff Runge, Im 1653. Jahr.«

Denne salmebog, som man plejer at kalde Run
ges salmebog til forskel fra Criigers Praxis pietatis 
melica, som ogsaa blev trykt hos Runge, har maa
ske sat Luthers navn i spidsen af diplomatiske 
grunde, men den indeholder ogsaa reformerte sal
mer fra Strassburg og Konstanz og Lobwassers 
oversættelse af den franske psalter.

Kurfyrstinden vilde formere og pryde denne 
salmebog med »sine egne« salmer. Det drejer sig 
om fire, blandt hvilke »Jesus, meine Zuversicht« 
er særlig berømt, se nærmere under »Jesus er mit 
haab, min trøst«, III, 29 ff. Man har ikke fra be
gyndelsen, men senere gennem en lang aarrække 
forstaaet udtrykket »mine egne«, som om hun selv 
havde digtet dem. Nu synes de tyske hymnologer 
at være enige om, at da man har et vidnesbyrd 
om, at hun i 1658 ikke godt kunde læse højtysk, 
kan hun ikke fem aar tidligere have digtet de fire 
salmer. Man forstaar derfor »mine egne« som 
hendes yndlingssalmer eller maaske snarere sal
mer, som er digtet til hende personligt, selv om 
der er en svag mulighed for, at hun kan have dig
tet dem paa hollandsk, og de derefter kan være 
oversat til tysk. Man har imidlertid ikke kunnet 
finde nogen anden forfatter til dem.

Koch IV, 105; 158-69; VIII, 69-76. Fischer I, 
590-96. KulpBF 550. Tttmpel VI, 102. Paul 
Gabriel 81. Nelle 179 f.

Jesus er mit Haab, min trøst (Rostgaard).
P 486. MB 620. N 552. ChriaT 655.
La 565. Hauge 359. La rev 638.
Jesus, den Korsfæstede. E 171.

LUND, BIØRN CHRISTIAN

B. C. Lund blev født 8. maj 1738 i Ølby ved 
Struer som søn af sognepræst Hans Mathias Jør
gensen Lund og Mette Helene Bjørnsdatter Drac- 
hart. Efter eget sigende fik han en streng opdra

gelse i hjemmet af forældre og lærere, kom 13 aar 
gammel i Viborg katedralskole, hvorfra han blev 
student 1756. Mens han studerede, havde han 
huslærerpladser, saaledes i to aar hos præsten 
Laurits Fugl i Saltum i Vendsyssel, hvor han 
utvivlsomt er blevet paavirket i herrnhutisk ret
ning. 1759 tog han teologisk embedseksamen, og 
1761 blev han informator ved Vajsenhuset i Kø
benhavn. 1767 blev han res. kapellan i St. He- 
dinge og sognepræst i Højrup, 1785 sognepræst i 
Hellested. Han ægtede 1768 Anna Margrethe 
Braae, 1787 Marie Barthold, som overlevede ham. 
1802 mistede han synet, fik det igen ved en ope
ration, men ødelagde det paany ved at læse og 
skrive ved daarligt lys. Fra 1803 var han helt 
blind. Han døde 4. okt. 1809.

Han var en flittig skribent og var endnu gan
ske ung, da han skrev de bøger, som fik nogen be
tydning:

»En liden Brude-Gave, sendt fra Brudgommen, 
det lille Barn i Krybben i Bethlehem i sit første 
Blod og blodige Brudgoms Deylighed paa Golga- 
tha til alle Tesu Brude, I nogle smaa Psalmer«. 
Kbh. 1760.

»En liden Brude-Gave sendt fra Brudgommen 
Jesus i hans Kongelige Prydelse paa hans Trolo
velses-Dag til alle Jesu Brude, i nogle faa Psal
mer«. Kbh. 1761.

»En liden Brude-Gave sendt fra Brudgommen 
Jesus i hans første Blod i Bethlehem, og paa hans 
Trolovelses-Dag til alle Jesu Brude, i nogle faa 
Psalmer. 2. Opl. formeret.« Kbh. 1764. Denne 
udgave, som indeholder begge de foregaaende 
samlinger, udkom i det ene oplag efter det andet 
og blev meget brugt i de vakte kredse. Særlig yn
det i den var julesangen »I denne vor Saligheds 
blomstrende Tid« og passionssangen »Lad Vantro 
ej mere mig plage.«

»Jesu Bruds Glæde i hendes Immanuel og Brud
gom,« Kbh. 1764. Den indeholder 68 salmer og 
sange, blandt hvilke een særlig har faaet betyd
ning: »Naar jeg Gethsemane her faar«, fordi de 
sidste vers i den er oprindelsen til den kendte og 
elskede »Min Jesus, lad mit hjerte faa.«

»Forsøg til en frie Oversættelse af de bedste 
gamle og nye Kirke-Sange med hosføiede Origi
naler og Forfatternes Navn.« Kbh (1797). Denne 
bog maa betragtes som Lunds salmehistoriske ho
vedværk, selv om den næppe har faaet stor be
tydning, dels fordi Lund ikke var større digter, 
end han var, dels fordi den fremkom i en tid, 
der var i høj grad ugunstig for hans aandsretning. 
Den udkom i tre hefter og synes i grunden at 
være ufuldført. Den indeholder paa 386 sider 195 
tyske salmer sammen med Lunds danske over

s
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sættelser. Særlig bemærkelsesværdigt er det, at 
der ikke blot anføres forfatternavne under sal
merne, men at bogen indledes med et 52 sider 
stort forfatterregister med fyldige hymnologiske 
oplysninger efter datidens bedste tyske kilder. Det 
berettiger os til at betragte Lund som den første 
systematiske salmehistoriker herhjemme.

Nævnes maa ogsaa »Dagbog for en Christen af 
vor Herres Jesu Christi egne Ord og Lære. Med 
dertil passende Sange af den evangeliske og andre 
Sangbøger.« Kbh. 1806.

Ogsaa for ungdommens undervisning var han 
virksom. 1774 udgav han »Sandheds Kiærne og 
Saliggiørelsens Orden, i en kort Udlæggelse over 
Doet. Mort. Luthers liden Catechismus.« Endvi
dere »Forsøg til en Læse-Øvelse-Bog i den luther
ske Lærdoms rette Forstand og Mening af Dr. 
Martini Lutheri liden Catechismus.« Kbh. 1794. 
Biskop Balle var meget imod at give Lund til
ladelse til at indføre denne bog i sognets skoler, 
da den ikke blot var »i herrnhutisk, men i zinzen- 
dorfisk tone og aand.«

Og det kan jo ikke nægtes, at selv om Lunds 
»Forsøg til Kirke-Sange« først og fremmest søger 
at være tro mod originalerne, saa er hans egne 
salmer fyldt med Brødremenighedens blodteologi. 
Der er inderlighed og hjertevarme i dem, men 
varmen kan blive for glødende, og inderligheden 
kan vise sig ved, at man kryber ind i ham, nem
lig i hans blodige vunder. Lige efter en perle som 
»Min Jesus, lad mit hjerte faa« træffer man et 
vers som dette:

Vores Lam ser deylig ud 
Med de mange blodig ribler,
Som hver haand og hver fod har;
Vores Lam seer deylig ud 
Med de mange blodig stribler,
Som hans gandske legem bar;
Hans blaaslagne kinder røde,
Hans korsfæstelse til døde,
Udi sveed og spyt og spot,
Det befalder mig ret got.

I sit hovedværk »Forsøg til ... Kirke-Sange« 
gør Lund ofte brug af ældre oversættelser, hvori 
hans ændringer i reglen ikke er forbedringer. Men 
det maa siges til hans ære som oversætter, at han 
har megen sans for Paul Gerhardt og har oversat 
mange af hans salmer. Han har saaledes oversat 
»Nun lasst uns gehn und treten« (Nu lader os ind
træde), men det er ikke hans, men N. J. Holms 
oversættelse, Harpen 55, der er optaget i Hauge 
575-

Ud over »Min Jesus, lad mit hjerte faa« har

Lund kun sat sig svage spor i salmebøgerne. Det 
første vers af »I sin Grav vil Jesus hvile« blev 
optaget i Holms »Harpen« og hos Wexels. Land
stad har optaget en salme af Timm, »Herre! jeg 
maa klage« (La 510. La rev 537. Nynorsk 835), 
som ifølge Landstad og Rynning skal være paa
virket af Lunds »Hvad er det for Toner« fra 1760, 
mens Skaar mener, at ligheden er saa lille, at den 
er tilfældig.

L. Koch: »Udvalg af biskop Balles embedsbreve«, 
Kirkehist. Saml. 3, I, s. 656-663. P. Severinsen: 
»Biørn Christian Lund«, Kirke-Tidende, 1916, sp. 
275-282. L. Koch i Bricka X, 420. Ehrencron 
Muller V, 202-204.

Naar jeg gethsemane her faaer. Se III, 364 ff.
O Jesu! lad mit Hjerte faae (Holm)
Harpen 108. MB411. Hauge 15 (Min Jesus) 
Min Jesus, lad mit Hjerte faa (Grundtvig) 
RTi, 647. N 379. KH 232. D 189.
La 442. La rev 448. Nynorsk 349.

I sin grav vil Jesus hvile.
Harpen 88.

LUND, JAKOB JOHAN

J. J. Lund blev født 2. marts 1725 i Sønder 
Jemløse i Holbæk amt som søn af sognepræsten 
Peder Severin Jacobsen Lund (ca. 1691-1751) og 
dennes første hustru, hvis navn vi ikke kender. 
Han fik privatundervisning hjemme, senere i Hol
bæk og kom 1744 til skolen i Roskilde, hvorfra 
han blev student aaret efter. Da de indledende 
eksaminer var overstaaet, vendte han hjem for at 
kunne hjælpe sin far i embedet, samtidig med at 
han passede sine studier. 1748 bestod han smukt 
den teologiske embedseksamen og vendte derefter 
atter hjem for at passe prædiketjenesten for sin 
far, der nu stadig var sengeliggende.

Efter faderens død 1751 drog han for alvor til 
København, hvor han 1752-57 boede paa Elers 
kollegium, uddybede sine studier og udfoldede en 
betydelig litterær virksomhed. Han skrev latinske 
afhandlinger over bibelske emner, foretog over
sættelser af Juvenals 10. satire og C. F. Gellerts 
»Der Christ«. 1756 udgav han »Forsøg til moral
ske vers« og 1758 et læredigt »Religionen«, der er 
en fri oversættelse efter Racine.

1758 blev han beskikket til feltpræst ved de 
danske tropper, der laa i Holsten paa vagt mod 
Russerne. Da freden var sikret, blev han 1763 
sognepræst i Stubbekøbing, hvorfra han 1775 blev 
forflyttet til Stege som sognepræst og provst paa 
Møen.
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28. maj 1766 ægtede han Mettea Jakobea Als- 
bach, døbt i Vardal, Norge, 1. dec. 1748, datter 
af sognepræst i Vardal, senere Stubbekøbing, Lau
rits Alsbach og Kirstine Matthea Rasch Egede, 
datter af Hans Egede. Mettea døde 30. okt. 1777 
i Stege. Dette ægteskab har foranlediget Lunds 
bog »Første Missionair paa Grønland, Biskop 
Hans Egedes Levnet«, 1778, hvori der er flere 
oplysninger, der stammer fra familietraditionen. 
1780 giftede han sig anden gang med en præste- 
enke fra Gunslev paa Falster, Cathrine Margrethe 
Borchgrevingk, født Krenckel, døbt 19. marts 1744 
i Trondhiem, død 17. okt. 1816 i København.

Han døde 13. juli 1798. Hans sidste aar var 
svære paa grund af smertefuld sygdom og lidelser. 
Han blev dog hjulpet kærligt af sin søn H. P. E. 
Lund, senere provst i Rudkøbing, ligesom han 
selv havde hjulpet sin far.

Han var medlem af det danske Litteratursel
skab de aar det bestod. Flere af hans belærende 
og opbyggelige digte blev udgivet af »Selskabet 
til de skjønne Videnskabers Forfremmelse«. Ru- 
delbach kalder ham en ædel og elskværdig digter
individualitet, men ser dog i hans digtning en be
gyndende opløsning af trosbegrebeme i moralise
rende rim.

Hans betydning for salmehistorien bygger alene 
paa hans »Forsøg i den Hellige Poesie, og Aande
lige Sange«, Kiøb. 1775. Ordet »forsøg« er ikke 
udtryk for beskedenhed, men for at han bevidst 
eksperimenterer og forsøger sig. For det første for
søger han at gendigte noget af den bibelske poesi, 
Ps. 91 og Ps. 104, skønt han mener, at denne poesi 
er »uefterlignelig«, og at man aldrig kan naa en 
tilfredsstillende gendigtning. For det andet forsø
ger han at skrive »oder«, da disse er »langt stær
kere, fyrigere, høiere end Psalmer«. Endelig vil 
han dog helst skrive salmer, for Paul Gerhardt 
har jo opbygget tusinder med sine salmer, hvor 
Klopstock kun har opbygget »nogle faa, der hav
de Sinds Styrke til at følge ham i hans Heltesan
ge.« Samlingen rummer desuden 3 oversættelser, 
to af hans store forbillede Cramer og en af Gel- 
lert. Dertil kommer en bearbejdelse af »Jesu søde 
Hukommelse«. Ialt er der 31 sange, som altsaa 
maa fordeles paa de nævnte kategorier. 9 af dem 
blev optaget i Gb, to var endnu bevaret i KH: 
»Alting tjener dem til gode«, og »Til ende aaret 
haster«. Men i D er han ikke mere repræsenteret.

A. Jantzen i Bricka X, 431. BH II, 371-2. Ru- 
delbach 370. Skaar I, 427. Ehrencron-Miiller V, 
210-12. Bjørn Kornerup i DBL XIV, 534 f og 
den der anførte litteratur.

Jakob Johan Lunds salmer i salmebøgerne: 
Alting tiener dem til gode. Se I, 68 f.

Gb 288. R 34. KH 26.
La 550. Hauge 291.
Alting tiener dem til Bedste. E 58.

Bort med al Trøst, som ei bestaaer. Gb 291.
Bort al den Trøst, som ei bestaaer. E 87. 

Hielp mig, o Gud, at prise. Gb 388.
Gud Herre! jeg vil prise. E 47. 

Hærskarernes høilovet Gud. Gb 270.
O Helt, som undertvang al Død. Gb 187.

Du led, o Jesu! Qual og Død. E 176.
O Jesu, din Hukommelse (bearbejdelse).

Se I, 266 ff.
(Jesu dulcis memoria)
Gb 25. (Hauge 27).

O Jesu, Troens Øiemed. Gb. 252.
Til Ende Aaret haster. Se V, 34 ff.

Gb 88. E 444. R 50. KH 37.
La 167. Hauge 576. Larev 151.

Vær glad, o Siel, og frygt dog ei.
Gb 330. La 529. Hauge 558.
Vær trøstig, Siel! og ængst dig ei.
E205. R 547.
Ver glad, mi sjel, og far med fred (Blix) 
Nynorsk 445.

LUTHER, MARTIN

Martin Luther blev født i Eisleben 10 nov. 1483 
og fik navnet Martin efter den næste dags helgen, 
Martin af Tours. Forældrene Hans og Margrethe 
Luther var af sachsisk bondeslægt, kom til Eisle
ben fra Eisenach og flyttede snart efter til Mans- 
feld, hvor Hans Luther tog arbejde i bjergvær
kerne og i aarenes løb arbejdede sig op fra fattig
dom til en vis velstand. De opdrog deres børn 
strengt i den senmiddelalderlige tro paa Kristus 
som den vrede dommer og Jomfru Maria og hel
generne som de milde forbedere. Som bam fore
stillede Martin Luther sig Gud i sin strenge faders 
skikkelse. Han kom i skole i Mansfeld og blev 
tidligt en dygtig latiner; 14 aar gammel fortsatte 
han et aars tid skolegangen i Magdeburg, og der
efter kom han til St. Georgs skole i Eisenach, 
hvorfra han 1501 blev student. I skoletiden 
maatte han som andre fattige drenge synge for 
dørene for at bjerge føden, indtil et velstillet æg
tepar Konrad og Ursula Cotta tog sig af ham og 
maaske endda en tid optog ham i deres hus.

Som student kom han til Erfurt, hvor han de 
første aar studerede de humanistiske fag og især 
dyrkede musikken og deltog i det livlige studen
terliv. 1505 bestod han magistergraden i filosofi

3*
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og begyndte efter sin faders ønske paa det juridi
ske studium. Men et par begivenheder i studenter
tiden bragte ham paa andre tanker. Engang kom 
han til at saare sig selv med sin kaarde i en puls- 
aare og var ved at dø af blodtab, og under en 
rejse slog lynet ned saa tæt ved ham, at han i 
skræk anraabte St. Anna og lovede at blive munk.

17. juli 1505 bankede han paa Augustinerere
mitternes klosterport i Erfurt efter at have holdt 
et afskedsgilde for sine kammerater. Hans fader 
var meget vred; dels havde han tiltænkt sønnen 
en smuk borgerlig løbebane, dels var han skeptisk 
overfor munkevæsenet. Men dette at gaa i kloster, 
datidens form for omvendelse, var en alvorlig sag 
for Martin Luther. Han gik ind under tiggermun
kenes faste og strenge klosterregler, søgte at dræbe 
sin egenvilje ved askese, paatog sig ethvert ube
hageligt og ydmygende arbejde, som de andre 
brødre gerne vilde slippe for, alt i haab om at 
vinde en naadig Gud. »Dersom nogensinde en 
munk er kommet i Himlen ved munkeri, saa 
maatte jeg være kommet der«, sagde han siden. 
Samtidig kastede han sig over det teologiske stu
dium, læste Peter Lombarderen og de andre al
mindelige lærebøger, men tillige en mystiker 
som Johann Tauler og det anonyme skrift »Ein 
deutsch Theologia«, som han senere udgav. Hel
ler ikke teologien gav ham fred. Da han 1507 
blev præsteviet og holdt sin første messe, rystede 
han for den Hellige. Augustinereremitternes leder, 
dr. Johann Staupitz, som var en fin sjælesørger, 
forstod ikke fuldt ud Luther og hans anfægtelser 
(»Dukkesynder, dukkesynder, broder Martin!«), 
men gav ham dog nogen vejledning og trøst i 
hans nød.

1508 blev han professor ved kurfyrst Frederik 
den Vises nye universitet i Wittenberg, først i de 
indledende artistiske fag, indtil han selv var naaet 
saa langt i teologien, at han kunde undervise i 
Peter Lombarder o. lign. I vinteren 1510-11 blev 
denne akademiske gerning afbrudt af en rejse til 
Rom paa klosterets vegne, og Luther benyttede 
lejligheden til at lære det romerske kirkeliv at 
kende. Det var langtfra opbyggeligt, men forelø
big drog han ikke konsekvenserne deraf. Efter 
hjemkomsten blev han fast knyttet til universitetet 
i Wittenberg, hvor han tog doktorgraden 1512; 
han fik bolig i det derværende augustinerkloster, 
blev underprior 1512 og 1515 tilsynsførende i tre 
aar for augustinerklostrene i distriktet.

Omkring 1512-13 oplevede han sit aandelige 
gennembrud. Hidtil havde han søgt ved gode ger
ninger, bodsøvelser og askese at vinde Guds naade 
og faa vished derom, men det lykkedes ikke. Hans 
angst for Guds straffende retfærdighed kunde sti

ge til de frygteligste helvedskvaler, som han dog 
maatte indrømme, at han fortjente. Naar al hans 
møje var forgæves, mon han da ikke var forud
bestemt til at gaa evig fortabt? Minder om denne 
fortvivlelse finder man i »Nu fryde sig hver kri
sten mand«. Men ved læsning af Rom. 1, 17: 
»Den retfærdige skal leve af tro«, gik det op for 
ham, at »Guds retfærdighed« hos Paulus ikke var 
den straffende retfærdighed hos dommeren, men 
en retfærdighed, som Gud tilregnede synderen, 
skønt han kendte hans synd, altsaa en naadefuld 
frifindelse af den skyldige, kort sagt: syndernes 
forladelse! Dermed blev alt forvandlet, ikke blot 
i Luthers sind, men ogsaa i hans forstaaelse af 
skriften.

Han forelæste dengang over psalmerne, og man 
finder hist og her i denne forelæsning glimt af 
den nye rigdom. Da han derefter 1515-16 fore
læste over Romerbrevet, kom de evangeliske tan
ker frem i rigt maal, blot havde han ikke nogen 
forstaaelse af, at han dermed var eller vilde kom
me i modsætning til romerkirken. Det vidste han 
endnu ikke, da han 31. okt. 1517 opslog sine 95 
sætninger mod afladen paa kirkedøren i Witten
berg.

Afladshandelen florerede for at skaffe penge til 
bygning af Peterskirken, og Luthers sætninger var 
i grunden at forstaa som en opfordring til teolo
gisk drøftelse af dette emne. Han var dybt for
arget over, at man troede at kunne faa syndernes 
forladelse for penge, og han vidste, at denne gave 
blev skænket gratis til den angerfulde synder, og
saa uden afladsbrev. Disse sætninger fløj ud over 
Tyskland paa faa uger, og før Luther vidste af 
det, stod han midt i et stort røre, i drøftelser med 
frisindede humanister, i diskussioner med katolik
ker og i sjælesørgergerning for dem, der søgte 
fred og frelse. Han udfoldede en straalende for
fattervirksomhed i de nærmest følgende aar: »Re
solutiones disputationum de indulgentiarum vir- 
tute« 1518, »Von den guten Werken« 1520, »An 
den christlichen Adel deutscher Nation von des 
christlichen Standes Besserung« 1520. »De cap- 
tivitate Babylonica« 1520. »Von der Freiheit eines 
Christenmenschen« 1520, ialt ca. 70 større eller 
mindre skrifter i løbet af tre aar.

Paven havde paa forskellig maade søgt at stand
se ham, endog antydet, at man kunde gøre ham 
til kardinal, men nu var maalet fuldt. Samtidig 
med at Luther sendte paven det sidstnævnte skøn
ne opbyggelsesskrift, var den pavelige bandbulle 
af 10. okt. 1520 paa vej til Tyskland. Dens tale 
om »vildsvinet fra skoven«, Ps. 80, 14, var særde
les bombastisk. Da den kom til Wittenberg, sam
lede Luther studenterne om sig og brændte den
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paa torvet med ordene: »Fordi du har bedrøvet 
Herrens Hellige«, nemlig Kristus, Ap. G. 2, 27, 
»skal Ilden fortære dig«. Nu var bruddet sket. 
Paven opfordrede den unge kejser Karl V til at 
straffe Luther, men han indestævnede ham til 
rigsdagen i Worms 1521 og gav ham frit lejde. 
Trods sine venners advarsler drog Luther modigt 
til Worms, hvor han blev opfordret til at tilbage
kalde, hvad han havde skrevet, men efter en dags 
betænkningstid erklærede han, at da paven og 
kirkemøderne ofte havde taget fejl, følte han sig 
bundet af den hellige skrift og kunde intet tilbage
kalde, med mindre han blev overbevist af skriften 
eller derpaa støttede klare grunde. Under den 
larm, som derved opstod, skal han have sagt: 
»Her staar jeg, jeg kan ikke andet, Gud hjælpe 
mig, amen!«

Kejseren blev opfordret til at bryde sit lejde, 
men han vilde ikke rødme som Sigismund, der 
havde brudt sit lejde til Johan Hus; han lod 
Luther rejse, og senere, da ogsaa Luthers beskyt
ter kurfyrsten var rejst, lyste han ham i rigens akt; 
saa kunde enhver slaa ham ihjel. Det havde kur
fyrsten forudset; han lod sine mænd foretage et 
skinoverfald paa Luthers vogn paa hjemvejen og 
lod Luther føre til Wartburg, hvor han opholdt 
sig omtrent et aar under navn af junker Jørg. 
Trods sygdom og aandelige anfægtelser udfoldede 
han ogsaa her en betydelig litterær virksomhed, 
bl. a. udførte han den stordaad i løbet af nogle 
maaneder at oversætte det nye testamente til tysk, 
et kraftigt, folkeligt tysk, der blev stærkt bestem
mende for udviklingen af det tyske skriftsprog.

I marts 1522 afbrød han sit »fangenskab« og 
drog til Wittenberg, fordi den radikale professor 
Karlstadt var ved at føre reformationen ud i svær
meri og uorden. I løbet af en uge, hvor Luther 
prædikede hver dag, førte han paany udviklingen 
ind i sunde baner og begyndte nu at skabe faste 
rammer om det nyvakte kristelige liv. Men han 
maatte kæmpe paa flere fronter, dels mod romer
kirken, dels mod de yderliggaaende sværmere, 
som under Thomas Miinzers ledelse tilsidst blev 
ført ud i det blodige bondeoprør 1525. Derefter 
kom opgøret med humanisterne, hvis lærdeste 
mand Erasmus af Rotterdam nu havde taget sit 
parti. Mod ham skrev Luther 1526 »De servo ar- 
bitrio«, som blev et af hans skarpeste teologiske 
skrifter. Samme aar kom »Deutsche Messe«, hvori 
han ordnede gudstjenesten paa modersmaalet. For 
at fremme kristendomsundervisningen i hjem og 
skole skrev han 1529 sin lille katekismus og sam
tidig den store katekismus som en haandbog for 
præsterne. Ordningen af kirkens ydre forhold lag
de han i hænderne paa den kristelige landsfyrste

som nødbiskop, og han gennemførte adskillige so
ciale reformer til gavn for fattige og syge, ikke 
mindst for den studerende ungdom.

Et vendepunkt i Luthers ydre livsforhold ind
traf 1525, da en flok nonner var kommet til Wit
tenberg som flygtninge, skjult i salttønder, der
iblandt den 26-aarige Katharina von Bora. Det 
var ikke ualmindeligt, at munke og nonner un
der paavirkning af Luthers skrifter brød ud af 
klostrene og kom til Wittenberg, hvor man søgte 
at anbringe dem paa den rette hylde. Adskillige 
munke kunde blive præster, men nonnerne maatte 
jo giftes, hvad ellers? Der blev da ogsaa planlagt 
ægteskaber for denne flok, men Katharina sagde 
nej til den foreslaaede forbindelse; hun antydede 
imidlertid, at hvis Amsdorf eller Luther selv vilde 
have hende, var det en anden sag. Luther var no
get ængstelig for, at den unge adelsdame var for 
fin paa det, men blev klar over, at han maaske 
ved at gifte sig kunde give Djævelen det største 
puf, og saa blev det altsaa Katharina. Hun var 
dygtig, energisk og praktisk, og da Luther forstod, 
hvad han havde faaet i hende, vilde han »ikke 
bytte hende bort for Frankrig eller Venedig« og 
kaldte hende sit »Galaterbrev«, hvilket var lige saa 
smigrende for Kathe som for apostlen Paulus. De 
kom til at bo i det store tomme augustinerkloster, 
hvor der ikke alene var plads til dem og de 6 
børn, som de fik, men ogsaa for deres venner og 
deres venners børn, og tomme celler til fattige stu
denter, som spiste ved deres bord og flittigt no
terede, hvad Luther talte om ved maaltideme, 
hans »Tischreden«. Dette hjem, hvor sang og mu
sik spillede en stor rolle, blev forbilledet for de 
lutherske præstehjem, som har haft umaadelig 
betydning baade kristeligt og kulturelt gennem ti
derne.

Luther døde d. 18. febr. 1546 i sin fødeby Eis
leben, hvortil han var rejst for at stifte fred mel
lem greverne af Mansfeld, hans faders gamle her
skab. Da han laa paa dødslejet, skal han have 
sagt, som han lod Simeon sige: »Med fred og fryd 
jeg farer hen«. Justus Jonas, som havde ledsaget 
ham til Eisleben, spurgte: »Dr. Martin, ærværdige 
fader, vil I ogsaa dø paa Kristus og den lære, som 
I har forkyndt i hans navn?« Dertil svarede 
Luther: Ja!

Det vil føre for vidt her at gennemgaa reforma
tionens historie, f. eks. situationen omkring den 
augsburgske trosbekendelse, eller at gaa nærmere 
ind paa Luthers tanker om det almindelige præ
stedømme, det borgerlige kalds hellighed, hans 
nadverforstaaelse, hans tanker om skriften osv.; vi 
maa nøjes med at gennemgaa hans arbejde som 
salmedigter. løvrigt henvises til literaturlisten.
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Da han fik meddelelse om, at to af hans ordens
brodre, augustinermunkene Heinrich Vos og Jo
hann von den Eschen, var blevet brændt paa tor
vet i Bryssel d. i. juli 1523 som de første lutherske 
martyrer, blev han fyldt af glæde over, at den tro, 
han selv havde tilkæmpet sig, havde vist sig saa 
stærk og bærekraftig ogsaa hos andre, at de vilde 
og kunde gaa i døden for den. Troen var blevet 
bekræftet gennem martyriet. Derved vaagnede 
hans slumrende digteriske evner, og om denne 
begivenhed skrev han 1523 sit første kendte digt 
»Ein neues Lied wir heben an«, hvor han afslører 
sig som den store folkelige digter. Uvilkaarligt gli
der hans blik nu tilbage over den vej, som han selv 
har tilbagelagt, og han skildrer sin egen frygtelige 
kamp i klosteret og sin forløsning ved evangeliet 
om retfærdiggørelsen af troen i et nyt digt »Nun 
freut euch lieben Christen gmein«, hvori der er 
mere salmetone, men dog stadig tydelige spor af 
den folkelige visestil, se nærmere under »Nu fry
de sig hver kristen mand«. Begge disse sange ud
kom 1523 som særtryk, den sidste sammen med 
Speratus’s »Es ist das Heil uns kommen her«, se
II, 91 ff-
Det kunde synes overraskende, at Luther straks 

fra begyndelsen afslører sig som den store digter, 
der har fuldt herredømme over formen, mere end
da end de største paa den tid. Men man maa hu
ske, at det hørte med til den almindelige akademi
ske uddannelse dengang, at man lærte at skrive 
vers, og Luther havde endog som ung professor 
undervist i metrik og musik.

Spitta har ganske vist i sit betydelige værk 
»Ein feste Burg ist unser Gott« 1905 taget hele 
den traditionelle opfattelse af Luther som salme
digter op til revision og har ud fra hans forfatter
skab og hans breve søgt at datere salmerne helt 
anderledes og gennemgaaende meget tidligere, end 
man hidtil har gjort. Han har saaledes dateret 
»Nun freut euch« til o. 1516, da Luther havde 
»opdaget« evangeliet. Han regner med, at Luther 
har haft en tidlig digterperiode, hvor han skrev 
ud fra sit fulde hjerte og naaede de smukkeste re
sultater, men uden henblik paa, at saadanne sange 
skulde bruges ved gudstjenesten. Hvad han senere 
skrev til gudstjenesten er meget mere bundet til 
anerkendte forlæg, Davidssalmeme, de latinske 
hymner osv. De fleste af Spittas resultater og hy
poteser er atter forladt, men de har været et lut
ringens bad for studiet af Luthers salmer. Den 
grundigste undersøgelse af de herhen hørende for
hold er foretaget af W. Lucke og offentliggjort 
i 35. bind af Weimarudgaven af Luthers værker. 
Paa alt dette hviler Johannes Kulps fremstilling af 
rækkefølgen af Luthers salmer i forbindelse med

hans liv og arbejde, en fremstilling hvis anskuelig
hed og frugtbarhed gør den egnet til grundlag for 
følgende sammenstilling af salmerne.
Kulp rejser spørgsmaalet, om Luther var en 

ægte digter, som skabte sine digte af en indre 
trang, eller blot en rimsmed, som formede, hvad 
kirken havde brug for til sin gudstjeneste. Han var 
en ægte digter, siger Kulp, thi de to nævnte første 
sange er blevet til ud fra hans dybeste oplevelser 
uden henblik paa den syngende menighed. Dette 
»bevis« er ganske overflødigt, og Kulps spørgs- 
maal er galt formet. Thi ogsaa den, som bevidst 
skriver sine salmer til menighedens brug, fordi han 
finder det praktisk og nødvendigt, er en virkelig 
digter, hvis hans salme er et virkeligt digterværk. 
Om Luthers storhed som digter er der ingen tvivl, 
hverken i de to personlige sange eller i hans 
kirkesalmer.

I december 1523 udgav Luther »Formula mis
sae,« hvor han skitserer en gudstjenesteform, der 
stadig er latinsk og holder sig nær til den romer
ske messe og nærmest maa betragtes som en ud
rensning af tanken om messeofret. Han synes dog 
at nære ønske om, at man synger salmer paa mo
dersmaalet, »men vi mangler digtere«. Han næv
ner nogle af de da kendte modersmaalsvers, som 
kan synges: »Gott sey gelobet vnd gebenedeyet«, 
»Nu bitten wyr den heyligen Geyst« og »Eyn kin- 
delin so lobelich«. En egentlig tysk menighedssang 
synes at ligge udenfor rækkevidde i øjeblikket.

Men ganske kort tid efter indtager han en helt 
anderledes aktiv holdning. Maaske er dette stem
ningsskifte fremkaldt af Thomas Miinzer, som 
netop havde udgivet »Deutsch Euangelisch Mes- 
ze« med oversættelser af gamle latinske kirkesan
ge. Det havde vakt stor opsigt, og Luther har 
maaske forstaaet, at hvis det blev Miinzer, som 
kom til at præge en tysk gudstjenesteform, vilde 
det blive skæbnesvangert for reformationen. Man 
maatte søge at skabe en tysk kirkesang ud fra det 
sunde lutherske evangelium, bedre og mere folke
lig end Miinzers forsøg. Han udkastede da en 
plan, som han ved nytaarstid beskriver i brevet til 
Spalatin, se nærmere under »Af dybsens nød«: 
»Jeg tænker paa efter profeternes og kirkefædre
nes eksempel at skabe tyske salmer for folket, for 
at Guds ord ogsaa gennem sangen kan opholdes 
hos folk. Vi søger digtere overalt. Da der nu er 
givet dig baade fylde og smagfuldhed med hensyn 
til tysk udtryksform, og du har udviklet begge ved 
megen øvelse, saa beder jeg dig om at tage fat og 
prøve at danne en sang af en eller anden af psal
merne, saadan som du ser af vedlagte eksempel.« 
Luthers plan gaar ud paa foreløbig at gendigte en 
række af Davidspsalmerne til tyske vers. An-
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gaaende Introitus havde han allerede i »Formula 
missae« skrevet, at han hellere saa, at man sang 
hele psalmen end et enkelt vers.
For kort tid siden hed det altsaa: »Vi mangler 

digtere«. Nu hedder det: »Vi søger digtere over
alt«. Og da Luthers søgen syntes at være temmelig 
forgæves, tog han selv fat. Han mente ikke selv 
at være digter, men han kunde jo forsøge i mangel 
af bedre.

Senere i brevet til Spalatin siger Luther, at han 
selv har bearbejdet Ps. 130. Man gætter derfor 
paa, at det er »Aus tiefer not«, han har vedlagt 
som eksempel. Den skulde da være blevet til i slut
ningen af 1523. Dens indhold afspejler ligesom 
»Nun freut euch« sjælekampen i klosteret og glæ
den over syndernes forladelse.

Modsætningen til Thomas Miinzer og sværmer
ne, for saa vidt ogsaa til katolikkerne, træder di
rekte frem i omdigtningen af Ps. 12: »Ach Gott 
vom Himmel sieh darein«, se: »Ak Gud, fra Him
len se herned«; det er salmen om Guds ord som 
den sande og sunde magt midt i den kirkelige og 
ukirkelige vilkaarlighed. Den blev en af reforma
tionens slagsange, hvormed man ofte sang mod
standerne ned af prædikestolen. Beslægtet med 
den er omdigtningen af Ps. 14: »Es spricht der 
Unweisen Mund wohl«, ligeledes fra 1523, hvoraf 
der findes to danske oversættelser hos Claus Mor
tensen 1528: »Saa taler den uvise mund« og »Den 
daarlig mund han siger saa«; den første holdt sig 
i salmebøgerne op til K og P.

Direkte sigtende paa gudstjenesten er »Es wollt’ 
uns Gott genadig sein«, Ps. 67, der slutter med et 
velsignelsesønske og derfor kunde tjene som slut
ningssalme, se: »Nu vilde Gud miskundelig«. Til
svarende kunde »War Gott nicht mit uns diese 
Zeit«, Ps. 124, tjene som indgangssalme, da den 
latinske gudstjeneste begyndte med et af dens 
vers, se: »Var Gud ej med os denne stund«. Den 
sjette gendigtning af de bibelske psalmer er »Wohl 
dem, der in Gottes Furcht steht«, Ps. 128 om æg
teskabet og huslivet, brugt som bryllupssalme, se: 
»Lyksalig hvo som frygter Gud«. Disse 6 psalme- 
parafraser spænder maaske over tiden fra slutnin
gen af 1523 til april 1524.

Men Luther gik snart ud over Davidspsalmerne. 
Sandsynligvis gennemlevede han hele den første 
halvdel af kirkeaaret 1524 med stadigt henblik 
paa kirkesangen. Antagelig ved juletid oversatte 
han »Veni, redemptor gentium«: »Nun komm, der 
Heiden Heiland«, se: »Kom, hedningstammers 
frelsermand« og »A solis ortus cardine«: »Chri- 
stum wir sollen loben schon« (i de ældste danske 
salmebøger: »Christum wi skulle loffue nu«, i K 
og P: »Vi Christum love hver og een«) og digtede

»Gelobet seist du Jesus Christ« i tilslutning til et 
gammelt tysk vers, se: »Lovet være du, Jesus 
Krist«. Den 17. jan. prædikede han over bryl
luppet i Kana, og maaske i den forbindelse dig
tede han den førnævnte bryllupssalme over Ps. 
128. Den 2. febr. var det Mariæ Renselsesfest, og 
det har maaske givet anledning til gendigtningen 
af »Nunc dimi ttis«: »Mit Fried und Freud ich 
fahr dahin«, se: »Med fred og fryd jeg farer hen«.

I passionstiden plejede man at skrifte, og i til
slutning til skriftemaalstiden prædikede man over 
de 10 bud. Derved kom han paa den tanke at 
sætte de 10 bud paa vers til brug ved saadanne 
katekismusgudstjenester. Det blev til salmerne 
»Dies sind die heiligen zehn Gebot« og »Mensch, 
willt du leben seliglich«, se: »Her er de hellige ti 
Guds bud«.

Palmesøndag og Skærtorsdag prædikede han 
over nadveren, og de samme tanker som i disse 
prædikener finder vi i »Jesus Christus unser Hei
land, der von uns ...«, som han skrev i meget lø
selig tilknytning til »Jesus Christus, nostra sålus« 
af Johan Hus, se: »Jesus Kristus er til stede«. Til 
paasken d. 27. marts lod han sig inspirere af det 
gamle vers »Christ ist erstanden« og sekvensen 
»Victimæ pascali« til sin stærke paaskesalme 
»Christ lag in Todes Banden«, se: »I dødens 
baand vor Frelser laa« og formodentlig paa sam
me tid »Jesus Christus, unser Heiland, der den 
Tod ...«, se: »Jesus Kristus synden bandt«.

Pinsen kom d. 15. maj; da oversatte han »Veni 
creator spiritus«: »Komm, Gott Schdpfer, helliger 
Geist« se: »Kom, Gud Faders Aand fuldgod«, og 
»Kom, o Gud Skaber, Helligaand« og digtede i 
tilknytning til tyske vers »Komm, heilger Geist, 
Herre Gott«, se: »Kom, Helligaand, Gud Herre 
from«, »Kom, Helligaand, og besøg os nu«, og 
»Gud Helligaand, opfyld med lyst«, og »Nun bit
ten wir den heiligen Geist«, se: »Nu bede vi den 
Helligaand«.

Endelig til trinitatis kom »Wir glauben all an 
einen Gott«, se: »Vi tro, vi alle tro paa Gud«, og 
»Gott der Vater wohn uns bei«, se: »Gud, vor 
Fader, staa os bi«. Til Kristi Legemsfest paa tors
dagen efter trinitatis plejede man at synge »Gott 
sei gelobet und gebenedeiet«; aaret før havde 
Luther afskaffet denne fest, men nu ændrede han 
det gamle vers til en nadversalme, se: »Gud vil 
vi love og af hjertet prise«. Uden forbindelse med 
kirkeaaret, maaske i anledning af en vens ulykke
lige død, omdigtede han i begyndelsen af juli 
»Media vita«: »Mitten wir im Leben sind«, se: 
»Midt i livet er vi stedt.«

Paa den tid var den wittenbergske korsalmebog 
saa vidt fremme i trykken, at der ikke kunde op
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tages flere salmer i den, og den festlige halvdel af 
kirkeaaret, som særlig kaldte paa salmesangen, var 
forbi. Derved opstod der en pause i Luthers digt
ning, og de øvrige salmer kom spredt og lejlig
hedsvis. Men de allerede digtede blev i Witten
berg indøvet flerstemmigt saa rask, som de flød 
fra Luthers pen; da mange studenter saaledes lær
te dem at kende, kunde de sive ud til driftige bog
handlere, saa de fleste af dem var trykt, allerede 
før de fremkom i den salmebog, som Luther selv 
autoriserede.

I »Deutsche Messe« 1526 ordnede Luther en
delig en gudstjeneste paa modersmaalet og erstat
tede flere af de liturgiske led med tyske salmer; 
nu havde man et forraad, som man kunde tage af. 
Som Introitus kunde man synge en Davidspsalme 
eller »ein geystlich lied«. Efter epistlen kunde 
man erstatte Graduale og Halleluja med en tysk 
salme, »Nu bitten wir den heyligen geyst« eller en 
lignende, og det med hele koret. Efter evangeliet 
kunde hele menigheden synge trosbekendelsen paa 
tysk »Wyr gleuben all an eynen gott«. Under ud
delingen af brødet kunde man synge »det tyske 
Sanctus« eller salmen »Gott sey gelobet« eller Jo
han Hus’s sang »Jhesus Christus vnser heyland«. 
Derefter indviedes kalken, og under uddelingen af 
vinen kunde man synge resten af de nævnte sal
mer eller det tyske Agnus dei: »O Lamb Gottes«.

»Det tyske Sanctus«, som nævnes ovenfor, er 
Luthers salme »Jesaja, dem Propheten, das ge- 
schah«, som første gang blev trykt i »Deutsche 
Messe« 1526. Den blev oversat til dansk antagelig 
1531, »Esaias den Prophete monne det saa gaa«, 
og blev optaget i Tv og Th, men ikke senere.

Megen strid har der staaet om dateringen af 
»Ein feste Burg ist unser Gott«, men det er vel det 
sandsynligste, at den er digtet mellem 1526 og 
1528. Den findes ikke i Luffts Enchiridion 1526, 
men sandsynligvis i Weiss’s salmebog 1528 og i 
hvert fald i Klugs salmebog 1529, se: »Vor Gud 
han er saa fast en borg«. Samme sted fremkom 
den tyske omdigtning af Tedeum: »Herr Gott, 
dich loben wir«, se: »O store Gud, vi love dig«.

De politiske forhold omkring 1529, navnlig den 
truende fare fra tyrkerne, har maaske fremkaldt 
omdigtningen af »Da pacem«: »Verleih uns Frie- 
den gnadiglich«, se: »Forlen os freden, Herre nu«. 
Da tyrkerfaren 1542 atter blev aktuel, lod Luther 
børnene bede i den anledning: »Erhalt uns, Herr, 
bei deinem Wort«, se: »Behold os, Herre, ved dit 
ord«.

Kort før jul 1534 fik Katharina von Bora sit 
femte barn, og maaske var det ved lille Margare- 
tes vugge, i hvert fald til glæde for hendes ældre 
søskende, at Luther digtede »Vom Himmel hoch.

da komm ich her«, som blev trykt 1535, se: »Fra 
Himlen højt kom budskab her«. Samtidig tryktes 
kirkesalmen »Sie ist mir lieb, die werte Magd« 
over Johs. Aab. 12. Den er oversat af P. M. Ofvid 
i »Aandens Glæde«, »Hun er mig kier den Jom
fru skiøn«.

Til Johann Walther digtede Luther 1538 sit 
morsomme digt »Frau Musica«, som han kalder 
»en fortale til alle gode salmebøger«. Af det har 
man undertiden udskilt de sidste 16 linjer til en 
lille sang: »Die beste Zeit im Jahr ist mein.«
Derefter fulgte et par katekismussalmer: »Vater 

unser im Himmelreich« 1539, se: »O Fader vor 
i Himmerig«, og »Christ, unser Herre, zum Jor
dan kam« 1541, se: »Kristus kom selv til Jordans 
flod«; saa havde han besunget alle katekismens 
fem hovedstykker.

Den 12. dec. 1541 digtede han »Was fiirchtst 
du, Feind Herodes sehr« til Epifaniasfesten d. 6. 
jan. Den blev oversat til dansk af Hans Thomis- 
søn: »Herodes, hui frycter du saa saare« og blev 
optaget i K og P. Til julen 1542 skrev han sin 
julesang for voksne »Vom Himmel kam der Engel 
Schar«, som blev trykt 1543, se: »Fra Himlen kom 
en engel klar«. Samtidig udkom den lille aften
sang, der samtidig er en lovprisning af Treenig
heden: »Der du bist drei in Einigkeit«, se: »O du 
trefoldige enighed«.

I »det store salmeaar« 1524 udkom fire salmesam
linger, som man fra gammel tid har anset for kil
deskrifterne til Luthers første salmer, ligesom man 
ogsaa har ment, at Luther selv, direkte eller indi
rekte, stod bag udgivelsen.

1). Den saakaldte »Achtliederbuch« er et lille 
hefte, hvis titel egentlig er: »Etlich Christlich li- 
der/Lobgesang vnd Psalm, dem rainen wort Got
tes gemess, aus der heyligen schrifft, durch man- 
cherley hochgelerter gemacht, in der Kirchen zu 
singen, wie es dann zum tayl berayt zu Wittenberg 
in iibung ist. wittenberg. M.D.Xiiij.«

I titlen er der en trykfejl; det skal være M.D. 
XXiiij. Her er fire salmer af Luther: »Nun freut 
euch, lieben Christen gemein«, »Ach Gott vom 
Himmel«, »Es spricht der Unweisen Mund« og 
»Aus tiefer Not« (med 4 vers). Desuden er der 
tre salmer af Speratus (se denne!) og en anonym. 
Denne samling, som udkom i januar, er det ældste 
lutherske salmehefte, men Luther selv har ikke, 
som man før har troet, haft med udgivelsen at 
gøre. Det er heller ikke trykt i Wittenberg, som 
titlen synes at antyde, men i Niirnberg hos Jobst 
Gutknecht, som formentlig har faaet teksterne fra 
en niirnbergerstudent, der kendte dem fra korøvel
serne i Wittenberg; saaledes maa titlen forstaas,


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































