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Syng, naar du alene gaar: 
Syng, naar flere sammenbindes l 
Uden Sang er ingen Vaar, 
og i Sang den siden mindes.
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M v d e r s m a a l  er v o r t  tz jerte fp ro g , 
In n  l.m: er a l  frem m ed  T a le ;  
det a le n e  i M u n d  o g  B o g  
kan va.'kke et F o lk  af D v a le .



F o r o r d .
T e n  b l a a  S a n g b o g  udkommer hermed i 9.

Oplag og i en voesentlig uforandret Udgave.
Kun maa bemoerkes:
De i den tidligere Udgave til Numrene 92, 109 

og 230 horende Sange er bortfalden og her erstattet 
med nye, nemlig: „Hvor er der et Land som Dan
mark" af Adam Dan (Nr. 92), „Her ligger vort Land" 
as A. I .  Gejlager (Nr. 108), „Ungdom og Fremtid" 
af Hans R. Egebjerg (Nr. 230).

Endvidere er Bogens Indhold blevet foroget med 
folgende 4 Sange: „Slesvig med de fagre Enge" af 
Christine Plov (Nr. 105 b). „Der var en Svend med 
sin Pigelil" as William Shakespeare ved E. Lembcke 
(Nr. 174 b). „Ssrens Far" as Fru Oda Nielsens 
Bsrneviser (Nr. 188 b). „Noermere Gud til dig" 
af Sarah Adams, oversat ved Adam Dan (Nr. 358 b).

Det i tidligere Forord omtalte Meloditilloeg til 
Den blaa Sangbog er udkommet paa Vilhelm Han
sens Forlag i Kobenhavn og kan faas gennem den 
hjemlige Boghandel. Dette Tillceg i Forbindelse med 
„Folkets Sangbog", 710 Sange med Melodier kan 
gore Tjeneste som Melodisamling, i hvert Fald fore
løbigt. I  Sangbogen er der nu foran enhver Sang 
ved Hjoelp af et tilfsjet „F. S. etter „Tillceg" samt 
Nummer meddelt, hvor i de to ncevnte Boger ved
kommende Melodi findes.

I  Slutningen af Bogen findes en Liste over de 
Sange, som man endnu gor bedst i ikke at synge ved 
o f f e n t l i g e  Moder.

Gid da at ogsaa dette Oplag maa finde en lige 
saa hurtig Afsoetning som sine Forgoengere, og at Den 
blaa Sangbog vedvarende maa voere mange, mange 
til Gloede og Opmuntring, men ingen til Forargelse!

A a b e n r a a  i Ju li 1912.
M. Andresen,

Udgiver og Forlcegger.



Tag fat i Dag!
Melodi af Vilh. Gregersen.

Har du et Arbejd tungt som saa, — 
tag fat i Dag!

I  Dag er Himlen klar og blaa, 
i Morgen kommer Skyer graa, 
i Gaar er ej at tcenke paa.

Tag fat i Dag!

Og har du i dit Bryst en Sang, — 
saa syng den nu!

Syng paa din morgenfriske Gang 
hver Dag henover Eng og Vang 
en Hymne glad med Foraarsklang, 

ja, syng den nu!

Og ejer du et venligt Ord, 
saa sig det nu!

S nart slettes ud dit eget Spor!
I  Morgen er maaske paa Jord 
din Ven ej mer ved Livets Bord, 

ja, sig det nu!

jtzvrs du kan smile varmt og lyst, 
saa vis det nu!

Lad dine Venner ganske tyst, 
fsr de forlader Livets Kyst, 
fornemme Varmen i dit Bryst, 

ja, vis det nu!
F ra  Engelsk ved Grenvald Nielsen-



Ungdomssang.
Melodi: Bulgarsk Nationalsang.

Voeldige Riger rives om Jorden, 
rovgriske Orne stirre mod Norden.

Hojt, hojt hoever vi vor Fane, 
frem gennem Tiden boerer vi vort Land.

Sleves vor Vilje, mister vi Modet, 
rinder os Lavsind troegt gennem Blodet, 

ned, ned tramper de vor Fane,
Troengsel og Troeldom byder de vort Land.

Men har vi S taal i Arm og i Tanke,
Glans i vort Oje, Ryggene ranke, 

hsjt, hojt hoever vi vor Fane, 
frem gennem Tiden boerer vi vort Land.

Segner vi end bag Dugen den rode,
Vaaren vil blomstre over de Dode, 

hojt, hojt hcever vi vor Fane, 
frem gennem Tiden boerer vi vort Land.

A hrertt O tte r str sm .



O  flyv fra D r e s u n d  til D a n n e v  i r  k e!
Syng til Dans, til Skole og til Kirke.

P aa  Folkets Modersmaal med D a n m a r k s

syng, som ingen andre Fugle sjunge!

Da mcerke alle, som har Modre koere, , 
der er godt i D a n n e m a r k  at voere.

D a gloder alt, hvad Solen har bestraalet, 
som det rode Guld paa Modersmaalet.

P aa  Bolgen blaa da alle Aren hore 
Fuglesang, som Hjerterne kan rore, 
i de dybe Dale, mellem Nattergale 
og de.andre Fugle smaa, som tale.

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig (184?).

2. (2.) Moders Rost.
Melodi, as tz. Rung: F. S . 43.

Moders Navn er en himmelsk Lyd, 
saa vide som Bolgen blaaner; 
Moders Rost er den Spcedes Fryd 
og glceder, naar Issen graaner, 
sodt i Lyst og sodt i Nod, 
sodt i Liv og sodt i Dod, 
sodt i Eftermålet!

Moders Rost er den Vuggesang, 
der huer os bedst af alle, 
Modersmaal har en himmelsk Klang, 
naar Bornene „Moder" lalle.

Modersmaal er de Favres Sprog, 
os tryller i Ungdomstids; 
Modersmaal er den Kceres og, 
vi favne som Duer hvide,



Modersmaal var deKongers Sprog, 
vi mindes med Fryd og hcedre; 
Modersmaal var de Kcrmpers og, 
vi kalde med Stolthed Fcedre.

Modersmaal er det K r a f t e n s Ord, 
som lever i F o l k e m u n d e ,  
s o m det e l s k e s  i Syd og Nord, 
saa sjunges det sodt i Lunde:

Modersmaal er det Rosenbaand, 
som Store og Sm aa omslynger, 
i det lever kun Fcedres Aand,  
og deri kun Hjerter gynger.

Modersmaal er vort Hjertesprog, 
kun los er al fremmed Tale, ' 
det alene i Mund og Bog 
kan vcekke et Folk af Dvale, 
sodt i Lyst og sodt i Nod, 
sodt i Liv og sodt i Dod, 
sodt i Eftermcelet!

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig (1838).

3. (3.) Vort Modersmaal.
Dansk Folkemelodi: En dejlig ung Ridder: F. S. 55. 

Bort Modersmaal er dejligt, det har saa mild en
Klang;

hvormed skal jeg ligne det og prise det i Sang? 
En hojbaaren Jomfru, en oedel Kongebrud, 
og hun er saa ung, og saa yndig ser hun ud!

Hun lcegger os paa Loeben hvert godt og kraftigt Ord 
til Elskovs sagte Bonner, til Sejrens stolte Kor; 
er Hjertet trangt af Sorgen, og svulmer det

af Lyst,
hun skoenker os Tonen, som lette kan vort Bryst.

i*



Oa om i Ost og Vest vi har svcermet og ssgt 
de svundne Tiders Visdom, de herne Landes

hun lokker, og hun drager, vi sslge hendes Bud; 
for hun er saa ung, og faa yndig fer hun uo.

Te Fremmede, de teenlte at volde hende Torg; 
de bod hende Trceldom i hendes egen Borg; 
men just, som de mente, hun var i Baand vg

da lo hun saa hjerteligt, at alle Loenker brast.

Oq alle de Skjalde, hun skoenked Ordets Magt,
de blev om hendes Soede en stcerk og trofast

Vagt;
hver Sang, som Folket kender og lytter til 

den blev en Ring i Brynjen, som doekker hendes

Hver kraftig Skoemt, der lokker om Lceb^srem

den blev i hendes Kogger en hvas og vinget

hvert Ord, der kom fra Hjertet, og som til 
 ̂ Hjertet naa r,

det blev en Sten i Muren, der hegner hendes
Gaard.

Oa Aarene rulle og stiftes om paa Jord, 
og vore Navne glemmes som Sne, der faldt

i Fjor.
Og Slcegt ester Sloegt segner hen paa

men hun er saa ung, og saa yndig ser hun ud! 
(Skrevet 1859 ved en Fest i Haderslev for Prcesten

Fr. Boisen.) E. Lernbcke.



4. (4.) Sundhedskilden.
Melodi ved Fru I .  L. Heiberg: Paa Soen, nanr den 

skummer vred: F. S. 435.
Som Bolgen ruller ved vor Kyst 

og gennem vore Aarer, 
den ogsaa ruller i vor Rost, 
i vore Sm il og Taarer.
Men Skaberaanden vingestoerk 
er over Mindestrommen!
Den vceldig driver Dagens Vcerk 
som Daaden ud af Drommen.

Som Barnet, lagt ved Moders Bryst, 
hvor Sundhedskilden strommer, 
for Trang og Trcengsel finder Trost 
og drojes, mens det drommer, 
saa er vort Modersmaal en Strom 
fra Folkelivets Kilde 
og bringer Daad og Barnedrom 
og Mod som dagligt Gilde.

Hver Strom, som har sit Voeld i Gud, 
kan ingen Sinde tommes, 
hvordan den saa sig tager ud, 
hvor efter Skin der dommes.
Lad Vind og Vove stifte om 
og mangelunde vejre, 
vi veed, at efter sidste Dom 
til sidst stal Sandhed sejre.

Morten Eskesen.

5. (5.) Den nordiske Sang.
Melodi af O. Lindblad: V iuteru  ra8at u t bland vLra

b i l a r :  F. S. 80.
Liflig flojter Velstlands Nattergale, 

Galliens Hane voekker Kampens Mod,



Strengen bcever i Kastiliens Dale, 
oa i Tonen flammer Sydens Blod: 
Over Dcek som under Kirkens Bue 
bruser Brittens Rost med Orgelklang, 
og om der er Krast i Rhinens Drue, 
er der Styrke i den tyske Sang.

Tro dog, Fremmede! ej, at i Norden 
Livet gisper stumt og stovt og mat.
Tro ej, Hjertet stivner her som^orden, 
hvorpaa Vintren har stt Snetelt sat!
Tro ej, Tanken her sit Udtryk savner!
Tro ej. Aanden er i Bojle lagt!
Tro ej, du kan puste bort som Avner 
Nordens Mcend med dme Lungers Magt.

Nej, der banker i vort Bryst en Strceben 
frem mod Livets frie Hojdepuntt, 
oa der ruller os et Kvad fra Lceoen, 
fom vort Hjerte foraarsvarmt og ung.. 
Sodt som Pigemundens Elskovsgave, 
blodt som Bolgens Leg i skovdcekt Bugt, 
dybt som Vaabengny sra Kcempegrave, 
stolt og kcekt som vore Tankers Flugt.

Kling da, Nordens Toner, over Vangen!
Mod de Fremmede kun uden Sky!
M al den Storhed, som er lcengst forgangen. 
Varsl om den, der fodes stal af ny!
Lyd som vor betroengte Moders Klage!
F ar hver hendes Son til Marv og A)en.
Kald os vore Fcedres Kraft tilbage, 
mens vi rejse Danmarks Grcensesten.

(Ved Festen paa Skamlingsbanke August 1846). C. Ploug.



6. (6.) Hjertesproget.
Mel. af H. Nutzhorn: Danmarks Rige i Hojnorden: F. S. 12.

Danmark, delt ved Hav forinden, 
klovet nu tilsidst af Fjenden!
Om du plyndres, 
ej du sondres,
Baandet er dit Modersmaal.

Det forbandt trods Hegn og Grave, 
det til een gor Danmarks Have, 
over Goerdet 
uforfoerdet
Flyver det med Hjertebud.

Om det strammes, om det vides, 
aldrig dog itu det flides, 
drager sammen 
mildt i Gammen, 
knyttet tcet i Nodens Stund.

S tolt paa Tidens Strom det gynger, 
tusindaarigt Kvad det synger,
Son fra Foedre
ej fik bedre,
ej fik storre Arvelod.

Han, som over Danmark vaager, 
brod det Vej fra Dod og Taager; 
stovbefriet, 
aandeviet,
boer det Livets Ord herned;

boerer Lysets Kraft og Sodme, 
saa de blege Kinder rodme, 
saa fra Vangen 
Takkesangen 
stiger vinget over Sky.



Hjertesprog blandt Tungers Vrimmel! 
Hjemmets Bud fra Jord og Himmel! 
Flyv, du kcekke!
Bring fra begge
danske Hjerter Haab og Trost!

(Ved et Vennemode 1868.) E. Hostrup.

7. (7.) Danmarks Fuglesang.
Melodi af Joseph Glceser: F. S. 224.

Droslen flog i Skov sin klare Trille, 
fang om Bogens lyse, gronne Blad,
Duggens Perlefald paa Roser vilde,
Perlens Glans i Solens Straalebad.
Fatted Du den Klang i Fuglens Tone?
Hojt den sang det rige Danmarks Lov, 
fang, saa det gav Lyd i Skovens Krone:
Dejlig er den danske Bogeskov!

Loerken svang sig fra sin skjulte Rede, 
lystigt lod det, da mod Sky den floj, 
sang om gronne Mark, om brune Hede; 
sang om Bautasten paa Kcempehoj.
Fatted Du den Klang i Fuglens Trille? 
Genlyd gav den i vor Hojtidssal:
Prcegtig er vor Hede, dyb og stille, 
venlig Vaarens Krans om Hoj og Dal.

Hjejlen flojted klagende og ene
hist, hvor Klitten, Jyllands Bolvoerk, staar; 
Bolgen slog i Takt mod Kystens Stene, 
gik i Dans med Solverkrans om Haar. 
Fatted Du den Klang i Fuglens Klage? 
Loenge lod dens Sang om Vesterhav:
Bolgen, hoj og prcegtig uden Mage, 
bruser over Tusind Snekkers Grav!

Naar vor Sang om Danmark frem sig svinger, 
toner den saa klart som Droslens Slag,



mild og glad, som Lcerkens Stemme klinger, 
alvorsfuld som Hjejlens Sang om Vrag! 
Fuglesangen rorer Hjertets Strenge, 
derfor klinge de paa samme Vis, 
klinge blidt og omt og klinge lcenge 
hojtidsfuldt til gamle Danmarks Pris!

V. Esrnann.

8. (234.) Den gamle Nattergal.
Melodi af H. Rung: Hr. Peder kasted Runer over Spange:

F. S. 480.
Den gamle Nattergal i Danevangen 

er askegraa, men glemte dog ej Sangen, 
hun slaar end sine Triller, 
de hores kan til By 
fra Sommeraftenroden 
til efter Morgengry:

Datter min! loer dig til i Tide! 
syng, som jeg, bort din Sorg og Kvide!

' syng dig glad!
Er end der Rim paa Trce i Bogelunden, 

Bogfinkekvidder kun i Morgenstunden, 
dog paa de danste Stromme 
og Nordens Dronningo 
stal Haabet ej forlise 
og Sangen ej uddo.

Julekvoeld bringer Haab tilbage,
Nytaarsnat folger da saa fage 

Morgensang.
Den unge Foniksfugl i Bogelunden, 

han kvidrer kun saa smaat i Morgenstunden, 
naar paa de spinkle Vinger 
han stagrer askegraa 
og drikker Perleduggen 
af Blomsterkalke smaa;



voksen dog, med sin Faders Nemme 
flak i Glans Foniks overstemme 

hver en Fugl.
I  Gyldenaarets Sommer Fuglesangen 

som aldrig sor skal fylde Svanevangen; 
den store Fuglehovding 
fra Nstens Paradis 
opstemmer hele Dagen 
til Straaleskyttens P ris, 

og fra Kvceld, indtil Stjerner dale, 
slaa i Lund tusind Nattergale 

Slag i Slag.
N. F. S. Grundtvig.

9. (283.) Sangen.
Melodi af H. Chr. Simonsen: Tillceg 1.

Sangen har Lysning, og derfor den gyder 
over dit Arbejd Forklarelsens Skin.
Sangen har Varme, og derfor den bryder 
Stivhed og Frost, saa det to'r i dit Sind. 
Sangen har Evighed, derfor den skyder 
Fortid og Fremtid i Hob for dit Syn, 
toender uendelig Attraa og flyder 
bort i et Lyshav af Loengsler og Lyn.

Sangen forener, idet den fortoner 
Mislyd og Tvivl paa sin straalende Gang; 
Sangen forener, idet den forsoner 
kamplystne Kroefter i samstemmig Trang: 
Trangen til Sksnhed, til Daad, til det Rene! 
— Nogle kan gaa paa den lyslange Bro, 
hojere, hojere, frem til det ene, 
som ikke aabnes for andet end Tro.

Fortidens Loengsler i Fortidens Sange 
kaster vemodigt en aftenrod Glans;



Samtidens Loengsler i Toner vi fange 
ind for en Eftertids sjoelfulde Sans; 
Slcegternss Ungdom i Sangen har Mode, 
tumler s i n Stund i de tonende Ord;
— fler end vi aner, fa, Aander af Dode 
vugges i Koceld i vort festlige Kor.

Bjsrnstjerne Bssrnson.

18. (68.) Livs-Oplysning.
Mel. as C. E. F. Weyse: Det er saa yndigt at folges ad: F .S  13t.

Hvad Solskin er for det sorte Muld, 
er fand Oplysning for Muldets Frcende, 
langt mere voerd end det rode Guld 
det er sin Gud og sig felv at kende; 

trods Morkets Harme 
i Straale-Arme 
af Lys og Varme 
er Lykken klar!

Som Solen skinner i Foraarstid, 
og som den varmer i Sommerdage, 
al sand Oplysning er mild og blid, 
saa den vort Hjerte maa vel behage; 

trods Morkets Harme 
i Straale-Arme 
af Lys og Varme 
er Hjertensfryd!

Som Urter blomstre og Kornet gror 
i varme Dage og lyse Noetter, 
saa L i v s - O p l y s n i n g  i hoje Nord 
vor Ungdom Blomster og Frugt forjoetter; 

trods Morkets Harme 
i Straale-Arme 
af Lys og Varme 
er Frugtbarhed!



Som Fuglesangen i gronne Lund, 
der liflig klinger i Vaar og Sommer, 
vort M o d e r s m a a l  i vor Ungdoms Mund 
skal liflig klinge, naar Lyset kommer; 

trods Morkets Harme 
i Straale-Arme 
as Lys og Varme 
er Rosten klar!

Oprind da herlig til Fugletrost, 
Oplysnings-Sol med din Morgenrode! 
Syng, Ungdomsfugl, af dit fulde Bryst! 
Thi Modersmaalet har Toner sode; 

trods Morkets Harme 
i Straale-Arme 
af Lys og Varme 
er Dansken*) sod.

Vorherre vidner, at Lys er godt, 
som Sandhed elstes, saa Lyset yndes, 
og med Vorherre, som ler af Spot, 
stal Vcerket lykkes, som her begyndes; 

i Gyldenkarme 
stal Lys og Varme 
med Straale-Arme

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig (1856).

11. (71.) Lyset.
Melodi af Gretry: Vort Fodeland var altid rigt: F.S. 579.

Er Lyset for de Loerde blot 
til ret og galt at stave?
Nej, Himlen under flere gobt, 
og Lys er Himlens Gave,

*) det danfle Sprog.



og Solen staar med Bonden op, 
slet ikke med de Lcerde, 
oplyser bedst fra Taa ril Top, 
hvem der er mest paa Fcerde.

Er Lyset i Planeter kun, 
som ej kan se og mcele?
Er ikke Ordet i vor Mund 
et Lys for alle Sjoele?
Det giver os for Aander Syn, 
som Solens Skin for Kroppe, 
det slaar i Sjoelen ned som Lyn 
fra Skyerne hist oppe.

Er Lys paa visse Vilkaar blot 
saa halvvejs at ophoje?
Gor det ej allevegne godt, 
er Lys ej Livets Oje!
Skal forMisbrugensSkyld maaske 
paa Aandens Himmelbue 
vi heller Mulm og Morke se 
end Solens blanke Lue!

Nej, aldrig sporges det fra Nord, 
vi Lyset vil fordunkle!
Som Nordlys i fribaarne Ord 
det saas paa Himlen funkle, 
og ses det skal oed Nordens Pol, 
ej blot i Kroppens Rige: 
Midsommerens den bolde Sol 
vil ej for Midnat vige!

Oplysning vcere skal vor Lyst, 
er det saa kun om Sivet, 
men forst og sidst med Folkerost 
Oplysningen om Livet; 
den springer ud af Folkedaad 
og vokser, som den vugges,



den straale i vort Folkeraad, 
til Aftenstjeruen slukkes!

(„Danske Samfund".) R. F. S . Grundtvig (28.Maj 1839.)

12. (79a.) For Trykkesriheden.
Melodi asD.L.Rogert L  Joh. tzartmann: Kong Kristian stod ved

hsjen Mast: F. S. 117.
Hvor trives noget godt og sksnt 

og stort i Tvang?
Kvoel Engen — Groesset bli'r ej 

grsnt;
bind Arnen, dor den paa sin Pynt; 
stands Kilden, som med Sang begyndt 

har rask sin Gang, 
og den en giftig Sump vil bli'I 
Naturen hader, stcerk og fri, 

al Tvang.
Kan Aandens Kilder, Tankens Flugt 

da taale Tvang?
Skal Sandhed ikkun straale smukt, 
i eget Hjerte indelukt, 
som jamrende Aladdins Frugt 

i Hulen trang?
Nej, Presse, loft din stcerke Arm!
Befri Alverden i din Harm 

fra Tvang!
Henrik Wergeland (1840).

13. (193.) Livsglcede.
Melodi as Joh. Chr. Gebauer: En Vise nu vil jeg sjunge:F.S.133.

Jeg elsker det Sunde og Stcerke, 
som frydes ved Livets Fest, 
men det, som boer' Kampens Mcerke, 
dog huer mit Hjerte bedst.

Det Liv, som har sukket i Vaande, 
men higer mod lysere Kaar;



som gos under Vinterens Aande, 
men haaber dog end paa Vaar.

Trods Kampens de haarde Vunder, 
trods ringe Fylde og Pragt, 
det viser mig Livets Under: 
den evige Strcebens Magt.

____________ Jannik Lindbsek.

14. (52.) Friheden.
Melodi afJ.P.E.Hartmann: Du, som harSorg i Sinde: F.S.225.

I  Frihed vil jeg bygge, 
i Frihed vil jeg bo, 
at Frihed bringer Lykke, 
er gammel Folketro.
Slet ingenting kan drives, 
som blev i Lcenker lagt, 
frit er kun det, som trives 
af Aandens Skabermagt.

Og dog kan Frihed voere 
et Troe paa godt og ondt, 
skal cedel Frugt det boere, 
da maa det holdes sundt, 
da maa det flinkt beskceres, 
og godes maa dets Rod, 
og trofast maa det nceres 
af Folkets bedste Blod.

F ri er ej den, som drommer 
sig Helt i Gildessal, 
ej heller den, som tommer 
for Frihed sin Pokal, 
ej den, som lod sig hilde 
i Snæversinds Bedrag, 
men den, der virker stille 
for Livets gode Sag.

At gore, hvad man lyster, 
var aldrig Friheds Art,



men hore Tidens Roster 
og domme sundt og klart, 
ej frygte Overmagten, 
der truer Livets Tarv, 
men voere Riddervagten
for Folkets bedste Arv.

Frihed, du Slcegtens Amme, 
for alt, hvad fejrest gror, 
urgammel er din Stamme, 
men smykt med Ungdomsflor, 
og medens Sloegter oves 
i Kamp for Lysets Sag, 
dit Troe skal evigt loves 
med sangrigt Kronetag!

Alsred Jpsen.

15. (95.) Frejdigt fremad!
Melodi af N. P . tzillebraudt: Tillceg 2. 

Stroek din Fod!
Fremad, frem med frejdigt Mod! 
Bort med alle vege Dromme, 
styr dit Sind med Troens Tomme, 
drik af Himlens Solskinsstromme, 
til det ildner i dit Blod!

Hvoelv dit Bryst!
Se paa Livet frit og lyst!
Fyld med friske Pust din Lunge, 
loer af Skovens Fugl at sjnnge, 
alt det Lette, alt det Tunge, 
syng det ud med Haabets Roft!

Om i S lot 
eller Hytte, lige godt!
Blot i Hjertet Luen tcendes,
Evner oves, Viljen spcendes, 
Kraften proves, faa det kendes, 
du vil frem til noget godt!



Stol paa Gud, 
om det end ser broget ud!
Om saa hele Verden slipper, 
vi kan klare alle Klipper, 
blot Vorherre selv er Skipper, 
og vi cerligt holde ud!

Vilh. Gregersen.

16. (263.) Vort Haab.
Dansk Folkemelodi: Visen om Gangerpilten: F. S. 173.
Der er vel Dag til Suk og Graad, 

en Tid til: Lid og Taal!
Men nu har Aaret andet Raad, 
og Slcegten andet Maal:

Frem i Tugt og Takt!
Frem til Voerk og Vagt!

Stoerk til at mode Striden usorsagt!

Thi Sorgen er en trolos Ven, 
han staar i Fjendesold.
Og Ordet trosted mangen Svend, 
saa Haand og Hn blev kold.

Hold din Tanke hed!
Virk og Voer bered!

Loemp med en lukket Mund, hvad ondt vi led!

Vi har et stort og helligt Haab, 
som trodser Aar og Dag 
og Jernets skarpe Sejersraab 
og Jernets tunge Slag:

Sogt kan vorde set!
To kan blive eet!

Hvo har vel gransket det, som ej er flet!



De planted Nelder i vor Grund, 
vi sad med Haand i Skod; 
de drev os ud med Magt og Mund, 
og Markens Frugt de brod.

Dog det gule Korn 
fylkes som tilforn

frem over Neldegift og Pigget Torn.

Vi ser vor Fremtid fast imod, 
om ogsaa den er graa, 
med Trost, fordi vor Sag er god, 
men tyst, for vi er faa.

Selv om Haabet veg, 
ingen Sagen sveg,

ej er retscerdig Mand om Kinden bleg.

S a a  drag da kcek mod Dagen frem 
trods Livets Lykkespil!
Du ejer dog dit eget Hjem, 
saa loenge selv du vil.

Frem i Tugt og Takt!
Frem til Vcerk og Vagt!

Stcerk til at mode Striden uforsagt! ^

17. (266.) Ester Stormen.
Dansk Folkemelodi: Det haver saa nyligen regnet: F. S . 159.

Det haver saa nyligen regnet,
det har stormet og pisket i vor Lund.
Fro af Ugroes er foget over Hegnet—
Aag paa Nakke og Laas for vor Mund.

Aarets Lob har sin Lov, 
der blev lyst i vor Skov — 

ak, hvor kort, indtil alt er Stormens Rov.



Det har regnet — men Regnen gav Grode, 
det har stormet — men Stormen gjorde stoerk. 
Som de troede, at Skoven alt var ode, 
saa' de Vaarkraftens spirende Vcerk.

For de Gamle, som faldt, 
er der ny overalt,

de vil mode, hver Gang der bliver kaldt.

Og de troede, at Hjertebaand kan briste, 
og de troede, at glemmes kan vor Ret!
De skal vide, de aldrig ser de sidste, 
de skal vide, at ingen bliver trcet.

Thi som Aarene randt, 
saas det: Baandene bandt,

Kroefter fodtes for Krcefterne, som svandt.

De kan spcerre med Farver og med Pcele 
de kan lokke med Lofter og med Lon, —  
fcelles Sprog giver vore Tanker Mcele,
M e s  Vilje gor Kampdagen skon.

Nye Stridsmcend skal der, 
nye Stridsmcend skal her 

slntte Kreds om den Fane, vi har kcer.

J a , det haver saa nyligen regnet, 
og de Trceer de dryppe endnu; 
mangen L̂g er for Uvejret segnet, 
men endda er vi frejdige i Hu, 

vige ej ud af Spor, 
for vi kende det Ord:

Det har slet ingen Hast for den, som tror.
Johan Ottosen.



18. (314b.) Viljen.
Mel.: Jeg ved en dejlig Have: N. K.Madsen-Stensgaard:

F. S. 292; Chr. Barnekow: Till oeg 3.

At ville, det er Sagen 
i smaat saa vel som stort, 
at ville frem med Dagen 
og faa en Gerning gjort.

Det goelder om at ville 
fremad paa Livets S ti; 
det goelder om at stille 
og staa hinanden bi.

Hvad nytter det, vi stiger 
fom Vrn med stoerke Slag, 
naar overalt vi viger, 
hvor Livet krcever Tag?

Der snakkes alt for meget 
og handles alt for lidt, 
derfor er Troen bleget 
og Synerne forslidt.

Der tales alt for meget
. og stagres uden M aal; 

nej, V i l j e n  understreget, 
det aiver Livet Staal!

I .  Harrekilde.

19. Tro, Haab og Kcerlighed.
Dansk Folkemelodi: Jeg lagde mit Hoved til Elverhoj: F.S. 487.

Man bryder Traktater, man river itu 
de Baand, som Gud evigt har bundet; 
vi kender en Balsam mod Splittelsens Gru, 
af Folkehistorien rundet:
T r o  er den Salve saa fin.



Det buldrer og rasler med Vaabnenes Gny, 
den Stcerkeres Ret kun stal goelde; 
vi ved dog eet Vcerge, hvormed uden Sky 
vel Smaafolk selv Joetter kan foelde:
H a a b  hedder Vaabnet saa blankt.

Det isner, som var det alt Dodningedans, 
hvor Modersmaal trampes til Dode; 
dog brcender en Ild , som med livfulde Glans 
selv blegnende Kinder kan glode:
K ce r I i g h e d s - Flammen saa mild.

Men selv maa vi salves med Tro paa vor Sag 
og tit Haabets Glavind os ildne, 
os Koerlighed varme ved Nat som ved Dag 
— stal Fremtiden Kaarene mildne: 
da synger Lov vi og Tak.

P. la Cour.

20. Opsang for Friheds-Folket i Norden.
Melodi af Edv. Grieg: Tilloeg 4.

Foragtet af de Store men elsket af de Smaa, — 
sig, er det ikke Vejen, som det Nye maa gaa? 
Forraadt af dem, som Vagt burde vcere, just

af dem, —
sig, er det ikke saadan, at en Sandhed staar

frem?
— For Folkestyre 
staa frem, staa frem!
For Kirke, for Skole, 
for Frihed!
Forlos, hvad som venter 
i Vintertaage, 
i Vanedvale, — 
det venter paa dig:
S taa  frem! S taa frem!



Begynder som en Susen i Kornet Sommerdag 
og vokser til en Brusen gennem Skovenes

Tag, —
indtil at Havet bcerer med Tordenrost den hen, 
da intet, intet hores uden den, uden den!

I  Goterfolkets Kampe den nordre Floj vi tog; 
vort Fanetag er: Folkeliv i Frihed og Tro! 
Den Gud, som gav os Landet og Sproget og

gav alt,
han findes i den Gerning, hvortil Folket blev

kaldt!

Den er det, vi vil lofte, vi mange og vi smaa, 
i frygtlos Kamp mod alle, som ej ville for-

staa. —
Begyndte som en Susen i Kornet Sommerdag 
og gaar nu alt som Brusen gennem Sko

venes Tag.

Det vokse vil til Storm, forend nogen det veed af, 
med Torden i sin Stemme over endelost Hav. 
Et Folk, som foler Kaldet, er Jordens storste

Kraft;
for det maa alting falde, det staa hojt eller lavt. 

— For Folkestyre 
staa frem, staa frem!
For Kirke, for Skole, 
for Frihed!
Forlos, hvad som venter 
i Vintertaage, 
i Vanedvale, — 
det venter paa dig!
S taa  frem, staa frem!

(Hogsbros „Dansk FM .", 1874.) Bjornstjerne Bjsrnson.

Fanetag: Feltraab.



21. (10.) Kong Skjold.
Melodi af H. Nutzhorn: F. S. 134.

I  gamle Dage det var engang, 
at danske Folk var i Kongetrang; 
de Gode groed, og de Onde lo, 
hvor ingen hegner, kun Torne gro.

D a kom en Snekke for fulde Sejl, 
med Love-Hoved og Hjerte-Spejl, 
med Guld og Vaaben og Stads om Bord, 
men ikke en Sjcel ved Mast og Ror.

Der var dog Liv, for en lille Dreng 
alene laa i den store Seng, 
et Neg var bundet med Aks og Straa, 
det hviled Drengen sit Hoved paa.

Og hvor han sov baade spced og spag, 
der vajed over et Kongeflag, 
saa liljehvidt og saa rosenrodt, 
som kun hos F r e j a  paa Kinden modt!

Hvor det i Landet blev hort og spurgt, 
det tyktes alle et Jertegn stort, 
de hvisked: Barnet er O d i n s Son, 
til Hjcelp os skikket fra ham i Lon!

De satte Negen da paa sin Rod, 
hvor Danedrotten han ellers stod, 
saa tog de Store den Lille op 
og kont ham satte i Aksetop!

D a Nyt man spurgte ved Vaabengny, 
og hojt det gjalded i vilden Sky:
Hil dig, vor Konning, bliv rund og bold, 
saa Skjalde sjunge om Danmarks Skjold!

Ved N. F. S. Grundtvig efter Rirnkroniken.



22. (11.) Slesvig-dansk Mindesang.
Melodi af F. L. M . Kunzen: Saa kcemped de Helte fra 

2. April; F. S. 512; og af Morten Eflesen.
Kong Vermund den Gamle, af Alderdom blind, 

men klog paa de fremfarne Dage, ^
ved E j d e r e n s a d  med Bekymring i Sind, 
han sorged for Uffe hin Spage.

Han havde ej mer end den eneste Son, 
og ham kaldte alle den Dumme.
Et Mandigheds Ord, som han nemmed i Lon, 
var dog faret ud af den Stumme.

Og Us  se, han stod nu mod Tyskere to 
i Holmgang, hvor E j d e r e n  strommer, 
og V e r m u n d  den Gamle, han groed og han lo, 
som Barnet, der underfuldt drommer.

Den Gamle, han sad paa den y d e r s t e  Kant 
af D a n m a r k s  Rige det gceve, 
og det var hans Forsoet, om Tyskerne vandt, 
han vilde det ej overleve.

Han horte det flojte i Luften som Stcer, 
han horte det knitre som Lynet, 
da kendte han Skrcep, sit opgravede Svcerd, 
trods Skaden, han havde paa Synet.

„Velkommen igen fra de Dode!" sa'e han 
og indad sig flytted en Tomme; ^
han tcenkte: Skont ej paa den yderste Rand, 
tidsnok kan i Graven du komme.

Han horte det flojte i Luften paa ny, 
han horte det knitre som Lynet, 
da sprang han fra Tue, da kvad han i Sky:
„Nu Sagnet hos mig gaar for Synet!"

Nu Tyskerne begge laa dode som Sild,
ogUs  se stak Svcerdet i Skede, «



og Rygtet om Sejreri det fo'r som en I ld  
fra Ejder i Nor over Hede.

Og D a n n e m a r k  jubled fra Hav og til Hav, 
saa Bladet sig underligt vender, 
og Uffe til Tronen, som Frode til Grav,
hans Bondemcend bare paa Hcrnder! 

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig (1848).

23. (12.) Bjarkemaalets Efterklang.
Melodi as Ludv. M. Lindeman: F. S. 147; af Th. 

Fenger; Tillceg 5a, og af Jorgen Malling; Tillceg 5d.

Sol er oppe, Skovens Toppe 
glimre alt som Gimles Tag;
Bud os bringer Hane-Vinger,
Hanegal om klaren Dag.
Vaagner, vaagner, danske Helte!
Springer op og spoender Bcelte!
Dag og Daad er Kcempe-Rim.

Hojt det gjalder, Luren kalder 
Kcemper op af Morgen-Blund;
Stolper knage, Luer brage, 
blusse over gronne Lund.
Vaagner! Ej til Gummens Tale,
Vin og Sm il i Konge-Sale!
Hildurs Leg er nu for Haand.

R o l f  kan blegne, B j a r k e  segne,
Hjalte svomme i sit Blod;
Lejres Buer kan i Luer
synke ned for H j a r t v a r s  Fod.
Marken ej han kan beholde:
For de Emmer vorde kolde, 
drceber ham den sidste Gnist.

Gimle: (i den nordiske Gudeloere) Gudernes Hal.



Sol er oppe, Skovens Toppe 
glimre alt som Gimles Tag;
Bud os bringer Hane-Vinger,
Hanegal om klaren Dag.
Vaagner! vaagner, danske Helte! 
Springer op og spåender Bcrlte! 
Morgenstund har Guld i Mund.

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig (Jun i 1817).

24. (13.) Holger Danske.
Melodi af Jorgen Malling: F. S. 154.

Voer hilset mit gamle Fcedreland!
Du kender mig vel ej ganske?
Engang var jeg en navnkundig Mand; 
de kaldte mig H o l g er - D a n s k e.

Med mig drev Lykken et underligt Spil: 
Hvert Barn mit Navn skulde kende; 
dog Mcend skulde tro, den Mand var ej til, 
hvis Ry fo'r til Verdens Ende.

M it Liv blev givet et scrlsomt Kaar:
Det aldrig i Verden ophorer, 
og dod kan jeg synes i tusind Aar, 
men dog i Londom mig rorer.

Jeg lever i Danskens Hjerte og Sind, 
jeg lever paa Folkets Tunge.
Kom ej jeg i Verdenskroniken ind, 
dog Skjaldene om mig sjunge.

Min Aand med Folkets Slcegter fo'r hen; 
dybt slumred den mange Gange.
Med Folket den vaagner og kommer igen 
med Livet i Daad og Sange.

M it Navn hver Bonde kender endnu, 
og glad jeg rcekker ham Haanden.
M it Levned kommer hver Dansk i Hu, 
som glcedes ved Folkeaanden.



Du veed det, Landsmand! jeg er ej dod; 
med Kraft jeg kommer tilbage; 
jeg er din fuldtro Hjcelper i Nod 
paa Dannemarks gamle Dage.

B. S. Ingemann.

25. (14.) Holger Danskes Mcerke.
Melodi af Joh. Chr. Gebauer: En Vise nu vil jeg

sjunge: F. S. 133.
I  alle de Riger og Lande,

hvorhen jeg i Verden fo'r, 
jeg fcegted med aaben Pande 

for, hvad jeg for Alvor tror.
En Nrn var mit Hjelme-Mcerke; 

paa Brynjen stod Korsets Tegn.
P aa  Skjold bar jeg Loverne stcerke 

i Hjerternes milde Hegn.
Naar Mcend jeg kasted min Handske, 

opslog jeg min Ridderhjelm; 
de saa', jeg var Holger Danske 

og ingen formummet Skcelm.
Vil Dansken i Verden fcegte, 

men dolger Aasyn og Navn, 
jeg ved, hans Aand er ej cegte, —

jeg tager ham ej i Favn.
B. S. Ingemann.

26. (15.) Holgers Sang om Lwet.
Melodi as I .  Jorgensen: Tilloeg 6.

Jeg saa' kun tilbage. Mig Livets Lyst bortklang: 
da toned mig i Sjoelen saa trostelig en Sang: 
Se frem, men ej tilbage! — Hvad Hjertet

attraar,
maaske dog engang under Solen du naa'r.



Lad Bolger bortrulle! Lad Lovet flagre hen!
Rask bruser dog Strommen, frisk Skoven

staar igen.
Lad Solen formorkes og Maanen tage af!
Dog Sol og Maane stiger fuldkarsk over Hav-

Lad rulle det Svundne i Tidernes Elv!
Det Liv, der ej bortfarer, er Sjcelen dog selv. 
Har Sjcelens Liv ej Ende, saa er der ingen Dod, 
og vi er dog saa godt som i Paradiset fod.

Der springer en Kilde ved Livstrceets Rod:
I  Verdenshavet strommer Udodeligheds Flod; 
og Havet ej celdes, og Jordens gronne 8  
hver Sommer staar forynget i livsgronne So.

En Draabe kun af Kilden, hvor forst den ud
sprang!

En Blomst kun af Grenen, hvor Livets ALbler
Hang!

Og Haaret aldrig graaner, og Sindet bli'r
ej tungt;

men Hjertet glsder evig lyksaligt og ungt.

Hvor Livskilden springer, didhen staar min Hu. 
Hvor Livstrceet blomstred, der blomstrer det

endnu.
Se frem, men ej tilbage! — Hvad Sjcelen

attraar,
Maaske dog engang under Solen du naa'r.

Men naa'r under Solen ej Sjcelen, hvad den
vil —

saa er der andre Sole og andre Stjerner til.
Og slukkes alle Sole og Stjerner engang — 
dog Livets Kilde springer, hvor evig den sprang.

B. S. Ingemann.



27. (17.) Livet vaagner.
Melodi as Joh. Chr. Gebauer: En Vise nu vil jeg sjunge:

F-. S. 133.
Det suser i Nordens Skove, 

det bruser fra dybe Hav:
Mine Born under Muld og Vove 
har sprcengt Aarhundreders Grav.

Det hvisker fra Land og Vove:
Vi komme dit Navn i Hu!
Ej mer dine Sonner sove, 
vi lever p a a n y  som du!

Hver Gang det suser fra Skoven, 
hver Gang det bruser fra Hav, 
en Rost vi horer fra oven 
og dybt fra Heltenes Grav.

Det hvisker om gamle Dage 
og om den kommende Tid, 
det Svundne kommer tilbage 
i vordende Sloegters Id .

Ret aldrig forstummer ganske 
i Nord hin lonlige Rost, 
ret aldrig mer Holger Danste 
skal jordes paa Danmarks Kyst.

Han svinger, sit Folk. gengivet,
Foryngelsens Krone i Haand.
Han lever med Folkelivet,
ban vaaqer med Nordens Aand.

 ̂ B. S. Ingemann.

28. (18.) Thyra DarmeLod.
Melodi af P. E. Rasmussen: F. S. s.

Danmark, dejligst Vang og Vcenge, 
lukt med Bolgen blaa, 
hvor de vakre, vokne Drenge 
kan i Leding gaa,



alt mod Sakser, Slaver, Vender, 
hvor man dem paa Tog hensender—- 
en Ting mangler ved den Have: 
Leddet er af Lave.

Ved Guds naavig Forsyn hegnes 
dog det meste Land; 
og hvad under Danmark regnes, 
nyder Vcern af Vand.
Ingen Nabo skal i Blinde 
gaa mod Danmark og dog vinde; —- 
blev kun Leddet hcengt til Rette, 
skulde vel det tallte!

Holster, Vagrer, Lyneborger 
som en giftig Flod 
volde Jyden mange Sorger, 
ode meget Blod.
Men hvo hemmer slig Uvane?
Skam det er at lade rane, 
medens P il vi har og Bue, 
saa vort Lands Formue.

Saadan talte Dronning Thyre, 
ret kaldt Dannebod:
„ I , som staa for Danmarks Styre, 
satte frejdigt Mod!
Gabet kan vi tillukke, 
saa vi ej os lade plukke 
af hver fremmed Lobeskytte, 
der faar Lyst til Bytte.

F ra  Morasset Vest ved Strande 
til Mysund ved S li 
vil en Vold vi vel bemande 
med en sncrver Sti!
Om Forlov skal hver Mand bede, 
hvis han agter ind at trcede; 
nsdig skal han atter fare 
hjem med stjaalen Vare".



Fra den ostre Danmarks Side 
kom den Skaaning skrap; 
Sjællandsfaren her gad slide, 
kore rask om Kap;
Fynbo, Lollik kom til Jyden, 
ingen hjemme blev ved Gryden, 
ingen Dannemand sad hjemme, 
alle Vcerket fremme.

At des snarer fcerdes kunde 
Vcerket med Behor,
Dronning Thyre lod af Grunde 
rejse — hvor man kor 
gennem Volden — sig en Bure, 
paa det Voerk at have Kure:
Rart sig noget ret vil foje 
under fremmed Vje.

Efter Nnfle vokste Volden,
Dannevirke kaldt,
som har mangen Torning holden,
for den slet forfaldt.
„Leddet", sagde Dronning Thyre,
„har vi hoengt; — Gud Vangen hyre, 
at den ingen Fremmed bryder 
eller Hofbud byder!"

(Udvalgte Vers.) Lavrids Kok.

29. (19.) Ansgar.
Egen Melodi Tillceg 7 og af Morten Eskejerr 
Det var forst fra Hedeby,

Anguls Jarlescede,
Klokkeklangen lod i Sky, 
hvorved Trolde groede; 
end om Aser hundred Aar 
Harpen klang i Lejregaard!

Bure: Hus; Kure: Tilsyn; rart: sjoeldent.



Da, ved Gorm den Gamles Dod, 
brast de sidste Strenge, 
siden Kirkeklokken lod 
hojt i Roskildvoenge, 
gav paa Kristendommen Mod 
Dronning Thyra Dannebod.

Gcesten fra det fjerne sang:
Dejlig under Sneen 
staar en Blomst i Jorsalvang, 
som ej sank for Leen, 
dufter sodt hver Julenat, 
er paa Bryst en evig Skat!

Det var fremmed, det var soert, 
underligt at hore,
Dannebod dog fandt det vcerdt 
Gcest at laane Ore; 
yndeligt, som Hjemmets Nost,
Stemmen klang i Danas Bryst.

Siden Julegoesten kom 
hid til disse Lunde, 
ofte Lov de skifted om, 
tusind Aar henrunde, 
dog hvert Julemorgengry 
kimer sodt det under Sky.

Og hvor Paaskemorgen klar, 
under Fuglesangen, 
yndig blomstre for Ansgar 
Lilier i Vangen, 
thi med ham, i Dodens Gaard,
Dana leved tusind Aar!

N. F. S. Grundtvig



30. (20.) Olav Trygvason.
Melodi af R. Nordraak: Tillceg 8.

Brede Sejl over Nordsjo gaar, 
hojt paa Skansen i Morgnen staar 
Erling Skjalgsson fra Sole, — 
spejder over Hav til Danmark: 
„Kommer ikke Olav Trygvason?"

Seks og femti de Drager laa,
Sejlene faldt, mod Danmark saa' 
solbrcendte Mcend; — da steg det: 
„Hvor bliver Ormen lange?
Kommer ikke Olav Trygvason?"

Men da Sol i det andet Gry 
gik af Hav uden Mast mod Sky, 
blev det som Storm at hore:
„Hvor bliver Ormen lange?
Kommer ikke Olav Trygvason?"

Stille, stille i samme Stund 
alle stod; thi fra Havets Bund 
Skvulped som Suk om Flaaden: 
„Tagen er Ormen lange; 
falden er Olav Trygvason."

Siden efter i hundred Aar 
norske Skibe til Folge faar — 
helst dog i Maanencetter:
„Tagen er Ormen lange; 
falden er Olav Trygvason!"

Bjornstjerne Bjornson.

31. (22.) Knud Lavard.
Melodi af H. Nutzhorn.

Hr. Magnus han stirrer i Vinternatten ud: 
„Krist give, jeg maa svale min Hcevn paa

Hertug Knud!"
3



Et Lonbrev han skriver saa tankefuld med Sned: 
„Dn mode mig i Harrestad, der vil vi tales ved.

L>r Magnus han spoender sit Glavmd ved Loe^-
H U I °  D a n m a - I -  M ' E - - D ° ° .

Og hor, min unge Frcende, du synes mrg aa bleg, 
nu vil vi fliste Riget ved Svcerdenes Leg.

-  „Jeg beder Je r  ved Gud, ved h v e r k e n

I  lade forst mig skrifte, faa vil jeg gerne do "
. „Nu flal du ikke skrifte, du lade flald it Liv,  ̂
det har jeg svoret hojt ved den himmelske Viv.

O Danmark, vaa Roenker du aldrig dig forstod,
°'d7t har du tidt betalt m.d di. I-i-rqt- M°d.

 ̂ k. 5^auch (1841).

32. (23.) Dronning Dagmar.
Melodi af H. Rung: F. S. 477. 

k ra  fjerne Lande kom hun, Dronning Dagmar, 
hun var faa ung, saa favr og stn, 
talte med hver Mand mildt,



med Ridder og med Bonde, 
med ringeste Gangerpilt.

S aa  vandt de op de Silkesejl 
hojt i den gyldne Raa, 
saa fik de Bor saa blide 
og lode til Danmark staa!

Og Kongen hende gik igen, 
da hun i Land blev sat.
Og Bonden stod paa Strande 
og vifted med sin Hat.
Fra fjerne Lande kom hun, Dronning Dagmar.

H. Hertz.

33. (24.) Dansen paa Riberbro.
Dansk Folkemelodi.

Der gaar Dans paa Riber Gade,
— Slottet det er vundet — 
der danser de Riddere fro og glade 
for Erik, Kongen hin unge.

Med dem, som vare der, for hannem saa dansede de.
Der gaar Dans paa Riber Bro, 

der danse de Riddere med udhugne Sko.
Fore da danser han Riber-Ulf, 

han var Kongen tro og huld.
Efter da danser han Byrge Gron, 

og siden saa mangen Ridder skon.
S aa  da danser han rige Valravn 

med hans Frue, haver ingen Navn.
Lcenge da stod han Ranild Lange, 

forend han vilde i Dansen gange.
„Var det ikke for mit fagre Haar, 

saa vift jeg med udi Dansen gaar.



Var det ikke for min Rosenkind,
da skulde jeg troede den Dans omkring."

Og Nanild Lange udi Dansen traad', 
begyndte en Vise og fore den kvad.

Med Liste han kvad, saa let han sprang, 
alle de Riddere efter hannem sang.

Op da stod hun Spoendelsko,
og hun gav Ranild Lange sin Tro.

Hendes Haar det var udi Silke flet', 
hun traadte den Dans for alle saa let.

Og de dansed dem paa Slottet ind
med dragne Svoerd under Skarlagen-Skind.

Aldrig saa' jeg en Ridderdans 
— Slottet det er vundet — 
vinde saa Slotte med Rosenkrans — 
for Erik, Kongen hin unge.

Med dem, som vare der, for hannem saa dansede de.
(Udvalgte Vers.)

34. (25a.) Niels Ebbesen.
Melodi af A. P. Borggreen.

Om Danmarks Kvide der lod en Sang 
saa sorgelig:

der var ingen Konning i Dannevang, 
men Borgerkrig;

Dansien var sredlos i Skov og paa Hede, 
Herrer vi havde af Himmelens Vrede, 
for T y s k e r n e  reves om D a n m a r k !

Det voldte en Konning saa svigefuld 
som Skum paa Vand, 

det voldte to Grever af Joettekuld 
i Holsterland;



mange om Skylden og flere om Skaden, 
Fjenden paa Borgen og Falskhed paa Gaden, 
da T y s k e r n e  reves om D a n m a r k .

Grev Gert var en Kcempe, en Hals fuld haard, 
som S taa l og Jern,

og Krigsmcend der strommed til hans Gaard 
fra ncer og fjern;

alting han voved for lidet at vinde, 
spared fom Nelden ej Ven eller Fjende, 
og T y s k e r n e  reves om D a n m a r k .

Grev H a n  s var en Kroemmer, holdt Hus i Kiel, 
med Hog og Hund; 

han kaldtes den Milde, for evigt Sm il 
var om hans Mund;

Narven i Skoven og Ulven paa Hede,
Herrer vi havde af Himmelens Vrede, 
d a T y s k e r n e  reves om D a n m a r k .

„Niels Ebbesen!" sagde Grev Gert paa Jydsk, 
„din Frist er kort; 

vil ikke i Galgen du loere Tysk, 
saa pak dig bort!

Skam skal du faa med Hr. B u g g e  paa
H a l d e  n,

hvor mange Heste I  saa har paa Stalden, 
for nu raader T y s k e n  i D a n m a r  k!"

Niels Ebbeseu svared et Ord i Hast:
„Hoeng Tyv og Skoelm! 

men hoeng ingen Ridder, for Svoerdet brast, 
med Skjold og Hjcelm!

Vogt dig for, hvem du til Fredloshed dommer, 
langt ej fra Born og fra Hustru jeg rommer, 
mens T y s k e r n e  rives o m D a n m a r  k!"

Med Tyskere vrede i Tusindtal, 
i Kammen kry,



den kullede Greve drog ind med B ral 
i Randers By;

ilde han tured, og vcerre det tegned,
Kvinderne bceved, og Bornene blegned, 
for T y s k e r n e  reves om D a n m a r k .

Niels Ebbesen fo'r da i Harnisk brat 
for Landesred,

han gcestede Greven en Foraarsnat, 
og Svcerdet bed; 

fri vilde han enten do eller leve,
Livet han tog af den kullede Greve, 
d a T y s k e r n e  reves om D a n m a r k .

Sig hoevned d e H o l s t e r  ved S k a n d e r b o r g ,  
der faldt vor Helt,

oa sjunget der blev om Jyllands Sorg 
ved Sund og Boelt;

aldrig hans Minde dog lcegges i Mulde, 
han stod i Spidsen for Jyderne hulde, 
d a T y s k e r n e  reves omD a n m a r k .

N. F. S . Grundtvig (1840).

35. (25 b.) Christian den Anden.
Melodi af C. Bull.

Alle fmaa Fugle, i Skoven er, 
over Hogene fore de Klage, 
de rive af dem baade Fjer og Dun 
og vil dem af Skoven jage.
— Men A rn e n  bygger i Fjoeldet ud.

S aa  floj de op i Egetrce 
om Raad at sporge og foge, 
hvordan de kunde en Konge faa, 
der kunde dem fri for Hoge.



Derom da sang den lille Fugl, 
det var den usle Krage :
„Vi kejse til Konge den gamle Orn, 
da saa vi gode Dage !"

Og det var alle de Fugle smaa, 
de gav dertil deres Minde, 
og Fuglekonge da blev den Orn, 
en bedre var ej at finde.

„Det", svared i Hast den stolte Hog, 
„tilstede vi ingenlunde ; 
skal Konning vcere den gamle Orn, 
vi alle maa gaa til Grunde.

Der han det spurgte, den gamle Orn, 
han blev saa gram i Huen 
og slog saa til den stolte Hog, 
som Hog slog sor til Duen.

Derover glcedtes de Fugle smaa, 
de sang hver med sin Stemme; 
i Lunden var Fryd og Fuglesang, 
mens Ornen selv var hjemme.

Men sammen da fo'r den Hogehoer, 
den skjulte baade Mark og Enge: 
„Nu lader os fare i Flok til Lund 
at lyse den Orn til Senge!"

Vel Duen floj til den gamle Orn, 
og vared ham ad hans Skade.
Hun sagde: „Nu kommer denHogehcer, 
du lave den Birtingsbade!"

D ertil dog svared den gamle Orn, 
mens begge hans Ojne runde;
„For mange Mus de bide en Kat, 
thi maa jeg romme af Lunde."



Fra Skoven da floj den gamle Orn, 
der timedes saa ilde, 
og alle de arme Fugle smaa 
de fore om Raad saa vilde.

Nu Hogen sidder i Egetop 
og breder vidt ud sin Vinge; 
men alle de andre Fugle smaa 
dem Sorrig og Nod mon tvinge.

Og Kragen sidder paa baren Kvist, 
ej mere den Hogen undte, 
og Uglen flyver i stor Uro, 
sig skjuler i Elletrunte.

Nu Viben med sin hoje Top 
hun dukker i Agerrene, 
og alle de Fugle, som kvad i Lund, 
nu tie kvcer som Stene.

Der er nu Sorrig og Graad i Lund, 
hvor for var Fuglesange; 
mig ynkes over de Fugle smaa, 
de Dage dem gores saa lange.

Gud hjoelpe og ham den gamle Orn, 
som flyver paa vilden Hede! 
han ved sig hverken Ly eller Lce, 
hvor han kan bygge sin Rede.
— Men Ornen bygger i Fjoeldet ud.

36. (26) Hans Tavsen.
Dansk Folkemelodi: „Hvad vindes paa Verdens det 

vildsomme Hav?"F. S. 143.

Paa Tave Bondes Ager, ved Birkende By, 
der gik en lille Plovdreng og sang under Sky.



Han messed som Klerken og drev paa treven
Hest:

„Gud give, Hans Plovkoring kunde blive
Prcest!"

Bag Ploven nikked Bonden; han lytted dertil: 
„Hver Purk kan blive Bisp, naar Vorherre

kun vil.
Lob ej Morten Borup fra Plov og Bonde-

Hors?
Nu tugter han Pilte til loerde Mcend i Aars."

Det var hin lille Plovdreng fra Birkende By, 
hans Navn floj over Danmark med folkeligt Ry» 
En dansk Morten Luther, han stred med Or

dets Svcerd
og sejred med Aanden i Hjertefolkets Hcer.

Ret aldrig nogen Plovkoring drev det saa vidt, 
han stoled paa sin Gud, paa sig selv dog kun

lidt:
„Den Dag, han ej kcemped med Modgang

eller Nod,
han frygted, Guds Naade som for ej til ham

flod."
Den Dag, de stolte Bisper i Foengsel blev bragt, 

Guds Ord var paa Guds Alter as Bonde-
haand lagt.

Da Folket var frelst, og udslukt det bitre Had, 
Hans Tavsen i Ribe paa Bispestolen sad.

Men mer end alle Bisper i Dannemarks Land 
hin Bondeson har sorget for Kvinde og Mand. 
Ret aldrig hans Navn stal i danske Hjerter do, 
saa loenge der ringer en Klokke over O.

(Udvalgte Vers.) B. S. Ingemann.

Klerk: Prcest; Aars: Aarhus.



37. (29.) Danmarks Ros.
Melodi af D. L. Rogert L  Joh. Hartinann: F. S. 117.
Kong Kristian stod ved hojen Mast 

i Rog og Damp.
Hans Voerge hamrede saa fast, 
at Gothens Hjoelm og Hjerne brast.
Da sank hvert fjendtligt Spejl og Mast 

i Rog og Damp.
Fly, streg de, fly, hvad flygte kan!
Hvo staar for Danmarks Kristian 

i Kamp?

Niels Juel gav Agt paa Stormens Brag:
Nu er det Tid!

Han hejsede det rode Flag 
og slog paa Fjenden Slag i Slag!
Da streg de hojt blandt Stormens Brag: 

Nu er det Tid!
Fly, streg de, hver som veed et Skjul!
Hvo kan bestaa for Danmarks Juel 

i Strid?
O Nordhav, Glimt af Vessel brod 

din morke Sky!
D a tyede Kcemper til dit Skod; 
thi med ham lynte Skroek og Dod.
F ra  Vallen hortes Vraal, som brod 

den tykke Sky:
F ra  Danmark lyner Tordenskjold; 
hver give sig i Himlens Vold 

og fly!
Du Dunstes Vej til Ros og Magt, 

sortladne Hav!
Modtag din Ven, som uforsagt 
tor mode Faren med Foragt,

Gothen: Svensken. Vallen: den hose (svenske) Kyst.



saa stolt, som du, mod Stormens Magt, 
sortladne Hav!

Og rast igennem Larm og Spil 
og Kamp og Sejer for mig til 

min Grav!
Af „Fiskerne". Johannes Ewald (1778).

38. (30.) Iv a r  Hvidtseldt.
Melodi af Gretry: F. S. 579.

Vort Fodeland var altid rigt 
paa rafle Orlogshelte, 
som ansaa Tapperhed for Pligt 
og skjalv ej, naar det gceldte.
S aa  var vor Juel og Adeler 
og Tordenskjold og mange fler.
Vort Fodeland var altid rigt 
paa raste Orlogshelte.

Men frem for alle Hvidtseldt kan 
den Uforsagte hedde.
Hvo saa' sin Dod saa ois som han 
og gik i den med Glcede?
Og aldrig han forglemmes stal, 
thi Danmark frelstes ved hans Fald. 
Vort Fodeland var altid rigt 
paa raste Orlogshelte.

Han under Gyldenlove stred 
imod en talrig Fjende: 
i Striden havde han et Sted, 
hvor der var Ros at vinde.
Det Heltens Ros og Glcede er 
i Kamp at vcere Fjenden noer.
Vort Fodeland var altid rigt 
paa raske Orlogshelte.

Nu lukkes mangt et Oje til, 
han Lag paa Lag dem sendte,



da pludseligt hans stcrrke I ld  
hans eget Skib antcendte.
„Kap Anker, Hvidtfeldt! Fly til Land! 
ved Flugt du Livet redde kan!"
Men Dannemark var altid rigt 
paa raske Orlogshelte.

„Nej!" svarte han, „fly vi derhen,
„staar Danmarks Flaade Fare;
„og fluide Dansken vove den 
„for eget Liv at spare?
„Do skal vi, men vi hcrvnes maa,
„til sidste Aandedrcet vi slaa!"
Vort Fodeland var altid rigt 
paa rafle Orlogshelte.

„Til sidste Aandedrcet vi slaa!" 
hans Somcend rafl gentoge:
De I ld  og Dod rundt om sig saa', 
men uforsagt de sloge, 
ril Ilden ind i Krudtet brod, 
og alle dode Heltedod.
Vort Fodeland var altid rigt 
paa raske Orlogshelte.

Og aldrig uddor Hvidtfeldts Ros, 
hans kcekke Somcends Minde!
Bor de ej i hver dansk Matros 
en vcerdig Landsmand sinde?
Naar Danmarks W re kalder os, 
som de vi byde Fjenden Trods.
Bort Fodeland var altid rigt 
paa rafle Orlogshelte.

K. L. Rahbek.



39. (24.) Tordenskjold.
Melodi af E. Horneman: Holmens faste Stok: F. S. 516

Syng nu, Gutter smaa! 
om en Viking ud af Vcelten, 
af de raske Blaa:
P  e d e r V e s s e l hed han, Helten. 
Svensken med lidt Skrcek 
husker ham med G r i b  og T o n d e r ;  
Norsken siger kcek, 
at han var en cegte T r o n d e r ;
Danmark har ej Pog, 
fodt af Bisper eller Bonder,
Vessel, veed han, slog 
for gamle Dannebrog!
Hurra, hurra, hurra!

Til paa S k r o e d d e r b o r d  
at faa Traad i Naaleoje 
var hans Lyst ej stor, 
mindre til en banket Troje.
Derfor gjorde kort 
han Proces med M aal og Mester;
Peder han lob bort, 
fulgte Trondhjems fine Gcester 
ned til K o b e n h a v n ,  
stak saa derfra u d i V e s t e r  
over Bolgebavn 
med Dannebrog i Stavn!
Hurra, hurra, hurra!

Endnu et Hurra!
Her var Peder Vessel hjemme, 
naar det blceste bra', 
han som forste Mand var fremme.



Som en Kat galant
klatred han paa Rcrer og Master,
gjorde klart og kant
trods de gamle vante Gaster.
Somand stolt han blev, 
laded Krudt for Krcrmmerlaster, 
og et A d e l s b r e v  
med Dannebrog sig skrev.
Hurra, hurra, hurra!

Han var Kcrmpe bold, 
hvor med Kugler varmt der knaldes; 
derfor: „ T o r d e n s k j o l d " ,  
sagde Kongen, „stal du kaldes"! — 
„Nu saa", svor han, „stal 
tordne jeg for Svenskens Nre", 
og hans Tordenskrald 
kunde D y n e k i l e n  hore; 
som ubuden Goest 
banked han paa Gildesdore, 
gjorde selv saa bedst 
for Dannebrog en Fest.
Hurra, hurra, hurra!

J a , han var polist, 
helst naar han bod Svensken Spiser; 
thi han s o l g t e  F i s t  
gerne dem til hoje Priser; 
M a r s t r a n d  mcerked, at 
Ulkens Fist var dyr, min sandten! 
han tog Revl og Krat,
K a r l s t e n  med og Kommandanten, 
kos ham ud, det Skrog, 
da han noled ganske vranten, 
og paa Tind udslog 
det rode Dannebrog!
Hurra, hurra, hurra!



Vi veed vel en Flok
Streger, som kan ligne denne;
det skal vcere nok!
ellers faar ej Visen Ende.
Skal vi synge om
den, D r a g o n e n  fik paa Haanden,
og K a p t a j n e n ,  som
Kuglen fik om Bord for Panden.
D e t g a a r g l c e d e l i g !
sagde Tordenskjold selvanden,
da han muntred sig,
vort Dannebrog, for dig!
Hurra, hurra, hurra!

Som et Stjernestud 
stred han over Nordens Bue, 
funkled, sluktes ud, 
blegned paa en blodig Tue; 
dog ej slukkes kan, 
medens vi en Vimpel ejer,
Heltenavnet, han
vandt paa So med dristig Sejer.
Det stal for os staa
stolt i Stavn, hvor Flaget vajer,
naar som Gutter blaa
for Dannebrog vi slaa!
Hurra, hurra, hurra!

C. I .  Brandt (1855).

40. (32.) Dannebrog.
Melodi af R. Bay: F. S. 50.

Vift stolt paa Kodaus Bolge, 
blodrode D a n n e b r o g !  
Din Glans ej Nat stal dolge, 
ej Lynet dig nedslog.



Du over Helte svoeved, 
som sang i Dodens Favn; 
dit lyse Kors har hoevet 
til Himlen Danmarks Navn.

F ra  Himlen er du faldet, 
du Danmarks Helligdom!
Did har du Kcemper kaldet, 
som Verden leder om.
Saaloenge Rygtet svinger 
sig over Land og So, 
mens Nordens Harpe klinger, 
din Ros skal ej uddo.

S u s hsjt i Kampens Bulder 
om I n  e l ,  din Kcempe bold! 
Naar Tordnen om dig ruller, 
du sjunge: T o r d e n s k j o l d ! 
Og flyver du mod Himlen 
i stolte Luers Favn, 
da ncevn for Stjernevrimlen 
din hoje H v i d t f e l d t s  Navn.

Hver Gang en Stjerne funkler, 
en Helt du ncevne kan; 
men ingen, som fordunkler 
din s t o r e  K r i s t i a n .
P aa  Lysets Kyst han stander 
i Sejersklcedebon, 
hver Gang en Kcempe lander 
hos R u d  og A b s a l o n .

Med Palmen K r i s t i a n  vinker, 
naar, Dannebrog! han ser 
dit hvide Kors, som blinker 
i Kampens Flammeskcer. —
Vist hvjt for alle Vinde!
Kald dine Sonner frem!



Mens Havets Bolger rinde, 
din Glans omstraale dem!

Vaj stolt ved Danmarks Strande 
Vaj stolt ved indisk Kyst!
Og ved Barbarens Lande 
lyt stolt til Bolgens Rost!
Den toner om din Hceder 
og dine Kcempers Pris, 
og Heltene det gloeder 
i deres Paradis.

Se dem, du har tilbage!
De blusse ved dit Navn, 
vil for din Hoeder drage 
med Lyst i Dodens Favn.
Uplettet stal du svinge 
dig over Verdens So, 
til Nordens Brynjer springe, 
og Danmarks Hjerter do!

B. S. Ingemann (1816).

41. (33.) Ludvig Holberg.
Melodi af Niels W. Gade: F. S. 129.

For var der knap skreven paa Dansk en Bog, 
som ret kunde Hjerterne hue, 
kun Eventyr, brugbart i Kakkelovnskrog, 
kun Vise til Spinderskens Stue.

Hver Mand, som medKlogt gik i Loerdom tilBund, 
Latin paa Papiret kun malte, 
med Fruerne Fransk og Tyst med sin Hund 
og Dansk med sin Tjener han talte.

„Von Thyboe knejser jo strunk som et Siv, 
hvad om han bojed sig noget!
Magistren om Pavens Skcrg ypper Kiv 
og er baade stimlet og kroget.

4



Sieur Herman pudder paa Folk og Land, 
hvad om han polered sin Kande!
Oa hvad om Hans Frandsen fik hjemme

Forstand
og skaante de sremmede Lande!

Og Holberg sin mandige Rost oplod 
om Daarernes Lader og Fagter, 
saa levende, som de gik og stod, 
med Ansigt, med Tale og Dragter.

Som rensende Stormvind hans Tale klang 
til Solskin i kommende Dage: 
lndsmuglede Roder som (8rresl)os)s)er Erling 
den Vej, de var komne, tilbage.

Han lcerte de Danske, at Dansken er fod 
at tale med Fcedrenes Tunge, 
thi hjemmebrygt var jo den herlige M M , 
som styrkede Hjerte og Lunge.

S a a  lcenge som derfor med Liv og med Aand 
den Danske kan synge i Lunden; 
saa lcenge som ikke hans Smilebaand 
af Moden i Knude er bunden;

saa lcenge en Draabe gammeldags Blod 
kan Vej gennem Aarerne finde; 
saa lcenge som Bogen ved Soro slaar Rod, 
stal leve vor Holbergs Minde:

(Udvalgte Vers.) Wilster.

42. Skcertorsdags-Slaget.
Melodi as F. L. W. Kunzen: F. S. 512.

. S aa  kcemped de Helte fra anden April 
for Fcedreland, Frihed og ALre, 
at roekke dem maatte den Stolte fra Nil 
en Krans, som de Bedste kun bcere!



De vandt ikke glimrende Sejer med Rov, 
og Lykken de lod sig fraliste, 
men vandt dog af arrigste Fjende det Lov: 
fra dem var ej Sejren at vriste!

Thi blaane Koerminder paa Heltenes Grav 
til Kranse, i Morgen at vindes, 
og Dannebrog vajer med TEren paa Hav, 
saa lcenge S k ø r t o r s d a g e n  mindes!

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig (1840).

43. (35.) Villemoes.
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S. 139.

Kommer hid, I  Piger smaa!
Strengen vil jeg rore,
Taarer stal i Ojet staa, 
naar min Sang I  hore:
Om saa bold en Ungersvend, 
alle fagre Pigers Ven, 
sergelig jeg sjunger.

Han var Dreng, men stod som Mand, 
medens I  var spcede, 
staa og slaa for Foedreland 
var den Unges Gloede;
Strommen gaar mod Kobenhavn, 
Kongedyb er Strommens Navn, 
der blev Helten viet.

Vinter led, og Isen brast 
over brede Vande:
„Kristian" med sin hsje Mast 
lod fra Norrig stande;
Helten stod saa rort i Sind, 
store Taarer faldt paa Kind, 
der han Snekken stued.
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Hist i Nord gaar Odden ud 
mellem hoje Bolger; 
der blev Don af stoerke Skud,
„Kristian" ej sig dolaer; 
men som gamle Kristian 
staar han fast paa danste Strand, 
skont hans Blod udrinder.

Villemoes! Du maatte gaa 
andet Hjem at finde;
Taarer i vort Oje staa, 
men de tor ej rinde.
Ak! thi vilde vi, at du 
skulde vanke her endnu,
„Kristian" overleve?

Horer det, I  Piger smaa!
I  maa ikke grcede; 
men, naar over Eng I  gaa 
mellem Vaarens Speede, 
binder da af dem en Krans, 
parrer Blomsterne med Sans 
til den Faldnes Wre!

Hvis det rorte Hjertes Sang 
Hjertet rore kunde, 
funger den da mangen Gang 
i de stille Lunde!
Sjunger den ved breden Strand, 
naar hen over hviden Sand 
Voven sagte triller!

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig (1810).

Odden: Sjoellands Odde.



44. (36.) „Prins Kristian".
(Soslaget ved Sjcellands Odde 22. Marts 1808.) 

Melodi af Morten Eskesen og Cora Nyegaard: Tillag 13. 
Ved Kristianssand, 

der laa den sidste Orlogsmand 
af Danmarks stolte Flaade, 
og J e s s e n  hedte han, 
som havde der at raade.

Han kaldte frem
sit Mandskab: „Born! nu gaa vi hjem, 
om ellers vi kan stroekke:
Den Engelskmand er slem, 
hans Skuder Havet dcekke.

Vil I  som jeg:
Vort gode Skib det faar han ej — 
for synke eller spramge!
O p eller n e d  vor Vc !̂
Ej saa! I  danste Drenge!"

„Jo saa! Hurra!" 
og hele Dcekket lod det fra 
— som een — fem Hundred Stemmer.
„ I  Kampens Time da 
sit Lofte ingen glemmer!" —

De stcevned frem
ved Nat og Dag til Fcedrehjem — 
da kom en fjendtlig Flaade; 
mod een der nu var fem — 
de bode J e s s e n  Naade.

Med skarpe Skud 
han svarede og rested ud, 
og Striden de modtoge:
De sendte strenge Bud 
til gamle Dannebroge.



Du faldt med Ros —
Far vel! Du lille V i l l e m o e s !
Dit Mod var stort i Kampen.
Men det var for din Lods 
udi Skoertorsdagskampen.

P aa  Sjcellands Strand
oer hug vor sidste Orlogsmand; — 
ham til et Baal de gjorde.
P aa  blodigrode Sand 
os Gutter sprang fra Borde.

Vel holdt de Ord:
„Prins Kristian" i Rog opfo'r, 
af Fjenden ubetvungen.
Derfor ved Bragebord
dens Drapa nu er sjungen.

(Udvalgte Vers.) St. S t. Blicher.

45. (37.) Peter Hiort Lorenzen.
Melodi af Gretry: Vort Fsdeland var altid rigt: F. S. b?9.

„Nu har vi Ledet hcengt tilret, 
og Gud vil Vangen hyre, 
at ingen Fremmed bryder det".
S aa  moelte Dronning Thyre.
Men tidlig sluttes Thyres Aand, 
og Ledet sank for Fjendehaand, 
og smedet blev et Slavebaand 
for Anguls frie Sonner.

Hvor „Danmarks Hertug" Knud med S taa l 
skrev Venden danske Love, 
tor nu til Dags det danske M aal 
sig knap til Thinge vove; 
der staver nn hver Skolepog 
helt drovelig sin tyske Bog; 
der tor Guds Ord i Hjertets Sprog 
ej Vej til Hjertet finde.



Har da det danske Folk ej Gnist 
af Fcedres Kraft tilbage?
Har det mod Vold og Argelist 
til Vcern kun daadlos Klage?
Og vil det pleje Ro og Mag, 
indtil det ser engang den Dag, 
da Danmarks himmelfaldne Flag 
for „Brcendenelden" stryges?

Nej, Brodre! nej, vi har udtomt 
vor Kummers Kalk til Bunden, 
og al den Lykke, vi har dromt, 
for Nuets Krav er svunden:
Hvad Folket vi l ,  det Folket kan;  
nu vil vi, at vort Fcedreland 
forynget skal fra Gravens Rand 
til Sejr og Frihed stige!

Og se — det lysner alt i Syd:
Midt paa de Tystes Thinge 
P e e r  H i o r t  L o r e n z e n  slog til Lyd 
med Modersmaalets Klinge; 
og Thyres Vold er rejst paa Tryk, 
og Slesvigs Bonder, Ryg mod Ryg, 
vil slaa en Skanse fast og tryg 
om Danmarks nye Rige!

C. Ploug (Novbr. 1843).

46. (38.) Laurids Pedersen Skau.
Dansk Folkemelodi: Der vanker en Ridder imellem gronne 

Trceer: F. S. 489 eller af Jorgen Malling: F. S. 64.

Der plojed en Bonde paa Sonderjyllands Grund 
Tiderne vare saa ramme; 

thi Tysten var Herre, og Dansten var Hund, 
og Hunden knap magted at glamme.



Den modige Mand, som bod Herrerne Trods, 
ud de af Thingsalen stodte, 

og han, der var Hersker for dem og for os, 
ej voved vor Ret at beflytte.

Da fatte den Bonde Plov og Heste ind:
Hjertet ham voksed i Bringen, 

og Blodet skod op i hans dunede Kind, 
og Tankerne sloge med Vingen.

D a talte den Bonde fra Sonderjyllands Hoj: 
Tusinder lytted og stirred; 

som funklende Stjerneskud Tankerne floj, 
som Svcerdehug Ordene klirred.

Og Ordene ramte: de flabte Haab og Mod, 
Trældommens Tid var udrunden.

I  Stedet for Bonden en Ridder der stod, 
en Hersker i Stedet for Hunden.

Og Folket ham lofted paa Skulder stcerk og bred 
opad til Herrernes Sale; 

og hvor han gik frem, der han gjorde Befled 
og magted dem med Klogt og med Tale.

S aa  lcenge i Danmark en Bonde bag sin Plov 
end paa vor Ret og W re stormer, 

saa lcenge stal Mindet ej do om L a u r i d s
S k a u ,

om Kcempen blandt Sonderjyllands Bonder.
(Udvalgte Vers). C. Ploug (1866).

47. (39.) Hans Andersen Kruger.
Melodi af A. P. Berggreen: Om Danemarks Kvide der

lod en Sang.
Hel trang er nu Tiden i Sonderjylland 

til Glcedesfest;
med Sorgen i Sinde hver Dannemand 

maa gaa til Gcest;



brudt er nu Ledet, som Vangen har hegnet; 
Volden er slojfet, og Virket er segnet, 
og Klagen den lyder for Danmark.

Vort Land var jo stedet saa mangen Gang 
i onde Kaar;

end saa' vi dog aldrig en Vinter saa lang, 
det blev jo Vaar.

Dengang den kullede Greve var Herre, 
aldrig var Noden og Vaanden jo vcerre; 
der kom dog en Frelse for Danmark.

Er Egen end fceldet, der knejste prud, 
se, Stubben staar,

og frodigt den skyder de friske Skud, 
mens Tiden gaar.

Bojes end Folket i Trcengsel og Smerte, 
Troen og Haabet dog gror i dets Hjerte, 
og Haabet, det peger mod Danmark.

Og Sandhed og Ret har en Kraft i sin Rost 
mod Svig og Vold, 

og Folkets Liv har i Folkets Bryst 
sit Vcern og Skjold;

Tanken i Hjertet kan Lcenker ej binde,
Tonen fra Vuggen og Fcedrenes Minde 
og Sangen, der lyder om Danmark.

Hil vcere den trofaste Dannemand, 
som aldrig trcet

paa Thing og paa Stcevne holdt modig Stand 
for Folkets Ret!

Hojt har han mcelet, hvor faa kun det turde; 
Venner og Fjender, naar han tog til Orde, 
fornam, at vor Hu stod til Danmark.

(Bed Festen paa Gram 1869.) E. Lembke.



48. (40.) Frederik den 7de.
Dansk Folkemelodi: En dejlig, ung Ridder: F  S. 55.

De kaldte ham en Fremmed i slebne Hof-
moends Lag

oa mente fast, han stroemmed de Fines
Aandedrag —

men det var just hans Hveder, han var en
Folkets Mand,

et Hjertes simple Sveder forstod og elskte han.

De tcenkte, at sin Trone han fuldt i Sonder slog 
og odsled med den Krone, som hel i Arv

han tog —
men det var just hans ALre, han voerned

Tronen godt, —
kun Hjerter skulde voere en Vagt omkring

hans Slot.

De sagde, at foroven han Lunet Tojlen gav, 
ubcendig fast som Voven, der slaar i aabne

Hav —
men det var just hans Lykke, han frist som

Soen stod —
thi Danmarks Hjerter trygge han fyldte med

sit Mod.

De sige, han er segnet nu troet i Dodens Favn, 
og at hans Magt er blegnet i Danskens

Fodestavn —
men „det er just hans Skoebne, at han kan

aldrig do",
mens Trostab end kan voebne et Hjerte under B.

L. Budde.



49. (41.) Somandshilsen.
Melodi af E. Horneman: F. S. 515.

Gutter om Bord! Agt paa mit Ord!
Skuden er lille, Faren er stor,
Soen er svcer, Klipper og Skeer 
true os her og der.
Op, Dannemoend, op! Vel kuler hun bra', 
men dertil var I  vant,
I  moegted at klare Skuden endda; 
er det ej sandt?

Rendsborg og Kiel vil uden Tvivl 
gerne os atter narre April — 
derfor vi staa, Store og Smaa, 
rustet fra Top til Taa.
S aa  lempelig sidst med Handsker vi tog 
paa Nelden — hvad om nu 
vi Nceverne rast om Ukrudtet slog? — 
Hvad mener du?

Ser du ej, hvor Stormagten bor; 
den er dig noermere, end du tror.
Se ved din Loend har du en Ven!
S laa  du kun Lid til den!
Ej Fremmedes Flag stal vise Je r  Vej — 
om Dannebrog slut Kreds!
J a , hejser det op saa blodigt, at ej 
det Hvide ses!

Tapre Soldat! Kom, Kammerat!
Rcek mig din Haand, du raske Krabat!
Vil du som jeg, stilles vi ej — 
vi stal jo samme Vej.
Et Ord er et Ord, en Mand er en Mand,
vi to gor foelles Sag,
saa klare vi nok vort elskede Land
og gamle Flag.



Styrmand om Bord! Agt paa dit Ror! 
Skuden er lille, Faren er stor, 
kcekt er dit Blik! Konge, du gik 
stst paa et danst Bestik!
Op, Dannemcend, op! J a  Stormen er stiv! 
Hejs Flaget hojt i Stavn!
Vi fore med Gud det slingrende Skib 
i sikker Havn.

(Udvalgte Vers.) Adolph Recke.

50. Fredericia- Slaget 1849.
Melodi af E. Hornernan: F. S. 522.

I  Natten klam og kold 
bag Fredericia- Vold

forventningsfuld og tavs staarDanner-Hceren bold; 
paa Gaden er stroet Halm, 
man horer Fjendens Malm, 

der tordner gennem Byen og gor Luften kvalm. 
Soldatens Hjerte banker, han veed jo, han skal frem, 
han beder til Vorherre — han tocnker paa sit Hjem. 

Da lyder Bulows Bud:
„Soldater, vi skal ud!

S aa  koemper nu for Kongen og vort Land med
Gud!"

Hvor har vi Fjendens Trop?
Nu stal vi lyse op!

Giv Fyr! — Ryg Rceven ud af Hulen i Galop! 
Rekrutter, som i Dag 
er forste Gang i Slag,

folg med os! Bryd Je r  ikke om Kartovens Brag! 
Ryd op i Fjendens Skanser — soet Staalet for

hans Bryst!
Men beder han om Naade, faa lyd dit Hjertes Rost,



og giv ham kun Pardon — 
men skulde den Person

bedrage dig, saa send ham blot en skarp Patron!

Hvad hjcelper Bajonet?
Den tages ej saa let,

den Skanse hist, som Palissaden kranser tcet.
Lceg dine Skuldre til!
S aa  har vi vundet Spil.

Den Vej jeg gaar; — dog nej, det ret ej lykkes vil. 
Hvi standse I ,  Soldater? — Er Eders Mod da

brudt?
— Hr. Lieutenant, ak nej — men man siger,

Rye er skudt.
— S aa storme vi paa ny, 
trods Sabelhug og Bly; 

ja, nu er Skansen vor, — og vi har hcevnet Rye.

Se, Fjenden er paa Flugt, 
han lober lige lukt

i Randsfjord ud og drukner i den dybe Bugt.
En Skare floj mod Nord, 
men Storsteparten fo'r 

ad Erritso og efterlod et dcrkket Bord.
Vi gav ham netop Tid at faa Bankekodet med, 
men Laurbærblade mangled — han kom saa fort

af Sted;
hans hele Skyts og Tros 
vi forte hjem med os

og viste ham, at saadan kan de Danske slaas!
Adolph Recke (1849).

51. (42.) LandsoldaLen.
Melodi: RiLsch Ralsch (Svensk Dansevise): F. S . 529. 
Ser I ,  hvem der kommer her?

Nu ej Tid der er til at sorge mer.



Frist Mod, Liv og Lystighed 
jeg i Krig og Fred forer med.
I  ser ej her en Kavaler 
med sin Maner.
0  nej! Hos mig det Fine mcerkes ej.
En grov Krabat, som er parat
til alt, naar han bli'er desperat, 
er Eders Ven og Kammerat, 
den tapre Landsoldat.

Sig, hvad der i Vejen er!
Jeg er kommen her for at hjcelpe Je r; 
hor nu, hvor skal Slaget staa?
1  kan stole paa, jeg skal slaa.
Min Vej man ej kan spcerre mig, 
den kender jeg:
Blot fremad, frem, og atter lige frem! 
Trods I ld  og Vand og Blod og Brand, 
blot fremad, March! Det stal gaa an: 
Thi Landsoldaten holder Stand 
og slaas til sidste Mand.

Fremad, frem i lystig Takt, 
selv mod Overmagt gaar han uforsagt. 
Blot hans Bajonet man ser, 
saa behoves der ikke mer.
Og naar han slaar — Gud hjcelpe den, 
der Slaget faar,
og hver iscer af dem, han kommer noer. 
Og faar han da en Kugle — ja 
saa gaar han jo dog pcent herfra, 
hans Afsked er et stolt Hurra,
Hurra, Hurra, Hurra!

As „Nytaarsnat 1850". E. Bogh.



52. (43.) Slaget ved Slesvig 1848.
Fcerofl Folkemelodi (Olavukvoedi): F. S. 518.

Paaskeklokken kimed mildt fra den danske Kyst, 
meldte over Lande dog om saa haard en Dyst. 

Slutter Kreds og staar fast, alle danske Mcend! 
Gud han raader, naar vi fange Sejr igen.

Listet var i Mulm og Nat hid den tyske Hoer, 
knap de danske Drenge fik Tid at spcende Svoerd. 

Aabent Bryst var Landevcern, Mod var Mande-
skjold;

Tysken maatte bygge af egne Lig sin Vold.

Kuglen peb, og Svcerdet sang til Kartovers Brag, 
Tysten maatte loere det danste Sprog den Dag. 

Over Thyras brustne Led Blod i Stromme randt; 
Tysten maatte kobe hel dyrt hvert Fjed, han

vandt.

Vegen er for Overmagt liden Flok til sidst;
men af Danmarks TEre den haver intet mist'. 

Blegnet er saa mangen Kind, foerre er de Faa;
men for Danmarks AEre vi end er nok at slaa. 

Slutter Kreds og staar fast, alle danske Mcend! 
Gud han raader, naar vi fanae Sejr igen.

C. Ploug (1848).

53. (45.) Sejers-Torsdagen 1850.
(Jsted-Slaget. — Fuglen fra Stenderup-Skoven.) 

Dansk Folkemelodi: F. S. 137.

„Jeg gik mig ud en Sommerdag at hore 
Fuglesang, som Hjertet kunde rore, 
i de dybe Dale, mellem Nattergale 
og de andre Fugle smaa, som tale."
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Men der var ingen Fuglesang at hore, 
Tordenskrald kun dundred i mit Ore, 
under Lyn og Torden blussed, boeved Jorden, 
det var som en Dommedag i Norden.

Og overalt der var kun Ank at skue,
Blomster smaa, der stod og groed paa Tue, 
Taarer flod i Stromme, danske Hjerter omme 
kunde ej i Graad den Ank udtomme.

Jeg gik mig ind med Sorgen i mit Kammer, 
sukked dybt til Gud for al den Jammer, 
for de blege Kinder, for de danske Kvinder, 
for de Liljer, Roser og Koerminder.

D a kom en Engle-Rost der til mit Ore:
Gak kun ud! S aa  faar du Sang at hore 
i de gronne Sale, mellem Nattergale 
og de andre Fugle smaa, som tale.

Jeg gik mig ud i Sommer-Aftenstunden, 
alt var klart, og tonefuld var Lunden; 
i de gronne Sale, mellem Nattergale 
sad en lille Fugl, som kunde tale.

Den lille Fugl, han kom fra Stendrup-Skoven, 
lydt han sang: Jeg floj mig over Boven, 
hojrod er min Vinge, Nyt jeg har at bringe, 
sodt det skal i danske Oren klinge.

D e t d a n s k e  Folk t i l E j d e r e n  stal hore 
Fuglesang, som Hjerterne kan rore, 
i de dybe Dale, mellem Nattergale 
og de andre Fugle smaa som tale!

(Udvagte Vers.) N. F. S . Grundtvig.



54. (46.) KcerMindesang.
Norfl Folkemelodi: F. S. 530; eller Melodi af Niels W.

Gade: Paa Sjolunds fagre Sletter: F. S. 142.
Det var en Sommermorgen, 

endnu for det blev Dag, 
da yppedes paa Heden 
et Holger-Danfle-Slag; 
da Sol stod op i A s k e r ,  
den nceppe var at se, 
og alle Fugle-Roster 
i Struben kvaltes de.

Det var paa J s t e d - H e d e  
og faa i A v r e - S t o l k ,  
for gamle Danmarks AEre 
da stred det danske Folk, 
ja for den danske Tunge 
og for det danske Land 
'tred Heltene de unge, 
om gamle H i I d e t a  n!

Der faldt den gamle Nordmand, 
den djcerve S c h l e p p e g r e l l ,  
han regned mer ej Kugler 
end Hagl det haarde Fjoeld!
Der faldt den bolde Lces  s oe  
i Heltemanddoms-Aar, 
og for den danske Love 
det var et Hjertesaar!

Der faldt i Ungdoms Blomster 
saa mangen modig Svend, 
at Tysken tror det nceppe, 
vi mange har igen; 
dog synger danske Drenge, 
de slaar i Voenget Top:
Som Blomsterne i Enge 
hvert Aar de vokser op!



Tak vcere danste Piger, 
som groeder nn i Lon 
for Broder og for Bejler, 
fom Moder for en Son!
De holdt dem ej tilbage 
med bange Suk og Graad, 
de sang for dem med B r a g e :  
Vaagn op til Heltedaad!

Guds Fred med vore Dode 
i Danmarks Rosengaard! 
Guds Fred med dem, som blode 
af dybe Hjertesaar!
Vor Koerlighed med alle, 
de Store og de Smaa, 
fom vilde staa og falde 
med Loven askegraa!

Gud gav en herlig Sejer 
den lange Sommerdag, 
fra Morgengry til Middag 
det tordned Slag i Slag, 
men da i Middags-Stedet 
man faa' den gyldne Sol, 
da vundet var Gnld-Soedet 
til Danmarks Dronning-Stol!

Og hver Gang Danmark groeder 
Guldtaarer med Guldklang, 
og hver Gang Ojet perler 
ved liflig Vemods-Sang, 
da hvoelve Rosentelte 
dem selv ved Havets Bred, 
hvor D a n m a r k s  J u l i -H e l te  
fik deres Lejested.

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig.



55. (48) Paa Forpost.
Melodi af Carl Mortensen: F. S. 521.

Nattens dcemrende Taager 
har sig paa Engen lagt, 
der kun Soldaten vaager 
paa sin farlige Vagt; 
medens hans Blikke vanke 
gennem det ode Rum, 
sysler hans stille Tanke 
udi sin Helligdom.

Thi han boerer derinde, 
gemt i en trofast Sjcel,
Billedet as en Kvinde, 
dejlig som Freja selv; 
og naar han dristig troeder 
i Slagets Dodningdans,
Billedet sig ikloeder 
Valkyriens hoje Glans.

Kole Luftning fra Soen, 
bringer du med et Bud?
Modte du hist paa Len 
nylig min unge Brud?
Svaled du Kindens Rodme?
Lofte du Lokkens Fald?
Nipped du Loebens Sodme?
Ak! del da med mig halv!

Lofte hun af sit Foengsel, 
mens du i Lovet skjalv,
Hjertets bcevende Lcengsel,
Sukkets vingede Alf!
Hvisked hun: „Jeg vil groede, 
kommer igen ej han?"
O! da gaar jeg med Gloede 
i Doden for mit Land!

C. Moug (1849—lL).
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58. (47.) Til Le Faldne.
Melodi af I .  P. E. Hartmann: F. S. 534.

Slumrer sodt i Slesvigs Jord, 
dyrekobt den blev ved Eder!
Sommeren sit Blomsterflor 
over Eders Grave breder;
Mindet flyver som en Fugl 
hen til Slesvigs gronne Vange, 
synger der fra Gravens Skjul 
ensomt sine simple Sange!

Ensomt, thi det brustne Blik 
ingen koerlig Haand har lukket, 
ingen Ven Je rt Haandtryk fik, 
ingen horte Afskedssukket.
Men for Danmark (Lukket lod, 
for dets Fremtid, for det Lykke — 
hvil da sodt i Jordens Skod, 
hvil da sodt i Gravens Skygge!

Mindets Fugl nu soge vil 
tit til Eder hen, I  Koere!
I ,  som med Begejstrings I ld  
stred og faldt for Danmarks Wre!
Ser da Lonnen for Je rt Mod:
Slesvigs Land er atter vundet!
Blodet binder — med Je rt Blod 
har I  det for evigt bundet.

Skon er Doden, som I  fik, 
ingen skonnere der findes — 
derfor vil med vaade Blik 
heller ej vi Eder mindes; 
men hvor danske Hjerter slaa, 
og hvor danste Toner klinge, 
stal med Stolthed Store, Sm aa 
Fædrelandets Tak Je r bringe.

Ved en Hostsest i Kobenhavn 30. Avgust 1850.
H. P. Holst.



57. (44.) HeltSMWM i Fredericia.
Fcerosk Folkemelodi „Paasksklokken kimed mildt": F. S. 518.

Sjette Ju li Sejerssol hojt paa Himlen staar, 
og med den forynger sig Mindet Aar for Aar; 
hviler sodt i J e r  Grav, gode danste Mcend! 
Danmarks A§re vokser som en Blomst af den.

Mindet om den dunkle Nat og den vilde Leg, 
om den lyse Morgen, da slagen Fjende veg;

Mindet om de tapre Mcend, som for Danmark stred, 
om de Ungerfvende, som frejdig Doden led;

Mindet om hver trofast Ven og hvert elsket Navn, 
om de varme Taarer og om de bitre Savn.

Mindet raaber fra hver Plet der, hvor Slaget stod, 
hvisker fra hver Tue, som vandet blev af Blod.

Mindet taler hojt og klart fra den store Grav, 
som de faldne Kæmper taknemlig Folket gav.

Fred med dem, og Fred ved den! Evighedens Fred! 
Senest Slcegt skal kncele ved Heltes Hvilested! 
Hviler sodt i Je r  Grav, gode danste Mcend! 
Danmarks LEre vokser som en Blomst af den.

Ved Afdcekningen af Mindesmærket paa Trinitatis
Kirkegaard i Fredericia 6. Ju li 1853. C. Ploug.

58. (246.) OLts og fyrre.
Melodi af Gretry: „Vort Fsdeland var altid rigt": F. S. 579.

Der floj fra Holstens Stcendersal 
af lose Ord saa mange; 

eet var der dog i deres Tal,
som nok er vcerd at sange; 

det Ord kom fra en Riddersmand:
„ D e n  o n d e  A a n d "  — saa mcelte han — 
„ v a r  m c e g t i g  i d e t  d a n s k e  L a n d  
i A a r e t O L L ' o g f y r r  e".



Det Ord forvist fortjener Svar, 
og Svaret stal det finde 

i hvert et cerligt Bryst, som har 
hin Tid i trofast Minde.

Laa Folkets Aand i Dvale tit 
og gisped mat og aarked lidt, 
engang den rvrtes stcerkt og frit,
— det var i Ott' og fyrre.

Og har den ellers spredte Hob 
paa Livets stilte Baner 

engang adlydt det samme Raab 
og fulgt de samme Faner; 

har Hoj og Lav og Rig og Arm 
af samme Tanke folt sig varm, 
af samme Fryd og samme Harm, 
det var i Ott' og fyrre.

Var der en Tid, da Danmarks Vel 
laa alle ret paa Hjerte, 

da sidst man toenkte paa sig selv,
forsi paa dets Nod og Smerte; 

da en og hver sin Pligt forstod 
og gav, med Vilje ren og god, 
sit Guld, sin Kraft, sit Liv og Blod, 
det var i Ott' og fyrre.

Om nu en saadan Aand paa Tyst
boer Navnet af „d e n  o n d e " ,  

saa stal paa Sjællandsk, Fynsk og Jydst 
den voere kaldt d e n  s u n d e ;  

thi Danmark vorder Legebold 
for Fjendelist og Fjendevold, 
indtil det lofter hojt paa Skjold 
h i n A a n d f r a O t t '  o g f y r r e !

Bed en Mindefest i Odense for
Martsdagene 1848. C. Ploug (M arts 1859).



58. (49.) Til 1ste Regiment.
Melodi af N. P. Hillebrandt: F. S. 539.

Tak for din Daad!
Du vidste Udvej, og du vidste Raad: 
Fremad gaar Vejen til Hveder og Wre, 
fremad bestandig vort Losen stal voere, 
Dansten stal sejre, og Fjenden stal fly! 

Fremad! Fremad! Fremad paa ny!
Toet som en Regn

Kuglerne faldt mellem Grofter og Hegn. 
Ikke dog sligt Kobenhavnerne strcekked, 
Lysten det ildned, og Modet det voekked, 
fremad de gik mod det droebende Bly! 

Fremad! Fremad! Fremad paa ny!
Mangen en Ven

rejste sig aldrig fra Stoevnet igen.
Alle dog segned i Doden de glade, 
thi de gik op til den store Brigade, 
og deres forrige Chef, Olaf Rye, 

saa' de, ja ham saa' de paa ny.
„ I  har fortjent

Pladsen, I  havde ved mit Regiment.
Her stal I  samles med tapre Soldater, 
og Eders tro Regimentskammerater 
hore vor Stemme, som lyder fra Sky: 

Fremad! Fremad! Fremad paa ny!"
Tapper og brav

noevnes du stal som den danste Zouav. 
Mindet stal leve paa Folkenes Tunge, 
Skjalden begejstret din Hoeder stal sjunge, 
Rygtet stal flyve fra By og til By! 

Fremad! Fremad! Fremad paa ny! 
tb. Februar 1864 i „Fædrelandet". P . Dansen.



88. (50.) F ra  1864.
Melodi af N. E. S. Dam: Tilloeg 14.

Der er saa lidt af Kcerlighed 
paa denne kolde Jord, 
hvor du har villet saa' til Fred, 
Blodakset villigt gror; 
vi selv har nok at luge bort, 
maa bceve for din Dom — 
men hvad fra Arilds Tid var vort, 
det maa vi vErne om.

Du gav os dette sksnne Land, 
hvor Vaaren er saa lys, 
som skrcemmer ej med Arkens and 
og ej med Afgrundsgys, 
som lokker ind alt fremmed F rs  
og Fremmedes Begcer — 
den Rugmark i den blanke S s  
den er vel Kampen vcerd.

Du gav os dette joevne Maal, 
i Svulmekrast et Hav, 
saa giv os Styrke, giv os S taa l 
til Vcrrn om, hvad du gav!
Og styrk os i al Livets Kamp, 
saa vi med dig bestaa 
mod Fjenden hist i Nog og Damp, 
mod ham i Hjertets Vraa!

Under Dybbols Belejring 1864. C. Richardt.
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61. (57.) FreMtibsMaaleL.
Mel. af I .  P. E. Hartmann: Snart er Natten svunden: F .S . 6«

B rat af Slaget rammet.
„Jll. Tid." 13. November 1864. F.Paludan-Muller.

Teksten er af Landsretten i Flensborg under 18. 
Maj 1905 erkloeret for ophidsende og tor derfor i Hen
hold til Politisorordningen af 28. Avgust 1866 ikke ud
bredes i Slesvig. Denne Dom er under 5. M arts 1906 
bleven stadfcestet af Kammerretten i Berlin.



Land og Folk.

62. (117.) Fædrelandssang.
Melodi as H. E. Kroyer: F. S . 17.

Der er et yndigt Land, 
det staar med brede Boge 
ncer salten Listerstrand; 
det bugter sig i Bakke, Dal, 
det hedder gamle Danmark, 
og det er Frejas Sal.

Der sad i fordums Tid 
de harniskkloedte Kcemper, 
udhvilede fra S trid ; 
saa drog de frem til Fjenders Men, 
nu hvile deres Bene 
bag Hojens Bavtasten.

Det Land endnu er flont, 
thi blaa sig Soen boelter, 
og Lovet staar saa gront; 
og oedle Kvinder, skonne Moer, 
og Mcend og rafle Svende 
bebo de Danfles Lier.

Vort Sprog er stcerkt og blodt, 
vor Tro er ren og lutret, 
og Modet er ej dodt.
Vort gamle Danmark skal bestaa, 
saa lcenge Bogen spejler 
sin Top i Bolgen blaa.

(Udvalgte Vers.) A. Oehlenschlciger (1879).



63. (100.) Hjemve.
(Skrevet i Halle i Tyskland 180S.)

Melodi as H. Rung: F. S. 47.
Underlige Aftenlufte! 

hvorhen vinker I  min Hu?
Svale, milde Blomsterdufte! 
sig, hvorhen I  bolge nu.
Gaar I  over viden Strand 
til mit elskte Fodeland?
Bil I  der med Eders Bolger 
tolke, hvad mit Hjerte dolger?

Matte Sol! bag Bjergets Stene 
luerod du daler ned, 
og nu sidder jeg alene 
i min dunkle Ensomhed.
Hjemme var der intet Fjoeld; 
ak! saa er jeg ude vel, 
stal i Nat ej barnligt blunde 
i min Herthas gronne Lunde.

Stille, stille! hisset gynger 
Baaden mellem Siv og Krat; 
sodt en Mo ved Cithren synger 
i den tavse, lune Nat.
Hvilke Toner! Milde Lyst, 
hvor du strommer i mit Bryst!
Men hvad savner jeg, og grceder, 
mens hun dog saa venligt kvoeder?

Det er ej den danste Tunge, 
det er ej de vante Ord, 
ikke dem, jeg horte sjunge, 
hvor ved Hytten Troeet gror.

Hertha: et, ved en Misforstaaelse dannet, Navn p a a  
en Gudinde.



Bedre er de vel maaske, 
ak! men det er ikke de!
Bedre, tror jeg vist, hun kvceder; 
men — tilgiver, at jeg grceder!

Tager ej min Sang for andet 
end et ufrivilligt Suk!
Længselsfuldt heniler Vandet,
Aftnen er faa blid og fmuk.
Mangen saadan Aftenstund 
fad jeg i min kcere Lund;
Mindet vender nu tilbage, 
det var Aarfag til min Klage.

Tidlig misted jeg min Moder, 
o, det gjorde mig saa ve!
Danmark er min anden Moder, 
skal jeg mer min Moder fe?
Livet er saa svagt og kort, —
Skcebnen vinker kreuger bort.
Skal jeg med den sidste Varme
trykke mig i hendes Arme?

(Udvalgte Vers.) A. Oehlenschlager.

64. (115.^ Sang for Danske.
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S. 16.

Der er et Land; dets Sted er hojt mod Norden, 
og Polens Bjerge svumme ncer dets Havn; 
men sksnt som det er ingen Plet paa Jorden, 
og Danmark noevner man dets favre Navn!
I  solvblaa Vesterhav en dejlig Have 
med Bogehegn, hvor Nattergale bo!
Og hver en Del gav Himmelen sin Gave, 
paa hver en Plet Velsignelserne gro!

F ra  Ejdrens Strom  til Skagens hvide Banker 
den jydske Halvs krummer sig mod Nord.
Ot herligt Land! dets Folk sig Velstand sanker; 
paa fremmed Strand det henter Guld om Bord.



Den muntre Stridshingst over Engen vanker, 
og Stimer myldre i den dybe Fjord; 
til Stavn og Ror har Skoven Egeplanker, 
dets Sonner Kraft, og Snildhed deres Ord.

Mod Ost for denne tvende Have stride 
mod Sjo lunds Bred og Odins gamle O; 
nam Lolland, Falster staar i Klceder hvide, 
med Lov om Haaret, Bolgens ranke Ms. 
Det raste Folk kan ingen Mangel lide, 
thi Agren her sig bolger som en So; 
om favre Blomstereng staa Lunde blide; 
her er det smukt at leve, tungt at do.

S a a  stille Strom og Sunde Mark og Stceder: 
men eet er Danmark, trofast er dets Magt; 
en Bro af Malm Samdrcegtigheden smeder 
fra Bred til Bred, og LErlighed staar Vagt. 
Vort Held er eet, og fcelles er vor Hceder, 
(den vogter Svcerdet med sin Varetcegt!) 
og een den danske Bon, hvert Hjerte beder: 
„Gud stcerme Kongen og hans hele Sloegt!"

(Udvalgte Vers.) C. I .  Boye (1824).

65. (111.) Danmarks Trsst.
Mel. af H. O. C. Zinck: Vi alle dig elske, livsalige Fred: F .S . 38.

Langt hojere Bjerge saa vide paa Jord 
man har, end hvor Bjerg kun er Bakke; 
men gerne med Slette og Gronhoj i Nord 
vi Dannemcend tage til Takke; 
vi er ikke skabte til Hojhed og Bloest, 
ved Jorden at blive det tjener os bedst.

Langt konnere Egne, vil gerne vi tro, 
kan Fremmede udenlands finde, 
men Dansten har hjemme, hvor Bogene gro 
ved Strand med den fagre Koerminde,

Sjolund: Sjcelland; Odins O: Fyn.



og dejligst vi finde, ved Vugge og Grav, 
den blommede Mark i det bolgende Hav.

Langt storre Bedrifter for W re og Sold 
maaske saa' man Udloending ove; 
omsonst dog ej Dannemcend forte i Skjold 
med H j e r t e r n e ,  L o v e  ved L o v e ;  
lad Arne kun rives om Jorderigs Bold!
Vi bytte ej Banner, vi stifte ej Skjold.

Langt klogere Folk er der sagtens om Land 
end her mellem Bcelte og Sunde, 
til Husbehov dog vi har Vid og Forstand, 
vi vil os til Guder ej grunde; 
og broender kun Hjertet for Sandhed og Ret, 
stal Tiden nok vise: vi toenkte ej slet.

Langt hojere, cedlere, finere Sprog 
stal findes paa Fremmedes Tunge; 
om Hvjhed og Dejlighed Dannemoend dog 
med Sandhed kan tale og sjunge; 
og troesfer vort Modersmaal ej paa et Haar, 
det smelter dog mere, end Fremmedes slaar.

Langt mere af Malmen saa hvid og saa rod 
fik andre i Bjerg og i Bytte; 
hos Danste dog findes det daglige Brod 
ej mindre i Fattigmands Hytte; 
og da har i Rigdom vi drevet det vidt, 
naar faa har for meget og fcerre for lidt.

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig (1820).

66, (99.) Gloede over Danmark.
(Skrevet paa Sydhavet.)

Melodi af Carl Mortensen: F. S. 46. 
Rosen blusser alt i Danas Have, 

lifligt flojter vist den sorte Stoer,



Bier deres brune Nektar lave,
Hingsten grcesser stolt paa Fcedres Grave, 
Drengen plukker af de rode Boer.

Her imellem Havets dybe Kloster 
gives aldrig Vaar og Blomsterpragt;
Hvalen, kold og dum, ved Skibet snsfter, 
tavse Fugl de brede Vinger lofter 
med sit Bytte fra den vaade Jagt.

Mine Venner i den danste Sommer!
Mindes I  den vidtforrejste Mand, 
som saa langt fra Danas favre Blommer, 
her hvor Sydens Bloest paa Sejlet trommer, 
flakker fra sit elflte Fodeland?

Udi Nst og Vest, og hvor jeg vanker, 
drommer jeg om Je r  ved Danmarks Sund; 
selv iblandt Konstantins fulde Ranker 
mindes jeg med loengselsfulde Tanker 
Lovet i Charlottes Bogelund.

Klerken raaber i Manillas Nonner:
„Danmark er et lidet, fattigt Land!"
Det forsikrer Javas rige Sonner, 
selv Batavias skrantne Kroemmer stormer: 
„Danmark er et lidet, fattigt Land!"

Morgenlandets Son i Kaaber lange 
bag sin Vifte gisper efter Luft.
Han har spraglet Fugl, men ingen Sange, 
hjertelose Moer med gyldne Spange, 
store Glimmerblomster uden Duft.

Konstantia: en Vin-Egn i Syd-Afrika; Charlottes 
Bogelund: Charlottenlund Skov ved Kobenhavn.



Kunde du, ved Guld og Solv at love, 
kobe dig en nordisk Kvindes Tro, 
kobe dig et Pust fra Soens Vove, 
kobe dig et Ly af Thules Skove 
og en Klovermark til Middagsro?

Fattig Mand, som plojer danske Lande, 
ryster Wbler af sit eget Trce, 
har en kraftig Arm, en klogtig Pande,
Korn paa Marken, Mcelk i sine Spande, 
Kvien staar i Groesset over Knoe.

J a , vor danste Jord er sommerfrodig; 
der er Krcester ved det danste Brod: 
derfor er den danske Mand saa modig, 
derfor var Normannens Kniv saa blodig, 
derfor er den danste Kind saa rod.

Lad kun Nstens Drot blandt kobte Friller 
dosig strcekke sig paa Purpur ud, 
lytte paa den sorte Halvmands Triller 
mellem Salens tempelhoje Piller, 
kold og gusten som en Marmorgud.

Under lyse Bog den danske Bejler 
med sin herligtvoksne Pige gaar, 
over deres Hoved Maanen sejler,
Svanen'i det klare Vand sig spejler, 
Nattergalen hojt i Busten slaar.

Dersom sligt for Fattigdom du tyder,
Nstens atlastkloedte rige Mand!
Glad mit sorte, danste Brod jeg bryder, 
takker Gud, mens fra min Lcebe lyder: 
„Danmark er et lidet, fattigt Land!"

Poul M artin Moller (1820).

Thule: Norden; Normannen: Vikingen.



67. Held og Hceder i
Fransk Melodi: Vivs lo Itol vivo la i r̂anoo: F. S. 414.

Ved fremmed Kyst, paa fjerne Strand, 
hvorhen os end vor Skcebne soetter, 
man glemmer ej sit Fodeland, 
dets lyse Dag, dets msrke Noetter.
T il Danmark paa vor Barndoms Gang 
os knytted Uskylds forste Glceder; 
for det nu lyder Manddoms Sang:
Danmark! dig folge Held og Hceder!

I  Rummet er din Groense nu 
en snoever Kreds af Hav og Volde; 
men fjernt i Tiden hores du 
i Klang af Harper og af Skjolde.
I  Tiden er din Stroekning stor, 
og Saga frem fra Oldtid troeder 
og synger gennem Seklers Kor:
Danmark! dig folge Held og Hceder!

Du mindes Fortids Helteleg 
ved store Dodes Helteskyg'ger, 
mens forste Kristians Konge-Eg 
er den, hvorunder Livet bygger.
Hor, Nutid synger Oldtids Kvad, 
det lyder hojt fra alle Steder, 
hvor Stammen breder ud et Blad:
Danmark! dig folge Held og Hoeder!

Af „De Danske i Paris". I .  L. Heiberg (1833).

68. (245.) Kongen og Folket.
Melodi af Th. Fenger: Tillceg 5 a; og af Ludo. M. Linde

man som: Sol er oppe: F. S. 147.
Konge-Haand og Folke-Stemme, 

begge stcerke, begge fri, 
de har haft i Danmark hjemme 

mange Hundred Aar for vi;



trods al Brost, al Frygt og Fare, 
gid de vinde maa og vare, 

skabe i et Gyldenaar 
gamle Danmark gode Kaarl

Odin, Kongen i Valhalle,
skont for koer ad Lykkespil, 

holdt dog Thing med Aser alle 
under Asken Dgdrasil.

Ej et Haar paa Thor han krummede 
ihvor lydt endog han brummed, 

taalte, ihvor vidt det gik, 
immer Lokes Naalestik.

Kongens Haand engang var bunden, 
Folkets Stemme lod omsonst, 

men i Danmark blev opfunden 
Koerlighedens skonne Kunst: 

hvad der vilde Livet binde, 
brast for den som Traad og Tvinde. 

Skiftevis hinanden godt 
lost med den har Folk og Drot.

Folket lofte Frederiks Loenke,
fri som hans blev ingen Haand; 

Frederik, som man vel kan toenke, 
Folket star for Tungebaand. 

Konge-Haand og Folke-Stemme! 
Lad det aldrig gaa ad Glemme: 

Eders Frihed kom med Fred, 
lost er I  af Koerlighed!

Derfor, Danmark, ej du ligne
andre Riger trindt paa Jord  

Himlen dem ej kan velsigne 
som den lille Plet i Nord,



hvor' som Ungdomsvenner vandre 
Magt og Mildhed med hverandre, 

hvor vi tror, hvad alle veed: 
Almagts Liv er Koerlighed.

N. F. S. Grundtvig (1839).

69. (105.) Fardrelandet.
Mel. af I .  A. P. Schulz: Ung Adelsten paa Tinge stod: F.

S. 150; og af Jorgen Malling: F. S. 22.
En Stemme klinger i min Barm, 

som strommer fra mit Hjertes Kammer, 
med Kroefter fylder den min Arm, 
min Vilje toender den i Flammer, 
den griber Sind, den foengsler Sans; 
thi Stemmen er — mit Foedrelands!

Hvor er mit simple Land ej smukt, 
naar Vaaren paa dets Kyst er landet!
En venlig Dal, af Bolgen lukt, 
en Have, svommende paa Vandet, 
en Sal, af Bogekroner hvalt, 
hvor der er Fred og lyst og svalt!

Hvor stolt, hvor herligt er det Hav, 
som Armen blank om Landet slynger!
Om Helten i dets dybe Grav 
i Stormen det et Drapa synger; 
sin Sangers Ord det svigter ej: 
det er til Ros og Magt vor Vej!

Kald gold og fattig kun den Jord, 
som ikke Malmens Aare dolger; 
vor Rigdom op af Marken gror, 
den vugges hid af Havets Bolger; 
og her er Kundskabsskatten fuld, 
og Sproget ejer Toneguld.

Og derfor elfler jeg mit Land 
og vier det hver Kraft, jeg ejer;



for det jeg virke vil som Mand, 
jeg moder, hvor dets Fane vajer, 
indtil dets moderlige Skod 
indbyder mig til Hvilen sod.

(Udvalgte Vers.) C. Ploug (1840).
F ra  „Akademisk Læseforening".

70. (249.) Gurre.
Melodi af H. Nung: F. S. 30.

Hvor Nilen vander Wgypterens Jord 
i Afrikas broendende Lande, 
der modtes to Fugle, de kom fra Nord, 
de talte om Danmarks Strande:
„O! husker du Sjolund, den dejlige V,
„hvor de vilde Skovduer kurre,
„de duftende Boge, den stille So,
„husker du Gurre?" —
„Ja, der har jeg bygget en Sommerdag," 
saa talte den lille Svale:
„jeg havde min Rede ved Bondens Tag,
„jeg horte ham synge og tale:
„ J  e g t r o r der er s k o n n es t i D  a n  m a r k!"

Ved Gurreso laa Kong Valdemars Borg, 
den saa' ham med Tovelille — 
den kendte hans Lykke, den kendte hans Sorg.
Ak! Trostens Harper hang stille;
hans Gloede blev skrinlagt bag Kirkens Mur,
hvor de vilde Skovduer kurre,
om Tovelille sang Guds Natur
dejligst i Gurre!
Der havde de vandret hver lonlig S ti,
Naturen blev her til hende; 
hun kunde ej gaa en Blomst forbi, 
den sagde: „Kan du mig kende?"
— Jeg tror, der er skonnest i Danmark!



Ved Gurress holdt Kong Valdemar Jagt, 
smukt Hornet lsd gennem Skoven, 
den stod i sin rigeste Sommerpragt, 
og Stjerner funkled foroven; 
da raabte Kongen saa lystelig, 
hvor de vilde Skovduer kurre:
„Lad Gud beholde sit Himmerig, 
har jeg kun Gurre!"
— Det er jo saa dejligt en Sommerdag, 
men dejligst i Nattens Stille, 
naar Stjernerne blinke, og Droslens Slag 
fortoeller om Tovelille!
Jeg tror, der er dejligst i Danmark!

H. C. Andersen (1842).

71. (56.) Til Danmark.
Melodi af H. NuLzhorn: F. S. 24. 

Fædreneland!
Ved den bolgende Strand,

i den rnajgronne Lund, 
ved det dejlige Sund, 

af de syngende Vover omskyllet, 
sidder bleg du i Sorgen indhyllet; 
dog for dig er det Bedste tilbage, 
thi end lever den G a m l e  af Dage!

Sort ser det ud, 
men almcegtig er Gud,

dine Fjender til Lands 
er og Fjenderne hans, 

de er Fjender ad Sandhed og Retten, 
de er Fjender ad Kcerligheds-Wtten, 
de har alle det Vcerste tilbage, 
thi end lever den G a m l e a f  Dage!

Maane og Sol 
sidde lose paa Stol,
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som et Lagen det gaar 
under alt, hvad bestaar; 

dog din Ven sidder fast i det Hoje, 
over dig vaager Forsynets Dje!
Lad kun Lovsang aflose din Klage! 
thi end lever den G a m l e a f  Dage!

Hojt over Sol 
paa sin Konninge-Stol,

om end Skyerne brast, 
sidder kcerlig og fast 

han, som vogtede Danmark saa loenge, 
end hans Bue har klangfulde Strenge, 
og hans Bue slaar aldrig tilbage, 
tro som Guld er den G a m l e  af Dage.

Muldjord i Bryst 
ser den Hoje med Lyst,

der kan Solstraalen bo, 
der kan Himmelbyg gro, 

han, som horer, naar Muldjorden sukker, 
den med perlende Taarer bedugger, 
med den Trost kommer Troen tilbage, 
at end lever den G a m l e  af Dage!

Fuglenes Rost 
spaar om Danemcends Host,

under Mundharpe-Klang 
og Smaapigernes Sang 

Lykken vendes som Skibet paa Voven, 
Lykken vendes som Bladet i Skoven; 
til den Lykke man aldrig saa' Mage, 
s a a  end lever den G a m I e a f  Dage!

Fædreneland!
Som paa Afgrundens Rand 

midt i Bolgerne blaa 
skal du blomstrende ftaa



nred din Maj og med dine Koerminder, 
som en Mo med letrodmende Kinder; 
du endnu har det Bedste tilbage, 
det laa gemt hos den G a m l e  af Dage!

„Danskeren" 24. Maj 1848. N. F. S. Grundtvig.

72. Kors-Banneret.
Melodi af I .  P. E. Hartmann: F. S. 27.

Hil dig, vor Fane,
Kors-Banner hvidt!
Holde paa Bane 
med dig vi Skridt, 
vis er os Kransen, 
Gyldenaars-Glansen.
Dansterne folge dig frit.

Fjenderne grue 
mer end for Svcerd 
ved dig at stue 
plantet dem noer:
Hvor du dig hcever,
Sejer omsvcever 
Kors-Herrens signede Hcer!

Koerlig omfavned 
dig Dannemcend, 
Dannebrogs-Navnet 
boerer du end;
Himlen til TEre 
altid du boere 
Navnet med Sejer igen!

Hjem-Koerligheden 
bor os i Bryst,
Striden f o r  F r e d e n  
kun er vor Lyst;
Odde og Egge 
kun for dem begge 
stoerpet vi har til en Dyst.



Hil dig, vor Fane,
Kors-Banner hvidt!
Du paa din Bane 
overfloj tit 
hojere oppe 
Aandernes Toppe.
Sejeren folger dig frit.

N. F. S. Grundtvig.

73. (112.) Mit fagre Hjem.
Melodi af A. P. Borggreen: Kong Kristian lccgger ned sit

Svcerd: F. S. 40.
Mit fagre Hjem, hvor Bolgen blaa 

har nynnet Takten for min Vugge!
Havfruer, som af Dybet dukke, 
vaarfriske Krans af Ner smaa!
Hvor er saa lunt at bygge Rede, 
hvor er saa blomsterblsdt at trcede 
fom paa din moderlige Jord!

Hsjstammet vokser Rosen ej, 
og Sydens Liljer mere pranger; 
men jeg er glad som Bogens Sanger, 
naar kun jeg har min danske Maj.
Lad andre voere bedre vante!
Hvor Troflab er en Frilandsplante, 
vil Frihedstrceet frodigt gro.

Og Fjceldets Sonner de har vel 
en Smule ncermere til Himlen, 
men Ojet moder Stjernevrimlen 
saa godt fra Slette som fra Fjceld; 
Skyhimlen! det er vore Bjerge! 
og vore Hoje er kun Dvoerge, 
men hver og en har Koemper gemt.

S taa  fast, mit gamle danske Hus, 
hvis Boeg deu friske Lavre kloeder!



Svoerdodden var en Lynafleder, 
dit fendre Taarn sank ej i Grus; 
Jredssvalen hcenger under Taget 
og kvidrer efter Tordenbraget:
S taa  fast, mit gamle danske Hus!

(Efter den forste slesvigske Krig.) C. Richardt.

74. (101.) Danmark, rmt Fædreland!
Melodi af H. Rung: F. S. 32.

I  Danmark er jeg fodt, der har jeg hjemme, 
der har jeg Rod, derfra min Verden gaar.
Du danske Sprog, du er min Moders Stemme, 
saa sodt velsignet du mit Hjerte naar.
Du danske, friste Strand,
hvor Oldtids Kcempegrave
staa mellem TEblegaard og Humlehave,
dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland!

Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen 
mer rigt end her, ned til den aabne Strand?
Hvor staar Fuldmaanen over Kloverengen 
saa dejlig som i Bogens Fædreland?
Du danske, friste Strand, 
hvor Dannebrogen vajer, —
Gud gav os den — Gud giv den bedste Sejer! — 
Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fcedreland!

Engang du Herre var i hele Norden, 
bod over England — nu du kaldes svag, 
et lille Land, og dog saa vidt om Jorden 
end hores Danskens Sang og Mejselslag.
Du danske, friske Strand, —
Plovjernet Guldhorn finder. —
Gud giv dig Fremtid, som han gav dig Minder! 
Dig elsker jeg! — Danmark, mit Foedreland!

Du Land, hvor jeg blev fodt, hvor jeg har hjemme, 
hvor jeg har Rod, hvorfra min Verden gaar,



hvor Sproget er min Moders blode Stemme 
og som en sod Musik mit Hjerte naar.
Du danske, friste Strand 
med vilde Svaners Rede,
I  gronne Ner, mit Hjertes Hjem hernede, 
dig elsker jeg! — Danmark, mit Foedreland!

^Fædrelandet" 5. M arts 1850. H. C. Andersen.

75. (106.) Til Danmark.
Melodi af L. Petersen: F. S. 37.

Lad en og anden have Ret, 
lad det kun Daarstab hedde 
at svcerme for en enkelt Plet 
som Fuglen om sin Rede.
Jeg tilstaar frit og ligefrem:
Jeg takker Gud, jeg har et Hjem, 
jeg holder mig til Danmark.

Jeg gerne tror, hvad der blev sagt 
af Folk, som er i Mode!
„Hvad ligger der paa Sproget Magt, 
de er jo lige gode"; 
og dog jeg ikkun eet har koert, 
det har jeg af min Moder lcrrt, 
det lcerte jeg i Danmark.

Jeg horte tit om Sydens Ild , 
der strommer gennem Blodet, 
mens Nordens Son var god og mild, 
men mangled Heltemodet.
Nu gaar hans Helterygte rundt, 
han slog, saa selv det gor ham ondt, 
nu har vi Fred i Danmark.

Jeg veed, at Skonheds Ideal 
maa langt fra Norden soges 
i Lavrbcerlundens toette S a l 
og ej i dunkle Boges.



Men Kvinden med det lyse Haar 
og saa det Blik, som mit forstaar, 
hun findes kun i Danmark.

Der hores Raab i fjerne Land, 
for Guldet er de glade; 
bliv, hvor du er, du danske Mand, 
bliv her og brug dinSpade!
Det Korn, der ligger gemt i Muld, 
det spirer op og Lli'r til Guld, 
ja, der er Guld i Danmark.

Mit gamle, koere, frie Land, 
jeg kan dig ikke miste; 
jeg slipper ej din gronne Strand, 
hvad saa jeg end skal friste; 
hvad jeg end lide stal for Nod, 
jeg har den Trost dog i min Dod:
Jeg bliver her i Danmark.

P. Faber (1852).

76. (113.) Vor gamle, koere Moder!
Melodi af C. E. F. Weyse: Hvor Bolgen larmer hsjt

fra So. F. S. 29.
O Danmark i din Kappe blaa, 

den folderige blode!
En skovgron Kjortel har du paa, 
i Brystet Roser rode!
Dit Hjerte banker dog saa tungt; 
hvor tor du klcede dig saa ungt, 
vor gamle, koere Moder!

Ja , gammel est du, Moder koer, 
men gammel og din Fjende!
De tusind Aar han var dig ncer, 
saa noer som dennesinde; 
men ung som Bogens friske Glans 
er om din Pande W rens Krans 
fra Jsted brune Hede.



Og vil vor Fjendes Tungemaal 
sig rangle om vor Have, 
da har vi Kæmpevisens Staal, 
vor bedste Foedregave!
Men kommer han med Moend og Svoerd, 
vil Gud, saa skal han slumre her, 
til han staar op af Grave!

O Danmark, dolg da ej din Pragt 
og ej de Roser rode!
Men smyk dig kun i Sommerdragt, 
den folderige, blode!
Og vift med Bogens gronne S lor 
til Nordens Mcend og Nordens Moer 
en Hilsen over Sundet!

C. Richardt (l857).

77. (118) Hansis yngste Ssrr.
Melodi af F. Pacius: VLrt land, vLrt land, vArt 

toLterland: F. S. 115.
Vort Land, vort Land, vort Fcedreland!

Du Havets yngste Son, 
som plaster i det blanke Vand 
og tumler med det hvide Sand 
og svinger lys og mild og ston 

hver Vaar din Fane gron!
Du fik ej Solverbroe til.Hat, 

til Skjold ej sorte Skeer; 
men i dit Flojels Boelte sat 
der er af gyldne Aks en Skat, 
og Silkekappen, som du boer', 

har Broem af Svanefjer.
End er af Sind du blod og veg, 

og end af Vilje svag; 
du sysler helst med Skoemt og Leg, 
men blinker ej for Svoerdets TEg,



og gaar saa kaad og kcek i Slag 
som andre til et Lag.

Og faar du Lov at vokse ud 
ved Friheds sunde Marv, 

du vorder nok en Kcempe prud 
» og fcester dig en Kongebrud

og lofter, klog paa eget Tarv, 
de store Foedres Arv.

Ved „Nordisk Hojtid", den 13. Januar 1860. C. Ploug.

78. (109.) Hvsr Bolgen larmer —.
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S. 29.

Hvor Bolgen larmer hojt fra So 
om Danmarks gamle Rige, 
hvor Bogen kranser Land og O, 
som Uskyld Slettens Pige, 
ddr er min elskte Fodestavn, 
dor jubler jeg mit Danmarks Navn, 
thi dor er godt at vcrre!

I  Danmark knejser intet Fjceld, 
ej gemme stolte Bjerge 
det rode Guld til Ladheds Trcel, 
ej Jern  til vceldigt Vcerge, 
men Guldet rigt paa Marken gror, 
og Jernets Kraft i Armen bor, 
uvcebnet har den Vcerge.

O straal fra Ojet uforsagt,
du Prceg af Nordens Stempel!
Et Ord, et Haandslag vcere Pagt, 
og Barmen Trostabs Tempel!
J a , Troskab! Du est Danmarks Vcern, 
du est et Skjold af hcerdet Jern, 
du est vort Dannevirke!

(Udvalgte Vers.) C. Wilster.



79. (SO.) SsnderjyLKnd.
Melodi af H. Rung: Hr. Peder kasted Runer over Spange:

F. S. 480.
Du stonne Land med Dal og Bakker fagre, 

med gronne Enge og med gyldne Agre; 
med Kioskerne, hvor Bcekken 
sig gennem Krattet snor, 
og langs med Vejen Hcekken, 
hvor Fuglestaren bor! —
Skonne Land! I  din rige Have 
Mindets Blomst gror paa Heltegrave,
Mindets Blomst!

En Kampens P ris  din Dejlighed er vorden 
en Bejler kom fra Syd og en fra Norden; 
den ene kom i Glansen 
af Rigdom og af Magt 
og bod dig Brudekransen 
og Herlighed og Pragt; 
fagre Ord talte han med Liste, 
fagre Ord mange Hjerter friste  ̂
fagre Ord!

Den anden rakte Haanden jcevnt og stille 
og havde ikke mange Ord at spilde; 
dog var der i hans Stemme 
den gamle kendte Klang, 
som ingen kan forglemme, 
der horte den engang: 
det var Sang fra din Barndoms Dage, 
Minderost om din Fryd oa Klage,
Minderost!

Thi du er vokset af hans egen Stamme, 
og du er fostret af den fcelles Amme, 
og for han lod dig fare, 
og for han dig forlod, 
for vilde han ej spare

<>



sit bedste Hjerteblod.
Ej paa Skromt fo'r hans Svcerd af Skeden; 
tunge Slag droned over Heden, 
tunge Slag!

(Udvalgte Vers.) C. Lembke (1859)..

80. (86.) Fædrelandssang.
Melodi af Carl Mortensen: F. S. 44.

Morgendug, der sagte boever 
i den lune Vind,
Blomsterduft, der langsomt svcever 
fra den gamle Lind,
Alfeleg bag Skovens Sale,
Fuglesang i Foraarsdale,
Maanens Lys bag Bolgens Stromme,, 
det er Danmarks Dromme.

Heltedaad, der aldrig glemmes 
selv i Tidens Host, 
store Sagn, der evig gemmes 
skal ved Sagas Bryst,
Hjerter, der af Troskab lue,
Mod, som Doden ej kan kue, 
ydmygt Sind i Glans og Lykke,, 
det er Danmarks Smykke.

Slige Dromme, slige Smykker, 
hvo kan glemme dem!
Vilde nogen her vel bytte 
Danmarks gamle Hjem, 
hvor i Lce bag Egens Skygger 
Skovens Fugl med Frihed bygger, 
mod det Land, hvor Sydens Slaver 
Malm af Jord opgraver?

Nej, vi vil vort Hjem ej bytte 
bort for nogen Pris,



her oi virke vil og leve
paa de Danskes Vis,
stcerke som vor Oldtids Minder,
fnid as Kraft mod Danmarks Fjender,
tro som Guld mod Drot og Rige,
dem vi aldrig svige.

C. Hauch (1861).

81. (107.) Duftende Enge.
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S. 21.

Duftende Enge og kornrige Vange, 
solverblaa Vover om skovkranste Kyst, 
gyngende Snekke og jublende Sange: 
det er vort Fædrelands Vcelde og Lyst.

T it plojer Dansken de fjerneste Bolger, 
stundom han fcerdes i fremmede Land; 
stedse dog Mindet om Danmark ham folger, 
tryller ham sodt til dets elskede Strand.

Her var det, Kcemper paa Vang og i Lunde 
vcerned om Uskyld og knusende Vold; 
knejsende Hoje, hvor Fcedrene blunde, 
vidne om Kraftens og Frihedens Old.

Hojt have Konger ved store Bedrifter,
Helte ved kcek og berommelig Fcerd,
Skjalde ved Sange, og Vise ved Skrifter, 
hcevdet vort Danriges celdgamle Vcerd.

End troner Kraften i Egenes Skygger.
Frihed end bor under Nordboens Tag, 
W tten af Koemper vor Arne betrygger, 
Retfcerd omsvoever vort Banner og Flag.

Retfcerd og Frihed vort Losen mon vcere: 
dem ikkun hylder den nordiske Mand!
Fred om vor Hytte og Skjold om vor AEre!
Himlen velsigne vor Drot og vort Land!

I .  Jetsmark.
Old: Tidsalder.



82. Du er rig —.
Melodi af Rud. Bay: F. S. 20.

Du er rig, du er dejlig, o Syd!
Som en Yppig, en ung Elskerinde 
dine Arme mig fyrigt omvinde, 
og hver Dndighed tilraaber: Nyd!
Du har alt, hvad der fcengsler min Sans 
fra dit Bryst udgaar smeltende Toner, 
trindt Naturen har oprejst sig Troner, 
og dig Kunsten har ofret sin Krans.

Du er rig — og jeg veed det: kun arm 
imod dig er min Moder derhjemme, — 
men kan derfor min Moder jeg glemme, 
der har vugget mig omt ved sin Barm? 
Er hun fattig, saa trcenger hun jo 
desto mer til vor Limhed og Varme, 
hun, som lofted os paa sine Arme 
og os fostred med moderlig Tro.

Over Havet, hvis blaanende Spejl 
hver en Skonhed gi'r dobbelt tilbage, 
mine Lcengsler til hende mig drage, 
hos min Moder jeg ser ingen Fejl. 
Hendes Sm il gor mig modig og koek, 
hendes Navn faar mit Blod til at banke 
overalt for min Sjoel, for min Tanke 
staa de kcere, de hellige Troek.

Dansk i Sindet mit Hjem jeg forlods 
dansk i Sindet jeg vender tilbage 
med en Skat for de kommende Dage 
og med usvoekket Styrke og Mod.
Lad mig vie min Kraft dig som Mand!
Lad mig haabe i Tiden at slette 
blot et Blad, som man ej vil forgette, 
i din Krans, o mit Fcedreneland!

H. P. Holst.
7



83. (58.) Ruggront Land.
Melodi af D. L. Rogert L  Joh. Hartmann: Kong Kristian 

stod ved hojen Mast: F. S. 117.
Skal atter vi til Foraar naa', 

til ruggront Land, 
da tor vi ikke gaa paa Taa, 
men vore Trcesto trcedes maa, 
og vi maa ploje, vi maa saa', 

saa frist vi kan!
Ja , ploje los med dristig Haand 
i Dybet af vor Folkeaand 
og trylle frem som Gefion 

et Land!

Et Land som vore Fordres Land, 
og dog et nyt,

hvor hoje Syners Fjcelderand 
sig lofter over hviden Sand, 
saa Modersmaalets Fossevand 

kan larme lydt!
Et Land, hvor ingen Tvedragts-Trold 
tor isne med sin Aa..de kold, 
et Land, som trodser Fjendevold, 

et nyt!

Fald ned for alle Sjceles Gud, 
fald ned for ham!

S aa  kaste vi paa Herrens Bud 
vor sidste Rug i Mulmet ud 
og glemme Storm og Vinterslud 

og Skaar og Skam.
Da skal fra Danmarks lyse Vang 
for onde Dages Tugt og Tvang 
hojt svinge sig en Takkesang 

til ham!
I  Oktober 1864. C. Richardt.



84. (59.) Staa fast!
Melodi af D. L. Rogert L  Joh. HarLmann: Kong Kristian 

stod ved hojen Mast: F. S. 117.

S taa  fast, du lille Flok, staa fast 
i Stormens Brag!

Alt kncekket er din ranke Mast, 
og Tovet sprang, og Sejlet brast: 
du slingrer under Vindens Kast 

og Bolgens Slag.
Du driver mellem Rev og Skeer, 
og ingen Ankerplads er ncer, '
og intet venligt Morgenskoer 

bebuder Dag.

S taa  fast paa overskyllet Doek 
med sikker Fod!

En trofast Haand hinanden rcek!
Lad Stads og Fjas kun bloese vcek!
Kast over Bord din Pengesoek, 

men ej dit Mod!
Husk paa, du er en Viking-Wt, 
som ej tor blive reed og troet, 
mens end tilbage er et Broet 

af Skuden god!

Og har du ingen Lods om Bord, 
som Kursen veed, 

saa grib med egen Haand dit Ror 
og styr paa Stregen ret i Nord, 
saa er du i det rette Spor 

til Havn og Rhed.
Se op, som dine Fcedre saa'!
Imellem Skyer og Taager graa 
du ser den klare Stjerne staa, 

som ej gaar ned!
Septbr. 1864. C . P lo u g .  

7*



85. (122.) Folkets Odelsret.
Melodi af A. P. Berggreen: Kong Kristian loegger 

ned sit Svoerd: F. S. 40.
Vi har et Haab, som ej er bygt 

paa hoje Tal og store Lsgne; 
paa Sandheds Grund, den simple, nogne, 
det hviler levende og trygt!
Det fodtes under Nederlaget, 
det viedes i Vaabenbraget, 
der nceredes af Danmarks Nsd.

Vi soette ej vor Tillid til 
Kanoner eller Bajonetter, 
ej heller hvad vi selv udretter, 
og hvad de store Magter vil; 
men eet vi ved, der ej kan kues, 
om end det haardt og lcenge trues, 
og det er Folkets Odelsret.

Hvem skifted Jordens Lande ud?
Har det ej noget at betyde?
Mon Voldsmcend kan ustraffet bryde 
de Grcenser, der er sat af Gud?
Er Sprogets Klang og Aandens Moerke 
ej Groensepcele vel saa stcerke 
som dem af Stene og af Jord?

Jo  vift — vort Haab er fast og trygt:
Lad Tider komme, Tider svinde, 
vi slippe det dog ingensinde, 
fordi det er paa Sandhed bygt.
Og Haabet er, at Danmarks Lande 
til Tungemaalets Skel skal stande 
som Grcense for et enigt Nord.

Mads Hansen.



86. (96.) Vort Land, vort kcere, gamle Land.
Melodi as N. P. Hillebrandt: F. S. 53.

Vort Land, vort kcere, gamle Land, 
vort lille Land i Bolgens Arme, 
med Bogelov og Klittesand, 
med Vintrens Sne og Somrens Varme, — 
end jubler glad fra Kornets Hav, 
fra Lyngens Banker Haabets Lcerke, 
end vajer hojt i Bolgens Trav 
dit frie Banner, Korsets Mcerke.

Vort Land, vort kcere, gamle Land, 
med Vikingsmilet, stont du lider, 
med Runeskrift paa Skjoldets Rand 
om AErens Glans i svundne Tider, 
vort Land, som bar os i din Favn 
og lod os die ved dit Hjerte, 
kun Gud kan stille dine Savn, 
men vi vil lindre Savnets Smerte.

Vort Land, vort kcere, gamle Land, 
end har vi Kraft til Dagens Moje, 
end vil vi strcebe, hvad vi kan, 
med hvcelvet Bryst og loftet Vje; 
end flammer Livet varmt og rigt, 
end tor vi bryde Snillets Lanse 
i Tankens Dyst, i Kunst og Digt, 
for dig, vor Moder, at bekranse.

Vort Land, vort kcere, gamle Land, 
vor Ros er din, vor Kraft, vor Evne, 
vort Liv er dit til sidste Brand, 
dit er det alt, hvad vi kan ncevne, 
og gaar dit Ry ej hojt paa Flugt, 
dog eet stal rygtes trindt om Jorden, 
at ingen elskes varmt og smukt 
som du, vor Moder, her i Norden!

Vilhelm Gregersen.



87. (104.) Haab og Minde.
Melodi af C. E. F. Weyse: Hvor Bolgen larmer hojt

fra So: F. S. 29.
Med snehvid Dragt du er os koer, 

som og naar Engen spcettes, 
vi elske dig, naar Rugen drce'r, 
naar Skoven farvemcettes; 
din dybe Muld os Noering gav, 
din Kilde kvceger Hoj og Lav
— vort Hjertes Land paa Jorden!

Men bedre end din bedste Muld 
er Folket, som dig ejer, 
det Folk, der gemmer Slcegters Guld 
i Mindets dybe Lejer, 
det Folk, der dog trods DognetsKiv 
er Styrkekilden for vort Liv
— vort Hjertes Folk paa Jorden.

Og er forbi vor Storheds-Drom,
— hvo smelter hen i Taarer?
End risler Troens Varmestrom 
igennem vore Aarer;
den Tro, at Bon og Virke kan 
slaa Frelsens Korstegn over Land 
og vcerne Folkets Eje.

I  Gamle, giv de Unge Daab 
af Mindets Helligvande!
I  Unge, styrk de Gamles Haab 
ved Modets Skrift paa Pande!
Blev end vi svoekket, dog vi har 
endnu det sunde Vingepar, 
som H a a b  og M i n d e  nceoms.

Zakarias Nielsen.



88. (247.) Danmark, vor Moder!
Melodi af B. Crusell: Sitter i hogen: F. S. 81.
Danmark, vor Moder, 

vokset af Bolger, 
venlige Blomst paa 
Havfruens Bryst!
Undrende maa selv 
Sydboens Vje 
folge din rige, 
smilende Kyst.

Danmark, vor Moder,
— venlige Norner 
sang om din Vugge:
„Evig du staa!"
Tiderne rulle,
Bolgerne rulle, 
blomstre du skal, mens 
Bolgen er blaa.

Danmark, vor Moder!
— Voldsmandens Haand skal. 
visne, saa Lit han
rorer din Fod!
Let er af Gronsvcer 
bygget din Trone; 
trodse den skal dog 
Tidernes Flod!

Fr. Barfod.

89. (250.) Midsommer-Bise.
Melodi af Lange-Muller: Tillceg 17.

Vi elsker vort Land, naar den signede Ju l
teender Stjernen iTrceet med Glans i hvertVjs, 
naar om Vaaren hver Fugl 
over Mark, under Strand 
lader Stemmen til hilsende Triller sig boje * »



vi synger din Lov over Vej, over Gade,
vi kranser dit Navn, naar vor Host er i Lade,
men den flonneste Krans
bli'r dog d i n, Sankte Hans!
den er bundet af Sommerens Hjerter saa

varme, saa glade.
Vi elsker vort Land, men ved Midsommer mest, 

naar hver Sky over Marken Velsignelser sender, 
naar af Blomster er flest, 
og naar Kvceget i Spand 
giver rigeligst Gave til flittige Hcender; 
naar ikke vi plojer og harver og tromler, 
naar Koen sin Middag i Kloveren gumler!
D a gaar Ungdom til Dans 
paa dit Bud, Sankte Hans! 
ret som Foliet og Lammet, der frit over En

gen sig tumler.
Vi elsker vort Land, og med Svoerdet i Haand 

skal hver udenvcelts Fjende beredte os kende, 
men mod Ufredens Aand 
over Mark, under Strand 
vil vi Baalet paa Fcedrenes Gravhoje teende: 
Hver By har sin Heks og hvert Sogn sine

Trolde,
dem vil vi fra Livet med Gloedesblus holde; 
vi vil Fred her til Lands,
Sankte Hans, Sankte Hans!
den kan vindes, hvor Hjerterne aldrig bli'r

tvivlende kolde!
Af „Der var engang — Holger Drachmann (1895).

90. Jeg elfler de grsnne Lunde.
Melodi as A. Moller: F. S. 34. 

Jeg elsker de gronne Lunde 
med Tonernes vuggende Fald,



jeg elsker de blanke Sunde 
med Sejlernes Tusindtal.

Jeg elsker hver Dal, hver Banke, 
med Kornets bolgende Flugt, 
hvor flittige Hcender sanke 
af Arbejdets gyldne Frugt.

Jeg elsker de brede Sletter 
i Sollysets Sommerpragt, 
i Vinterens Stjernenoetter, 
bag Snetceppets Juledragt.

Mig fryder din Ros, din Wre, 
mig knuger din Sorg, dit Savn.
Hver Glans, hver Plet vil jeg boere, 
som falder paa Danmarks Navn.

Thi du er mig Fader og Moder
— saa synges fra Strand til Strand — 
langt mer end Soster og Broder, 
thi du er m i t  F c e d r e l a n d .

Forstummed hver Rost i Skoven, 
og falmed hver gylden Frugt, 
faldt Nat over Mark og Voven, 
jeg fandt det dog lige smukt.

Om alle de Dromme bristed, 
du har fra din Ungdom dromt; 
om Troengsel og Nod du fristed, 
jeg elsker dig dobbelt omt.

Men end er der Sang i Skoven, 
hojt bolger det rode Flag; 
end er der en Gud foroven,
der raader for Danmarks Sag.

Johannes Helms-



91. Fædrelandssang.
Melodi af C. F. E. Horneman: Tillcrg 18.

Vort Hjem, du danfle Jord, 
hvor Bondebrodet trofast gror; 

du digre Muld, 
saa evnefuld, 
saa Yppig til at yde!

Det kimer i din Agers Korn,
Konkylje-Horn 
om dine Kyster lyde. —

Vi bcerer dig i Lyst og Nod;
vi oerer dig i Liv og Dod;
vi kommer, naar du kalder, og knceler i dit

Skod!

Vort Hjem, du danske Jord, 
hvor Lunets lyse Sonner bor; 

dugsvangre Dal 
med stridig Ahl 
og hvide Klitters Vde!

Det dufter i dit Tungemaal: 
en Blomsterskaal 
af Rug og Klsver rode!

Vi savner dig i Angst og Fryd;
vi savner dig i Nord og Syd;
vi harmes, naar vi horer din stumme Klagelyd!

Vort Hjem, du danske Jord,
der haabsom gron af Havet gror; 

gavmilde Muld, 
med Mindeguld, 
der klinger under Ploven!

Din Himmel hvoelver hojt sit Tag, 
i blode Drag
langs Fjorden blaaner Skoven. —

Vi vcerger dig i Armods Kaar,



vi svcerger dig, ihvor vi gaar,
at trcenges — hvis du trues — til Vcern

omkring din Vaar!
L. C. Nielsen (1906).

Af „Kantate ved Universitetets Mindefest 
over Christian IX ."

92. Hvor er der et Land som Danmark.
Melodi af Pedersen Dybdal.

Hvor er der et Land som Danmark, 
hvor alting runder sig blodt, 
hvor Wblet og Barnets Kinder 
med Rosen kappes i rodt?
Hvor er der saa gyldne Agre, 
slig jublende Lcerkesang?
Hvor ejer vel Elskovs Tale 
en blodere Hjerteklang?

Hvor er der et Land som Danmark, 
hvor alt er saa jcevnt og mildt, 
hvor ingen trodsige Fjoelde 
sig raarner mod Himlen vildt?
Hvor staar saa prcegtige Boge 
som ned til den blanke Fjord?
Og kender du rigere Skovbund, 
end hvor Skovmarkerne gror?

Hvor er der et Land som Danmark 
med slig en Helligdagssred, 
hvor hele Naturen synes 
at hviske om Koerlighed?
Hvor Kvinden ikke os blcender 
med glsdende Skonhedspragt, 
men staar med Kcermindens Ånde 
ved Barndomsmindernes Vagt.



Hvor er der et Land som Danmark, 
hvor bor man saa lunt og trygt? 
og hvor har Saga sig storre 
og stoltere Hojsal bygt?
Hvor vajer en renere Flagdug 
med storre Minder i Gem?
Kun faa er de hoje Borge, 
men mange de lyse Hjem!

Hvor er der et Land som Danmark, 
hvo har vel haardere lidt?
Men gennem Slaget har Folket 
til videre Syn sig stridt!
Jeg synger af hele mit Hjerte, 
flont vidt jeg i Verden fo'r:
Hvor er der et Land som Danmarks, 
min egen velsignede M o'r!

Adam Dan.

93. (84.) Jylland.
Melodi af P. Heise: F. S . b8.

Jylland mellem tvende Have 
som en Runestav er lagt, 
Runerne er Koempegrave 
inde midt i Skovens Pragt 
og paa Heden alvorsstor, 
her, hvor Arknens Luftsyn bor.

Jylland! Du er Hovedlandet, 
Hojland med Skov-Ensomhed. 
Vildt i Vest med Klittag Sandet 
lofter sig i Bjerges Sted. 
Dsterso og Nordhavs Vand 
favnes over Skagens Sand.



Heden, ja, man tror det noeppe, 
men kom selv, bese det lidt! 
Lyngen er et pragtfuldt Toeppe, 
Blomster myldre milevidt. 
Skynd dig, kom! om fsje Aar 
Heden som en Kornmark staar.

Jylland mellem tvende Have 
som en Runesten er lagt,
Fortid moele dine Grave,
Fremtid folder ud din Magt,
Havet af sit fulde Bryst 
synger hojt om Jyllands Kyst.

(Udvalgte Vers.) H. C. Andersen.

94. (251.) I  Arilds Tid.
Mel. af F. A. Reissiger: Se hist ved Vstresaltets Vove: Tilloeg 19.

I  Arilds Tid, da end begravet 
i dunkle Taager Sjoelland laa, 
sig Jylland lsfted op af Havet, 
en Vugge grsn med Gcenger blaa, 
fra Havet ind i stcerke Strsmme 
til Slcegten Kraft og Sundhed drog, 
og Barnets lyse Vuggedrsmme 
stod snart som Daad i Mindets Bog.

Vort blsde Sprog paa Jydens Tunge 
faar Kraft som Vesterhavets Klang, 
og dog er det saa ssdt at sjunge 
som Spentrup-Proestens Vemodssang.
Det lsd med Vcegt i mandig Tale, 
det lsd i Enfold uden Bram, 
som hist fra Viborg Stcendersale 
og her fra Skamlingsbankens Kam.

End taler Skamlingsbankens S tstte 
om Kampens aldrig endte Tid,



om hvad vi led, og hvor vi blodte, 
og om vort bedste Vcern i Strid.
En Grcensevagt, som ikke segner 
og giver sejgt sin Post til P ris.
En Kcempeslcegt, som ALtten regner 
sra Ebbesen paa Norreris.

P. Hansen.

95. (278b.) Lyngens brune Land.
Melodi as Poul Enemark: F. S. S9.

Min Fsdestavn er Lyngens brune Land,
Min Barndomssol har smilt paa morke Hede, 
min speede Fod har traadt det gule Sand, 
bag sorte Hose bor min Nngdomsgloede.

Sksn er sor mig den blomsterlsse Vang,
min brune Hede er en Edens Have; —
der hvile ogsaa mine Ben en Gang
blandt mine Fcedres lyngbegro'de Grave.

St. St. Blicher.

96. (253.) Den jydske Hede. 
Melodi as P. Heise: F. S. 483.

Gold er den Jord, som Lyngen boer', 
Guldhost ikke der vanker; 
ingen Steds trives man dog som her 
mellem de brune Banker.
Manden er Drot i sin egen Bo, 
Karlen er rap, og Pigen er tro, 
Svcerdet maa ruste i Skeden; 
ude og inde bor Frihed og Ro 

paa Heden.
Dejlige Blomster, rode og blaa, 

gror i Lyngen den brune; 
yndige Kvinder i hver en Vraa 
fcerdes med Liv og Lune.



Syngende pusler den travle Viv, 
blank er Fad, Tallerken og Kniv,
Hjemmet hun gor til et Eden; 
sodt er med hende det ensomme Liv 

paa Heden.

Lyngen den lave paa Hojens Rand 
giver det blodeste Leje;
Gcestsrihed moder den Vandringsmand 
langs med de trange Veje.
Aldrig han sporges om hvem eller hvad,, 
Bordet venter med LI og med Mad,
Huset ham venter med Freden; 
mild er Vcertinden, og Vcerten er glad 

paa Heden.
C. Hostrup (1851).

97. Jylland.
Melodi af M. St. Tilloeg 20.

Der dukker af Disen min Fcedrenejord 
med Aaser og Agre og Eng; 
med Ryggen mod Syd og med Taaen mod

Nord,
den redte bag Sander sin Seng; 
dog ej for at sove Retfærdiges Sovn, 
thi sjcelden er Landet i Ro, 

men Stormene gaar, 
og Brcendingen slaar 

paa Kysten med djcerveste Kno.

Det lufter i Lyng, og det ringler i Rug, 
det sprager i Agrenes S traa; 
hojt Skyerne drejer den dampspcrndte Bug 
og skygger en Stund for det Blaa.
Vildt Bierne torner om Husmandens Gavl 
mod Kuben bag Gronkaal og Log.



I  Udflyttergaard 
mod Porthjaldet slaar 

et Ekko af rimmende Sg. —
Hvad var vel i Verden det fattige Liv 

med alt dets fortoerende Tant, 
om ikke en Plet med en D al og lidt Siv 
vort Hjerte i Skcelvinger bandt! 
om ikke vi drog fra det yderste Hav 
for bojet og rynket at staa 

og hore de Kluk, 
de Mindernes Suk

fra Boekken, vi kyssed som fmaa!
(Udv. Vers) Jeppe Aakjcer (1905).

98. (279.) Jyden.
Melodi as H. Cpr. Simonsen: F. S. 57.

Jyden han oe stoerk aa sej, 
modde baad i Noj aa Ncej; 
go'r ed op, aa go'r ed nier, 
aaller do faatawt ham sier.

Fost noe doer oe No' po Fa 'r, 
kommer Jyden ud aa D ar; 
men han go'r et ind igjen, 
fa' de Uhn han haa' gjent hen.

Loe vos aalti blyw ved de!
F aa 'r sin Baa'n ka kjennes ve!
So'en ett Sind da hcer i No'r 
haall sce ve, te aalt faago'r!

 ̂  ̂ ' Kl Kl Rlicker.

99. For Danmarks frie Flag.
Melodi af E. Horneman: Dengang jeg drog af Sted: F. S . 514.

I  Sommersol og Bloest, 
i Vinter af Nordvest,
med Hav og Himmel favnes det Land, vi

lider bedst.



Lad Bygerne kun slaa, 
lad Havet bruse paa,
her er saa frist at aande og saa frydeligt at gaa. 
Af disse joevne Marker og denne stolte So 
har Dansken lcert i tusind Aar at leve og at do. 

F ra  Hammer-Oddens Fjceld 
til Revlens hvide Sand:
Vort Folk, vort F  cedre land!

Det Sprog, der vokser her 
i Kamp med Vind og Vejr, 
det lofter som en Bolge, 
det bider som et Svcerd.
Af Tcenker og af Skjald
gjort smidigt i sit Fald,
det magter nok at ramme og at rejse, hvad

det stal.
Det hvisker over Vuggen med Barnets lille

Navn
og gynger Folkets Fortid og dets Fremtid i

sin Favn.
Thi alle Sloegters Blod 
er udgydt i dets Skaal:
Vort Sprog, vort Modersmaal!

Se, Skrankerne fra for, 
de faldt som visne Ror, 
og Forster moder Lcegmand i Livets aabne Dor, 
Hvem stelner fin og grov 
i Fædrelandets Hov?
Hver Husmand oger Folkets Arv som Gefion

med sin Plov.
Og Poelene paa Grcensen, de staar, men stand

ser ej,
det nye Danmark naa'r saa langt vor Livs

kraft bryder Vej,
8



saa langt som Kol og Hjul 
naa'r ud i Fremsyns Spor — 
helt rundt den rige Jord!

(Udvalgte Vers.) Valdemar Rordam.

1V0. (254.) Fans.
Melodi af Henriette Nielsen: F. S. 451.

Fans! ak Fano! ej hvor du er skon!
Hvid er din Strandbred, din Bolge saa gron! 
Hvor er de Bakker, og hvor er de Skeer, 
hvor er det Flyvesand hvid're end her?

Se vi til Fuglen, som rejste hvert Aar, 
kom dog tilbage hver evigste Vaar, 
mon den det gjorde, om ikke dens Lyst 
trak den dog helst til vor sandede Kyst?

Fano! ak Fano! ej hvor er du skon!
Hvid er din Strandbred, din Bolge saa gron! 
Hjemstavn! ak Hjemstavn! ja sikkert jeg tror,
du er det fagreste Land paa vor Jord!

Af „Slagtningene". Henriette Nielsen.

101. (258.) Sundeved.
Melodi af C. E. F. Weyse: Der er et Land, dets Sted: F. S. 16.

Der er et Land, af Herren rigt begavet, 
med Frugtbarhed og alskens Unde smykt; 
med Velbehag det spejler sig i Havet, 
som af sin egen Dndighed henrykt.
Se Dal og Bakke, gronne Hegn og Agre 
med tunge Aks frembugnende i Host!
Se Byer og Kirker, spredt i Grupper fagre, 
bag Troeer og Buste lege Skjul med Lyst.

I  Syden rejse sig Broager Taarne 
og skue vide over Land og Hav, 
mens Saga taler om de tvillingbaarne, 
de fromme Moer, som dem til Kirken gav.
I  Nst og Vester til hinanden vinke



fortrolig Dybbolbjerg og Nybolnor, 
mens Sottrup Kirketaarn i Sky mon blinke, 
og rundt omkring Velsignelserne gror.

S aa  denne Plet Naturen yndig klceder, 
ja Sundeved, Gud Herren signe dig!
Som Liljer gro, gid ogsaa Samlivs Glceder 
lig Vaarens Knopper frisk udfolde sig.
Held Brodre I ,  som der mon bo og bygge, 
Gud, tag os alle i din Varetcegt!
Gid Tro og Haab, gid Fortids hjemlig Lykke 
maa slynge sig omkring den unge Slcegt! 

(U d v a lg te  V e r s .)  K. K arstensen .

1»2. (259.) Als.
Melodi af Rud. Bay: Vift stolt paa Kodans Bolge: F. S. 50.

M e lo d i as M o r te n  Eskesen: T illceg  21 .
Af Osterhavets Vove 

en O sig hoever skont, 
bekranset stolt med Skove, 
bevokset mildt med Gront.
S aa  sagte Bolgen gynger 
og luller den i Ro, 
og raske Borneklynger 
ved Stranden lege fro.

Den O er som en Have: 
hver Kornmark er et Bed, 
de Bonder flittigt grave 
og lcegge Kornet ned.
Og om den Have lukker 
et Hegn af Noddetrce, — 
der Drengen gaar og plukker 
sig Lommen fuld i Lce.

Lovtcette Linde brede 
sig over Bondens Tag;



her Svalen har sin Rede 
og kvidrer Nat og Dag.
Og mellem Troeets Grene 
der titter ALbler ud, 
rodmussede og pcene — 
som Bondens unge Brud.

Det er saa sodt at dromme 
i denne Haves Skod, 
hvor lune Vinde stromme, 
hvor Rosen dufter rod. — 
Smaafugle bor i Skoven, 
Smaablomster staar i Eng, 
Velsignelse bag Ploven; 
og rafl er Mo og Dreng.

Den O jeg kan ej glemme, 
jeg stedse fluer den; 
thi dor, der har jeg hjemme, 
did gaar min Loengsel hen. 
Jeg elsker den saa saare; 
var Verden mig tilfals, 
og frit jeg maatte kaare, 
jeg valgte mig et A l s .

Karstensen.

1V3. (273.) I  Sonderjylland —.
Melodi af Morten Eskesen: Tilloeg 21.

I  Sønderjylland, der er oe fojt, 
der hoer ce hjemm', 

der gik min Vugg' i e Kaklonskrog 
a en Trerum',

der sad min Mor ve' moe og sang, 
og swer e Vuag' et Uro Hong 
ve' e Lowt i en Kramp' o dinglet.



Der red ce a min F ar sit Knoe 
frem o' tebag',

o' ce kund vis, hvo stor ce var 
o' klapp' en Kag'.

W  krvwld omkring, te ce kund sta, 
o' stvj salceng, te' ce kund ga 
omkring o' fald i e Dvrnsk.

I  Oldfars S tol min Oldmor sad, 
o' hun fortold

moe manne Ting, som ce skuld hows 
o' vel behold',

om Holger Danstes Styrk' o' Magt 
o' om Kong Volmers vilde Jagt, 
om Underjors, Wll'folk o' Nisser.

De var Vand a min M M ', men sa var'
'et intens loeng',

for ce fik en Fistel o' skuld i Skol' 
me' di anner Dreng'.

Tysk stuld ce lojs; mn lidt oe Icer', 
nej hjemm', der var 'et moje bcer', 
der sang oe Oldmors Visser.

No er ce gywt o' sirrer sjel' 
her ve e' Vugg',

lill' Jens er i 'en, o' han gcer no 
i sin tiend, Ug'.

Gud ved, ven han vejs' te engang, 
om han skal syng ,som oe no sang, 
ander syng e Tyskeres Visser.

Karsten Thomsen.



184. (257.)
Melodi as Morten Estesen: Tilloeg 22.

Skal Sonderjylland stilles?
Karsten Thomsen.

Teksten er af Landsretten i Flensborg under 18. 
December 1905 erkloeret sor ophidsende og tor derfor i 
Henhold til Politiforordningen af 28. August 1866 ikke 
udbredes i Slesvig. Denne Dom er under 5. M arts 
1906 bleven stadfæstet af Kammerretten i Berlin.



105. (255.)
Melodi af Th. Thaulow: F. S. 73.

Slesvig, vort elstede, omstridte Land!
Th. Thaulow.

Teksten er af Landsretten i Flensborg under 18. 
December 1905 erkloeret for ophidsende og tor derfor i 
Henhold til Politiforordningen as 28. August 1866 ikke 
udbredes i Slesvig. Denne Dom er under 5. M arts 
1906 bleven stadfoestet af Kammerretten i Berlin.



105 a. Sang om Slesvig.
Mel.: Danmark, dejligst Vang og Vcenge.

Slesvig med de fagre Egne, 
du min Fodestavn,
Danmark freder alle Vegne 
om dit dyre Navn.
Dn er rig paa Mindesteder, 
ej forgoeves her man leder:
Grave vidner, Stene taler, 
Kampens Gru de maler.

Slesvig, ved din ostre Side . 
modes Skov og Strand, 
Kirkespirene de hvide 
lyser over Land.
Als og Sundeved er begge 
Perler i en herlig Rakke;
Folket her er tro som Guldet —  
Blod har vadet Muldet.

Slesvig, hist ved Vesterhavet 
Bolgen fraader vildt; 
her blev diget, her blev gravet, 
dammet op saa snildt.
Vi dig voerne vil og bode, 
her er Kroefter, Liv og Grode —  
Vestens Sejghed, Listens Snille —  
intet kan dem stille!

Slesvig, Kongeaaens Vande 
oetter Skel i Nord; 

langs med dine storme Strande 
Savn og Loengsel bor;
Kampen staar fra Arilds Tider, 
Sloegter dor, og Slagter lider —



Danmarks Aand er Slcegters Eje, 
Modersmaal faar Pleje.

Slesvig, ved dit Danevirke 
Thyres Navn har Voegt;
Ansgar bygged her sin Kirke, 
kristnede vor Sloegt;
Oldtids herlige Bedrifter 
tolkes gennem Runeskrifter — 
Slesvig, Slesvig, dine Minder 
ej sin Lige finder!

Christine Plov.

106. (256.) Vi hilse dig.
Melodi nf F. Pacius: VLrt land, vArt tand: F. S. 115.

Bi hilse dig, vort gamle Land, 
vort Hjem ved Hav og Fjord, 
din hvide Klit, din friste Strand, 
hver ensom Dal med Lyng og Gran, 
din lyse Vang, hvor Kornet gror, 
og Bogen staar i Flor!

Vi elske vore Foedres W t, 
som for din Frihed stred, 
dens aabne, djcerve Tankescet, 
dens varme Hu for Lov og Ret, 
dens ranke Mod, naar Saaret sved, 
og Lykkens Sol gik ned.

Vi elste Sproget, som det lod 
fra F ar's  og Moders Mund, 
saa mildt og dog saa rigt paa Glod 
om Loerkens Sang i Morgenrod, 
aa blodt i Vuggenyn til Blund, 

saa stot i Stridens Stund.
(Udvalgte Vers.) Vilh. Gregersen.



1V7. (252.) Elsk dit Land!
Melodi: Stroek din Fod: Tilloeg 2

Elsk dit Land!
Dannekvinde, Dannemand, 
elst det, mens du er i Live! — 
bedste Ord du det kan give:
Dansk jeg er, jeg var, vil blive 
indtil Gravens skumle Rand!

Elsk dit Sprog!
Nyn det for din lille Pog!
Kvinde, leer ham det at stave; — 
det er Livets bedste Gave;
Dronningrosen fra den Have, 
hvori Feedres Hjerter slog!

Elsk dit Flag!
svm en Perle i din Sag.
Vajer ej det paa din Bane, — 
i dit Hjem dog Korsets Fane 
vmre lad den Morgenhane, 
som bebuder Lys og Dag!

L. Krog.

108. Her ligger Vort Land.
Melodi: Vi elske vort Land.

Her ligger vort Land 
i sit Midsommerstrud

mellem levende Hegn og de lovlyse Lunde. 
Over Markerne ud, 

over Eng og langs Strand 
lyder jublende Toner fra Sangfuglemunde.
Og Sollyset leger i Murenes Klynger, 
og Boekken sit Solv gennem Engene slynger. 

Men det Land det er mit, 
og det Land det er dit.

Lad det fylde med Jubel vort Bryst, naar dets
Lovsang vi synger.



Her ligger vort Land, 
og fra Tidernes Gry

vore Fcedre har dyrket den bolgende Slette.
I  hver Vraa, i hver By, 

i hver Kobing langs Strand
kan for Slcegternes Virken en Bauta vi foette.
Hver Gaard har sit Sagn, og hver Hoj har sit

Minde,
hver Slcegt kan fin Jslcet i Sagaen tvinde.

Og i Markernes Muld 
sindes Oldtidens Guld.

Men vi selv skal forfoge til Fortiden Fremtid
at binde.

Her ligger vort Land 
med det sondrede Led,

med en Groense, der Jord, men ej Aander kan skille, 
hvor der strides for Fred, 

hvor hver fribaaren Mand 
for sit Sprog og sit Flag vil paa Forpost sig stille. 
Vi onsker ej Ufredens Time at mode, 
ved fredelig Fcerd vil paa Vunden vi bode.

Men i Ungdommens Sind 
vil vi prente det ind,

at et Folk, der har Tro paa sig felv, bliver al
drig lagt ode.

Her ligger vort Land, 
hvor vi leged som Smaa, 

g vor Moder har nynnet sin Sang ved vor Vugge.
— Om det fojer sig saa, 

at paa fremmede Strand 
i skal ove vor Gerning og Ojnene lukke, 
j glemmer vi Landet med kuplede Boge, 
or Tanke til bjemliae Kyster vil soae.



I  vort Fædrelands Navn 
vil vi ove vort Gavn,

med hver Evne, vi fik, vil dets Glans og dets
Hceder vi oge.

A. I .  Gejlaqcr.

109. Danmarks Kort.
Melodi as N. K. Madsen-Stensgaard: Tillceg 24.
Venner, ser paa Danmarks Kort; 

ser, saa I  det aldrig glemmer! 
til hver Plet har faaet Stemmer; 
thi det Fcedreland er vort!
M aalt med Verden er det lille, 
derfor ingen Plet at spilde!
M aalt med Hjertet er det stort — 
der er Danmarks Saga gjort!

Disse Ner, store, smaa, 
dette Fastland, disse Vige, 
disse Kyster, krumme lige, 
som dit Nje hviler paa — 
disse Skove, Bakker, Heder, 
de har vceret Voksesteder 
gennem Vinter, gennem Vaar, 
for vort Folk i tusind Aar.

Danmark mellem Hav og Hav 
har ej stcerke Fjceldes Vcerge; 
faa og smaa er vore Bjerge;
Klint og Klit er flor og lav.
Men des lcenger kan vi skue 
over Markens Lcerketue, 
folge desto mere frit 
Fugle-Sving og Sole-Ridt!

Venner, ser paa Danmarks Kort, 
ser, saa aldrig I  det glemmer!



til hver Plet har faaet Stemmer, 
klingende snart blodt, snart haardt! 
til I  ender med at bede:
Skcerme Gud vor gamle Rede — 
skoenke os et Danmarks Kort, 
hvor alt Dansk igen er vort!

Udvalgte Vers af „Vort Land". Chr. Richardt (1889).

118. (297b.) Det danste Folk i Amerika.
Melodi af L. M. Lindeman: Jeg ksrer frem gennem

Straalefryd: Tillceg 25.
S a a  langt, saa langt roekker Tanken frem, 

til gamle Mor og mit Barndomshjem!
Jeg ser de Enge ved Soens Bred 
og Bogeskoven paa Klinten med, 
og Hjertet svulmer og Njet blinker, — 
i Stolen sidder du jo og vinker!
Jeg sender, Moder, min Hilsen frem.
Den gcelder dig og mit Barndomshjem!

O, jeg gad lege endnu en Gang, 
hvor mellem Blomster som Barn jeg sprang! 
O, jeg gad sidde, hvor tit jeg sad, 
i Skovens Skygge, bag Busk og Blad!
Dg jeg gad vandre ved Soen ene 
og samle Skaller og Perlestene!

O, jeg gad kysse dig paa din Mund 
og sidde hos dig en Aftenstund, 
naar Soen sagte mod Klinten slaar, 
og Sommertaagen paa Engen staar, 
og Froer kvcekke i Mosekceret, 
men Kirken lyser i Stjerneskæret!

Imellem os er det dybe Hav, 
men over Dybet dog Bro os gav 
den Gud, som styrer hver Stjernes Vej, 
men mindste Skabnings og glemmer ej;



og over Broen de fremad skride, 
de stille Bsnner ved Mindets Side.

Naar Hjertet oengstes for Tidens Kaar, 
og Sukket stiger for svundne Vaar, 
men Stormen fuser og truer barst, 
jeg vorder atter saa sjoelekarst, 
hver Gang jeg hen over Broen troeder 
og moder Mindet i Barnekloeder.

Fuld tit jeg vandrer ad kendte Vej, 
den Lides aldrig, den glemmes ej!
Og naar jeg sidder i Bornelag, 
i Skumringstiden om Vinterdag, 
da drysser Mindet sit Guld i Stuen 
til Barnejubel i Arneluen.

Gud signe dig i din Aftenstund!
Jeg trykker Kys paa din gamle Mund!
Jeg lofter op mine koere Smaa,
at de maa stsnne og ret forstaa,
de fjernt bag Havet, i Danmark, have
en Bedstemoder, vor Herres Gave.
Vi sender alle vor Hilsen frem,
den acelder dig og det koere Hjem!

2  Adam Dan.

111. (119.) F-xlles Haab og Minder.
(Til Ssnderjylland.)

Melodi af C. E. F. Weyse: Der er et Land, dets Sted: F. S. 16.
Vi voksed op i soelles Haab og Minder, 

de samme Skove gav vor Barndom Ly, 
den samme Sok har brunet vore Kinder, 
bag samme Banker saa' vi Dagen fly, 
og om end Fællesskabets Stemme sover, 
den slumrer dog i selve Sprogets Ord, 
der hvcelver samme Tanke-Himmel over 
den Slettemark, hvor Landets Sonner bor.



Et Vinterland er vore Drammes Amme, 
vort Vuggeklcede Sneens hvide Spind, 
den Dram, vi alle dramme, er den samme, 
en Dram om Sommer slumrer i vort Sind. 
Naar Lavfaldsstormen radner Skovens Blade, 
er Somrens Skanhed i sin Afsked starst, 
og just bag Sneens tunge Barrikade 
den gyldne Sol blev al vor Lcengsels Tarst.

Et Sommerland du blev i vore Dramme, 
en Skanhedshave i vor Fantasi.
En Sagnets O midt i de dybe Stramme, 
hvor Vaarens Fugletrcek gaar farst forbi.
Og som i Frastand dine Kyster blaane 
for den, der paa de lange Rejser gaar, 
saadan engang for trcette Mcend, der graane, 
i svundne Somres Farveglad du staar.

Og er dit Hyttehjem end blevet ringe, 
har Stormandsjagt din Haves Bede traadt, 
dog om din Rude Fuglestemmer klinge, 
og bag dit Gcerde ruller Havet blaat.
Og kan du ikke dine Sanner klcede 
i Flajl og Silke, som du gerne vil, 
saa er dit Sm il dog deres Hjerters Glcede, 
og ved din Arnekrog de hare til.

Lad andre sage Guldets rige Lejer 
og Lykkens Blomst paa mere Yppig Jord, 
det Guld, som paa vor Fremtids Voegtskaal vejer, 
engang af denne magre Grund det gror.
Her har vort Haab i Lyngen bygt sin Rede, 
og var vor Himmel truende som den, 
herfra det dog engang stal Vingen brede 
i dristig Flugt mod Verdenshavet hen.

Alfred Jpsen.



112. (72 a.) Den danske Bonde.
Melodi ved Fru I .  L. Heiberg: Paa Soen, naar den skum

mer vred: F. S. 435.

Den danske Bonde sad engang 
som Herre paa sit Eje; 
selvgiven Lov han lod, men Tvang 
han ej sin Hals lod neje; 
han vcergede som Koempe bold 
sit Land og egen Bo mod Vold 
og lastede den Drot paa Skjold, 
som Riget skulde raade.

D a kom en Tid, hvor Fogdens Pisk 
hans Ryg i Furer Plojed; 
da S u lt og Nod sad ved hans Disk, 
og Trcellesind ham bojed; 
da han sled Dagen hen i Wgt, 
og Slovhed letted Nagets Voegt: 
det sidste Skud af denne Sloegt 
var dem, der lob fra Koge.

Thi sildig bredte Kundskabs Dag 
sig over Nordens Lande:
Da lysned det bag Bondens Tag, 
da klaredes hans Pande; 
da retted han sin Ryg igen 
og kasted rustne Loenker hen 
og tog sinPlads blandtDannemoend, 
som flokkedes paa Thinge.

Den danske Bonde sidder nu 
i Folkets Raad med W re; 
med Skulder stoerk og trofast Hu 
han skal vor Frihed boere!
Han har ej svigtet, da det kneb:
Ved Frederits og Jsted skrev



han selv med Blod sit Adelsbrev, 
og hoedret skal han vcere!

19. M arts 1853. C. Ploug.

113. (73 g..) Frem, Bondemand, frem!
Melodi af F. L. LE. Kunzen: „Og husker du ikke den lystige

Tid": F. S. 397.
Hel tungt han efter sig Foden drog, 

som for var saa rap; 
host Loerken over hans Hoved slog, 

men han horte den knap.
Hans Sans var dummet, hans Kraft som dod, 

hans Daad forloengst gaa't i Glem, 
han angst fo'r sammen, dengang det lod:

„Frem, Bondemand, frem!"
Men snart han folte, der veg et Tryk 

fra Sjoel som fra Krop,
Han rettede langsomt sin brede Ryg 

og slog Vjnene op.
Paa Thinge hans Rost, i Kamp hans Svcerd 

har lydt, saa det havde Klem, 
men end det kalder dog fjern og noer:

„Frem, Bondemand, frem!"
J a , scenker end du dit Blik mod Jord, 

endskont du er fri,
og bcerer endnu du af Loenken Spor, 

du for smedet var i, 
og lyster det ej dig at stande som Voern 

for Frihed og Fcedrehjem, 
er ikke dit Mod som din Arm af Jern :

„Frem, Bondemand, frem!"
J a ,  frem! Thi Maalet du ikke har naa't 

med Sulet paa Bord;
fra Frimands Ret og til Stormands Daad, 

saa gaar Vejen i Nord.



J a  frem til Hjoelp i den trange Tid 
med Skatten, du har i Gem, 

med Folkets slumrende Kraft og Vid —  
frem, Bondemand, frem!

Din Moder sidder nu gammel og troet, 
men frejdig i Hu,

sin Alderdoms Trost og sin tabte Ret 
i dig venter hun nu.

Din Moders Hus er blevet et Skur, 
derinde Trcekken er slem, 

det goelder at rejse den sjunkne M ur — 
frem, Bondemand, frem!
" ' 0t e-mUi-iit, l1866t.

114. (70.) For Kundskab.
Melodi as Rud. Bay: Vist stolt paa Kodans Bolge: F. S. bv.

Den Bonde, som vil lede 
sin Avling med Forstand, 
vil Jorden vel berede 
med Plov og Harvetand; 
men Hjertet og dets Tanker 
stal det da ligge brak?
Det kunde boere Ranker!
Det boerer knap en Stak.

Nej, ikke tor vi nojes 
med Pogens Pegepind, 
men flittig maa der plojes 
og saa's i villigt Sind; 
og Furen den maa trcekkes 
i Sandheds lige Spor, 
og Soeden, der stal loegges, 
er Kundskabs friste Ord.

Ja , Luft fra Sagatide 
stal fylde vore Sejl,



mens vi mod Fremtid glide 
ad Fortids stille Spejl, 
med Folkesangens Kerne 
til sundt og dagligt Brod, 
med Julenattens Stjerne 
til Lys i Liv og Dod.

Da stal med Aks og Lilje 
alt Godt af Hjertet gro, 
en danst og kraftig Vilje 
hos Koerlighed og Tro!
Og naar det for os alle 
er blevet morgenlyst, 
stal vaagne Svende falde 
til vaagne Brodres Bryst.

Bed Indvielsen af en Folkehøjskole. C. Richardt (Jan. 1867).

115. (272 d.) Frem, Bsnder!
Melodi af Rud. Bay: Vift stolt paa Kodans Bolge: F. S. 50.

Frem, Bonder, frem paa Valen! 
det lod ved Stiklestad, 
saa derom hojt klang Talen 
Aarhundreder i Rad.
Og gik de end i Blinde 
mod Helgendrot med Harm, 
fik Kcemper dog at finde, 
at Marv har Bondens Arm.

Frem, Bonder, frem bag Ploven!
Hust paa: det dode Muld, 
som spotter Dum og Doven, 
belonner Flid med Guld.
S aa  lyder Nutidslosen:
J a , men stal Bonden op,

Ved Stiklestad foeldede norske Bonder i Aaret 1030 
Kong Olav (den Hellige).



paa Dor maa jages Dosen 
fra Hjerte, Aand og Krop.

Frem, Bonder, frem i Skolen, 
hvor Lyset skimler klart! 
Hvad nytter dem vel Solen, 
der fover aabenbart ?
Lad Modersmaalet klinge 
om, hvad vi ret har kcert, 
da rygtes det paa Thinge, 
at vi til Gavns fik loert.

116. (270 a.) Plovmandens Sang.
Melodi af Joseph Glceser: Tilloeg 26.

Hyp, min Hest, lad Ploven gaa, 
ploje ned hvert Stubbestraa, 
lokke frem den slugne Larve,
— dem kan Spurv ogKrage arve— , 
rydde op det onde Kuld, 
skorne godt den haarde Muld.

Denne Mark jeg har saa koer, 
den er Bogeskoven noer, 
den har Stork, og den har Loerke, 
den har Danmarks Modermoerke; 
mod en gammel Kcempegrav 
Vinden stryger ind fra Hav.

Udvalgte Vers. ^hr. Richardt.

117. (74 ->.s Bondens Sang.
Egen Melodi: F. S. l36.

Jeg er en simpel Bondemand 
og joevn og ligefrem, 
dog elsker jeg min ringe Stand, 
thi i mit lille Hjem 
der vokse Blomster milde



med Farve og med Duft, 
urin er den klare Kilde 
og min den friske Luft.

Jeg fodtes op ved Fuglesang, 
af den jeg lcerte lidt; 
jeg synger, naar jeg foler Trang 
at flyve let og frit; 
jeg synger bag ved Ploven 
og under Leers Klang, 
og Bakkerne og Skoven 
gi'r Genlyd af min Sang.

Og naar jeg er af Arbejd troet, 
og Dagen er forbi, 
min Aand er frist, mit Sind er let, 
og jeg er glad og fri; 
og jeg vil ikke bytte 
med nogen Mand paa Jord, 
og jeg vil aldrig flytte 
fra denne Plet i Nord.

Og hviler jeg en foje Stund 
og tager Pen og Bog, 
da kcemper jeg paa Aandens Grund 
for Fcedreland og Sprog; 
men gcelder det at stride 
for Frihed, Liv og Fred, 
jeg loegger alt til Side 
og gaar i Kampen med.

Mads Hansen (1867).

(118. 74 d.)
Melodi: Jeg er en simpel Bondemand: F. S. 136.

Jeg er en simpel Bondemand, 
ej Ven af mange Ord,



jeg elsker mine Fccdres Land 
og dyrker Fcedres Jord.
Er Jorden end kun ringe 
og Hosten ikke stor, 
stal intet bort mig bringe 
fra denne Plet i Nord.

Mig sagdes tit i Ungdoms Tid:
Voelg dig en anden Stand; 
der venter dig kun Slceb og Slid, 
naar dn bli'r Bondemand.
Men er det da et Onde, 
om Kraften proves maa?
Nej, deri hver en Bonde 
sin stsrste Glcede saa'.

Og senere helt ofte man 
har sagt mig disse Ord:
Rejs bort herfra til fremmed Land, 
da bli'r du rig og stor.
Hvad kan mig Rigdom nytte, 
hvad hjcelper hoje Stand, 
naar jeg derfor stal stylte 
bort fra mit Fodeland?

Den Plet, hvorpaa min Vugge stod, 
jeg trofast elste vil, 
og aldrig agter jeg det Ord:
„Det er ej Nytte til".
Mit Fodeland jeg skylder, 
hvad jeg udrette kan, 
jeg efter Evne fylder 
min Plads som Bondemand.

„Flensborg Avis", 3l. M arts 1904. P. Kjcrr, Arrild.



119. Bondevise.
Mel. af Johannes Torrild: Naar Vinteren rinder: Tilloeg 27.

Jeg lagde min Gaard i den rygende Bloest, 
hvor Bakken hun skraaner mod Sonder, 
hvor Grcesset gror hojt om min skoeggede Hest, 
hvor Viberne ruger, og Loerken er Goest — 
for Lcerker er, hvor der er Bonder.

Der spcettes min Ager hver evige Vaar 
af alle de friskeste Blommer, 
og Vinden den stryger min Rug ad dens Haar, 
og Droeet det hvirvler som Rog om min Gaard 
og Bierne surrer om Sommer.

Der vader de Kvier i blankeste Strand, 
mens sirligt de lofter paa Halen, 
og Tosen hun lokker og kalder fra Land, 
og Solen den glimter i Moelk og i Spand, 
og Rugen den skyder en Alen.

Der rinder de Dage i Sommer og To 
med alt, som den Bonde maa gore; 
for Follet vil klappes og Faaret ha' Ho, 
Smaaspurve fra Taget mig fritter om Fro, 
og Grisen vil klo's bag sit Lire.

Her har jeg min Lykke, her har jeg mit Hjem, 
her har jeg mit Kald og min Kvinde; 
har Ploven og Ageren trcettet hvert Lem, 
tyst glimter et Skeer mellem Pilene frem: 
da teender h u n  Lyset derinde.

Der gaar som en varmende Strom i mit Sind 
ved Arnelysenes Kalden; 
hjem nikker mit Spand i den krydrede Vind, 
hos h e n d e j e g  scetter til Skiven mig ind, 
mens Ligene gumler i Stalden.

Jeppe Aakjcer.



120. (73 3.) Husmandssang.
Melodi af Johannes Torrild: Tilleeg 27.

Raar Vinteren rinder i Groft og i Grav, 
og Rugens krollede Blade 
sig ranker i Solen, fom spejles i Hav, 
jeg griber med Loengsel, knap ved jeg deraf, 
min Hakke, min Skovl og min Spade!

Jeg hvoesser paa Stenen den rustede Egg 
og retter den bojede Plade, 
saa springer jeg uden for M ur og for Voeg, 
hvor Marken har Klumper, og Mosen har Kloeg, 
med min Hakke, min Skovl og min Spade!

Jeg lytter til Vaarens syngende Kor, 
til Lcerken den jublende glade, 
vi kender hinanden fra Somren i Fjor; 
den kvidrer, jeg grofter og graver min Jo rd  
med min Hakke, min Skovl og min Spade!

Naar Solen gaar ned i et luende Baal 
bag Hedens vidtstrakte Flade, 
jeg retter min Ryg, og jeg skimter et Maal!
D a blaaner og blinker det blankslidte S taa l
i min Hakke, min Skovl og min Spade!

Johan Skjoldborg.

121. (72 p.) Du Husmand!
Melodi af N. K. Madsen-Stensgaard: Tillceg 28.

Du Husmand, som orker den stridige Jord  
og vover din Arm og din Bringe, 

som drager Kulturens det forste Spor
med Plovjernets solvblanke Klinge,

— mer Ridder du er med din barkede Haand 
end mange, der pyntes med Stjerner og Baand 

og tripper paa bonede Gulve.



Du rydder til Samfundet bredere Grund 
derude paa Lyngen og Sandet, 

du vinder din Ager hver Arbejdets Stund 
og lcegger din Vinding til Landet.

— Men stille du over din Dont og din Daad. 
Hvor andre kun kender en Kugle til Raad,

du krummer til Tag dine Ncever.
Du lcerer, hvorledes man bygger sit Hjem, 

du gamle og bojede Slider,
— det lcerer du mig, og det lcerer du dem,

der trcette ad Asfalten glider — 
og Manddom, den banende Viljes Vcegt, 
du sanker i Arv til den kommende Sloegt, 

der fostres i Udmarkens Hytter.
Du Stridsmand, du stille Kulturens Soldat, 

fom ikke har Rang iblandt Helte, 
som regnes for intet mod den Akrobat, 

der springer i Gogiernes Telte,
— for dig mine Dore jeg aabner til Fest!
Kom, hil dig, og voer du min hcedrede Goest,

min Dug jeg — den bedste — dig breder.
Oq segner engang du paa Valpladsen ned — 

en Fremmed blandt Menneskevrimlen, 
og lyder ej anden Tale derved

end Trcekfugleflugt under Himlen, 
jeg foger din Grav, og jeg rejser dig Sten, 
en Bavta paa Heden, et Minde fra en, 

som kendte dit Liv og forstod det.
Johan Skjoldborg.

122. Arbejdets Helte.
Melodi as Rud. Bay: Vift stolt paa Kodans Bslge: F. S . 80. 

Ej Skansen blot og Havet 
en Skare Helte bar,



men Mark og Arbejdskule 
og sine Helte har; 
og hver, hvis Vcerk og Snille 
fik Boeddekampens Lsn, 
skal oeres i det stille 
som Folkets tapre Son.

Han, som bag Ploven pruster 
om Kap med sine Dg, 
og han, som daglig puster 
hos Ovnens hede Rsg, 
og han, som Typen forer 
til Bog og Billedblad, 
og han, som Sleven rsrer 
i Smeltediglens Fad!

De store Moend, som virke 
med Omsigt og Geni, 
og de som flittig pirke 
den lille Industri, 
de Blusemoend, som boere 
og lcegge Krcefter til, 
dem a l l e  skal vi cere, 
som trofast gavne vil.

Et Hoved kan ej voere 
foruden Haand og Fod, 
og Haand og Fod maa lcrre 
at lyde Tankens Mod.
Men virkes der et Hele 
— som mangt, vort Oje saa' — 
da fial og A§ren dele 
de Store med de Smaa.

Chr. Richardt (1888).



123. De grove Hvenders Nytte.
Melodi af N. P. HillebrandL: Tillceg 29.

Den jcevne, simple Arbejdsmand 
maa haardt for Brodet slide; 
ja, Landets bedste Hcedersstand 
som oftest Nod maa lide; 
thi ej de rige Folk forstaar 
og sjcrlden kun erkender 
den store Hjoelp, de daglig faar 
af Arbejdsmandens Hoender.

Hver Sten, som er paa Gaden lagt, 
har kostet Flid og Moje, 
og hver en Bygnings stolte Pragt, 
vi daglig har for Vje, 
er Frugten af den Arbejds-Aand, 
der er vort bedste Smykke; 
og derfor bor den grove Haand 
vi ret med Varme trykke.

Naar Dampmaskinens stinke Hjul 
os meget Arbejd letter; 
naar rask vi farer som en Fugl 
hen over Mark og Sletter; 
er Skibets Kol solid og stoerk, 
saa trygt vi Rejsen ender, — 
da er det hele kun et Vcerk 
af Arbejdsmandens Hcender.

Hver Modejunkers fine Dragt, 
hver Frokens Silkekjole 
er Traad for Traad tilvejebragt 
paa Arbejdsmandens Spole.
Hver Diamant, der klar og ren 
i Kongekronen blcender, 
er kunstig fattet — Sten for S ten— 
af Arbejdsmandens Hcender.



Og derfor bor vor Arbejdsmand 
ej lide Nod og Kummer, 
thi ej vi ham betale kan 
med nogle usle Krummer.
Nej, giv ham, hvad han har fortjent, 
da forst vi ret erkender 
den Gave, Himlen har os sendt 
i Arbejdsmandens Hcender.

W. Rantzau.

124. (98b) Arbejdermarch.
Melod af H. Nutzhorn: F. S. 97.

Takt, Takt, pas paa Takten, 
den er mer end halve Magten. 
Den gor en af mange, mange, 
den gor modig smaa og bange, 
den gor let det loengste lange, 
den gor Maalet tyve Gange 
til saa muntert og saa sikkert, 
fom vi havde det i Kikkert.

Takt, Takt, pas paa Takten, 
den er mer end halve Magten. 
Faar vi Takt i nogle Hundred, 
endda ingen vil det undre; 
faar vi Takt i nogle Tusind, 
en og anden laaner Ore; 
faar vi Takt i hundred Tusind, 
jo, den Brusen vil de hore.

Takt, Takt, pas paa Takten, 
den er mer end halve Magten. 
Kom vi alle forst i slig en 
Takt fra Vardo og til Vigen, 
Vinger op til Bergenstrakten, 
kom vi alle op i Takten,



da blev ret paa et og andet,
som er vrangt endnu i Landet.

Bjsrnstjerne Bjsrnson (1882).

125. ( 116.) Hedesagen.
Melodi af R. Nordraak: Ja , vi elsker dette Landet: F. S . 118.

Det er Dag i Danmarks Rige 
efter Nattens Gru; 
over Bcelt og Sund og Vige 
lyser Solen nu.
Nederlagets morte Minder,
Folkets Trængselstid, 
satte S taal i Moend og Kvinder 

gav dem Krast til Strid.

Landets Jord mod Vestersid en 
laa med Lyng og Ahl,
Klittens Sandmagt undertiden 
var i Storm til Kval.
Over Mosegrunde svceved 
klamme Taager graa, 
og den jydske Bonde boeved 
ved at se derpaa.

Men da rejste sig en aaben, 
djcerv og driftig Mand, 
og han svang sit lyse Vaaben 
forst i Hedebrand.
Siden lod han Ploven stcere 
gennem Grus og Sand; — 
og nu grsnnes til hans Wre 

Danmarks Vesterland. —

Dg en frejdig Skare fulgte 
koekt i samme Spor, 
maned Spirer af det dulgte 
med Begejstringsord;



Lys de toendte trindt om Lande 
for det jcevne Folk, 
der nu lofter frit sin Pande 
som (en sund) Oplysnings Tolk.

— Danmarks Unge med de milde 
Ojnes Bolgeblaa, 
hvor I  foerdes aarle, silde, 
fog at Folge faa 
blandt de Bedste for at sprede 
gyldne Gnisters Regn, 
saa der bliver Mark af Hede,
(bliver) Eng af sumpet Egn. —

Da vor Stamme ej skal svinde 
fra den danste Jord, 
hvor i Sagn, i Syn og Minde 
TEdles AEre gror; — 
men det modnes over Vange, 
hvad de lagde ned, 
og det blomstred op i Sange, 
alt, de led og stred.

Rasmus Nielsen.

126. Fædrelandssang.
Melodi as'Lullh: Ood savs our uolds iriiiA: F. S. 26.

Gud! stoerm vor Konges Hus,
Fjenden med Vcelde knus, 
stcenk os din Fred!
Kraft lceg i Kongens Arm,
Mod i hver Borgers Barm, 
at han i Krigens Larm 
kcek staar bered!

Lad over Bolgen blaa 
Snekker med Rigdom gaa 
trygt til vor Kyst!
Hver i sit Hverv, sin Stand



virke som Hædersmand, 
at vi i Fcedres Land 
leve med Lyst!

Borgersind, Enighed,
Trofasthed, Flid og Fred 
vcerne vort Land!
Lcrnge vi stemme i:
Konge, dig signe vi, 
styr Landet, at vi sri 
prise dig kan!

Udvalgte Vers. Th. Overstou.

127. (121.) Bsn for Danmark.
M e lo d i a f E . H o r n e in a n :  F .  S .  3 6 .

Kongernes Konge! ene du kan 
skcsrme vort elskede Fcedreneland!

Herre, du ene 
kan Sejren os forlene, 

vcern om vort herlige og celdgamle Dan!
Slyng om os alle Enigheds Baand, 

send fra din Himmel Begejstringens Aand! 
Folg du i Fare 
den tapre lille Skare, 

loft over Hceren din velsignende Haand!
Koerlige Fader, lyt til vor Rost,

Freden og Friheden smykke vor Kyst! 
Rigdommen folge 
med Snekken over Bolge!

Marken velsigne du med rigeste Host!
Herrernes Herre! moegtig og stor, 

naadig du hore vort bedende Kor!
Herre, du ene 
kan Sejren os forlene, 

voern om vort herlige oa oeldaamle Nord!
Ad. Recke.



Norden.

128. (81.)
Melodi af B. Crufell: Gitter i hogen: F. S . 81.
Lcenge var Nordens 

herlige Stamme 
spaltet i trende 
sygnende Skud;
Kraften, som kunde 
Verden behersket, 
tyggede S u l fra 
Fremmedes Bord.

Atter det Skilte 
bojer sig sammen; 
engang i Tiden 
vorder det eet; — 
da skal det frie, 
mcegtige Norden 
fore til Sejer 
Folkenes Sag!

C. Ploug (1842).

129. (80.)
Unge Genbyrds-Liv i Norden.
Melodi af I .  H. Stunz: F. S. 83. 

Unge Genbyrds-Liv i Norden!
Rost fra vore Foedres Grav!



Vil du styrre Verdens Orden, 
bryde Aandens Baner af?
Vil du brede Oldtids Morke 
over Nutids klare Dag?
Vil du vcekke vilden Styrke, 
:,:Fordorn,:,: Had og Vaabenbrag?

Nej, du styrrer Tidens Slummer 
for at vogte paa dens Tarv, 
og du vrager tyske Krummer 
for at lofte egen Arv.
Mens du kalder fromt tilbage, 
frem du higer uden Sky; 
mens du mindes gamle Dage, 

herligt varsler du om ny.

Og du spcender Styrkebceltet 
for at bane Aandens Gang, 
for at slaa til Gavns af Feltet 
graanet Uret, rusten Tvang; 
og du vil med Aukthors Hammer 
smede Ringen, Had har delt; 
du vil samle Nordens Stammer 

atter til et mcegtigt Helt.

Unge Genbyrds Liv i Norden,
Fortids Rost og Fremtids Syn, 
rul fra Lceberne som Torden!
Tcend i Sjcelene som Lyn!
Trsst de Bange, styrk de Svage!
Flok de Stcerke, Mand ved Mand! 
Skab en ny, en evig Sage 
om vort skonne Foedreland!

C. Ploug (1845).



130. (143.) Nordens Kvinde.
Mel. af I .  P. E. Hartmarm: Snart er Natten svunden: F. S. 6.

Mulmet sank, det svale, 
over Dagens Lyst, 
milde Loengsler tale 
til det unge Bryst; 
hun, som dybest inde 
voekker Sjcelens Trang,
Nordens hulde Kvinde, 
vies nu vor Sang.

T it vort Hjerte, smeltet 
af den Fagres Blik, 
under Bogeteltet 
Luft i Toner fik.
Her, hvor Granens Stamme 
staar paa Fjceldet Vagt, 
griber os de samme 
klare Ajnes Magt.

Tre er Nordens Lande,
Nordens Mo kun een, 
ren, som Kildens Vande, 
tro, som Klippens Sten, 
om, som Fuglens Trille 
i det friste Krat, 
yndig, som vor milde, 
lyse Sommernat.

Stjerne, som os trylleri 
Rose, fin og smuk!
Dig vort Hjerte hylder 
til sit sidste Suk.
Dronning i den Unges 
rige Drommeland!
Sodt din Lov stal sjunges 
over Nordens Strand.

F ra  Studentermodet i Kristiania 1851. C. Hostrup.



131. (82.) Det unge, frie Nord.
Mel. af C. E. F. Weyse: Hvor der vindes Lavrbcerkranse: Till. SO.

Hvor de hvide Brceer skinne 
fra de morke Fjceldes Tinde; 
hvor de stride 
Elve stride
gennem Dalens magre Jord; 
hvor de hoje Graner suse, 
og i lave Bjælkehuse 
stcerke, trygge 
Bonder bygge — 
er det flonne, stolte Nord.

Hvor de blanke Bolger blaane, 
hvor de gronne Bakker straane, 
og de biode 
Enge fode
modig Ganger, rigen Hjord; 
hvor de gyldne Agre svomme, 
og om Bogestovens Dromme 
Nattergale 
fore Tale —
er det samme skonne Nord.

Hvor det var en Leg at stride, 
hvor det var en Spog at lide; 
hvor den kcekke 
Vikingsnekke
star i Havet rode Spor; 
hvor de dybe Draper runged 
og af Folket, tusindtunget, 
baarne siden 
trodset Tiden — 
var det gamle, store Nord.

Hvor, af Aanden overvunden,
Seklers Tvedragt er udrunden,



hvor de Stemmer,
Hjertet gemmer,
modes i et mcegtigt Kor;
der, hvor Mindets Nordlys blinker,
og til Jdrcet Slcegten vinker
Haabets fjerne
Morgenstjerne —
er det unge, frie Nord.

C. Ploug (1852).

132. (88 .) Den nordiske Enhedstanke.
Mel. af C. E. F. Weyse: Hil dem, som koemped: F. S. 345. 

Aarene stride, Ungdomskraften svinder, 
snart er den slukt:

da har vi hostet nok af Kampens Minder, 
lidt af dens Frugt;

Maalet, vi dromte om at naa saa fage, 
Maalet, som vistes klart af Tankens Lyn, 

trcekker sig tilbage 
da for vort Syn.

Men var det Sandhed, som vi stroebte efter, 
staar den ved Magt, 

og ej forgceves af vor Ungdoms Kroefter 
Ofret er bragt;

var vi end faa, og stod vi end alene, 
var det, vi vandt og virked ikkun smaat, 

har vi baaret Stene 
dog til dens Slot.

Aarene stride, uforkrcenket strider 
den gennem dem,

hoerder sin Styrke og sin Magt udvider 
og troenger frem.

Tidernes Veksel bryder ej dens Bane,

Ved Festen paa Klampenborg 22. Ju n i 1852 for Stu-. 
denter fra Upsala.



Modgang og Modstand fremme kun deus Sejr, 
fore til dens Fane 
Fjendernes Lejr.

Derfor kun fremad for vor Ungdoms Haaben; 
thi den er sand;

engang forvist den skal i Purpurkaaben 
styre vort Land!

Engang stal Nordens Pol af den forgyldes, 
engang den drager sammen Land og Hav, 

om den ferst opfyldes 
over vor Grav!

Ved „nordisk H g jtid " , 13. Jan . 1865. C. Ploug.

133. (126.) Sang for Norge.
Melodi af R. Nordraak: F. S. 118.

J a , vi elsker dette Landet, 
som det stiger frem 
furet, vejrbidt over Vandet 
med de tusind Hjem, — 
elsker, elsker det og toenker 
paa vor F a 'r  og M o'r 
og den Saganat, som soenker
Dromme paa vor Jord.

Dette Landet Harald bjerged 
med sin Koemperad, 
dette Landet Haakon voerged, 
medens Oyvind kvad;
Olav paa det Land har malet 
Korset med sit Blod, 
fra dets Heje Sverre taled
Roma midt imod.

Vender sine Oksner brynte, 
der en Hcer drog frem;



Tordenskjold langs Kysten lynte, 
saa den lystes hjem.
Kvinder selv stod op og strede, 
som de vare Moend; 
andre kunde bare groede, 
men det kom igen!

Vistnok var vi ikke mange, 
men vi strak dog til, 
da vi prov'des nogle Mange, 
og det stod paa Spil; 
thi vi heller Landet brcendte, 
end det kom til Fald; 
husker bare, hvad som hoendte 
ned paa Frederikshald!

Haarde Tider har vi dojet, 
blev tilsidst forstodt; 
men i vcerste Nod blaaojet 
Frihed blev os fodt.
Det gav Faderkraft at bcere 
Hungersnod og Krig, 
det gav Doden selv sin AEre — 
og det gav Forlig.

Fjenden da sit Vaaben kasted, 
op Visiret fo'r,
vi med Undren mod ham hasted, 
thi han var vor Bro'r.
Drevne frem paa Stand af Skammen 
gik vi Sonder paa; 
nu vi staar t r e B r o d r e  sammen 
og skal saadan staa!

Norske Mand i Hus og Hytte, 
tak din store Gud!
Landet vilde han beskytte, 
skont det morkt saa ud.



Alt, hvad Fcedrene har kcempet, 
Modrene har grcedt, 
har den Herre stille lempet, 
saa vi vandt vor Ret.

J a ,  vi elsker dette Landet, 
som det stiger frem 
furet, vejrbidt over Vandet 
med de tusind Hjem.
Og som Foedres Kamp har hoevet 
det af Nod til Sejr, 
ogsaa vi, naar det bli'r krcevet, 
for dets Fred slaar Lejr!

Bjornstjerne Bjornson (1859).

134. (83.) Nordens Skaal!
Tillempet Folkemelodi: Og det var i Aaret 1807: F. S. 78.

En Skaal for det blinkende Soernes Baand, 
som folder sig om Sveriges Skulder; 
for Staalet, som fraDybet vokser Helten i Haand 
for Sangen, som med Fosserne ruller!
Og er der lidt pynteligt ved Gosserne der: 
det kommer af de nysselige Birketroeer! 
Svensken er os god, 
med ham vi blanded Blod;
Sverig har vi kcert, 
thi lcenge har vi lcert:
For „sanuinA oell ratt"
bliver Armen ikke troet,
og Hjertet har Brodersind mod Danmark.

En Skaal for den moegtige Hojenlofts-Hal, 
med Snestokker tavlet og tjeldet, 
hvor Nordlyset teender i Tusindetal 
med Julelys Granerne paa Fjceldet!
Og er der lidt Stikkent hos Gutterne der:



det kommer af de mange, mange Naaletroeer! 
Norsten er os god, 
med ham vi blanded Blod;
Norge har vi koert, 
thi lcenge har vi loert, 
at fjceldbunden Mand 
har ej troelbunden Stand, 
men Frihed og Brodersind mod Danmark.

En Skaal for de Roser bag Klitternes Rad, 
som lunt mellem Lyngen sig dolger!
En Skaal for hvert gyngende Aakandeblad, 
til Ankers i Ostersoens Bslger!
Og er der lidt Mageligt ved Svendene her 
det kommer af de styggefulde Bogetroeer! 
Danmark er vor Mor, 
vor egen dyre Jord!
Sjoelen i vor Rost 
og Slaget i vort Bryst!
Og sner det med Fjender, 
saa to'r det med Blod, 
saa tidt det goelder Kampen for Danmark.

Ja , vel er der langt fra Ungdommens Bord 
til Fyrsternes kongelige Taffel, 
og vel er der langt til et sejrende Nord, 
og Treforken er kun en Gaffel, — 
men dog stal der toendes en lysere Dag, 
da Kattegat stal lystre det nordiste Flag!
Vi er kun en Flok, 
men Folket kommer nok; 
derfor kun paa Vagt, 
og altid uforsagt! 
og Skaal for de To 
bag den gyngende Bro, 
med dem vil vi koempe og sejre!

C. Richardt (1860).

* »



135. (8.) Nordens Guder.
Melodi af Aug. Winding: F. S. 76.

Aandesyn fra gamle Dage,
Valhals Guder, kom tilbage!

Drot for Stammen, 
fylk os sammen!

Spcend dit Bcelte, strrrke Thor!
Lyfe Frej, dit Svcerd du svinge!
Hojt lad, Hejmdal, Hornet klinge! 

naar I  stue 
Surtu rs Lue

ncerme sig til Eders Nord.

Kom tilbage med de hoje
M aal for Mandens Sind og Lje, 

med de milde 
Loengslers Kilde, 

med Bedrifters Sejerskor!
Kom tilbage med det stcerke 
Proeg af Stammens Modermoerke, 

med det rige 
broderlige

Hjerteslag i hele Nord!

Fcelles Minder, som vi eje, 
lyfe paa vor Fremtids Vej!

S a  vi hildes 
ej og stilles,

men gaa frem i samme Spor.
Fcelles skal vor Stroeben vcere!
Een vor Tro og een vor AEre!

I  den gamle 
Aand vi samle 

vil et frit og mcegtigt Nord!
C. Ploug (1862).

Ved Studenterfanernes Overroeknina Jun i 1862.



136. (125.) Fædrelandssang.
Melodi af L. Nielsen: F. S. 89.

Jeg vil vcerge mit Land, 
jeg vil bygge mit Land, 

jeg vil elste det frem i min Bon, i mit Barn, 
jeg vil oge dets Gavn, 
jeg vil soge dets Savn 

ifra Groensen og ud til de drivende Garn.

Her er Sommersol nok, 
her er Soedejord nok, 

bare vi, bare vi have Kcerlighed nok.
Her er digtende Trang 
gennem Arbejdets Gang 

til at lofte vort Land, blot vi lofter i Flok.

Vi fo'r vide paa Tog 
over gyngende Vaag,

rundt i Landene knejser normanniske Taarn. 
Men vort modige Flag 
flyver vid're i Dag,

og det rodmer af Sundhed som aldrig tilforn.

Og vor Fremtid er stor; 
thi det treklov'de Nord 

det stal samles igen, det skal blive sig selv. 
Hvad du evner, kast af 
i det ncermeste Krav,

det stal boeres helt frem af en voksende Elv.

Denne Bostavn er vor, 
og vi elsker den for,

hvad den var, hvad den er, hvad den bliver igen. 
Og som Koerlighed gror 
af den hjemlige Jord,

stal den gro af vor Koerligheds Frokorn igen.
Af „Fiskerjenten". Bjornstjerne Bjornson (1867).



137. (98 a.) Midt i en Jerntid — .
Gammel fransk Melodi: Menuetten af ,-Elverhoj": F. S. 74.

Midt i en Jerntid, som ikkun tror 
den Magt, som Vaabnene vinder, 
du ligger rolig, du hsje Nord, 
i Aandens Sollys og skinner; 
din Storhed er ej Guld og Pragt 
og ej Kanoners Torden, 
dn er en stille Verdensmagt 
for Hjertets Sag paa Jorden.

Vift maa end slaa's mangt et Aandens Slag 
sor dig bag korsede Skjolde; 
men Tanken staar som et Solskinsflag 
paa Nordens grsnnende Volde; 
og frygt kun ej, du lille Hcer, 
som modig vover Striden, 
hvert Ungdomskuld i Norden bKr' 
en Fylking ny ind i den.

Ja , hil dig, hellige Hjem i Nord, 
hvorover Nordstjernen vaager!
Gud give dig Sejren, fordi du tror 
igennem Tidernes Taager! 
fordi med Enfolds fromme Sans 
dn Aandens Storvej kender 
og bcerer i dit Sind den Glans, 
som paa din Himmel brcender!

Ved Studentermodet i Kristiania 16. Ju n i 1869. Jonas Lie.

138. (78.) Hsje Nord!
Melodi af Josef Glceser: F. S. 79.

Hsje Nord, Friheds Hjem! 
ej for Msrket til at true, 
men for Solen til at lue 
og for Liv til at gro frem.



Lad det bryde! lad det goere! 
stem ej Strommen! taal dens Brag, 
den vil boere
Grode til en Sommerdag.

Hoje Nord, Sangens Bo!
— ikke den, der dvalebinder, — 
den, der teender Glsd paa Kinder, 
forst gor fri og saa gor fro.
Kald dit Kor fra Skovens Sale! 
loer i Sky det Vinger slaa! 
loer det dale
dybest ned i Bondevraa!

Hoje Nord, Haabets Borg! 
hvor det op i Mulmet vcelder, 
hvor utrcettelig det melder 
Vaarfryd efter Vintersorg.
Nyn det ind i Drenge koekke, 
saa de ler ad Jetters Larm! 
lad det lcegge
Lys i Tanken, S taa l i Arm!

Hoje Nord, Koempehal!
Det er Tid, at Kraften kendes, 
det er Tid, at Sener spoendes,
Tid til Stigen eller Fald.
Kald paa Heltene, der blunde!
Sam l i eet de stilte Raad!
Og i Munde
lceg os Ordet, som er Daad!

Ved Studentermodet i Kristiania. C. Hostrup (1869).

139. (124.) Norsk Flagsang.
Melodi af L. M. Jbsen: F. S. 92.

Mens Nordhavet bruser mod fjoeldbygt S trand 
og stolte Erindringer vcekker 
om Foedrenes Ry, som til fjerne Land



det bar paa de nordiske Snekker — 
op, Nordmcend, sjunger til Harpens Slag 
en Sang for Norriges unge Flag!

D u Blomster af Palmen paa Friheds Grund, 
skon est du at stue trefarvet!
Det hvidene Kors paa den rode Bund 
det har du af Dannebrog arvet; 
men Hjertebladet, det morkeblaa, 
af Friheds Marv maatte forst udgaa.

F ra  Himlen faldt Dannebrogsfanen ned, 
blev Tvillinglandssnekkernes Smykke, 
og stod gennem Sekler i Krig og Fred 
omstraalet af Hceder og Lykke.
O, Flag for Norrig, stand evig saa, 
mist aldrig dit Hjerteblads hoje Blaa!

C. N. Schwach,

140. (270 a.) Svea—Ror—Danmark.
Tysk Melodi af I .  H. SLunz: Tillceg 31.

Som et Skjold mod Nstens Magt 
stander Svea tro paa Vagt, 
og en Saga underfuld 
taler hojt fra Skjoldets Guld; 
derfor glad Pokalen svinger, 
mens fra Brystets Malm det klinger: 
Hil dig, Sveas Land!

Som en Drage kcempestor 
ruger end det gamle Nor;
Minder, som kan ej forgaa, 
er det Guld, den ruger paa; 
derfor glad Pokalen svinger, 
mens fra Brystets Malm det klinger: 
Hil dig, Norges Strand!

af Friheds Marv: Norge fik sit trefarvede Flag 1814, sam
tidig med at Christian Frederik gav den norske Grundlov.



Som en Moder, ung og om, 
vaagner Danmark af sin Drom, 
vcekker sine Born og ler, 
ingen Nod da truer mer; 
derfor glad Pokalen svinger, 
mens fra Brystets Malm det klinger: 
Hil dig, Foedreland!

H. P. Holst.

141. (53.) Treklangen.
Mel. af B. Crusell: Nu han svavade kring (Vikingabalk): Till. 32.

Fru Margrethe fik samlet et staalhandsket Nord, 
stolt var Drommen om Enhedens Magt; 
men den maatte dog briste, den trelobne Snor, 
ihvor „lempeligt" saa den var lagt.

Og forloengst har vi loert: hvad der vindes med
Staal,

er ej Sjcele, kun Jordsmon og Muld; 
ingen udvortes Enhed er loenger vort Maal, 
men en Hjerternes Godvilje huld.

Lad kun Folkene frit folge hvert sin Natur, 
hvor dets Kald forud tegned dets Vej; 
kun det Indskud i Slcegternes Arbejde duer, 
som har Scerprceg af Giverens Jeg.

i
Var de tre Strenge stemt, saa kun een Lyd de

gav,
da blev Samklangen aandlos og dod;
kun naar hver har sin Klangfarve, hoj eller lav,
bliver Treklangen fyldig og blod.

Men stal Strengene klinge i fuldstemt Akkord, 
maa vi modes, vi Brodre, med Flid; 
vi maa Icere af dem, vi maa give af vort, 
blande Blod, som i Fcedrenes Tid.



Da kan Verden igen se et tre-enigt Nord, 
men igenfodt som aandelig Magt, 
og da brister den ikke, den trelobne Snor
Snoet i Aand er den „lempelig" lagt.

Axel Sorensen.

142. (54.) Den ny Skandinavisme.
Melodi af P. E. Rasmussen: Danmark, dejligst Vang og

Vange: F. S. 9.
Mange Dromme ere flojne 

over dette Vand; 
spejdet tit har unge Vjne 
mod den anden Strand, 
til et Solblink i en Rude 
hrst bag Hveens Brink derude 
blev et S lot med Taarne trende 
— Nordens M aal og Ende.

Samlingstanken, som I  dromte,
Kobenhavn og Lund!
Loftets Bager, som vi tomte 
her ved Nresund!
Skyen med de gyldne Somme, 
som vi saa' paa Himlen svomme,
—blev det alt i Taager klamme 
borte med det samme?

Men er Luftens Spejling svundet,
Drommen vejret hen, 
muntert end dog ruller Sundet 
mellem Ven og Ven.
F rit vil under frie Strande 
det kun sine Bolger blande; 
anden Bro end Maanens Straale 
vil det end ej taale.

* *



M aa da nu ad skilte Veje 
vi som Fjoeldets Elv 
hver sit eget Flodlobs Leje 
soge for sig selv,
kan dog Froende smukt for Froende 
Bavn og Blus paa Vejen tcends. 
at vi vise kan hverandre, 
hvilken Gang vi vandre.

Og saa ofte atter Flammen 
stiger hojt mod Sky, 
vore Baner bojer sammen 
for en Stund paa ny.
Atter faar de gamle Roster 
Moele under disse Kyster; 
Fremtidshaab og Fortidsminder 
farver vore Kinder.

Otto Borchsenius.

143. (87.) Nordisk Broderskab.
Mel. as C. E. F. Weyse: Kommer hid, I  Piger smaa: F. S . 1S9.

Folkeaander rejse sig 
nu i Syd og Norden, 
sporge efter M aal og Vej 
for sin Foerd paa Jorden, 
lede efter Broderlag,
Udspringsvoeld og Udgangsdag, 
Soskendkcerligheden.

Nu er Sloegtens Samlingstid,
Blodets Baand skal proves, 
nu mod Tyranniets I d  
Folkefrihed oves; 
nu hver Folkestamme prud, 
som fik foelles M aal af Gud, 
holde venlig sammsn!



Broderlag er Friheds Skjold, 
spaar om varig Lykke,
...o og Splid er lede Trold, 
hvert et Folks Ulykke!
Kiv og Splid gor Kraften lam, 
bringer Skade kun og Skam, 
knoekker Folkestammen.

Norden er vor Stammes Navn, 
ens dens Kamp og Sejer,
Soskend tre til fcelles Gavn 
fcelles Groenser ejer; 
lades haant om Blodets Baand, 
viger Kraften fra vor Haand,
Ilden fra vort Hjerte!

Hust det vel, hver nordisk Mand, 
glem ej, naar det gcelder:
S taar en Bro'r paaAfgrundsRand, 
saa til Fald han hcelder, 
han af samme Blod udrandt, 
og han fik dit Ord i Pant, 
glem ham ej i Noden!

Tak din Gud for gode Kaar,
Freds og Friheds TElde!
Men hust paa, ihvor du gaar,
Saga klart vil melde, 
om din Daad og om din Foerd 
viste, du var Frihed voerd, 
om du hjalp din Broder!

O. Arvesen.

8vev8ka
Hlslodl at O. Î in6.d1a(1: 8. 119.

Hr 8V6N8kn llMrtaN8 dMP en 
en 8UINM16. oeli en enkel 8NN§, 
8om §ur till kunden kram!



Var bonoin trotast oob lians att,
§or Kronan pa lians bjassa latt, 
oob an din tro till lionoin satt, 
dn tolk av trojdad stani!

OZ konnn§! tolkots ni al ostat 
a r  avon ditt. Loskarnia dot 
ooli varna dot tran  tall.
8 ta oss all varldons b a ra r niot, 
vi blinka ol tor doras liot, 
vi 1a§§a doni intor din tot — 
on knn§1i§ totapall.

Non stnndar ook vart tall on da§, 
tran  dina sknldror xn rxn rn  tass, 
lytt av di§ kronans tvan§; 
oob dra§ do kara  ta rM r pa, 
dot A'anila §n1a oob dot bia, 
oob niod ott svard i bandon Za 
till kainx oob nndor§an§!

Oob §rip var sista tana  dn, 
oob dristoli§a tor annn 
i dodon dina inan!
Oitt troAna tolk niod bAltoinod 
skall soninia av sitt basta blod 
on knn§1i§ pnrpnr, varni oob §od, 
oob svopa di§ i don.

Ou, binilons Horro, niod oss var, 
soin korr dn niod oss varit bar, 
oob liva pa var strand 
dot Zanila lynnots a rt i§on 
bos 8voaknn§on oob bans inan, 
oob lat din ando bvila an 
ntovor ^lordanlandl

O. V. AtranddcrA.



^5. (132.) Lr»r1 XII.
Melodi ak O. V^eLterinard: I'. 8. 110.

L uri, clou nn§e djulte, 
linn 8tod 1 rod oed dunr; 
kan droA 8itt 8vurd krun dulte 
oed drot 1 8triden kruni.
»K ur 8ven8du 8tulet ditor, 
kom lut 088 x>rovu i)u!
Kr vuAen, No8doviter!
Kri8dt nrod, I  M88ur dlu!«

Oed en niot tio 8tullde8 
uv retud Vu8U8on; 
der Lydde, dvud ej kullde8, 
det vur dun8 Iuro8p>un. 
d're donnnnAur tilldoxu 
ej 8drevo iiilten dnd.
Kn§n 8tod dun nrot Knropu, 
en 8du§§1o8 dnnderAnd!

Ker 8lo§ 8u 8tort ett djartu  
nti dun8 8V6N8ku durnr,
1 Aludje 8onr i  8inurtu  
dlott kor det ru ttu  vurnr.
I nred- oZ niotAunA lida, 
sin 1yedu8 overniun, 
dun lrunde lede vidu, 
dlott kullu lrnnde dun.

8e, nutten8 8tjurnor dlo88u 
pu Zruven 1un§e 8en, 
oed dundruduriA nro88u 
detuelrer djulten8 den.
Ket durliAu x>u jorden,

r e t a d :  tirret; l a r o s p L n :  krovest^dke; pi 
vreiiA; 1 u A n : rodA.



kor§an§1i§ a r 6.688 lott!
Han8 ininne nt 1 korden 
a r 8nart en 8atza blott.

voeb — an  till 8a^an 1y8nar 
det §anila 8aMland, 
oeb dvarZalaten ty8tnar 
niot r686n ekterband.
^ n  bor i biorden8 lundar
den bo§a anden bvar:
H an a r  ej dod, ban blnndar,
ban8 blund 6tt 8ebel var.

UdvalAte Vers. Temaer.

146. (129.) v u  Mmla, du krisLa — . 
8vensb l'olbeiLelocli: I". 8. 102.

Du §ainla, du kri8ba, du kjallboZa l^ord, 
du ty8ta, du §ladjeriba 8bona! 
da§ bal8ar di§, vana8te land upx>a jord, 
din 8ol, din binnnel, dina an§der §rona!

Ou tronar pa niinnon tran  korn8tora dar,
da a ra t ditt nanin klo§ over jorden.
da§ vot, att du ar, oeb du biir, bvad du var.
^eb, jaZ vill leva, ja§ vill do i korden!

IL. v^beeb.

147. (128.) v u  boM  Nord. 
Helodi ak L. Orusell: I". 8. 107.

8 e ll di§, du bo§a l^ord!
Ueli di§, var ko8terjord!
I^rakt oeb nrod, liv oeb blod 
vi oktra kor din ara!

Ueli di§, du kria 8trand!
Ueli di§, du bjaltar8 land!

1 z?' s Q a r : latter; 6 v a r g a  1 Lt : La^talelse.



Dai^bet, trota8tbet 
a r diaa 8oaer8 lara.

Ueli er, I §aiala ber§!
dattar aied ja ra  till iaar§!
Djall oeb bav aldri§ 8lav 
1 N aabeia 8kola bara.
Deve, leve, leve vart to8terlaad!

L. Oostsr,

(146 a.) I"r1tjok8 karvLI.
Nelolll at b. 0ru86ll: 11llss§ 33.

kleiia8lrria§1a8 paaaa,
6a bo§a l>lord! 
da§ ta r ej 8taaaa 
axxa 61a jord.
D raa di§ att 8taaana 
ja§ yv8 aied 8kal.
I>lu, b jalteaaaaa, 
tarval, tarval!

Darval,da bo§a 
Valballa 8tol, 
da aattea8 OAa, 
iaid8oaaaar8ol!
Da ldara biaaael, 
lib bjalteas 8jal, 
da 8tjarae-bviiaiael, 
tarval, tarval!

Darval, I tjallar, 
dar a ra a  bor!
I raaoballar 
tor valdis Dor!
I blaa 8joar,

Uan l i em:  KoiinslrT-iiiAla: (oldriorclis^)
Verden; ^ t s :  er stolt; s lral: insck



jnx bnnt 8N vnl!
I skar OS or^r, 
tnrvnl, tnrvnl!

I^nrvnl, I bo^nr 
vid boljn bid, 
dom linden 8N0 §nr 
sitt blomdokt x>n; 
men 8 n§n dommer 
med rnttvi8 8jnl, 
bvnd jorden Kommer;
Inrvnl, Inrvnl!

I^nrvnl, I lunder,
I K^onn bn8 , 
jn§ lebt innnder 
vid bneben8 8N8 ,
I bnrndom8vnnoer,
8om ment miA vnl, 
jn§ nn er bnnner, 
tnrvnl, tnrvnl!

Nin bnrleb §nebnd, 
min Mrd nr brnnd, 
min nrn tlnebnd, 
i lnnd8tlybt 8nnd! 
brnn jord vi vndje 
til bnvet vnl, 
men livet8 §lndje, 
tnrvnl, tnrvnl!

------------------ b . le v n e r .

1 9̂ . ( 1 3 1 .) I^orneborMrn68 ninreb.
Lu KarQniel traiisb Naroli tillornpot: l?. 8. 113.

Loner nv ett tolb, 8om blott 
xn blnrvn8 bed, x>n I^olen8 8nnd, x>n beipxiM 8lntter,

b,yt26N8 bullnr,

8 H0 §L>.r: snor; o r :  1il6<7r; v r l 6 ^ o :  Nonstlllor; d l o l i t :
disets.



Lu da? Oiuluud8 brutt ej dott,
Lu buu uied ovLus blod ett tLlt bur tur§u8 rott!
Lort, bort, bvilu, ru8t oob tred!
Lu 8torui Lr 1o8, det ljuu§er eld o§ tLItbuuou6U8 L8b^

rullur.
LruuiLt, truuiut led vid led!
?L tuxxre uiLu 86 lu^xrre tLder8 uudur ued.

^dlu8te uiLl
08 1y8er xL vur buuu,
8burxt Li- vurt 8tL1, 
oeli biodu Lr vur vuuu.
^.llu, ullu buebt truiuut!
ULr Li- vur 86be1§uiulu tribet8 8bouu 8trut 

I-I8 bo§t, du 86§61'8L11u tuuu, 
sliteu ut 8trider 8eu eu §ruuud torutid-s dur, 
truui, kraiu, vurt ildlu, bLrjude 8tuudur!
^ u  tiuu8 eu tlib uied Liuluud8 §uuilu tLr§er bvur.

^ Id r i§  8bu11 vur toZterjord  
ut vuldet8 urubt u r  otorbloddu butuljouer8 u riuu r

ryebu8.
^Idri§ ljudu 8bu1I det ord,
utt Liuluud8 tolk torrut 8iu triu bv§d 1 l^lord.
Lullu buu deu tuppre blott,
oj ry§§u tor eu turu8 bot, ej 8vibu, boju8 oobkortryebus.
Lullu, 8bouu bri§urlolt,
bliv vur, 8eu tor eu 86§er uu vi bumxu tutt!

Vupeu i buud
oob bLobt vur ovLu uuru.
Oo tor vurt luud 
Lr levu tor vur Lru.
Ou8tlo8 truiu truu 8trid till 8trid,

I j n n ^ a r :  l^nsi', Lslia: loi^vn: 8t.rLt: ^sj; kvar: 
tildans; b o t :  Irusel.



ly nu ar 8tuLdeL var, oob Lu ar 8kordeL8 tid! 
6le8Lade leder vittLe bara
barlisst om mod oob brander, om vart IaLd8 kor8var.
k'ram, kram, vart adia, trot8i§a 8taudar!
Omkrm§ dlZ aa dm troZLa bL8ka vakt du bar.

d. b . ktuaebsrK (1848).

^50. (130.) l^mlaLd.
Melodi ak ?a6iu8: 8. 115.

Vart land, vart land, vart ko8terlaLd, 
ljud bo§t, o dyra ord!
Lj 1ykt8 6L bojd mot bimIeL8 raud, 
ej 8ank8 6L dal, ej 8kolj8 6L 8traad 
mer al8kad an var by§d 1 Lord, 
an vara kader8 jord.

Vart land er kattlA, 8kaI1 8a bil 
kor den, 8om §uld be§ar,
6L kramliLA kar 088 8tolt korbi; 
mea detta laadet al8ka vi, 
kor 088 med moar, kjall oob 8kar 
ett ALldland doek det ar.

Vi aleka vara 8trommar8 bru8 
ook vara baekar8 8praL§, 
deL morka 8ko§6L8 dy8tra 8L8, 
var 8tjarL6Latt, vart 8ommarlju8, 
allt, allt, bvad bar 8om 8yL, 8om saLK 
vart bjarta rort 6L §aa§,

0  land, du tu86L 8joar8 land, 
dar 8aL§ oob trobet dy§A,

uLra: user; sk o rd : Kl6 8 ns.de: udtyndeZe le d e r
Itsskksr ; draKd: Vsdrib; t roKna:  trolaste; ra o: Hede.



Har 1ivot8 b av  oss §ott on 8 trand , 
v a r  korntid8 lan d , v a r  tran itid8  land , 
v a r  kor d in  katti§doin oz 8k^§§t, 
v a r  kritt, v a r  §Iatt, v a r  try§§t!

Ddvaltzts Vsr8. d. b . ItunebsrA (1848).

161. 8uvniL8 8ari8.
Htslodi ak r'. ? a o iu 8 : 34.

8 d r ,  b n r  b a r li§ t  8an§on 8ka lla r 
ino llan  Vazno8 rn n o b a lla r :
Dot a r  8noini8 8an§!
D o r, do b o r§ a  knror 8N8a, 
bo r, do dz'npa 8 tro in in ar b rn8a:

Dot a r  8uonii8  8an§.

8o, b lan d  d riv o r bo§t vid xrolon 
8 tra la r  k la r  n iid 8 0 in in a r- 8 o1on.
8o, i)a biinlon8 n io rk a  b a§ a  
natton«  norr8kon8tlan irnor 1a§a.

Dot a r  8uonii8 8an§.

Oob do v an a , b ly§a  d a la r ,
d a r  on baek  b lan d  bloni8tron ta la r .
Oob do 8ko§bokrdnta kzallar 
lokando i 8tz 'arnokvallar.

Dot a r  8noini8 8an§.

6  vor a ilt on ro8t 0 8 8  bz'ndor, 
ovor a llt on 8 ta inn ia  lz'ndor:

Dot a r  8nonii8 8an§!
D rodor! a§ o r dn  ott bzarta , 
i do88 tzn8nin§, 1 do88 8 in arta  

b o r  blott 8uorniZ 8an§!
L. Hvantbu.

slrv^A: rsecl: Luorni :  ^inland.



G M e W L L  D g  F M e M e r .

152. (150.) Flyv, Fugl! flyv — .
Melodi af I .  P. E. Hartmann: F. S. 227.

Flyv, Fugl! flyv over Furesoens Vove!
Nu kommer Natten saa sort,
alt ligger Sol bag de dcemrende Skove,
Dagen den lister sig bort;
skynd dig nu hjem til din fjedrede Mage,
til de gulnoebbede Smaa;
men naar i Morgen du kommer tilbage,
sig mig saa alt, hvad du saa'!

Flyv, Fugl! flyv over Furesoens Bolge, 
strcek dine Vinger nu vel!
Ser du to Elskende, dem skal du folge, 
dybt skal du spejde deres Sjoel.
Er jeg en Sanger, saa bor jeg jo vide 
Koerligheds smigrende Lyst, 
alt, hvad et Hjerte kan rumme og lide, 
burde jo tolke min Rost.

Flyv, Fugl! flyv over Furesoens Rislen, 
Koerlighed kalder dig hjem; 
soet dig nu kont mellem Lovbuskens Hvislen, 
syng saa din Koerlighed frem!
Kunde, som du, jeg i Wtheren svomme, 
veed jeg nok, hvor gik min Flugt; 
jeg kan i Lunden kun sukke og dromme, 
det er min Koerligheds Frugt.

Flyv, Fugl! flyv over Furesoens Vande, 
langt, langt bort i det Blaa!



Ensomt i Skoven ved fjerneste Strande 
ser du min Favre at gaa.
Gulbrune Lokker de flagre i Vinden, 
let er hun, rank som et Aks,
Njet er sort, og Roser har Kinden, 
ak! Du kan kende hende straks!

Flyv, Fugl! flyv over Furesoens Brusen, 
dybt drager Natten sit Suk!
Trceerne hviske med crngstelig Susen, 
hilse Godnat med et Buk!
Har du ej lyttet til mangefold Smerte 
selv hos den fjedrede Flok?
Sig et Godnat til mit bcevende Hjerte, 
sig det, du veed det jo nok?

Chr. Winther.

153. (148.) Gak ud —.
Melodi af I .  P. E. Hartmann: F. S. 225.

Du, som har Sorg i Sinde, 
gak ud i Mark og Lund, 
og lad de svale Vinde 
dig vifte karsk og sund.
Gak over Hoj og Dale 
og lyt ved Soens Glar 
til Skovens Alvorstale 
og Kildens muntre Svar.

Var Hjertet fuldt af Klage, 
og brused Blodet vildt, 
jeg gik mig ud at jage 
det yndeligste Vildt.
Det var ej Hjort og Hinder, 
ej Terne eller Tjur; 
det var med friste Kinder 
den vilde, fri Natur.



Jeg vil saa nodig boenkes 
i Stuen, under Tag; 
d<?r drikkes og der floenkes 
i dosig Fred og Mag.
Langt heller vil jeg brede 
min Dug bag ved en Tjorn 
paa lyngbegro'de Hede 
i Selskab med en Bjorn.

Mig hued ingensinde 
Smaafuglene i Bur, 
som pynteligt paa Pinde 
maa soette sig til Kur.
Nej, paa de rigtig vilde 
er der en frejdig Jag t; 
om de er nok saa snilde, 
er deres Voerge svagt.

Chr. Winther (1855)

154. (221.) Bryllups-Sang.
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S. 131.

Det er saa yndigt at folges ad 
for to, som gerne vil sammen voere, 
da er med Gloeden man dobbelt glad, 
og halvt om Sorgen, saa tung at boere; 
ja, det er Gammen 
at rejse sammen, 
naar Fjederhammen 
er Koerlighed!

Det er saa hyggeligt allen Steds, 
hvor Sm aa og Store har eet i Sinde, 
og det, som drager de store Loes, 
i Hjertekamret er inderst inde; 
ja, det er Gammen 
at holde sammen, 
naar J a  og Amen 
er Hjertets Sprog!



Det er saa herligt at stole paa, 
vi har en Herre, som al Ting mcegter, 
han os ej glemmer, naar vi er graa, 
hans Naade rcekker til Tusind Slcegter; 
ja, det er Gammen, 
at allesammen 
er J a  og Amen 
Guds Naades Ord!

Det er vemodigt at stilles ad
for dem, som gerne vil sammen vcere, 
men, Gud ske Lov! i vor Herres Stad 
for evig samles de Hjertenskære; 
ja, det er Gammen 
at leve sammen, 
hvor J a  og Amen 
er Koerlighed!

Hvert LEgtepar, som med Koerlighed 
i Jesu Navn holder Bryllupsgilde, 
stont alt i Verden gaar op og ned, 
stal finde tidlig og finde silde:
Det er dog Gammen 
at sidde sammen, 
hvor Arneflammen 
er Koerlighed.

N. F. S. Grundtvig (1855).

155. (301.) Bryllups-Sang.
Mel. af I .  P. E. Hartrnann: Her samles to Hjerter: F. S. 307.

Je rt Hus stal I  bygge paa Ordets Klippegrund, 
da rokkes ej Muren i Stormvejrets Stund, 
og Arnen stal staa i Ly af Korsets Tegn, 
da hviler Je rt Hjem bag det tryggeste Hegn; 

hvor Korset staar Vagt, 
taber Morket sin Magt.

Hver Jdroet stal fignes med Bonnens stcerke Daab, 
som lutrer hver Lcengsel, bevinger hvert Haab;



om Soldagen gryr, om Aft'nen bryder frem, 
send Bonnens hvide Due som Bud fra Je rt

Hjem;
hvor Bonnen faar Magt, 
staar Guds Engle som Vagt.

T il ham, fom var buden ved Kanas Brudefoerd, 
mens Tiderne stifte, I  holde J e r  ncer; 
velsignet hver Plet, fom Jesus kalder sin, 
hvor Herren vil dvcele, kan Vand vorde Vin.

og Freden staar Vagt 
over Hjerternes Pagt.

Gud signe Je r  Vandring, til Livets Sol gaar ned, 
det lyse paa Vejen, at Gud er Kcerlighed!
Han lede Je r  Fod til Kongeborgen hen, 
hvor ingen, som modes, stal stilles igen; 

hvor alt er fuldbragt 
ved Guds Kærligheds Magt!

I .  Paulli.

156. (293) Brudefærden i Hardanger.
Melodi af H. Kjerulf: Tillag 35.

Der aander en tindrende Sommerluft 
varmt over Hardangerfjords Vande,

' hvor hojt op mod Himlen i blaalig Duft 
de moegtige Fjcelde stande.
Det skinner fra Brce, det gronnes fra Li, 
sit Helligdagsskrud staar Egnen klcedt i —- 
thi se! Over gronklare Bolge 
hjemglider et Brudefolge.

Som en Oldtids Kongedatter saa prud, 
med Guldkrone paa og Skarlagen, 
i Stavnen hun sidder, den prcegtige Brud, 

saa fager som Fjorden og Dagen.



Lyksalig Brudgommen svinger sin Hat, 
nu forer han hjem sin dyreste Skat 
og ser i de Ojne milde 
sit Liv som et Bryllupsgilde.

Alt risler det lokkende Tonefald 
af Gangar og S laat over Voven, 
fra Fjceld og til Fjceld ruller Bossens Knald, 
og Glcedesraab svare fra Skoven.
Med Brudens smaa Toerner drives der Skcemt, 
og Kogemesteren har ikke glemt 
at fylde ustandseligt Kruset 
til ALre for Brudehuset.

S aa  drage de frem med lysteligt Spil 
hen over den blinkende Flade, 
og Baad efter Baad sig slutter dertil 
med Bryllupsgaster saa glade.
Det blaaner fra Kloft, det skinner fra Brce, 
det dufter fra blomstrende Abildtroe — 
oervcerdig staar Kirken paa Tangen 
og signer med Klokkeklangen.

A. Munch.

157. Bryllups-Sang.
Melodi af H. Rung: Hr. Peder kasted Runer: F. S. 480.

Der er et Ord, som ingen Mand tor glemme:
At kun for Haabets Barn er Lykken hjemme. 

For Tvivlens syge Bonner 
den lukker grumt sin Dor; 
men frejdig Sundheds Latter 
den skoenker helst „Gehor".

Held da dig, som fik lcert at smile!
Held enhver, som ved Arnens Hvile 

Lykken fandt!
Lad aldrig Livets Modgang jer forknytte, 

om end jer Rigdom blev en ensom Hyttel



Med Enighed forinden 
er Stuen hoj og lys, 
ved omme milde Hcender 
udslettes Nattens Gys.

Flidens Arm stille Fadet fylder,
Kvoeldens Sol fattigst Vraa forgylder, — 

Kvoeldens Sol!
Hvor tvende ret fik Koerlighed i Eje, 

var Gangen let, om end ad trange Veje; 
thi hvad den ene hosted, 
den anden bandt i Neg, 
og faadan I  forvandler 
en trcelsom Dag til Leg.

Trofast Gang gennem Modgangs-Vrimlen! 
Lavt ved Jord tit var noermest Himlen — 

lavt ved Jord!
Og byg saa eget Hus paa egen Ager, 

faa gennem egen Muld I  Furen drager.
En lille Plet ved Gavlen 
med Boer og Blomster fmaa; 
og inde bag Gardinet 
stal ogfaa Blomster staa!

Ude Flid, helst med S o l paa Ruden, 
inde Fred og en Glut i Puden, — 

inde Fred!
Jeppe Aakjcer (1903).

158. (166.) Hr. Peder og Helleliden.
Melodi af H. Rung: F. S. 480.

Hr. Peder kasted Runer over Spange, 
fom Helleliden over skulde gange.

S aa  lofted han sit Anker, 
saa fik han bliden Bor,

Spange: Bro.



saa sejled han fra Danmark 
og fra de danske Moer.

Favre Ord fryde mangt et Hjerte, 
favre Ord har forvoldt mig Smerte — 

favre Ord.
Helleliden gaar og lcenges under Strande 

og stirrer paa de dybe, salte Vande.
„Lad os kun Lykken friste!
Gud giver bliden Bor!"
S aa  sejled hun fra Danmark 
med alle sine Moer.

Favre Ord har mig haardt bedaaret, 
favre Ord har mit Hjerte saaret — 

favre Ord.
Den Vcegter raaber hojt, da Skibet kommer 

Nu bringer Boren os den danske Sommer. 
Det var den Herre Peder, 
af Glcede fast han lo, 
da Helleliden gav ham 
sin W re og sin Tro.

Favre Ord stundom Hjertet glcede, 
favre Ord volde tit, vi grcede — 

favre Ord.
Af „Svend Dyrings Hus". H- Aertz.

159. (156.) Holder du af mig —.
Melodi af H. Rung: F. S. 87.

Holder du af mig, 
holder jeg af dig 
alle mine Levedage;
Sommeren var kort,
Grcesset blegner bort, 
kommer med vor Leg tilbage.

Hvad du fa' i Fjor, 
husker jeg i Aar,

* *



sidder som en Fugl i Karmen, —  
kakler paa og slaar, 
synger lidt og spaar 
Lykke under Solevarmen.

Litli—litli—lu!
Horer du mig nu,
Gutten bag ved Birkehejen?
Ordene vil gaa,
Morket falder paa, 
kanske du kan vise Vejen.

Sjo-i, sjo-i, hys! 
sang jeg om et Kys?
Nej, det gjorde jeg vist ikke.
Horte du det, du?
Kom det ej i Hu,
jeg vil lade Afbud skikke.

O, god Nat, god Nat!
Drommen har mig fat, 
den om dine milde Ojne 
og de tavse Ord, 
som af Krogen fo'r, — 
o, de vare saa forslojne!

Nu jeg lukker til; 
er der mer, du vil?
Tonerne tilbage trille, 
lokker mig og ler, — 
vilde du mig mer?
Ast'nen er saa varm og stille.

Af „En glad Gut". Bjsrnstjerne Bjornson.



160. (151.) S ig  mig, lille Karen —.
Melodi af C. I  Hansen: F. S. 317.

Husker du i Host, da vi hjemad fra Marken gik. 
vendte du imod mig et spsrgende Blik; 

da faldt det mig paa Sind, 
at jeg var hidtil blind; 

sig mig, lille Karen, hvad mente du da?
Husker du i Vinter, vi sad omkring Arnens Ild , 

jeg fortalte Eventyr, du horte til; 
tit op paa mig du saa', 
saa gik jeg rent istaa; 

sig mig, lille Karen, hvad mente du da?
Husker du i Julen, ved Gigers og Flojters Klang, 

mens vi over Gulvet os lystelig svang, 
saa' jeg paa dig saa vist, 
at du blev rod til sidst; 

sig mig, lille Karen, hvad mente du da?
Se, nu er det Foraar, og Spirerne foldes ud, 

Fuglen bygger Rede, og Skoven staar Brud. 
Alt, hvad af Liv der veed, 
drommer om Koerlighed;

sig mig, lille Karen, hvad mener du nu?
C. Ploug.

161. (161.) Det haver saa nyligen regnet.
Danst Folkemelodi: F. S. 158.

Det haver saa nyligen regnet, 
og de Trceer de dryppe endnu; 
hvasse Vind, Tjornen stind har dig saaret, 
de har revet din Kaabe itu.
— Men trods Regn og trods Bloest 

og trods Storm fra Nordvest 
stander jeg dig dog alle Tider noest.



Jeg kan se paa de Njne saa klare, 
at du haver fornyligen grcedt:
Regn paa Kind, Sorg i Sind, hvasse Tjorne 
i dit Hjerte saa lyst og saa let!
— Hver en Taare paa Kind 

som hver Fryd i mit Sind 
haver du jo alene udi Vold.

For din Fod ved hvert Fjed vil jeg sprede 
hver en Blomst, hvert et duftende Blad; 
hver en Fugl fra sit Skjul vil jeg kalde,
— de stal kvcede og kvidre dig glad.

Lad dem blomstre i Ly,
lad dem svceve ved Sky!
de kan ej faa min Angest til at fly.

Nu i Morgen, naar Solen staar hojest, 
for din Moder jeg stedes med Bon, 
mcrler blidt, sporger frit: Kcere Moder! 
maa jeg vcere din trofaste Son?
— Se, det lysner i Sky!

Hor, det ringer fra By!
Du er min, som for evig jeg er din!

Folkevise ved Sv. Grundtvig.

162. (167.) P aa  Vossevangen.
Melodi af N. P. tzillebrandt: F. S. 95.

Daa Vossevangen der vil jeg bo, 
der vokser Klover over Hoje, 
der gaar hver Ungkarl med blanke Sko 
og med en solvknappet Troje.
Der danse Piger med Baand i Haar, 
de lange Fletninger til Jorden naar; 

ja, tro du mig, 
jeg siger dig, 

der er det fagert at leve.



Og der staar Hassel og Birk og El, 
og der staar Blaabcer paa Lien, 
og der staar Geden saa hojt paa Fjceld, 
og Elven lober forbi' en; 
paa Marken vokser den gronne Log,

> i Skoven styver den vilde Gog;
ja, tro du mig, 
jeg siger dig, 

der er det fagert at leve.
Der staar en Siljepil i Dalen trang, 

der bor en Huldre bag Stene.
Der falder Tiden mig aldrig lang, 
selv naar jeg sidder der alene; 
for Engen dufter, og Droslen slaar, 
og Huldren synger, mens Elven gaar; 

ja, tro du mig, 
jeg siger dig, 

der er det fagert at leve.
Af et utrykt Lystspil. C. Hauch.

163. (168.) Elverhsj.
Dansk Folkemelodi: F. S. 487.

Jeg lagde mit Hoved til Elverhoj, 
mine Ojne de finge en Dvale; 

da kom mig i Mode Jomfruer to
og lokked mig med Sang og med Tale.

> Eja! Hvor scelsom en Dans!
Striden Strom den stiltes derved, 

som forre var vant at rinde.
Alle smaa Fiste, i Flodert svam, 

de legte med deres Finne.
De vinked mig forst, og saa trued de mig, 

jeg stod som med Lcenker bunden.
Da galede Hanen i fjerne By,

> og Trolddommen var forsvunden.



Thi raader jeg hver dannis Svend, 
som ride vil i Skove, 

han ride sig ikke til Elverhoj 
og lcegge sig der at sove.

Eja! Hvor soelsom en Dans!
Af „Elverhsj". Ved I .  L. Herberg (1828).

164. (292a.) En Hjertenskar.
Melodi af Aug. Soderman: Tillceg 15.

Og jeg vil ha mig en Hjertenskar, 
ja, ja, Hjertenskoer!
Men en lej, eller sint, eller sur, eller gerrig

og gammel Kar,
som drikker sig fuld 
og falder omkuld, — 
ham svarer jeg: Nej, 
pak dig bare din Vej! —
Selv om han en drabelig Lensmand var.

Men jeg vil ha mig en Hjertenskoer, — 
ja, ja, Hjertenskoer!
Som er stor, som er stcerk, som er koek, som

er trofast og vakker, ja,
som altid er mild
og venlig og snild,
som elst er for Gud
sin egen lille B rud; —
se, saa skal han voere, som jeg vil ha!

Og han stal voere min Hjertenskoer — 
ja min Hjertenskoer — 
og jeg vil voere god imod ham, jeg stal elske

ham evig tro
og klappe hans Kind



og kvikke hans Sind
og bage hans Brod
og koge hans Grsd, —
og saa flak vi leve saa godt, vi to!

C. P. Riir.

165. (159.) Kjesten og jeg.
Melodi: ^  janta, L ja: F. S. 681.

Og Kjesten og jeg modtes paa Landevejen. 
S in  blinkende Spand paa Ho'det hun bar, 
og Solen den straaled, Himlen var klar, 
og smuk som den lyse Dag Pigen var; 
mit Hjerte — det gik af Vejen.

Og Kjesten og jeg modtes ved Helligkilden, 
Sankthans-Jlden blussed, Gnisterne fog, 
og flink paa Fiolen Spil'manden strog; 
vi to rundt om Baalet hvirvlende floj.
Jo , dengang var jeg i Ilden.

Og Kjesten og jeg modtes i Hassellunden. 
Der trykked jeg hende ned paa mit Skod, 
og klaged hende alt mit Savn og min Nod, 
og spurgte, om hun vilde dele mit Brod, 
og tog hendes Svar med Munden.

Og Kjesten og jeg modtes ved Kirketiden.
T il Alteret sammen vandred vi da, 
og jeg sagde ja, og hun sagde ja, 
og som Mand og Kone kom vi derfra, 
og vi har ej fortrudt det siden.

166. (162.) Det var en Lmdag Aften.
Sjoellandfk Folkemelodi: F. S. 159.

Det var en Lordag Aften, 
jeg sad og vented dig; 
du loved mig at komme vist, 
men kom dog ej til mig.



S i do kuns frit, hvad' tskkes doe, 
ve' do int' vce' mce noerest?
For do er ung o' kon o' net, 
o' ce gi' lidt doe, o' de' var jet, 
hvorfor oe gjcen vild ha' doe.

Do er vel int' a hye Stand 
o' int a hy Forroeller, 
men do er fojt i Danmarks Land 
de ser ce sa moj heller.
Di danske Pigger, di oe tro, 
de' holder oe aw, o' de' var to, 
hvorfor oe gjce'n vild ha doe.

J a  do kan bag o' bryg o' to, 
o' do kan sans o' syssel, 
o' do kan vow o spind o' sno 
doe i en Dans som en Kyssel, 
o' do kan syng o' snak o' le, 
de' holder oe aw, o' de' var tre,
hvorfor ce gjoe'n vild' ha' doe.

Karsten Thomsen.

169. (291a.) Mm kcere lille Tofter.
Melodi ved Fru  I .  L. Heiberg: F. S. 432.

M in kcere lille Ssster!
hvorfor er Kinden din ej rsd?
S aa  tankefuld du vandrer, 
du ligner saft en Dod.
— Ak, jeg har loert en scelsom Ting, 
derfor jeg gaar saa tavs omkring:
Jeg skcenket har mit Hjerte 
til en Ungersvend.

Og vogt dig for de Svende!
De elsker alle Piger smaa, 
men tro i Sind og Tolker, 
ak! det er kun saa faa.



— Men hvis af alle Piger her 
kun jeg var den, han havde koer, 
da sang jeg med de Fugle
hajt i vilden Sky.

M in koere lille Safter!
Ak! du er dog saa ung endnu, 
veed ej, hvor de er falske 
og listige og snu.
— O! for bli'r Lcerken falsk og grum, 
end Falskhed i hans Bryst faar Rum.
S aa  hvid som Markens Lilje
er hans Sind mod mig.

M in koere lille Safter!
For farste Gang nu elsker du.
Og at det kan gaa over, 
det tror du ikke nu.
— Nej, far fly'r Storken fra sine Smaa, 
end Hjertet mit stal fra ham gaa.
P aa  Jorden og i Himlen 
vil jeg elste ham.

Min koere lille Safter!
Hvor veed du, at han elsker dig 
og vil din Husbond voere 
paa Jord, i Himmerig?
— Han ser paa mig med Njne blaa, 
to store Taarer i dem staa;
da tro vi os i Himlen 
hos Guds Engle smaa.

Af „Ln Sondag paa Amager". Johanne Luise Herberg (1848).

178. (276 u.) Jlrgersang.
Melodi af Fr. Kuhlau: F. S. 486.

Herligt, en Sommernat 
drage til Elverkrat,



hvile ved Kilden den svale!
Luna sit Solverbaand 
snor om Endymion, 
spejder i Busk og i Dale.

Moder en Nymfe dig, 
lad hende skotte sig!
Jceger, o, lad hende fare!
Husk, at Aktoeon fik 
S traf for et dristigt Blik!
Jceger, o, tag dig i Vare!

Gaa paa den sikre Vej, 
svcerm og forvild dig ej.
Jceger, i Agt du dig tage!
Men har du tabt vort Spor, 
lyt til vort Joegerkor,
det skal dig kalde tilbage.

Af „Elverhsj". I .  L. Heiberg (1828).

171. (157.) Bondevise.
Svensk Folkemelodi: Ack Varmeland, du skona: F. S. 408.

Og jeg vil ha' en Hjertenskcer, det forste som
jeg kan,

men saadan en er ikke god at finde,
for hun skal have Kinder som den rode Tulipan
og Ojnestene, som kan rigtig skinne;
ja, hun stal vcere dejligst blandt de Piger

her til Lands
og lystig ved sit Arbejd og lystig i en Dans, 
og hun stal ha' de pceneste Manerer.

De Piger er vel gode nok, imens man paa dem ser, 
men paa de meste kan man ikke lide; 
og derfor vil jeg have en, som ej til andre ler,

Luna: Maanen; Endymion: en Angling, som Luna el
stede; Aktoeon en Jceger, om hvem den groeske Gudeloere for
tceller, at han paadrog sig Jagtgudinden Artemis' Vrede.



men elsker mig og blot af mig vil vide.
J a , hun hos mig stal finde ret sin aller

bedste Fryd
og bringe til mit Hus baade Strcrbsomhed

og Dyd
og saa en Kiste fuld af gode Kloeder.

J a , naar jeg blot kan finde en ret saadan, som
jeg vil,

da fejrer straks mit Bryllup jeg med Gloede, 
og Egnens Mcend og Kvinder de skal bydes

ind dertil,
og de stal faa saa meget, de kan cede; 
oa der stal vcere Dans oa Spil tre hele

Dag' i Rad,
thi Kærlighedens Lykke den gor dog Hjertet glad, 
saa kan man sagtens lidt derpaa spendere.

Af „Eventyr paa Fodrejsen". C. Hostrup (1847).

172. (158.) Den, jeg saa i Fjor.
Dansk Folkemelodi fra Varde-Egnen: F. S. 169.

Jeg saa' i Oster, og jeg saa' i Vester, 
jeg saa' i Sonder og jeg saa' i Nord, 
jeg saa' saa mange smukke Piger danse, 
men aldrig saa' jeg den, jeg saa' i Fjor 
Den forste Kcerlighed er dog den bedste; 
vist aldrig jeg forglemmer dig, min Ven.

Og kan jeg ikke til min Kcrrest' komme, 
og hverken rid end' eller gaaende, 
saa vil jeg vente, til det bliver Sommer, 
saa vil jeg sejle over Bolgen blaa.
Den forste Kcerlighed er dog den bedste; 
vist aldrig jeg forglemmer dig, min Ven.



173. (165.) Roselil' og hendes Moder.
Dansk Folkemelodi: F. S. 175.

Roselil' og hendes Moder, de sad over Bord, 
de talte saa mangt et Skoemtens Ord.

Ha, ha, ha, saa, saa, saa, saa, 
de talte saa mangt et Skcemtens Ord.

„For hvert Troe skal i Haven saa Blomster
af Guld,

for jeg stal vorde nogen Ungersvend huld".
Hr. Peder stod paa Svalen og lytted med List: 

„Den ler dog bedst, som ler til sidst!"
Og der de kom ned udi Urtegaardens Lce, 

da hang der en Guldring paa hvert et Troe.
Roselil' blev rod som et dryppende Blod, 

hun stirred i Groesset ned for sin Fod.
Da kyssed Hr. Peder hendes Loeber med Lyst: 

„Den ler nok bedst, der ler til sidst.
Ha, ha, ha, saa, saa, saa, saa, 

den ler dog nok bedst, som ler til sidst."
Ved Chr. K. F. Molbech.

174. (163.) En dejlig ung Ridder.
Dansk Folkemelodi: F. S. 161.

En dejlig ung Ridder i Lunden mon gaa, 
en Adelsmands Datter saa toenkte han paa. 
Han hende vilde oegte og tage til sin Brud, 
for hun var saa ung, og saa yndig saa hun ud.

Den Ridder til Jomfruens Fader gik ind^ 
„Saa stoerkt Eders Datter mig ligger i Sind, 
kun hende vil jeg oegte og tage til min Brud, 
for hun er saa ung, og saa yndig ser hun ud."

„Hr. Ridder, Hr. Ridder, I  beder en Hind, 
men fremmede Skytter har fanget den ind,



min Datter er trolovet, hun er en Hertugs
Brud,

for hun er saa ung, og saa yndig ser hun ud."
V ed H . H er tz .

174 K. Der var en Svend.
Melodi af P. Heise: F. S. 315.

Der var en Svend med sin Pigelil;
— de sang, saa det klang over Mark og,

Vang, —
de gik ad den grsnne Rugmark til.
I  den unge Vaar,
naar Ringe byttes og Hjerter slaar,
naar Fuglene gynge
paa Kvisten og synge:
jeg fcester min Brud i Vaar!

Hvor Rugen stod saa toet og saa grsn,
— de sang, saa det klang over Mark ogVang, — 
der fandt de to sig en Plads i Lon.
I  den unge Vaar o. s. v.

Og som de sad, en Vise de kvad,
— de sang, saa det klang over Mark ogVang: — 
„Saa flygtigt er Livet som Blomstens Blad."
I  den unge Vaar o. s. v.

„Saa grib da Tiden, forinden den gaar",
— de sang, saa det klang over Mark ogVang,— 
„thi Elstov er Blomsten i Livets Vaar".
I  den unge Vaar o. s. v.

William Shakespeare ved E. Lembcke.

175. (276b.) Nonne og Ridder.
Melodi af Erik Bogh: F. S. 683.

Og Sneen den fog saa vide om Jord, 
men Nonnen hun sang i det hellige Kor.



— Der er Roser i Klosterets Have!
Og Ridderen kom fra den blodige Leg,
saa rod var hans Brynje, men Kinden saa

bleg.
— Hor Klokkerne ringe til Ave!

Og Ridderen blev derinde til Vaar,
og Nonnen hun plejed og loegte hans Saar. 
Hun bad ved hans Leje saa mangen en Bon, 
hun bragte ham Trost, men selv groed hun i

Lon.
D a Lovet blev gront og Fuglene sang, 

sig Ridderen atter i Sadelen svang.
Han jog gennem Lunden med jublende Rost, 
men inde i Cellen sad Nonnen saa tyst.

Da Blomsterne visned og Bladene faldt, 
hans Bryllup paa Borgen man fejrede alt.
— Der er Roser i Klosterets Have!
Men Nonnen hun plukked de sidste, hun stindt, 
til Bruden den glade i Krans hun dem bandt.
—  Hor Klokkerne ringe til Ave!

Erik Bsgh.

176. Feltjoegeren.
Norst Folkemelodi: F. S. 630.

Jeg saa' ham om Morgenen ude i Skoven 
saa ung og saa smuk og saa glad og forvoven; 
der sang han omkap med de Fugle paa Kviste 
saa lystig en Vise, ak, det var den sidste.

Jeg saa' ham om Middagen nede ved Dammen; 
der gik vi i Krattet og talede sammen.
Han bad om et Kys, og han hvisked med Liste 
Det kunde jo hoeude, at det blev det sidste. —

Jeg saa ham paa Marken om Aftenen siden, 
der laa han i Groesset saa bleg efter Striden,

*
 *



der saa' jeg de tindrende Ojne at briste, — 
dog hilste han mig med et Smil, med det sidste.

Og siden i Ncetterne morke og lange 
jeg saa' ham i Dromme vel hundrede Gange, 
forst der har jeg sagt ham, hvad aldrig han

vidste:
at han var den Forste og bliver den Sidste.

Erik Bogh.

177 (153.) Sommersang.
Melodi af F r. Kuhlau: F. S. 490.

Nu Lovsalen stygger, 
og Dagen er lang; 
hver Smaafugl nu bygger 
i blomstrende Vang.

Kun Kcerlighedsguden, 
den Stakkel, er blind; 
han flagrer mod Ruden, 
man lukker ham ind.

Af „Elverhoj". I .  H. Heiberg (1828).

178. (146.) En Skaal for Kvinden.
Melodi af O. Lindblad: 01a8 8L8om tZ.§6ln: F. S. 455. 
Sparsomt i Norden vi Blomster finde,

Farven er bleg, og kun svag deres Duft; 
Blomsten hos os er den dejlige Kvinde, 
frodigst hun gror i den nordiste Luft.
Hende vi elste, mens Hjertet det slaar; 
hende vi prise, mens Lceben formaar. 
Lokkerne blode og Voeksten den slanke,
Klang i sin Stemme og Snildhed i Blik,
I ld  i sit Hjerte og Renhed i Tanke, 
det hun i Arv efter Moderen fik.

C. Hostrup (1846)



179. (173b.) Trofasthed.
Melodi as P . Heise: Tilloeg 36.

Kanske vil der gaa baade Vinter og Vaar, 
og nceste Sommer med og det hele Aar; 
men engang vil du komme, det veed jeg vist, 
og jeg stal nok vente, for det lovte jeg sidst.

Gud styrke dig, hvor du i Verden gaar!
Gud glcede dig, hvis dn for hans Fodflammel

staar!
Her stal jeg vente, til du kommer igen; 

oa venter du histovve, vi troeffes d6r, min Ven. 
As „Per Gynt". Henrik Jbsen.

18«. (139.) Drikkevise.
Tysk Melodi: F. S . 394.

Vort Dagvcerk er til Ende; 
som sri og muntre Svende 
vi samles om vort Bord, 
forfriste Sindet atter 
ved munter Skcemt og Latter 
og synge hojt i Kor:
Hallo, hallo, hallo, hallo! 
P aa  Arbejd folger Ro.

Langt over dunkle Vande 
mod Syden ligge Lande, 
paa Bjerget Ranker gro.
O, den der havde Vinger, 
oerhen, derhen os bringer! 
D6r er det godt at bo.
Hallo, hallo, hallo, hallo! 
D6r er det godt at bo.

Nej, Vinger har vi ikke, 
men vi har Lyst at drikke, 
og Vinger har vor Lyst! 
Med den vi fare vide!



Med den mod Sonderlide 
vi kapre Vinens Host.
Hallo, hallo, hallo, hallo!
Derhen, hvor Ranker gro!

Ja , hen til Sydens Ranke!
Vort Fartoj er vor Tanke 
vort Sejl vor Fantasi!
Endskont vi sidde stille, 
vi langvejs fare ville, 
som Himlens Fugle fri.
Hallo, hallo, hallo, hallo!
Vi sejle, og vi ro!

Naar nu vi hjemad skulle, 
saa er vi sagtens fulde 
og kommer knap herfra.
Det gaar! Det kan ej fejle!
Jeg moerker alt, vi sejle — 
vi sejle rundt — Hurra!
Hallo, hallo, hallo, hallo!
Vi sejle, og vi ro!

(Udvalgte Vers.) H. Hertz.

181. (141.) Mit fulde Glas.
Melodi af C. D. Stegmann: F. S. 385.

Mit fulde Glas og Sangens raste Toner 
og vittig Skcemt og Munterhed 
jeg scelger ej for alle Fyrsters Kroner 
og Salomoners Herlighed; 
thi Hojhed ej lyksalig gor, 
og al Ting jcevnes, naar man dor.

Et evigt Navn er dejligt, kan jeg tcenke, 
og det paa Kviste ikke gror; 
men det mit Stov i Graven ej stal krcenke, 
om man mig aldrig kalder stor;



thi naar man forst dernede er, 
man Verdens Ros og Spot beler.

En Tonde Guld var artig nok at have, 
dermed at pleje Kcelderen; 
men efter den i Jordens Skod at grave 
det overlader jeg til den, 
som ikke veed og ikke ser, 
at Armod tit af Hjertet ler.

M it Onskes M aal er kun en kolig Kcelder, 
hvor Vinen ingen Skade ta'er, 
et Fad, som fyldes atter, naar det hcelder, 
et Hus, som tcette Voegge har, 
et roligt Sind, en Munterhed, 
som solger mig til Gravens Bred.

Og onsker jeg en rask og kcelen Pige, 
som elsker mig; med andre Ord: 
jeg onsker mig et lille Himmerige 
paa denne syndefulde Jord 
og Born, som eje Kraft og Marv 
og faa min Munterhed i Arv.

Jeg ved det grant: vor Jord er ej forbandet, 
nej, overalt jeg ser Velsignelsen; 
den stiger op af Havet, gror paa Landet 
og regner ned fra Himmelen.
Jeg veed det grant, vor Lod er stor; 
Velsignet er den faldne Jord.

Vinranker gro, og Venskabs Luer broende 
paa Jorden — Piger pryde den, 
og fra dens ene til dens anden Ende 
jeg blomstre ser Velsignelsen.
Lyksalighed er Jordens M aal —
Vins, Venskabs, muntre Pigers Skaal!

I- Zedlitz.



182. (143.) Slutningssang.
Melodi af C.M.Bellman: 8a laak a  vi 8a 8ins.nin^om: F.S.390.

Saa, nu er denne Aften gaa't 
med Alvorsord og Gammenslag, 
og hvem der har en Blyhat faa't, 

har nok for nceste Dag; 
men ellers, naar vi Hjemmet naa, 
er alting fom en Drom forbi, 
og atter vi til Halsen staa 

i Slid og Vrovleri.
Brugt er dog ej Glcedens hele Skat, 
den i Mindets Sparebank er sat; 
vi kan ta' op dera' og derfor kobe ind 

frisk Mod og muntert Sind.

Kun flygtig er vor Ungdomstid, 
den svinder ogsaa fom en Drom, 
thi snart man aandig invalid

sig ror paa Livets Strom; 
og naar man forst faar Hjem og Hils 
og Embed, Viv og Poder fmaa, 
saa kommer en Begejstringsrus 

ej tit og banker paa.
Brugt er dog ej Glcedens hele Skat, 
den i Mindets Sparebank er sat; 
vi kan ta' op dera' og kobe ind

frisk Mod og muntert Sind.
Ved „Nordisk Hojtid", den 13. Januar 1845. C. Ploug.

183. (280.) Alsmgervi's.
Melodi af C. I .  Zahn: F. S. 70.

Goj Avten, I  Drceenge! Kommer hid te vor Disk, 
la vos slaa vos en liid Basseralle, 
lad vos syng, la vos drik vos en lillevette Pisk, 
la vos sie, hva' der er i vor Balle!



Vor Hals er saa tor, troek e Tap av e Tynd! 
Plornmelorn, Plomrnelorn! la vos no kun

begynd!
Lad vos syng vos en Vi's aa vo't Alsinger Dansk, 

for de' rigte jo it er de' rigte; 
no skal olt jo Voer taafe o' tysk eller spansk, — 
hven veed, hvor vi blywer sognpligte.
Men hvodden de' end soer vos kyslet og kast, 
ve' vo' Muer o' vo't Hjemmind vi do' hoel-

der fast!
De' er galt med di Farrer og med de' Kludderi, 

som no er bloest ind her fra Synder; 
de' gaml' Roj og Hvie er der Mening kun i, 
o' de' smager bedst for e Bynder.
Men de' er no forbojen! sikken Skjcendsel

aa Skarn,
vi hoer knap Lov o' drik vos en dansk lille

Dram.
De' er galt med e Kael, di maa it koldes Jens, 

for Kontreband er no e Jenser!
De skydder dem ihjel — ja saamind kund'

et hoends —
noer de troester dem inden vo'r Groenser.
Men hva' skal vi gyer, for den Jensenatur 
de' er jo vo't ALrregods etter vo' Muer.

De' er undt, te vi skal, hva' vi slet it ka li, 
te vi skal kold e Fiender vo' Brojer; 
de' er kjovt aa Voer te i en saad'n solle Ti', 
o' at puttes i fremmed Folks Trojer 
o' master, noer der toelles med „eins, zwei,

drei" —
de' er traagt for e Bien o stud aa den Vej.

La vos klink da o' dril vos en Skaal sor vo,
Muer,



for hind, som er olti den rigte, 
vi kan it gorres om o' foranner vo' Natur; 
men te hind blywer ol' Daw vi pligte, 
en Skaal for vo' Gammel med S j i l  og

med Mund,
faa lceng, fom e Ke'l hcer en Draaf aa e Bund!

K. Karstensen.

184. Drikkevise.
Melodi af E. du Puy: Hvis et godt Raad I  folge kan: F. S. 4g4. 

Nn er det stille; han har os forladt,
Solen, den gamle Urostifter, 
og i den tavse, kolige Nat 
vil vi stride til svare Bedrifter.
Borgeren snorker alt, men vi — 
vi gaa paa Perlefisteri.

For os paa Bordet se vi et Hav,
Bolgerne vildt mod Kysten skummer; 
men i sin dybe, strikkende Grav 
mangen kostelig Perle den rummer.
Se, hvor de funkle! Bolgen her 
har laant af dem sit Gyldenfloer.

Bredden er stejl, det gaar vel ej saa nemt, 
frejdig vi dog paa Fangsten drage:
Kikhed og Haab og Lystighed og Skim t, 
det er Perler, man ikke bor vrage.
Halsen er tor og Lysten stirk, — 
det glider nok, det store Virk!

Sej, mine Gutter! nu stal vi til Bunds!
Glasset det er vor Dykkerklokke, 
dermed vi synker i den dybe Puns, 
hvor de funklende Perler os lokke.
Efter dem — rast! nu ned det gaar;
en Skaal for ham, der forst dem naa'r!

C. Hostrup.



185. (144.) Skaaler.
Mel. af C. M. Bellrnan: I'rSltmaiis Nr. 25: F. S. 454.

For Frihed
er denne Skaal udbragt!
Vcek med de Baand, som Aanden trykker!
Mod Despoti, mod Fordom og Nykker — 
kling klang! — vi koemper uforsagt.

For Norden
er denne Skaal udbragt!
Det bliver eet, som eet vil vcere;
Baandet stal strammes uden at sncere —  
kling klang! — thi Blodets Rost er vakt.

For Danmark 
er denne Skaal udbragt!
Kom kun, I  Fjender, noere, fjerne!
Sonnerne kan vel Moderen vcerne — 
kling klang! — mod Troeldom og Foragt.

For Kvinden 
er denne Skaal udbragt!
Herligst er Kamp og sodest Sejer, 
naar i de Skonnes Skare man ejer — 
kling klang! — en allieret Magt.

Udvalgte Vers. C. Hostrup (1846).



Bsrnessnge. Hjem, Nole og Aggdom.

186. (174.) Ride Ranke!
Melodi af Joh. Chr. Gebauer: F. S. 208. 

Ride, ride Ranke!
Greven er saa hojt paa S traa, 
Bonden maa med Trcesko gaa. 
Ride, ride Ranke!

Junkren paa sin fine Hest, 
som kan danse, ret gor Blcest.

Froknen sidder let som Fjer 
som min lille Rytter her.

Hvorhen skal nu Vejen gaa?
Bedstefa'r Besog stal faa.

Og naar vi saa stige af, 
sige vi: „God Dag, god Dag!"

Bedstemor af Hjertensgrnnd 
trykker os et Kys paa Mund.

Nu til Onkel i Galop!
Er han hjemme? Ja , saa stop!

Ride, ride Ranke!
Til i Morgen staa i Ro,
Havre fsrst, et Kys, ja to!
Ride, ride Ranke!

H. C. Andersen



187. (178.) Bornenes Sang til Storken.
Melodi as I .  P- E. Hartmann: F. S. 211.

Stork! Stork! Langeben!
Hvor var du saa loenge?
S aa ' du Kong Faraos hoje Sten?
Gik du paa Nilstrommens Enge?

Stork! Stork! Langeben! 
med de rode Hoser!
Hvor har du gjort af dit ene Ben?
Blev det i Faraos Moser?

Stork! Stork! Langeben!
Lykken vil du bringe:
Gemmer du den med dit ene Ben 
listelig under din Vinge?

Stork! Stork! Favre Sm aa 
bringer dn vor Moder:
Er det en Soster med Njne blaa?
Eller en lille Koerbroder?

B. S . Ingemann.

188. (179.) Den stsrste Mand.
Melodi af Joh. Chr. Gebauer: F. S . 18b.

En lille Nisse rejste
med Ekstrapost fra Land til Land, 
hans Agt det var at hilse 
paa Verdens storste Mand.

Han kom til Stormogulen
og der, hvor Kcempekaalen gror; 
men mellem alle Kcemper 
ham tyktes ingen stor.

D a gik han hen til Havet
og stirred i det klare Vand.
Han smilte, thi nn havde
han set den storste Mand.

Ju l. Chr. Gerson.



188 K. Ssrens Far.
Egen Melodi.

Sorens F ar har Penge 
og Ko og Kalv i Vcenge 
og Ho og Halm i Lo.
Lille Far har ingen Ko, 
og han har ingen Penge.

Sorens Far har Heste 
og guldbroderte Veste 
og Stromper lysegraa.
Lille Far har Sokker paa, 
og han har ingen Heste.

Sorens F ar har Soren 
og mange andre Bor'en 
og bitte smaa som jeg.
Lille Far har bare mig, 
og jeg er ingen Soren.

189. (190.) Bsrnerim.
Melodi af Johanne Fenger: F. S. 181.

Den lille Bi, den store Sol?
De kan stikke.

Og Bogen og den blaa Viol?
De kan nikke.

Og Busken her og Baaden hist?
De kan gynge.

Og Bolgen og hver Fugl paa Kvist? 
De kan synge.

Og daarligt Vejr og daarlig Vej?
De kan drille.

Og hvad kan baade du og jeg?
Tie stille.

Chr. Richardt.



190. (183.) Solen og Bogen.
Melodi af N. K. Madsen-Stensgaard: F. S. 222-.
Der er saa travlt i Skoven 

for neden og for oven, 
thi nu skal Solens Bryllup staa, 
og Bruden har alt Kransen paa.
Kom ud! Kom ud!
Thi Bogen er saa kon en Brud!

Og Vielsen og Talen 
besorger Nattergalen, 
og alle de Violer blaa 
er hendes Brudepiger smaa.

Den sorte Snegl paa Sokker 
han moder nok som Klokker; 
men Gogen han er Organist 
og spiller med fra forst til sidst.

Og Fuglekoret sjunger, 
saa hojt i Hal det runger; 
da suser der en Aftenvind, 
og Solen kysser Brudens Kind.
Kom ud! Kom ud!
Thi Bogen er saa kon en Brud!

Chr. Richardt.

191. (184.) Bsrnenes Skovtur.
Dansk Folkemelodi: F. S. 202.

Og oet var en Skoersommerdag, 
da blev der Mylder paa Gade, 
da stulde Bornene i Skoven ud 
at se de gronne Blade; 
for da var Skoven gron, gron.

S aa  gik der Bud til den milde Sol 
om straks at komme og skinne; 
saa gik der Bud til den sorte Sky 
om helst at lukke sig inde.



S a a  gik der Bud til den Blomsterflok 
om tcet at samles i Klynge; 
saa gik der Bud, om de Fugle smaa 
vilde ove sig i at synge.

S a a  gik der Bud til det foele Stov 
om ej at ligge paa Veje, 
saa gik der Bud til det blode Grces 
om tort at rede sit Leje.

S a a  gik der Bud til det Kildevoeld 
om kolig Drik at skoenke; 
saa gik der Bud til den Jordboerbusk 
om paa lidt Boer at toenke.

Og der blev travlt i den Bogeskov, 
og der var Liv paa Fcerde; 
og da saa Bsrnene kom derud, 
var alt, som det fluide voere.

Og aldrig var der mer lysteligt 
for neden og for oven; 
og aldrig gaves der en bedre Dag 
end Sommerdagen i Skoven;
for da var Skoven gron, gron.

Gotfred Rode.

192. (181.) Gildet i Skoven.
Dansk Folkemelodi: F. S. 167.

I  Skoven fluld' der voere Gilde 
alt hos den gamle Orn, 
som jo saa gerne vilde 
fornoje sine Born; 
og alle Fugle sjunge 
og rore deres Tunge, 
saasnart som Lo e r k e n  gi'r Signal 
af Noebets Futteral.



—  206 —

At byde Goester mange 
den H a n e  skulde gaa, 
han havde Ben saa lange, 
med krumme Sporer paa; 
han raabte Kykkeliky 
tre Gange i hver By, 
at byde alle Fugle smaa 
til Ornens Gilde saa.

Den Tommermand, Hr. S p o e t t  e, 
han fluide bygge Hus, 
og S v a l e n  Taget tcette 
med Skovens gronne Mos; 
og Salen fluide pyntes, 
hvor Gildet skulde staa, 
med rode Sneglehuse 
og fine Bolstre blaa.

Og R a v n e n  fluide ogsaa 
vcere deres Prcest, 
hans sorte Kjole viste, 
at han var Kaldet noest, 
han var en hojlcerd Mand, 
klog over al Forstand, 
han holdt den bedste Proediken, 
der hortes i vort Land!

Og S t o r k e n  fluide voere Skasser 
og scette Mad paa Bord; 
thi han var den iblandt dem, 
der var saa grumme stor.
Han havde lange Ben,
dertil forsigtig tren,
fordi han ikke fluide falde omkuld
og slaa Fadene i Sten.

Og Skoenkere de havde,
det var de smaa G r a a s p u r v  
de toenkte ej paa andet



end tappe og boer' ind:
„Lad Kanden kun gaa om, 
at den kan blive tom, 
vi den igen skal fylde; 
vi tappe ej paa Skum!"

De havde og to Spillemcend, 
og de var meget smaa, 
det var den lille bitte N a t t e r g a l  
og saa den Lc e r ke  graa.
De spilled Menuet, 
og det gik nok saa net, 
til alle udi Dansen 
var bleven ganske troet.

Og U g l e n  var til Gilde, 
hun drak sig ganske fuld, 
om Aftenen saa silde 
hun faldt i Groes omkuld, 
hun raabte med stor Klage:
0  Ve, o Ve, o Plage,
1 alle mine Dage
stor Nod jeg lide maa!

193. Fingrene.
Melodi af Joh. Chr. Gebauer: F. S . 213

Soskende jeg kender fem,
(Stakkel, som ej kender dem); 
ved hinandens Side sat 
blev de Mennesket en Skat.

T o m m e l t o t  er Patriark, 
lille, buttet, rorig Knark, 
styrer Flokken som Regent, 
ellers var det slet bevendt.

S l i k k e p o t  har Tyvs Natur, 
sidder fremmest og paa Lur; 
han er Barnets Pegepind, 
naar det faar sin Fibel ind.



L a n g e m a n d  hojst roekker op 
midt i Klyngen med sin Krop; 
naar til Voeds man troekker Krog, 
gavner godt det store Skrog.

G u l d b r a n d  har den sode Rang, 
boerer Ringen gyldentrang, 
om hans Lykke tier Sang, 
ellers Visen blev for lang.

Lille P e t e r  S p i l l e m a n d ,  
ikke meget hvjner han, 
morer sig saa joevnt og godt 
som en stakkels Asiepot.

Roekker jeg dem alle frem, 
giver du mig dine fem, 
er et Tryk: Farvel, min Ven! 
og til Velkomst et igen.

N. U. Krossing.

194. ( 182.)  Moderen med Barnet.
Melodi af Joh. Chr. Gebauer: F. S. 191.

Hist, hvor Vejen slaar en Bugt, 
ligger der et Hus saa smukt, 
Voeggene lidt floeve staa,
Ruderne er gansie smaa,
Doren synker halvt i Knos,
Hunden goer, det lille Kroe, 
under Taget Svaler kvidre,
Solen synker — og saa vid're.

lJ  den rode Aftensol 
sidder Moder i sin Stol;
Kinden luer dobbelt rod,
Barnet har hun paa sit Skod. 
Drengen er saa frisk og sund, 
Wblekinden rod og rund!
Se, hvor hun i Spog ham banker 
paa de sode Pusselanker.



Katten staar og krummer Ryg, 
men forstyrres af en Myg; 
barsk han den med Poten slaar 
og igen som Hofmand staar.
Moder klapper Barnets Kind, 
se, hvor sodt det sover ind, 
drommer om de Engle smukke 
i sin lille pcene Vugge.

Z. C. Andersen.

195. (295.) Ole Luksje.
Melodi af O. Jacobsen: F. S. 182.

rOen lille Ole med Paraplyen 
ham kender alle Smaafolk i Byen; 
hver lille Pige, hver lille Dreng 
han gemmer skoelmsk i sin lille Seng.

Dog vil han forst Paraplyen brede 
og Uskylds Hygge om Lejet sprede; 
saa vil i Dromme den lille Fyr 
fortoelle dejlige Eventyr.

Han kan fortoelle om Stjerner klare, 
om Himlens hellige Engleskare 
og om den yndige, milde Fe, 
som alle Born vil saa gerne se.

Og har om Dagen de artig vceret 
og kcerligt Fader og Moder ceret, 
saa kan saa glade til Sengs de gaa 
og dromme sodt om Guds Engle smaa.

Og naar om Morgenen Solen skinner, 
da vaagne de med smaa rode Kinder 
og takke Gud for, hvad de har dromt, 
og kysse Fader og Moder omt.

Peter Lemche.



196. (294 g,.) Vuggesang.
Melodi as Emil Hartmann: Tilloeg SO; og af N. K. Madsen-

Stensgaard: F. S. 673.
Nu stal du kont dig putte ned 

og lukke Ojnenes Laage!
Im ens du sover, du jo veed, 
din Moder vil over dig vaage.
Du er den forste, som jeg bar 
til Livet med Angst og med Smerte, 
derfor er du en Skat, jeg har, 
den dyreste for mit Hjerte.

Nu stal du sove fast og trygt 
og dromme Dromme saa smukke, 
der er en Jakobsstige bygt 
fra Himmerig ned til din Vugge.
Ad den Guds Engle komme ned 
og loere dig deres Lege 
og vise dig en Herlighed, 
som Barnet engang stal eje.

Nu stal du sove godt og sundt 
og vinde Nemme og Krcefter 
og trippe snart i Stuen rundt, 
og nynne mig Sangene efter.
Og engang stal du se dig om 
i Verden og Kundskabs Rige, 
men altid blive god og from 
og altid min egen Pige.

C. Ploug.

197. (202.) Sov, mit Barn!
Melodi af Carl Mortensen: F. S. 700.

Sov, mit Barn, sov lcenge, 
jeg rorer Vuggens Gcrnge, 
vifter Fluen fra din Kind, 
kalder Drommen til dit Sind; 
fov, mit Barn, sov lcenge!



Frodig som en Ranke 
du vokser for min Tanke, 
vokser fra din Moders Arm 
ud i Verdens vilde Larm, 
frodig som en Ranke.

Glem dog ej din Vugge, 
og ej din Moders Sukke!
Vokser du fra Barnekaar, 
glem dog ej dit Fadervor.
Glem dog ej din Vugge!

Lykkens Roser rode 
kun mellem Torne glode;
Tornen tager jeg for mig,
Rosen gemmer jeg til dig;
Lykkens Roser rode!

Vaagn med Smil om Munden 
saa fro som Fugl i Lunden!
Reden din er lun og blod:
Moderfavn og Moderskod; 
vaagn med Smil om Munden!

Chr. Richardt.

198. (170.) Agnetes Vuggesang.
Melodi af P. Helse: Fader siger: „Sy du skal og somme":

F. S. 698.
Sol deroppe ganger under Lide, 

sov, mit Barn, saa bli'r du stcerk og stor!
P aa  den vilde Havhest skal du ride, 
under Bolgen dejligt Engen gror.

Hvalerne med deres brede Finne 
over dig, som store Skyer, gaa,
Sol og Maane gennem Vandet skinne, 
begge to du skal i Dromme faa.



Visselul! Jeg fodte dig med Smerte!
Bliv min Gloede altid, Aar for Aar; 
du har drukket Livet ved mit Hjerte, 
hver din Taare til mit Hjerte gaar.

Sov, mit Barn! Jeg sidder ved din Vugge, 
lad mig kysse dine Njne til!
Naar engang de begge mine lukke, 
hvem mon dig da Moder voere vil?

Af „Agnete og Havmanden". H. C. Andersen (1833).

199. Ved Vuggen.
DanskFolkernelodi: En dejlig ung Ridder: F. S. 161.
Jeg nynner og jeg boder mit solverhvide Slor. 

Det gemmer alle Kvinder, naar Pigedrom-
men dor.

Min Ungdoms hvide Dromme, som alle er
forbi,

og mine varme Taarer jeg vcever ind deri.
Jeg bar det selv paa Haaret, saa lykkelig og skon. 

Nu svober jeg dets Rester om dig, min lille
Son.

S aa  nynner jeg den Vise, jeg sang saa ofte for, 
om Drommene, som vaagner, og Drommene,

som dor.

Min Vise er vemodig, og falmet er min Kind. 
Dens Roser har jeg ofret for dig, dit lille

Skind.
De purpurrode Roser, dem toenker jeg nu paa, 
og paa de hvide Dromme, jeg aldrig skulde naa

S aa  troeder jeg min Vugge og lukker Njet i 
og voever nye Dromme til Vuggens Melodi. 
Saa nynner jeg og drommer og vaagner med

et Suk —



hvad gor det, det er Dromme, naar Drsm-
men blot er smuk?

Ludvig Holstein.

286. Vuggevise.
Melodi af N. K. Madsen-Stensgaard: Tillceg 91.
Nu loftes Laft og Lofte 

til Stjernehvoelven blaa; 
nu flyver lille Haakon 
med Drommevinger paa.

Der er en Stige stillet 
fra-Jord til Himlen op; 
nu stiger lille Haakon 
med Englene til Top.

Guds Engle smaa, de vaager 
for Vuggebarnets Fred;
Gud sign' dig, lille Haakon, 
din Moder vaager med.

Af „Kongs-Einnerne". Henrik Jbsen.

261. Guds Have.
Melodi af N. K. Madsen-Stensgaard: F. S. 292;

Chr. Barnekow: Tilloeg 3.
Jeg veed en deslig Have, 

hvor Roser ftaar i Flor — 
den skabte Gud til Gave 
for alle Born paa Jord.

Hvert Barn med Tanker fromme, 
nied om og koerlig Sjcel, 
faar Lov til der at komme 
og plukke Roser selv.

Nu lukker jeg mit Vje 
og purter ned min Kind;



Gud Fader i det Hoje 
luk mig i Haven ind!

L. Budde.

202. (204d) Det boende Barn.
Melodi af Rud. Bay: F. S. 666.

Moder, jeg er troet, nu vil jeg sove, 
lad mig ved dit Hjerte slumre ind; 
groed dog ej, det maa du fsrst mig love, 
thi din Taare broender paa min Kind.
Her er koldt, og ude Stormen truer, 
men i Dromme, der er alt saa smukt, 
og de sode Engleborn jeg stuer, 
naar jeg har det troette L-je lukt.

Moder, ser du Englen ved min Side?
Horer du den dejlige Musik?
Se, han har to Vinger, smukke hvide, 
dem han sikkert af Vorherre fik; 
gront og gult og rodt for Ljet svoever, 
det er Blomster, Engelen udstror!
Faar jeg ogsaa Vinger, mens jeg lever, 
eller, Moder, faar jeg, naar jeg dor?

Hvorfor trykker saa du mine Hoender? 
Hvorfor loegger du din Kind til min?
Den er vaad, og dog som I ld  den brcender. 
Moder, jeg vil altid vcere din!
Men saa maa du ikke loenger sukke, 
grceder du, saa groeder jeg med dig.
O, jeg er saa trcet! — maa Ljet lukke.
— Moder — se! nu kysser Englen mig!

H. C. Andersen (1825).

203. (296.) Da jeg var lille.
Egen Melodi: F. S. 592.

Der var en Tid, da jeg var meget lille, 
min hele Krop var kun en Alen lang;



sodt, naar jeg denne toenker, Taarer trille, 
og derfor toenker jeg den mangen Gang.

Jeg spoged i min omme Moders Arme 
og sad til Heft paa Bedstefaders Knoe 
og kendte Frygt og Grublen, Sorg og Harme, 
saa lidt som Penge, Grcest og Galathe.

D a syntes mig, vor Jord var meget mindre, 
men og tillige meget mindre slem; 
da saa' jeg Stjernerne som Prikker tindre 
og onstte Vinger for at fange dem.

D a saa jeg Maanen ned bag Hojen glide 
og tcenkte: Gid jeg var paa Hojen der!
S aa  kunde jeg dog rigtig faa at vide, 
hvoraf, hvor stor, hvor rund, hvor kon den er!

D a saa' jeg undrende Guds Sol at dale 
mod Vesten ned i Havets gyldne Skod 
og dog om Morg'nen tidlig atter male 
den hele Himmelegn i Listen rod.

Og tcenkte paa den naadige Gud Fader, 
som skabte mig og denne smukke Sol 
og alle disse Nattens Perlerader, 
som kranse Himmelbuen Pol til Pol.

Med barnlig Andagt bad min unge Lcebe 
den Bon, min fromme Moder lcerte mig:
O, gode Gud! O, lad mig altid strcebe 
at vorde vis og god og lyde dig!

S a a  bad jeg for min Fader, for min Moder, 
og for min Soster og den hele By, 
og for ukendte Konger og den Stodder, 
som gik mig krum og sukkende forbi.

De svandt, de svandt, de blide Barndoms-Dage! 
Min Rolighed, min Fryd med dem svandt

hen —



jeg kun Erindringen har nu tilbage;
Gud lad mig aldrig, aldrig tabe den.

Jens Baggesen.

284. (204n.) Guds Engleskare.
Melodi af I .  P. E. Hartmann: Tillag 52. 

Sode Gud, din Engleskare 
alle dine Sm aa bevare!
Ja , forlad os, Fader milde,

, hvad vi gjorde, som var ilde!
Hjcelp os, saa vi vorde fromme, 
saa vi i din Himmel komme, 
mile sodt i Englefavn; 

hor du os i Jesu Navn!

285. (108.) Hjemmets Sang.
Melodi af en tysk Minnesang: Tillag 53.

Naar Somrens Sang er sungen, 
og Kulden knuger Stovet, 
og Tonen dor paa Tungen 
af Stormen overdovet, 
mit Hjem, du rige, varme! 
i dine Moderarme 
jeg lever op paa ny.

Og alt, hvad BIcesten skrammed, 
og Frostens Magt mon kue, 
det skoermes huldt i Hjemmet 
og to'r ved Arnens Lue; 
hvert Lysglimt bli'r til Glade, 
hvert Suk la 'r ud sig grade, 
hvert Haab faar Luft i Sang.

Af „Under Snefog". C. Hostrup (1888).



206. (268.) Hjemligt og Fremmed.
Mel. af C. E. F. Weyse: Kommer hid, I  Piger smaa: F. S. 139.

Kommer, Brodre, lytter til, 
laaner mig Je rt Ore, 
naar jeg derom synge vil, 
hvad vi kunne gore 
for af Tidens Bolgeslag 
ej at blive slaaet i Vrag 
og gaa helt til Grunde.

Aanden du af Fcrdre fik, 
fom dit bedste Eje 
Sprog og Tankescet og Skik 
du i Hjertet pleje.
Og naar Pust af fremmed Vind 
trcenge vil i Hjertet ind,
Doren fast du stcenge.

Og i fremmed Flitterguld 
ej du dig forgabe, 
bliver deraf Hjertet fuld, 
du dig selv vil tabe, 
og du vil da raadlos staa, 
ej i Storme Stotte faa, 
veergelos du stander.

Loeg i Barnets Hjertebund 
Arv, du fik af Foedre,
.Hjertesprog i Hjertets Grund 
leer det elske, hcedre!
Lcer det sky al fremmed Seed, 
fom os bragt kun har Fortrced. 
elske hojt vort eget.

Da vil vokse frem en M t, 
fom ej oil vanslcegte, 
fom forsagt ej bliver trcet, 
men hvis Aand er cegte,



som nok faar i Knokler Marv 
til at vogte Slcegtens Arv, 
mandeligt den vcerge.

R. E.

297. (267d.) I  Hjemmets Hygge.
Melodi as Morten Eskesen: Tillceg 54.

Sneen har sit hvide Tceppe 
bredt ud over Mark og Vang, 
og paa alle Veje hores 
Kaneklokkers muntre Klang; 
men i Hjemmets Hygge fryder 
sig de danske Sønderjyder 
bedst dog ved den danske Sang.

Thi bag Hjemmets lune Vcegge 
kan ej Tvang og Forbud naa; 
der vi tor af Hjertet synge 
Sange, som vi bedst forstaa.
Og vi tor ej i os binde, 
hvad os ligger mest paa Sinde; 
vore Lcengsler frit vedgaa.

J a , i Hjemmet skal nu plantes 
Spiren for vor Folketro, 
der stal gamle Minder fredes, 
der for Fremtid bygges Bro; 
der til Kampen vi os vcebne, 
at vi kan vor Fremtidsskoebne 
trygt imodese med Ro.

Vi vil mindes, Moend og Kvinder, 
at nu Hjemmet er den Magt, 
hvoraf Fremtidshaabet rinder, 
i hvis Haand det nu er lagt, 
om vort Folk i Tider vare 
Modersmaalet mod den Fare 
kan, hvori det nu er bragt.

R. C.



208. (177.) Hjemmet.
Melodi af Joh. Egeberg: Lilbrg 55.

Hvad er et Hjem? Et Sted, hvor Dagen rinder 
saa tyst i Ly af tvendes Koerlighed; 
hvor Himlen hvoelver sig med gode Minder, 
hvor Livet er som stille Skoves Fred.

Hvad er et Hjem? En Sommerdag med Varme, 
som favner det, der skyder op af Jord, 
med blsde Hcender og med stcerke Arme 
— en Dag, i hvilken Born og Blomster gror.

Hvad er et Hjem? En lille venlig Kilde, 
hvis Rislen er Smaabarnets glade Snak, 
hvis klare Vand er alle Dyder milde,
hvis Renhed fylder Hjertet helt med Tak.

Edv. Egeberg.

209. (97a.) Dit Hjem.
Melodi af B. Crusell: lian 8v8.valls krluA

(Vikingabalk): Tilloeg 32.
D u stal elske dit Hjem, hvor forst Dagen du saa', 

hvor du var som en velkommen Goest, 
naar du forst bliver stor, vil engang du forstaa, 
det var der, man har villet dig bedst.

D u skal elske dit Land, der er Hjemmenes Hjem, 
denne Plet i det skyede Nord, 
dette stormslagne Skib, som endnu barrer frem; 
hvad du ejer, er ogsaa om Bord.

Du skal ofre det alt, hvad du evner og kan, 
du skal hjcelpe at drage dets Droet, 
du skal elste dets Skonhed fra Strand og til

Strand,
du skal tro paa dets Fremtid og Ret.

Alfred Jpsen.



210. Vort Flag inden Dme.
Melodi af I .  Torrild: Naar Vinteren rinder: Tilloeg 27.

Se, bar staar hver Flagstang, Paa Land og i By, 
hvor sonderjydsk Troskab mon bygge!
Hos os vajer Flag kun i Stuernes Ly, 
hvor sindigt vi virker, ved Kvceld som i Gry, 
sor vor Hjemstavn, vor Sag og vor Lykke!

De fremmede Farver ej giceder vort Sind, 
de hjemlige kun gor os trygge: 
i Hjertet er Renhedens Kors ristet ind, 
og Kcerligheds Blod teender Glod paa vor Kind 
for vor Hjemstavn, vor Sag og vor Lykke!

I  Stuernes Fred og i Hjerternes Gem 
vi vcerner det dejlige Smykke; 
dets Kors har sor evigt velsignet vort Hjem, 
i Skeer af dets rodmende Dug gaar vi frem 
for vor Hjemstavn, vor Sag og vor Lykke!

Og fylkes til Fremgang vor frejdige Hcer 
mod Treengsler, der true og trykke, 
usynligt for Fjenden er Flaget, vi bcer', 
men vi ser det bolge i vekslende Vejr, 
sor vor Hjemstavn, vor Sag og vor Lykke!

Erling Stensgaard (1908.)

211. (186 a.) M it keere Hjem!
Melodi af H. R. Bishop: Hoine, Nonie: F. S. 686.
Om Glceder end betegned hvert Fjed, vi vandred

frem,
dog Loengsel Sjcelen fylder ved Tanken om

vort Hjem.
Og aldrig du i Verden vil sinde noget Sted, 
hvor som i Barndomshjemmet dit Hjerte foler

Fred.



Hjem! Hjem! mit kcere Hjem!
Nej, ingen, ingen Plet er sisn som du, mit

Hjem!
Landflygtig jeg mod Hjemmet igennem Taarer ser! 

Ak, sial min elskte Hytte jeg aldrig skue mer? 
S sd t Fuglene der synge med den mig kendte

Rsst;
der atter Fred neddaled i sorgopfyldte Bryst. 
Hjem! Hjem! mit kcere Hjem!
Nej, ingen, ingen Plet er sksn som du, mit

Hjem!
F ra  Himlen stiger Sjcelen til Jordens Dale ned, 

men aldrig kan den glemme sin Himmels
Salighed!

Med Anelsernes Lcengsel i Bsn den hoever sig 
at komme dog tilbage til tabte Himmerig.
Hjem! Hjem! Saligheds Hjem!
Hvad ejer Jord saa sisnt som du, mit sande

Hjem!
P. Faber.

212. (286.) Kvindernes Sang.
Mer. af Joh. Chr. Gebauer: En Vise nu vil jeg sjunge: F. S. 133.

En Stormvind gaar over Jorden, 
den slider i Hjertebaand; 
fra Syden og op til Norden 
der strides med Aand og Haand.

Her sidder vi Kvinder stille 
og stirre tavse derpaa; 
hvad Under, om Taarer trille 
ved, hvad vi kun halvt forstaa!

Vi kende vel ncermest Kampen 
kun fra vort eget Bryst, 
i Kammeret, hvor ved Lampen 
vi sve vor Gerning tyst.



Hvad Under vel, om vi lcenges 
og sukke efter Fred?
Thi se: naar Mamdene tranges, 
da troenges vi Kvinder med.

Dog i vort eget Hjerte 
vi onsker ej Dsdens Ro, 
men udvoelge Kampens Smerte 
til Prsvelse for vor Tro. —

S aa  ved de store Moder, 
hvor Sandhed Holmgang gaar 
med Lsgnen, den Folkeoder,

.vort Hjerte i Kamptakt slaar.
Da briste de Sytraadsloenker, 

som soeste vil os til S tsv, 
deSmaalighedsbaand, som krcenker, 
henvejres som visnet Lsv.

Marie Verelsem

213. (261.) Skærsommer ved Sundet.
(Hilsen til de ssnderjydste Piger 1884.)
Melodi af Viggo Kalhauge: Tillag 56. 

vsstre, velkommen fra Landet dernede, 
Langslernes Land, hvor I  sidde med Savn. 
I ,  der om Heltenes Gravhsje frede, 
bringer I  Hilsen fra Moend uden Navn? 
Hvisk til de Stille, at frejdigt vi tror, 
Dannebrog atter med Hader skal vaje 
over den Plet, hvor de har deres Leje.
Ssdest er Hvilen i Moderens Ford!

Orog I  herover at samle Je r  Styrke,
Hjerter at mode og Haandslag at faa, 
Minder at veksle, de lyse, de msrke, — 
Ssstre, utrsstet I  stal ikke gaa!



Sondret og stoekket af Uret og Vold 
blev jo vort Land i de frernfarne Dage; 
men gennem Sorgen uplettet tilbage 
har vi vort oeldgamle fcedrene Skjold.

Kom I  til Danmark med manende Stemme- 
I ,  fom ved Jsted og Dybbol har Bo? 
Frygted I  vel, at vi kunde forglemme, 
Arnen har Styrke i Nceb og i Klo?
J a , I  har Ret, vi maa ove vor Arm; 
men, for vort Haab kan velsignes og krones
meget skal heles, og meget skal sones, 
meget maa loftes af Dognlivets Larm.

Naar vi nu stilles, og hjemad I  drage, 
hjem til den daglige, trcelsomme Dyst, 
bring da et styrkende Minde tilbage 
om en Skcersommer ved Nresunds Kyst! 
Sig dem derovre, de trofaste Moend:
Det er vor Tro, medens Tiderne rulle, 
Retten stal sejre, og engang vi stulle 
samles for aldrig at stilles igen.

M artin Kok.

214. (6 2 b.) Hil Kvinden!
Mer. af H. O. C. Zinck: Vi alle dig elske, livsalige Fred: F. S. 3S.

Ej sporges om Kvinden fra gyldne Palads, 
ej Kvinden fra Jndsidderstue, 
vi sporger om Kvinden, der fylder sin Plads, 
hun boere Diadem eller Hue; 
om sart eller grov, kommer lidet os ved, 
naar Hjertet kun slaar paa det rigtige Sted.

Hil Kvinden, som famler i Renhed og Tugt 
os teet under Ildhuens Fane; 
som ynglingens Liv giver Spcending og Flugt 
og Manden til Arbejd kan mane, 
fom fylder med Lykke og Livsmod mit Hjem 
og kalder i Folket det Dygtige frem.



Hil Kvinden, som over sin Gryde, sit Garn 
ej Aandslivets Dagvoerk forglemmer, 
som kcemper for Lys og for Luft for sit Barn 
og Folkelivets Helse forfremmer!
Hver Kvinde, der nemmed i Alvor sit Kald, 
skal fignes i Hytte og hyldes i Hal.

Zakarias Nielsen.

215. (61.) Til Kvinden.
Melodi af N. P. Hillebrandt: F. S. 341; og af B. Crusell: 

tlu  lian svavals Icrinx: Tilloeg 32.
Vi har sagt det saa tit, og du veed det saa godt: 

du er mcegtig, du Kvinde i Nord!
Du kan foengsle vort Sind, du kan trylle os

blot
med et Blik, med et eneste Ord.

D u har alt, hvad der drager os efter dig hen,
— det er ncesten for ofte dig sagt — 
maa jeg sige dig, hvad du skal give igen, 
og hvortil du skal bruge din Magt?

Du skal give din Broder, din Bejler, din Ven. 
du stal give din Brudgom, din Mand, 
du stal give det Bedste, det Koereste hen 
for at frelse dit Foedreneland.

D u  stal opfostre Drenge med Sener i Arm, 
der for Danmark vil kcempe og do; 
du stal loegge den Soed i Smaapigernes Barm, 
der skal boere det cedleste Fro.

Du skal voerne om Sproget i Bornenes Mund, 
det er Moderens Maal, det er dit; 
som Guldharpernes Klang, som de Fugle i

Lund
stal det svinge sig moegtig og frit.



D u stal vogte de Sagn og den dejlige Sang, 
vi i Arv efter Fcedrene fik; 
du stal lukke dit Hjerte for Trceldorn og Tvang 
og din Dor for de Fremmedes Skik.

3 a , — jeg ser paa dit Blik, hvad saa ofte jeg saa', 
hvad d i n  G e r n i n g  forlcengst mig har sagt 
D u  v i l  s t y r k e  v o r  A a n d  og v o r

H a a n d ,  n a a r  v i  s t a a  
f o r  v o r t  L a n d  og v o r  F a n e  p a a

V a g t .
Mads Hansen (1862).

216. (63.) Et Ord er et Ord!
Melodi af P. E. Rasmussen: Danmark, dejligst Vang og

Voenge: F. S. 9.
S aa var Skik i gamle Dage:

Mandens Ord var Lov, 
aldrig nogen veg tilbage, 
naar sit Ord han gav.
Fast paa Ven og Frcende lide 
ej blot, naar det gjaldt at stride, 
men i Fredens stille Verden, — 
det gav sikker Fcerden.

Godt det var, om saadan' Skikke 
altid stod ved Magt, 
saa at man oplever ikke 
brudte Venstabspagt.
Lad det og vort Formaal vcere:
Holde denne Skik i A§re, 
at det ej «m os skal lyde, 
givne Ord vi bryde.

Ofte lyder frejdig Talen 
ved et bredfyldt Glas,
Lofter bruser gennem Salen, 
kommer ret tilpas.

*
 *



Men saa ofte faar vi kende, 
nceste Dag kan alting vende, — 
naar Begejstrings Rus var svunden^ 
var der tomt paa Bunden.

Fcerre Ord og mindre love, 
holde givne Ord, 
ikke bort fra Lofter fove, 
men fom Skik i Nord:
Mand og Ord staa trolig fammen 
saa i Alvor som i Gammen, 
da vil alt sig herligt foje 
signet af det Hoje. ^

217. (60.) Vi er Verden —  du og jeg
Melodi: Jeg er en simpel Bondemand: F. S.

Man siger, Verden den er ond, 
en vild og voldsom Elv; 
kanske det Onde har sin Grund 
faa halvvejs i os selv.
For bedred vi vor Foerden 
og bod det Onde Trods, 
hvem veed, om da ej Verden 
den bedred sig med os?

For vi er Verden — du og jeg, 
vi Folk sra tusind Hjem, 
og hitter fremad vi en Vej, 
ad den gaar Verden frem.
Og er du nok saa ringe 
og bygger lavt i Grus, 
en Sten du dog skal bringe 
til Sloegtens nye Hus.

Og fik du ej det rode Guld, 
det faar man ej for Bon, 
og maa du ploje fattig Muld 
og tit for karrig Lon,



der er en Jord at dyrke 
derinde i dit Bryst, 
og vinder Viljen Styrke, 
den fanger ogsaa Host.

S aa  virk da for din lille Kreds 
det bedste, som du kan, 
da skal vel ogsaa Frugten ses 
engang for Folk og Land.
De mange speede Bcekke 
skal samles til en Aa, 
og Marken vil sig dcekke 
med tusind Blomster smaa.

Da renses ud as Folkets Hjem 
de onde Drifters Brunst, 
af deres Aste vokser frem 
nyt Sind for Sang og Kunst, 
ja Kraft til Godt at ville 
hos Store og hos Smaa, 
og er end Lyset lille, 
det stal dog fremad gaa.

Alfred Jpsen.

218. (302.) Et jcevnt og muntert, virksomt Liv.
Melodi af Ludv. M. Lindeman: F. S. 601.

Et joevnt og muntert, virksomt Liv paa Jord 
som det, jeg vilde ej med Kongers bytte, 
opklaret Gang i cedle Fcedres Spor 
med lige Voerdighed i Borg og Hytte, 
med Ljet, som det skabtes, himmelvendt, 
lysvaagent for alt Skont og Stort herneden, 
men, med de dybe Lcengsler velbekendt, 
kun fyldestgjort af Glans fra Evigheden.

Et saadant Liv jeg onsted al min W t 
og ponsed paa med Flid at forberede,

15' *



og naar min Sjcel blev af sin Grublen troet, 
den hviled sig ved „Fadervor" at bede.
Da folte jeg den Trost af Sandheds Aand, 
at Lykken svcever over Urtegaarden, 
naar Stavet loegges i sin Skabers Haand, 
og alting ventes i Naturens Orden.

Kun Spiren frist og gron i tidlig Vaar 
og Blomsterfloret i den varme Sommer, 
da Modenhed i Mode Planten g aar 
og fryder med sin Frugt, naar Hosten kommer! 
Om kort, om langt blev Lobebanen spoendt, 
den er til Folkegavn, den er til Grode, 
som godt begyndt er Dagen godt fuldendt,
oa liae liflig er dens Aftenrode.

N. F. S. Grundtvig.

219. (235.) Den grundtvigske Hsjflole.
Mel. af H. O. C. Zinck: Vi alle dig elske, livsalige Fred: F. S. 38.

Som Morgenen doemrer i Synskredsens Rand, 
saa doemrer hver Fremtidens Tanke, 
og Sloegternes Forposter aner et Gran 
derude bag Taagernes Banke.
De foler, det kommer og varslende spaar, 
om hvad der forst blomstrer om hundrede Aar.

Vor Bogverdens Fader i Lysglimt det saa, 
det ringed for Ewalds Ore:
„For Folket — det hele, ej blot for de Faa 
vi Talen og Sangen maa fore.
Skal Sejren vindes for Folkenes Sag, 
da maa vi naa frem til det bredere Lag."

S aa  fodtes os Manden en Efteraarsdag, 
der moegtede Tanken at tyde:
„En Ungdommens Skole for Folkenes Sag 
med Tale, saa.Hjerter sig fryde;



for Vidskab og Digtning slaa Portene op, 
og Folket vil mode i toetsluttet Trop."

S a a  rejste sig Skolen, i Stormen den stod, 
et Vidne for kommende Slcegter, 
at har vi blot Tro, er vor Sag ikkun god, 
langt mer, end vi aner, vi mcegter.
Et Folk, som har Livskrafter, knuser man ej, 
trods Hindring paa Hindring det bryder sig Vej.

Og han, som har Sloegten paa Arbejde sendt, 
i Skole, paa Mark som i Kirke, 
og bod den selv skrive sit Adelspatent 
i daadrig og cerefuld Virke, 
han signe den Gerning, der kom under Tag, 
han lyse den fremad fra Dag til Dag.

Vilh. Malling.

22«. (236.) Vor Skole.
Melodi af Gratry: Vort Fodeland var altid rigt: F. S. 579.

Den rene Luft og Dagens Skin 
og Sundheds friske Bolge 
vi tage vil i Skolen ind 
med Liv og Lyst i Folge.
Det kendes skal paa Ojets Glans, 
naar Lyset Sejer vinder, 
paa rettet Ryg og aaben Sans 
og Smil paa rode Kinder.

Vi vil ej noget Fcengsel trangt, 
hvor Lcerdoms Lampe lyser, 
men Sindet bliver surt og vrangt, 
og Ungdomsbladet fryser.
Nej, Kundskabs Sol gi'r Varme forst, 
naar lavt dens Flod sig scenker; 
den Aand, som stiller Sjælens Torst, 
den loser Tungens Lomker.

Vor Bogverdens Fader: Holberg; Manden: Grundtvig.



Vi vil ej, Videns gyldne Pund 
skal tynge og forskrcekke; 
dens Magt stal gore kcek og sund 
og Sporgelyften voekke.
Alt, hvad sig taaget og forsagt 
i Unges Sind kan rore, 
skal mildt for Dagen vorde lagt 
og klares for hvert Ore.

S aa  skal vor Skole vokse smukt, 
med Liv og Lys formcelet, 
at det kan siden boere Frugt, 
hvad her som Fro blev fjcelet.
Og vidt stal tone Bon og Sang, 
de gode, lyse Minder, 
som fra de Unges Skolegang 
igennem Livet skinner.

P. A. Rosenborg,

221. (265.) Hsjskolesang.
Melodi as R. Nordraak: J a , vi elsker dette Landet: F. S. 118.

Det, som lysner over Vangen, 
er det Aftenrod?

Var monstro det Svanesangen, 
som fra Sundet lod?

Btank kun staar en gylden Strime, 
slukkes den Paa ny?

Hvad er denne Brydningstime?
Skumring eller Gry?

Hvad er denne Brydningstime?
Er det Skumring eller Gry?

Terpaa maa I  Unge svare, 
det til Eder staar,

om as Roret sig skal klare 
Dag med Krans om Haar,



om vort Hjem igen skal svamme 
frelst paa Tidens Flod 

og endnu sin Ungdoms Dramme 
se med Kod og Blod, 

og endnu sin Ungdoms Dramme 
det skal se med Kod og Blod.

'Arrer stilles Dansker-d'Etten 
for en aaben Dar.

Aanden flyver over Sletten 
lavt, som aldrig far, 

kalder Daanede til Live, 
puster paa hver Gnist, 

at den bedste Dag stal blive 
den, der kom til sidst, 

at den bedste Dag skal blive 
den, der kom, der kom til sidst.

Harer det, I  Ungersveude!
nu sig aabner Vej; 

bedre Tid staar op af denne, 
hvis I  svigter ej.

Harer det, I  danste Piger!
Eders Sag det er, 

uden Eder Dagen viger, 
vokser kun med Jer, 

uden Eder Dagen viger, 
og den vokser kun med Jer.

Flokkes teet da, Danmarks Unge!
— Aanden fandt paa Raad — 

til at hare, til at sjunge, 
vokse op til Daad, 

at engang I  kan med Wre 
bort fra Nattens Sky 

Eders gamle Moder bcere 
ind i Dagen ny,



Eders gamle Moder boere, 
boere ind i Dagen ny!

Fra Vallekilde Hsjflole. C. Hostrup.

222. (176.) Skolens Frugter.
Melodi as P. E. Rasmussen: Danmark, dejligst Vang

og Vcenge: F. S. 9.
Lykke-Leg og Dromme-Dosen 

varer stakket Tid,
Kamp er Livets gamle Losen, 
aldrig stillet Strid; 
vil din Vej du holde aaben, 
maa du vinde dig et Vaaben, 
bedste Vaaben under Striden 
vinder dig din Viden.

Om den Kamp dig bringer Sejer, 
om du lider Tab, 
goelder lidet, blot du ejer 
Tankens Adelskab;
Gods og Guld kan Verden fcelde, 
intet boder Tankens Voelde.
Blev i Grave Sloegter stoengte, 
lever hvad de toenkte.

Loer at hilse bag hvert bleget 
Ord paa din Reol 
Mennesker, som leved, leged, 
saa' den samme Sol.
Mennesker, som rydded, hegned, 
Mennesker, som stred og segned, 
drog hver Dag med Haab i Mode, 
groed for deres Dode.

Loer af dsde Sloegters Sliden 
eget Arbejds Voerd.
Smed, hvad selv du vandt dig siden, 
sammen til et Svoerd.



Loer at nytte eget Snille.
Da kan intet Fodtrin hilde, 
lober Stien nok saa bugtet; 
da har Skolen frugtet.

Viggo Stuckenberg.

223. (69.) Hsjskolen.
Melodi: At Slyngler hceves til M rens Top: F. S. 364.

Er Skolen for andre end Pilt og Pog?
C. Hostrup (1872).

Teksten er af Landsretten i Flensborg under 18. 
December 1905 erkloeret for ophidsende og tor derfor i 
Henhold til Politiforordningen af 28. August 1866 ikke 
udbredes i Slesvig. Denne Dom er under 5. M arts 
1906 bleven stadfoestet af Kammerretten i Berlin.



224. (260.) Under Ungdommens Tag.
Melodi af B. Crusell: Nu dari svavacis irrirr^ (Vikinga-

balk): Tillceg 32; og af Chr. Barnekow: F. S. 63.
Nu velkommen enhver under Ungdommens Tag, 

som vil roekke os broderlig Haand!
Vil du hore vort Maal, vil du gaa i vort Lag, 
i vor Friheds, vor Koerligheds Aand?

Vi vil elske vort Land, vi vil tjene dets Sag, 
vi vil voerne dets dyreste Haab 
ved at flokke os toet under Frihedens Flag, 
ved at vies i Kærligheds Daab.

Vi vil vcekke den Kraft, der var loengst slumret ind 
i Vankundigheds sovnige Kvoeld, 
ved at soge om Lys, ved at styrke vort Sind 
i hvert Sandhedens sprudlende Vceld.

Vi vil styre vor Gang frem mod Manddom-
. mens Bo,

gennem Fordommens goglende Spil, 
og hvor Koerlighed bygger paa Fremtiden tro, 
vi vil scette vor Skulder dertil.

Men er Maalet end stort og kun ringe vor Magt, 
naar vi troede for Haabet i Dyst, 
vi vil stole paa Gud, der har Loengselen lagt 
i vort unge, vort higende Bryst!

S a a  velkommen enhver, der vil gaa i vort Lag 
og vil broderlig roekke os Haand!
Du skal frit soette Fod under Ungdommens

Tag
i vor Friheds og Koerligheds Nand!

L. Budde.



225. (264.) De Unges Sang.
Melodi af O. Lindblad: Tillceg 37.

Vi fik ej under Tidernes Tryk 
et bojet Mod, en ludende Ryg, 
vor Kamp, vort Kald, hvad boere vi kan, 
end ligger gemt under Synskredsens Rand. 

End vor Rost er uden Magt 
og vor Daad uden Hjem, 
og om os er alting sagt 
med de Ord: Vi vil frem!

Fremad efter Livets Kranse!
Tid har vi ej til at standse.

Vi veed, der end maa fares i Mag, 
vi gaa som mod en gryende Dag, 
men famler ej i Mulmet omkring 
og stal ej hildes i Taagernes Ring.

Har vi langt endnu til Havn, 
der er Vind i vort Sejl, 
der er Lysning for vor Stavn, 
at vi ej lobe fejl.

Trostig fremad! tcendt er Fyret,
Vej kender han, som har Styret.

Kun Fod for Fod vi se, hvor vi gaa, 
men veed dog godt, hvorhen vi stal naa: 
til dybt i Barm at ha' vort Kompas 
og ej blot finde, men fylde vor Plads.

Ja , vor Gang maa blive fast — 
vi er fribaarnes A§t — 
og vor Higen maa faa Hast 
og vor Fod blive let,

Ojet opladt, Haanden ovet,
Tanken paa Flugt over Stovet.

Vi hore, hvor det kalder os frem, 
vort gamle, sunkne Fcedrenehjem,



der tappert bod Aartusinder Trods, 
men har nu hele sit Haab sat til os»

Vi sial rense det for Stov, 
vogte tro, hvad som du'r, 
vi skal slynge Vaarens Lov 
om dets vejrslagne Mur. —

Danmark, uden Lce af Bjerge, 
vi vil dig styrke og voerge.

En ensom Vandring ej staar os an, 
vi flokkes stuks, hvor modes vi kan; 
vort Mod til Farten da bliver frit, 
og det gaar frem, naar vi kont holde Trit« 

J a , da trave vi med Sang 
over Sten, over Stok,
Vejen bliver aldrig lang 
for den sluttede Flok.

S lu t da sammen! Kort er Glceden, 
snart sial vi spredt ud i Koeden.

J a , snart det sier, at vi sial af Sted, 
og alle Vaaben maa vi ha' med; 
de slibes alt og sioerpes saa smaat, 
og vi vil lcere at fore dem godt; 

loere ret at gore lyst, 
hvor vi scette vor Fod, 
og igennem Livets Dyst 
boere Ungdommens Mod;

Dagens Moje, Kampens Lue 
aldrig i os sial det kue!

F r a  V a llek ild e  H øjskole. C . H ostru p .

226. (89.) Ungdommen.
Melodi af L. M. Jbsen: Mens NordhaveL bruser: F. S. 92»

Jeg rutter med Gloedens og Haabets Ord, 
det Statsmanden aldrig kan doje;



den Stakkel stal lappe vor sprukne Jord, 
det er en fortrcedelig Moje.
Mens bidst han tygger sin torre Negl, 
saa flyver glad jeg for fulde Sejl.

Den dristige Flugt gor ham stadig vred; 
han jcevner til Venstre og Hsjre, 
hvad hojt rager op, vil han trykke ned, 
hver Kraft han tilborlig vil tojre.
S nart har han alting gjort tamt og ens, 
men jeg, jeg er ham for let til Bens.

Han sidder belemret af Gods og Guld, 
af Titler og Hensyn og Former; 
jeg klceber ej fast ved det dode Muld, 
bevinget mod Himlen jeg stormer.
Men hvad jeg ser fra den hoje Tind, 
det kalder gnavent han Hjernespind.

Og raaber saa hojt han paa Klogt og Aar, 
paa Ungdom og skuffende Lsgne, 
saa bojer jeg mig for hans hvide Haar, 
men tror ligefuldt mine Ojne.
Til R a a d  er Gubben en herlig Goest, 
men unge Ojne de s e dog bedst.

J a ,  lidet jeg frygter for Stormens Hvin, 
ej oenser jeg Vinterens Kulde; 
jeg ser gennem Sneens det tcette Lin, 
at Vaaren er vaagnet i Mulde; 
jeg ler ad hele den kloge Flok 
og venter trostig — den kommer nok.

C. Hostrup (1854).

227. Danmarks Ungdom.
Melodi af H. Tofte: Tilloeg 38.

Ungdom med det kcekke Mod, 
vaagen du paa Skansen vcere,



Ho'det koldt og Hjertet varmt, 
du vort Fremtidsliv skal bcere.

Ungdom med det hsje Haab,
Danmarks djoerve Forpostvagter!
Dos ej, men gaa srem til Daad, 
kcemp for Livets hoje Magter.

Ungdom med den lyse Tro, 
om de morke Tvivl opvejer, 

nmds hvert Raab om Nederlag 
stol kun paa de Godes Sejer.

Ungdom med det varme Blod, 
med de dybe Lcrngslers Stromme, 
stig kun hojt i Morgengry, 
hojt i Syner og i Dromme. —

Danmarks Ungdom! voks da srem,
Pligt og Sandhed hojt du hoedre, 
voks som Sommersced dig sund,
rankere end dine Fcedre.

Anton Andersen (1886).

228. (67.) Ungdoms-Sang.
Melodi af C. E. F. Weyse: Vil du vcere stoerk og fri: F. S. 8.

Glade Ungdom, Foraarstid 
med de stolte Dromme!
Lad kun Vinden — barsk som blid —
Livet gennem stromme!
Doek ej Nakken, taal dens Pust, 
ej den vil dig knoekke — 
renser ud blot Stov og Rust, 
som dit Mod vil dcekke!

Vcer kun glad, naar Stormen vred 
vil din Skude gceste:
Dvalelykke, dosig Fred, 
det er ej de bedste.



Dag i Kamp og Dag i Daad 
det gi'r Fred og Hvile; 
den, som sejrer — selv i Graad, — 
kan i Taarer smile!

Nordahl.

229. (66.) Vcern dm Ungdom!
Melodi af Vilh. Gregersen: Tillceg 39.

Bcern din Ungdoms friste Kroefter 
med din Tros de rene Tanker 
som den unge Vin, der goerer 
ud bag Fadets stcerke Planker.

Lad kun bruse, lad kun syde 
i sin Kraft den gyldne Kilde, 
men i faste Baand, at ikke 
al den Rigdom gaar til Spilde.'

Naar den gemmes, naar den klares, 
har du altid, altid siden 
Vaarens Fristhed, Somrens Fylde 
nok for hele Vintertiden.

Boern din Ungdoms friste Kroefter 
med din Tros de rene Tanker, 
luk i Laas, naar Fristeraanden 
paa dit Hjertes Londor banker.

I  din Moders milde Blikke, 
i din Sosters rene Vje, 
i hver oedel Kvindes Aasyn 
skrev sin Lov den Evighoje.

Derfor lad de glade Njne 
lyse gennem Verdens Taage, 
lig de alvorsfulde, milde 
Stjerner, der om Natten vaage.

Vilhelm Gregersen..



23V. Ungdom og Fremtid.
Melodi: Sangen har Lysning.

Ungdom og Fremtid, de to horer sammen, 
rummer forenede Folkenes Haab; 
flyttes vil Stagen, og udslukkes Flammen, 
hvor ikke Ungdommen tager sin Daab 
dybt i den evigt foryngende Kilde,
Udspring for Kroefter, for Liv og for Aand, 
hvor man ej foler det, aarle og silde: 
Fremtiden hviler i Ungdommens Haand.

Held da det Folk, som til Gavns har forstaaet, 
at paa dets Ungdom dets Fremtid beror, 
lcerte den at frede alt godt, der er naaet, 
smukt at gaa fremad i Foedrenes Spor, 
holde til Aflosning rede en Skare 
Ungdom med Sundhed i Sjcel som i Krop, 
Hjerterne varme og Tankerne klare, 
Frejdighed til at se frem og se op!

Det giver Haab for os Smaafolk i Norden 
altid at hcevde Selvstoendigheds Rang, 
medens de voeldige Riger paa Jorden 
brydes om Magten paa blodige Vang — 
at her i Norden Oplysningens Sole 
lyser ej mindst i de bredeste Lag, 
at vi erkendte i Ungdommens Skole 
Ungdomsoplysning som folkelig Sag.

Grundtvig med Seerblik viste os Vejen, 
flere og flere den fulgte med Lyst.
Nu staar hans Skole som Dansolkets egen, 
rodfcestet baade i Nord og i Ost.
Aar efter Aar gennem den nu forstcerkes 
Ungdommens, Fremtidens fribaarne Hoer; 
helt til de sildigste Sloegter stal moerkes,
hvad for de nordiste Folk det er voerd!

Hans R. Egebjerg.



231. (77.) Det nye Samfund.
Mel. af Aug. Winding: Som Honen klukker mindelig: Till. 40.

Trods Snillets Sejre Verden rundt, 
trods Lys i Hal og Hytte, 
end kendes Mulm om Land, og ondt 
endnu sig Hcender knytte; 
end Betler ses ved Rigmands Dor, 
end jagne Sjcele nu som for 
ved Horebs Hule lytte.

Loft ej dit Blik mod hojen Hvoelv 
med Veraab over Vrimlen, 
men prov at lofte Vrimlen selv 
lidt noermere mod Himlen!
Skaf Luft, hvor hoje Lcengsler gaar, 
toend Lys, der rette Straaler slaar 
igennem Tanke-Stimlen!

Tryl frem det Haab, der horer Sang, 
hvor Folkehavet suser, 
den Tro, der skaber Fred engang, 
hvor Broderhadet bruser!
Drag ind de Sm aa til Hjertet toet, 
varm op hvert lille Bryst, til ret 
det Gud og Noesten huser.

Af Millioner Verdner smaa, 
hvis Love Hjertet skriver, 
den nye Verden frem stal gaa, 
som dette Sekels bliver.
O, tcend for Ajet Dagningsstoer 
og lej os til en Vingaardsfoerd, 
du store Arbejdsgiver!

Zakarias Nielsen.



Morgen- sg Aftensange.

232. (196.) Kristelig Dagvise.
Melodi af C. E. F. Weyse: Tillceg 41.

Den signede Dag med Fryd vi ser 
as Havet til os opkomme; 
den lyse paa Himlen, mer og mer, 
os alle til Lyst og Fromme!
Det kendes paa os, som Lysets Born, 
at Natten hun er nu omme!

Den signede Stund, den Midnatstid, 
vor Herre han lod sig fode, 
da klared det op i Oster-Lid 
til dejligste Morgenrode: 
da Lyset oprandt, som Jordens Bold
skal lysne udi og glode.

Om levende blev hvert Trce i Skov, 
og var saa hvert Blad en Tunge, 
de kunde dog ej Guds Naades Lov 
med vcerdelig Rost udsjunge; 
thi evig nn skinner Livets Lys 
for Gamle og saa for Unge.

Laa takke vi Gud, vor Fader god, 
som Lcerken i Morgenrode, 
for Dagen, han os oprinde lod, 
for Livet, han gav af Dode, 
for alt hvad paa Mark, i tusind Aar, 
der groed til Sjcele-Fode!



Som aldrig saa lang er nogen Dag, 
at Aften er jo i Vente, 
saa haver det Lys og Solbjergs-Lag, 
som Gud udi Kirken tcendte; 
men altid det dages dog paa ny, 
hvor Hjerterne Morgen vente.

Som Guld er den aarle Morgen-Stund, 
naar Dagen opstaar af Dode, 
dog kysser os og, med Guld i Mund, 
den liflige Aftenrode, 
saa tindre end maa det matte Blik, 
de blegnende Kinder glode.

S aa  rejse vi til vort Fcedre-Land, 
der ligger ej Dag i Dvale, 
der stander en Borg, saa prud og grand, 
med Gammen i gyldne Sale, 
saa frydelig der, til evig Tid, 
med Venner i Lys vi tale.

(Udvalgte Ver's.) Fornyet 1826 af N. F. S. Grundtvig.

233. (195.) Den morte Nat forgangen er.
Melodi af H. Rung: Tillceg 42.

Den morke Nat forgangen er, 
og Dagen oprinder saa vide 
med Morgensol over Mark og Koer, 
de Fugle de sjunge saa blide;
Gud give os Lykke og gode Raad, 
sin Naades Lys os tilsende!

Gud voere lovet i Evighed!
Han kan, og han vil os bevare, 
han lyser over os Himlens Fred, 
han frier os ud af al Fare!
Gud give os Lykke og gode Raad, 
sin Naades Lys os tilsende!



Om Paaskemorgen, i Gry af Dag, 
vor Herre opstod fra de Dode, 
med Liv og Lys til Guds Velbehag, 
at frelse os alle af Mode.
Gud give os Lykke og gode Raad, 
sin Naades Lys os tilsende!

Rcek os, vor Jesus! din Frelserhaand, 
oprejs os til Faderens ALre, 
genlos os alle af Morkets Baand 
til Tjenere dine at vcere!
Gud give os Lykke og gode Raad, 
sin Naades Lys os tilsende!

Da, hver Gang Dagen forgangen er, 
med Tak vore Knce vi flak boje 
i Jesnsnavnet, vor Herre koer! 
og blidelig lukke vort Oje.
Gud give os Lykke og gode Raad,
sin Naades Lys os tilsende!

Hans Christenson SLHen.

234. (39.) Ssndag Morgen.
Melodi af C. E. F. Weyse: Tilloeg 43.

Nu ringer alle Klokker mod Sky, 
det kimer i fjerne Riger.
Hver Sondag Morgen hojt paa ny 
stor Gloede mod Himlen stiger.

Det toner med Lov og P ris  og Bon 
fra Jord mod Paradis-Haven; 
det var en Ssndag Morgen skon, 
vor Frelser stod op af Graven.

For os han vandred i Graven ned, 
han gik til de Dodes Rige, 
til Livet med stor Herlighed 
han vilde for os opstige.



Al Verdens Gloede begravet laa; 
nu frydes vi alle Dage.
Den Gloede, Sondagssolen saa', 
den har i Verden ej Mage.

Der sad em Engel paa Gravens Sten 
blandt Liljer i Urtehaven; 
han peged med sin Palmegren, 
hvor Jesus stod op af Graven.

Og der blev Gloede paa Jorderig, 
lig Glceden i Engles Himmel: 
Livskongen lofter op med sig 
til Livet sin Bornevrimmel.

Guds Born skal holde med Engle Bon 
med Jubel i Paradis-Haven:
Det var en Sondag Morgen skon, 
vor Frelser stod op af Graven.

Morgensange for Born, 1837. B. S. Ingemann

235. (194.) Guld i Mund.
Melodi af Chr. Barnekow: Tillceg 44.

Morgenstund har Guld i Mund, 
for Natten Gud vi love:
Han lånte os i Jesu Navn, 
som Barnet i sin Moders Favn 
vi alle sodt kan sove!

Morgenstund har Guld i Mund, 
vi til vort Arbejd ile; 
som Fuglen glad i Skov og Vang 
udflyver med sin Morgensang, 
genfodt ved Nattehvile.

Morgenstund har Guld i Mund, 
og Guld betyder Gloede; 
og glcedelig er hver en Dag, 
som leves til Guds Velbehag, 
om end vi maatte groede.



Gaa da frit, enhver til sit, 
og stole paa Guds Naade!
Da faa vi Lyst og Lykke til 
at gore Gavn, som Gud det vil, 
paa allerbedste Maade.

Sol opstaar, og Sol nedgaar, 
naar den har gjort sit Gerning.
Gud give os at skinne saa, 
som Himmellys, skont af de smaa!
Da randt for os Guldterning.

N. F. S. Grundtvig.

236. Solopgang.
Melodi af L. Nielsen: Tillag 45.

Se, nu stiger Solen af Havets Skod,
Luft og Bolger blusser i Brand, i Glod; 
hvilken salig Jubel, skont alt er tyst, 
medens Lyset lander paa Verdens Kyst.

Jeg vil aande Luften i fulde Drag, 
synge Gud en Sang for den lyse Dag, 
takke ham, at Morgnen mig end er sod, 
at mig Dagen fryder, trods Synd og Dod.

Takke ham, som gav mig, naar Sol staar op, 
selv at fole Morgen i Sjcel og Krop, 
at al Morkhed svinder og Sjcele-Ve, 
blot jeg trygt vil sige: Din Vilje ske!

O, at jeg tor favne dig, skoere Dag,
kalde dig med Navne, min Sjcels Behag, 
alle gode Navne, som bedst jeg veed:
Moder, Soster, Elskte, min Koerlighed!

Lysvceld bag ved Lysvoeld i Himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, Morgnens Vind, 
ret, som om det aanded af Lyset ud, — 
o, du milde Fader, min Skaber, Gud!



Lad mig nu kun drage ad natmorkt Hav, 
lad mig ikkun stcevne imod min Grav:
Livets Gud mig skcermer, jeg er hans Barn, 
ud hans Haand mig river as Dodens Garn.

Se, da stiger Solen af Hav paa ny, 
alle Dodens Skygger for evig fly, 
o, for Sejers-Jubel, for salig Lyst:
Lyset stander stille paa Livets Kyst!

Jakob Knudsen.

237. (191.) Rejs dig aarle!
Melodi af H. Nutzhorn: Tillceg 46.

Rejs dig aarle op fra Lejet, 
alt er vaagent fjernt og noer,
Jorden smiler under Taarer 
mildt i Duggens Perleskcer.

Solens floromvundne Fane 
bolger frem i Straaledans 
gennem Morgenrodens Dromme 
ud i Dagens klare Glans.

Glade Fugles Morgensange 
klinger over Taarn og Tag,
Kirkeklokkens Alvorstoner 
ringer ud fra Sovn og Mag.

Rejs dig aarle op fra Lejet!
Kloed dig i din Arbejdsdragt!
Du skal ud til Gavn og Virke 
under Solens lyse Pragt.

Rasmus Nielsen.

238. Morgensang.
Melodi af C. E. F. Weyse: Til vor lille Gerning ud: F. S. 297. 

Morgenhanen atter gol, 
slog med dugget Vinge,



Lykke os den gyldne Sol 
vil med Lyset bringe, 

naar vi takker ham i Lon 
over alle Sole, 

som gor Morgenroden skon, 
signer Livets Skole.

Dagen har han flabt til Daad,
Skumringen til Hvile; 

ingen maalte Livets Traad, 
derfor lad os ile, 

gore Gavn, mens Dagen gaar, 
prove vore Krcefter, 

visse paa, at gode Kaar 
retter sig derefter.

Ord i Mund og Skrift i Bog 
skal vor Ungdom lcere 

Ret at bruge, Kraft og Sprog,
Livet til Guds W re; 

da vor Manddom, klog og stcerk, 
svare skal til Navnet, 

krone Skolens Ungdomsvcrrk, 
vise, det har gavnet.

Morgensange til C. Mariboes Skole 1829. N. F. S. Grundtvio.

239. (189.) Nu vaagne aTe Guds Fugle smaa.
Melodi af C. E. F. Weyse: Tilloeg 47.

Nu vaagne alle Guds Fugle smaa, 
de flyve fra Reden og sjunge; 
de prise vor Herre, saa godt de formaa; 
de takke for Livet og Lyset med flojtende Tunge.

Nu kvidrer Svalen paa Kirketag 
og Spurven ved Menneskers Huse.
De synge: God Morgen! De synge: Goddag! 
De synge: Guds Fred! Gud fle Lov! og i

Luften hensuse.



Smaafuglens Sang vor Herre forstaar; 
han kender hver Sjoel i sit Rige; 
de Fattiges Lovsang han ikke forsmaar; 
han ser, hvad de maallose Skabninger alle

vil sige.
Os ser du ogsaa, du kcere Gud!

Du horer vor Rost i din Himmel;
naar Fuglene flagre af Rederne ud,
du horer Smaabornenes P ris  i din jublende

Vrimmel.
B. S. Jngemanm

240. (190.) Nu titte til hinanden —.
Melodi af C. E. F. Weyse: Tillceg 48.

Nu titte til hinanden de favre Blomster smaa, 
de muntre Fugle kalde paa hverandre; 
nu alle Jordens Born deres Ojne opslaa; 
nu Sneglen med Hus paa Ryg vil vandre.

Den koere Gud og Skaber den mindste Orm er noer;, 
han foder Fugl og Markens Lilje klceder; 
dog Menneskenes Born har han allermest koer, 
Gud aander paa Ojet, naar det groeder.

Guds Son var selv et Barn, og paa Krybbe-
straa han laa;

hans Vugge stod paa Jord foruden Gcenge.
Guds Himmeriges Fryd har han lovet de Sm aa 
og Blomster fra Paradisets Enge.

Guds Son har os saa koer; han er Borneven-
nen stor:

han boerer Barnet op til Gud paa Armen; 
han Storm og Hav betvang, da han van

dred paa Jord;
men Bornene leged ham ved Barmen.



du, som vs velsigned og tog i Favn de Smaa, 
en Morgen se vi dig i Paradiset!
Du lcerte vs til Gud vore Vjne opslaa — 
evindelig voere du lovpriset!

241. (300.) Ved Solbjergslag.
Melodi af Jsrgen Malling: F. S. 298.

Ved Solbjergslag, 
naar Vinden aander de kole Drag, 
naar Lunden glinser i Fyrstedragt, 
naar Himlen straaler i gylden Pragt, 
naar Sol tilvinler Alverden brat 

et mildt Godnat.

Ved Solbjergslag, ^
La toner Lunden as Fugleslag,  ̂
og det er Solens det varme Vryst, 
der synger Assked med Fuglerost; 
dens Vemod tolker i Aften sval 

en Nattergal.

I  Morgengry,
da stiger Solen igen bag Sky; 
da hilser Livet paa ny sin Ven, 
dens Sm il nu lyser til Daad igen, 
og paa sin Ligvogn nu ruller bort 

den Nat saa sort.

I  Morgengry, 
ved Aftensky,

Gud Faders Naade er altid ny.
Han giver Kroester den lange Dag 
til Kcempedaad og til Fugleslag, 
og ved haus Hjerte vi slumre ind 

til Dagens Skin.
Anton Nielsen.



242. (205.) Dagen gaar.
Melodi af C. E. F. Weyse: Tillceg 49.

Dagen gaar med raske Fjed,
Dagens Born maa ile.
Aftenroden bringer Fred,
Nattens Stjerner Hvile.

Lykken gcekker Store, Smaa, 
leger med Guldterning.
Lykkeligst at hvile paa 
er fuldendte Gerning.

Lidt dog Store, mindre Sm aa 
kan til Gavns fuldbringe;
Viljen ser vor Herre paa, 
giver Kraften Vinge.

Lykkens lunefulde Spil 
leger ej yred Sjcele.
Alting fojes, som Gud vil — 
her er trygt at dvcele!

Blomst skal bcere Frugt engang,
Host skal folge Sommer.
Dag er ej saa travl og lang,
Aftenstund dog kommer.

Lad ved Dag kun op og ned 
Lykkens Terning rulle!
Fandt ved Kvceld kun SjcelenFred, 
gik det, som det skulde.

B. S. Ingemann.

243. (206.) I  fjerne Kirketaarne —.
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S. 290.

I  fjerne Kirketaarne hist 
nu Aftenklokkerne ringe.
S nart sover liden Fugl paa Kvist 
med Hovedet under sin Vinge.



Nu samles Frcender kont igen 
som Fugleunger paa Grene; 
men den, som har slet ingen Ven, 
han sidder ved Kvceld alene.

S n art ruller ud den stille Nat 
sit Skyggeflor over Himlen, 
og den, som sidder mest forladt, 
ser op imod Stjernevrimlen; 
og gennem Himmelsloret ud 
der skinner Sjne fuldklare:
Mildt ser den koere, store Gud 
herned med sin Stjerneskare.

Han ser til sine Born da vist, 
han ser til Hoje og Ringe, 
selv til den lille Fugl paa Kvist 
med Hovedet under sin Vinge.
Til dem, som sove, ser han hen, 
han vugger Fuglenes Grene, 
og den, som har slet ingen Ven, 
han lader ej sidde ene.

Det Barn, der synes mest forladt,
Gud Fader selv vil bevare:
Han sender i den stille Nat 
til Jorden sin Englesrare.
De sprede deres Vinger ud, 
naar alle Sjne sig lukke.
Selv vaager hele Verdens Gud
ved Skabningens store Vugge.

B. S. Jngemann.

244. (207.) Slottet i Vesterled.
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S . 285.

Der staar et S lo t i Vesterled, 
tcekket med gyldne Skjolde;



did gaar hver Aften Solen ned 
bag Rosenskyernes Volde.
Det Slot blev ej med Hoender gjort: 
magelost staar det smukket; 
fra Jord til Himmel naa'r dets Port; 
vor Herre selv det har bygget.

F ra  tusind Taarne funkler Guld;
Porten skinner som Ravet, 
med Straalestotter underfuld 
sig Borgen spejler i Havet.
Guds Sol gaar i sit Guldslot ind, 
skinner i Purpurklæder.
I  Rosensky paa Borgens Tind 
staar Lysets Banner med Hceder.

Solenglen svinger Lysets Flag, 
vandrer til fjerne Lande; 
ham folger Liv og Lys og Dag 
bag Nattens brusende Vande.
Lig Solen farer Livet hen, 
gaar til Forklaringskysten; 
med Glans opdukker Sol igen 
fra Paradiset i Nsten.

B. S. Ingemann.

245. (211.) Bliv hos os!
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S. 284. 

Bliv hos os, naar Dagen hcelder, 
du kcere Fader og Gud!
Bliv hos os, naar Morket voelder 
af Nattens Sluser ud!

Henspred over Dal og Hoje 
dit Stjernekloedebons Flig!
S aa  lukke vi trygt vort Nje 
og slumre sodt hos dig.



Bliv hos os, og vi vil dromme 
om Englebornenes Fred; 
din Aand gennem Himmelstromme 
vil suse til os ned.

Og Kongen i Livets Rige 
vil savne alle de Smaa.
P aa  Englenes Himmelstige 
skal Barnesjæle gaa.

Bliv hos os, naar Dagen hoelder, 
du kcere Fader og Gud! 
og Paradislyset vcelder
af Nattens Sluser ud!

B. S. Ingem ann.

246. (208.) ,
Naar Solen ganger til Hvile.

Melodi af Sophie Dedekam: F. S. 293.
Naar Solen ganger til Hvile, 

og Dagens Syssel er endt; 
naar Himlens Stjerner smile, 
og Nattens Maane er toeudt; 
naar Stilhed breder sig over 
den larmfuldt forvirrede Jo rd ; 
naar hele Naturen sover 
indhyllet i Nattens Flor, —

da bliver ogsaa mit Indre 
forunderlig fredeliggjort, 
da synes Sorgerne mindre; 
men Savnet er lige stort, 
og Tanke til Tanke koedes,
— jeg lukker mit Ojepar — 
forglemmende, hvor jeg stedes, 
erindrer jeg kun, hvor jeg var.

Jeg drommer mig da tilbage 
til Fortidens gyldne Land



og lader min Tanke drage 
saa vidt over Fjeeld, over Strand. 
Jeg her til Hjemmet er bundet, 
men Tanken flyver saa let; 
den standser, thi den har fundet 
sin kcere, elskede Plet.

Den Plet er ikke herneden, — 
her bruser saa stormfuldt et Hav, 
her stjoeler Synden mig Freden, 
i Kamp jeg gaar til min Grav. 
Hos dig, min Jesus kcere, 
mig vinker saa sikker en Havn; 
o, maatte min Loengsel bcere
mig hen i din Kcerligheds Favn.

Vald. Thisted.

247. (212.) Fred hviler —.
Melodi af Rud. Bay: F. S. 286.

Fred hviler over Land og By, 
ej Verden larmer mer: 
fro smiler Maanen til sin Sky, 
til Stjerne Stjerne ser.

Og Soen blank og rolig staar 
med Himlen i sin Favn; 
paa Dammen fjerne Vogter gaar 
og lover Herrens Navn.

Det er saa fredeligt, saa tyst 
i Himmel og paa Jord; 
vcer ogsaa stille i mit Bryst, 
du Flygtning, som der bor!

S lu t Fred, o Hjerte, med hver Sjcel, 
som her dig ej forstaar!
Se, over By og Dal i Kvceld 
nu Fredens Engel gaar.



Som  du han er en Fremmed her: 
til Himlen staar hans Hu; 
dog i det stille Stjernestoer 
han dvoeler her som du.

O, loer as ham din Aftensang!
Fred med hver Sjcel paa Jord!
T il samme Himmel gaar vor Gang,
adstilles end vort Spor.

Udvalgte Vers. B. S . Ingemann.

248. (199.) Solen synker.
Melodi af Joh. Chr. Gebauer: F. S. 296.
Solen synker nok saa smukt 

ned bag gronne Linde, 
og i uforstyrret Flugt 
danse lette Vinde.

Kornet leger T it og Skjul, 
gynger sig i Vover, 
vifter om den lille Fugl, 
som i Reden sover.

Solen synker ned i Glans, 
rundt om Boekkens Kanter 
skyller Vandet op en Krans, 
fuld af Diamanter.

Udvalgte Vers. Jul- l§hr. Gerson.

249. (270 6.) Natten sin Vinge somker.
Italiensk Melodi: Fuglen sit Sje lukker: F. S . 287.

Natten sin Vinge soenker;
Stjernerne tindre frem;
Dagen er endt. Nu toenker 
hver paa sit elstte Hjem.

Hjemmet, hvor Lyset skinner 
stille fra Ruden ud;



vidt gennem Morket finder 
Vejen dets milde Bud.

Hjemmet, hvor Fred og Varme 
byder os blidt: Kom ind!
Stedet, hvor aabne Arme 
moder det trcette Sind.

Koerligste Hjem om Lande 
er kun en fattig Trost 
dog mod det store, sande 
hisset paa Lysets Kyst.

Derfra gaar gyldne Straaler 
vidt gennem Morket ud.
Ingen dets Rigdom maaler:
Samfund og Fred med Gud!

Hver Gang sig Natten soenker, 
tindrer en Stjerne frem; 
fort af dens Lys vi toenker 
fro paa vort elflte Hjem.

P. A. Rosenberg.

25V. (200.) Fuglen sit Sje lukker.
Italiensk Melodi: F. S . 287.

Fuglen sit Nje lukker, 
scetter sig trygt til Ro, 
drommer, mens Stormen sukker 
hult om dens hoje Bo.

Blomsten sit Hoved scenker 
sagte mod Jordens Bryst, 
drommer, mens Bolgen stoenker 
Skum mod den hoje Kyst.

Voerker dit Aje, luk det
trygt som hin Fugl paa Kvist; 
tynger dit Hoved, duk det 
sagte som Blomsten hist.

17



Stormen, lad den kun fnyse, 
Bolgen, lad den kun gaa! 
Drammenes Kyst den lyse 
kan de dog aldrig naa.

Chr. Ju l.

251. God Nat!
Melodi af Poul Enemark: F. S . 288.

God Nat sang nylig den Fugl i Skov 
og gemte sit Nceb bag sin Vinge, 
og alle Blomster, sor sodt de sov, 
god Nat de maatte mig bringe.
GodNat, deroppe, god Nat, dernede, 
god Nat, du Fugl i din Rede!

God Nat nu vinker sra Himlen blaa
den klare, den dejlige Stjerne;
saa vide monne dens Veje gaa,
og dog jeg fulgte den gerne.
God Nat, I  Toner fra Fuglevrrmlen,
aod Nat, du Stjerne paa Himlen! 
o Vilh. Fristrup.

252. (201.) Natten er saa stille.
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S. 250.

Natten er saa stille,
Luften er saa klar,
Duggens Perler trille,
Maanens Straaler spille 
hen ad Soens Glar.

Bolgens Melodier 
vugger Hjertet ind,
Suk og Klage tier,
Vindens Pust befrier 
det betyngte Sind.

I. L. Heiberg.



233. (209.) Jeg er troet.
Melodi af Jorgen Malling: Tilloeg 57.

Jeg er troet og gaar til Ro, 
lukker mine Njne to!
Fader, se med Koerlighed 
til mit ringe Leje ned!

Har i Dag jeg, koere Gud, 
syndet imod dine Bud,
Voer mig naadig, Voer mig god, 
slet det ud for Jesu Blod!

Se, o Herre, til os ind, 
os, som har det samme Sind, 
scet, o Gud, din Englehoer 
om Alverden fjern og noer!

S taa  de syge Hjerter bi, 
luk de trcette Njne i, 
giv os alle Fred og Ro 
i vor Herres Jesu Tro!

C. Hauch

254. (198.) Vor lille Gerning.
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S. 297. 

Til vor lille Gerning ud 
gik vi Sm aa fuldglade;
Viljen saa' den kcere Gud, 
hjalp os, som vi bade.
Nu er Dagens Lys udslnkt; 
lukt er snart vort Vje.
Giv vor lille Gerning Frugt,
Fader i det Hoje!

Du, som viser Dag og Nat,
Sol og Stjerner Veje!
Livets underfulde Skat 
gav du os i Eje.

17"
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I  hver Barnesjcel paa Jord 
har du lagt en Kerne 
til en Blomst med himmelsk Flor, 
herlig som en Stjerne.

Lad den Kerne underfuld 
vokse i vort Indre, 
naar der skinner Sol paa Muld, 
og naar Stjerner tindre!
Lad det Fro opvokse smukt 
med din Bornevrimmel 
til at boere evig Frugt 
i din hoje Himmel!

255. (210 a.) Aftenbon.
Melodi as P . C. Krossing: Tilloeg 58.

Ru lukker sig mit Vje,
o, Fader i det Hoje,
i Varetcegt mig tag!
F ra  Synd og Sorg og Fare
din Engel mig bevare,
som ledet har min Fod i Dag!

Ved P. Foersom.



MrrLeWe Smge.

256. (197.) Klokken slaar!
Tysk Melodi, af Fr. Gruber: Tillceg 59.

Klokken slaar, Tiden gaar,
T r o e n  paa Ordet sin Prove staar; 
er det faldet i Hjertemuld, 
overstaar det vel Vinterkuld, 
boerer sin Evighedsfrugt.

Klokken slaar, Tiden gaar,
H a a b e t  Guds Born dog fejl ej slaar; 
det har Vinger af Engleart, 
flyver til Himmels med Bonnens Fart, 
kommer tilbage med Svar.

Klokken slaar, Tiden gaar, 
K o e r l i g h e d e n  ej tceller Aar; 
den kan gore det Gamle ungt, 
gore d e t let, der synes tungt,
Vand den omskaber til Vin.

Klokken slaar, Tiden gaar, 
ene Guds Naade urokket staar, 
den os forer saa tryggeligt frem, 
bygger os hisset og her et Hjem, 
fyldt med den sejrrige Fred.

Klokken slaar, Tiden gaar,
her har den bygget i tusind Aar,
Hjerter husvalet i Daners Vang, 
kimet til Kirke og loftet med Sang 
Fanen med Korsets Trce.



Klokken slaar, Tiden gaar,
aldrig udrinder Evigheds Aar,
aldrig afblomstrer Guds Paradis,
aldrig forstummer hans Naades P ris!
Amen! Halleluja! Tak!

^ C. I .  Brandt.

257. (232.) Dejlig er Jorden!
Gammel Korsfarermelodi: Tillceg 60.

Dejlig er Jorden!
Prcegtig er Guds Himmel!
Skon er Sjcelenes Pilgrimsgang!
Gennem de favre
Riger paa Jorden
gaa vi til Paradis med Sang!

Tider stal komme,
Tider stal henrulle,
Slcegt stal folge Sloegters Gang — 
aldrig forstummer 
Tonen fra Himlen 
i Sjoelens glade Pilgrimssang!

Englene sang den 
forsi for Markens Hyrder; 
skont fra Sjcel til Sjoel det lod:
Fred over Jorden!
Menneske! fryd dig!
Os er en evig Frelser fod!

B. S. Ingemann.

258. (186b.) Den gamle Sage.
Melodi af Sankey: Tilloeg 61.

Sig mig den gamle Sage, den bedste, som jeg veed. 
om Jesus og hans W re og om hans Koerlig

hed.



Sig mig den kun saa simplt som Barn paa
fire Aar;

for jeg er syg og saaret, og lidt jeg kun for-
maar.

— Sig mig den gamle Sage,
Budskabet uden Mage 
om Jesu Kcerlighed!

Sig mig den blot saa sindigt, jeg fatter den
saa sen,

den underfulde Frelse, Guds Raad mod
Syndens Men.

Sig mig den mange Gange, jeg glemmer
den saa let;

ak, Morgenduggen torres, naar Solen kroen
der ret.

S ig  mig den mild og stille med Alvors dybe Rost; 
husk paa, jeg er den Synder, som Jesus har

forloft.
Sig mig den alle Tider, hvis du i Sandhed vil, 
naar Sorgens Time kommer, jeg troster mig

dertil.

S ig mig den gamle Sage, naar Faren synes noer, 
at Verdens tomme W re skal blive mig for koer; 
ja, og naar Verdens ALre bortfalmer for

min Sjoel,
o, hvisk det til mig, Koere, at Jesus alt gor vel.

— Sig mig den gamle Sage,
Budskabet uden Mage 
om Jesu Kcerlighed!

Efter det Engelske ved C. I .  Brandt.

259. (219.) Ind under Jul.
Melodi af Morten Eskesen: Tillceg 62. 

In d  under Ju l, hvor er det trist, 
Snefog og Kulde og korte Dage;



Sindet bojer sig ned til sidst, 
veed ikke, hvor det stal Modet tage; 
mindre og mindre af Dag det lyser,
Hjertet i Kulde og Mishaab gyser:

Kommer ej Ju l?
Aaret, som stod ved Sanktehans 

lyst mellem Blomster i Sommerdagen, 
nu er det fattigt paa Sol og Glans, 
ligger og sygner paa Sneens Lagen, 
fryser og foler, dets Kraft er omme —  
saa maa det vcere, for J u l  kan komme. 

Kommer ej Ju l?
Saadan stred Verden en Vinter haard, 

lcengtes med Soltrang i Hjertegrunden, 
stred med en Vinter paa tusind Aar, 
tcenkte, den skulde til Vaaren vunden.
Men da den folte, dens Kraft var omme, 
da forst lod Herren sin Sol nedkomme, 

da forst kom Ju l!
Midt udi Morkets og Jordens Kuld, 

medens vor Sol er ved at dale, 
stiger vor Herres op som Ju l, 
blir det Sankthans i Himlens Sale; 
netop som Jord ej mer kan raade, 
kommer et Frelsens Voeld af Naade, 

saa kommer Ju l!
Jonas Lie,

260. (314 L.) Julebudet.
Melodi af N. K. Madsen-Stensgaard: Tillwg 63-

Julebudet til dem, der bygge 
her i Morkets og Dodens Skygge, 
det er det Lys, som, aldrig slukt, 
jager det stigende Mulm paa Flugt, 
aabner Udsigten fra det Lave, 
troster mildelig mellem Grave.



Julebudet i Vinterens Vaande, 
det er Gud Faders varme Aande, 
Menneskefaldet til Frelse vendt,
Menneskets Adel paa ny erkendt,
Hjertets Ret til at koempe og vinde 
evigt slaaet fast trods hver en Fjende.

Julebud under Storm og Torden 
melder og giver Fred paa Jorden,
Fred til at stride vor Strid med Mod, 
Fred til at vente paa Enden god, 
hojt under Medbor og dybt i Sorgen,
Fred for baade i Gaar og i Morgen.

Julebudet til dem, der groede, 
det er Vceldet til evig Girede.
Gloed dig da kun, du Menneskesjoel, 
stinger end Ormen endnu din Hcel!
Favn kun trostig, hvad Gud har givet, 
loft dit Hoved og tak for Livet!

C. Hostrup.

261. Glade Jul.
Melodi: Klokken slaar: Tillceg 59.

Glade Ju l, dejlige Ju l,
Engle dale ned i Skjul!
Hid de flyve med Paradisgront, 
hvor de se, hvad for Gud er kont, 
lonlig iblandt os de gaa.

Julefryd, evige Fryd,
hellig Sang med himmelsk Lyd! 
Det er Englene, Hyrderne faa, 
dengang Herren i Krybben laa, 
evig er Englenes Sang.

Fred paa Jord, Fryd paa Jord, 
Jesusbarnet blandt os bor!



Engle sjunge om Barnet saa smukt, 
han har Himmerigs Dor oplukt.
Salig er Englenes Sang.

Salig Fred, himmelsk Fred 
toner Julenat herned!
Engle bringe til Store og Sm aa 
Bud om ham, som i Krybben laa.
Fryd dig, hver Sjcel, han har frelst!

B. S. Ingemann (1855).

262. Julen har bragt velsignet Bud.
Melodi af C. E. F. Weyse: Tilloeg 64

Julen har bragt velsignet Bud, 
nu gloedes Gamle og Unge, 
hvad Englene sang i Verden ud, 
nu alle smaa Born skal sjunge;
Grenen fra Livets Trce staar skont 
med Lys som Fugle paa Kviste, 
det Barn, som sig gloeder fromt og kont, 
skal aldrig den Gloede miste.

Gloeden er Jordens Goest i Dag 
med Himmelkongen den lille, 
du fattige Spurv, flyv ned fra Tag 
med Duen til Julegilde!
Dans, lille Barn, paa Moders Skod, 
en dejlig Dag er oprunden, 
i Dag blev vor koere Frelser fod 
og Paradisvejen funden!

Frelseren selv var Barn som vi, 
i Dag han laa i sin Vugge, 
den Have, Guds Engle flyve i, 
vil Jesus for os oplukke;
Himmerigs Konge blandt os bor, 
han Julegloeden os bringer,



han favner hver Barnesjoel paa Jord
og lover os Englevinger!

B. S. Ingemann (1845).

263. Et Barn er fsdt.
Egen Melodi: Tillceg 65.

Et Barn er fsdt i Bethlehem, 
Bethlehem,
thi gloeder sig Jerusalem.
Halleluja, Halleluja!

En fattig Jomfru sad i Lou, 
sad i Lon,
og fodte Himlens Kongeson. 
Halleluja, Halleluja!

Han lagdes i et Krybberum, 
Krybberum,
(Huds Engle sang med Fryd derom. 
Halleluja, Halleluja!

Og Ostens Vise ofred der, 
ofred der:
(Huld, Rogelse og Myrrha skoer. 
Halleluja, Halleluja!

Forsvunden er nu al vor Nod, 
al vor Nod;
os er i Dag en Frelser fod. 
Halleluja, Halleluja!

Guds koere Born vi blev paany, 
blev paany,
skal holde Ju l i Himmelby. 
Halleluja, Halleluja!

P a a  Stjernetoepper lyseblaa, 
lyseblaa,
skal glade vi til Kirke gaa. 
Halleluja, Halleluja!



Guds Engle der os Icere brat, 
loere brat,
at synge, som de sang i Nat.
Halleluja, Halleluja!

Da vorde Engle vi som de, 
vi som de,
Guds milde Ansigt skal vi se.
Halleluja, Halleluja!

Ham vcere P ris  til evig Tid, 
evig Tid,
for Frelser bold og Broder blid! 
Halleluja, Halleluja!

N. F. S. Grundtvig (1820).

264. Dejlig er den Himmel blaa.
Egen Melodi: Tillceg 66.

Dejlig er den Himmel blaa,
Lyst det er at se derpaa, 
hvor de gyldne Stjerner blinke, 
hvor de smile, hvor de vinke 
os fra Jorden op til sig!

Det var midt i Julenat, 
hver en Stjerne glimted mat, 
men med et der blev at skue 
een saa klar paa Himlens Bue 
som en lille Stjernesol.

Na ar den Stjerne lys og blid 
sig lod se ved Midnatstid, 
var det Sagn fra gamle Dage, 
at en Konge uden Mage 
skulde fodes paa vor Jord.

Vise Mcend fra østerland 
drog i Verden ud Paa Stand



for den Konge at oplede, 
for den Konge at tilbede, 
som var fodt i samme Stund.

D e ham fandt i Davids Hjem, 
de ham fandt i Bethlehem 
uden Spir og Kongetrone, 
der kun sad en fattig Kone, 
vugged Barnet i sit Skod.

Stjernen ledte vise Mcend 
til vor Herre Kristus hen; 
vi har og en Ledestjerne, 
og naar vi den folge gerne, 
komme vi til Jesum Krist.

Denne Stjerne lys og mild, 
fom kan aldrig lede vild, 
er hans Guddomsord det klare, 
som han os lod aabenbare 
til at lyse for vor Fod.

C. I .  Boye (1834).

265. Aarets Tider.
Mel.: Lover den Herre, den moegtige Konge med ALre: Till. 67. 

Lidt kun det baader, at Mesteren Huset opbygger, 
bygger ej Herren med ham og dets Grund

vold betrygger,
Menneskens Haab, 
horer ej Herren vort Raab, 
bliver til flygtige Skygger.

Skaber og Fader, du bod os i Naade at gore 
Jorden vor Haand underdanig, du gav den

at fore
Frugter og Brod
frem af sit svulmende Skod;
du vore Nnsker bonhore!

Lidt kun det baader, at Mennesker Ageren ploje, 
lyses Velsignelsen ikke med I ld  fra det Hoje;



smilende ned
skue til Dal og til Bred
Solen, din Koerligheds Oje!

Soeden forgceves er lagt, hvis du ikke vil vande, 
Skyen gaar frem paa dit Bud over tor-

stende Lande;
voeldig og blid
kvoeg i betimelig Tid
Spiren med Himmelens Vande!

Venlige Lofter, o Fader, du skcenkede Aaret: 
Snehvide Blomster i Klynge har Grenene

baaret,
tidligt med Sang 
Vaarsuglen floj over Vang; 
lad ej vort Haab blive daaret!

Ager og Enge til Vcekst du i Sommeren tvinge, 
slaa dem i Bolger med Vejrenes frugtbare

Vinge!
Du er vor Trost,
Gud, for den kommende Host; 
lad den Velsignelse bringe!

C. I .  Boye (1834).

286. (299.) Scedemandens Sang.
Melodi af Carl Mortensen: Tillceg 68.

Flyv ud mit Korn, i Mulde, 
lig lunt i Storm og Kulde 
ved Jordens Moderbryst!
I  Noetterne de lange 
sug Kraft og bliv til mange, 
og vaagn ved Loerkesange, 
naar atter det er lyst.

Og di saa Dybets Kilde, 
og drik i Skyens milde 
vaarlige Skaal dig moet!
Nej smukt, mens du er liden,



og gyldnes saa med Tiden, 
saa det kan kendes siden, 
du er af Solens VEt!

Hist Kirken staar, den hvide, 
der faldt i Ungdomstide 
en Seed til Sjcelefred.
I  Soedekorn fra oven! 
skyd gennem Ukrudtsskoven!
Lad ham med Hestehoven 
ej trampe Eder ned!

Sug Kraft af Daabens Kilde!
I  Angerstaarens milde 
strammende Flod dig to!
Og naar det i mig fryser, 
og naar mit Hjerte gyser, 
saa Lys fra ham, der lyser, 
saa det er Sced til Tro!

I  Fra, som nys blev jordet! 
og I ,  som kom i Ordet 
til Hvile i mit Bryst,
I  skal jo begge noere,
I  skal jo Brad mig vcere — 
saa vokser til Guds TEre, 
til god og gylden Host!

Chr. Richardt

267. (298.) Ved Loerkens Komme.
Melodi af Joseph Glceser: F. S. 271.

Velkommen, Loerkelil!
Jeg veed ej Strengespil
saa sodt og rent og jublende saa vide
som disse Tonedrag,
de glade Klokkeslag,
der ringe Vaaren ind ved Vintertide

Dn svcermer ikke vildt, 
dn kredser ikke snildt,



vil intet Rov i dine Brodres Vrimmel,
du flagrer ikke om,
men frejdig, frist og from
du gaar den lige Vej fra Jord til Himmel.

Ej svimler du derved, 
men daler tro stig ned, 
ned til din Grcestorv og din lille Mage:
I  Hojhed som i Fald
du solger tro dit Kald,
og derfor har I  vel saa glade Dage.

Du Troens rette Fugl, 
som bier kun paa J u l 
og kun i Aarets Skumring holder inde 
for saa med Jubelsang, 
naar Rug er over Vang, 
at varsle hojt om Vaarens lune Vinde. —

Kom, loer mig Noder til 
det Haabets Strengespil, 
som tvinger dig for Gry at voere vaagen! 
Loer mig som du at se 
igennem Mulm og Sne 
den Pinseglans, der dolger sig bag Taagen!

Chr. Richardt.

268. (311.) Blomster i Vaar.
Melodi af Aug. Winding: F. S. 218. 

Blomster i Vaar,
milde Violer i Gronsvcerets Skod, 
smilende spaar:
Sejre vil Livet, hvor Solen frembrod!
Lofterne mange
lyder i kvidrende Sange!

Blomster i Host,
varmere Farver og rigere Glans,
Sjet til Lyst,



straaler saa kcekt mellem Frugter i Krans, 
som om de vidste,
Kraften er stsrft paa det sidste.

Verden med Ret
ser sig i Spejl paa det falmende Lov, 
foler saa trcet,
Aarenes Tal gor afmoegtig og slov;
men i Guds Rige
Host er en Vaar uden Lige!

Nyvakte Tro!
glad som et Barn, men for Verden lidt sky, 
hilser du jo
Livet, som loesker med Kilderne ny.
O, men til visse,
storre Ting ser du end disse.

Fremad, ja frem,
opad, ja op ad Forklarelsens Bjerg, 
hjemad, ja hjem
rejser du stoerk dia til Kcempe fra Dvoera,
til du skal smile,
tryg ved den evige Hvile!

C. I .  Brandt.

269. Hsstsalme.
Melodi as Rud. Bay: F. S. 286 og as Morten Eskesen.

Dybt hcelder Aaret i sin Gang, 
snart odes Eng og Lund; 
farvel med al din Lyst og Sang, 
du korte Sommerstund!

S n art sukker Vinterstormens Rost, 
alt visner og forgaar!
Lad visne kun, jeg veed den Trost, 
som ligefuldt bestaar.

Lad Solen korte af sin Vej, 
og Natten vokse til,

IS



Guds Voeldes Arm forkortes ej, 
hans Visdom fo'r ej vild.

Lad gulne hvert et Blad paa Kvist, 
lad falme alle S traa,
Guds Koerlighed jeg veed forvist 
omskiftes ikke saa.

Jeg veed, hvor Gloeden har sit Hjem, 
naar ode Mark staar hvid; 
hint Frydekor fra Bethlehem 
forstummer ingen Tid.

Jeg veed, hvor Haabet gronnes da, 
naar alting falmer her; 
min Frelsers Troe paa Golgatha 
en evig Krone boer'.

Lad synke kun med Lovets Fald 
hver Markens Blomst i Rad, 
min Tro paa ham bevare skal 
sit friske Hjerteblad.

Han lover mig en evig Vaar, 
trods Vinterstorm og Dod; 
thi Livet frem af Graven gaar, 
som Kristus gennembrod.

C. I .  Boye-
270. Hsstsalme.

Melodi: Jeg ved et evigt Himmerig: Tillceg 69.
Nu falmer Skoven trindt om Land, 

og Fuglestemmen daler, 
alt flygted Storken over Strand, 
ham fulgte muntre Svaler.

Hvor Marken bolged nys som Guld 
med Aks og Vivper bolde, 
d6r ser man nu kun sorten Muld 
og Stubbene de golde.

Men han, som vokse lod paa Jord  
de gyldne Aks og Vipper,



han bliver hos os med sit Ord, 
det Ord, som aldrig glipper.

Ham takke alle vi med Sang 
for alt, hvad han har givet, 
for hvad han vokse lod i Vang, 
for Ordet og for Livet.

Da over os det hele Aar 
sin Fred han lyser gerne, 
og efter Vinter kommer Vaar 
med Sommer, Korn og Kerne.

Og naar engang paa Herrens Bud 
vort Timeglas udrinder, 
en evig Sommer hos vor Gud 
i Paradis vi finder.

Da hoste vi, fom Fugle nu, 
der ikke saa og ploje, 
da komme aldrig mer ihu 
vi Jordens Strid og Moje.

For Hosten her og Hosten hist 
vor Gud ske Lov og Wre, 
som ved vor Herre Jesum Christ 
vor Fader vilde vcere!

Hans Aand, som Alting kan og veed, 
i disse korte Dage 
med Tro og Haab og Koerlighed 
til Himlen os ledsage!

N. F. S. Grundtvig (1844).

271. (2335.) Loer mig, o Skov!
Melodi af C. Bull: Tillceg 70. 

Loer mig, o Skov, at visne glad 
som sent i Host dit gule Blad; 
et bedre Foraar kommer!
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Der grimt mit Troe skal herligt staa 
og sine dybe Rodder slaa 
i Evighedens Sommer.

Loer mig, o lille Troekfugl, du, 
at svinge mig med srejdig Hu 
til ubekendte Strande!
Naar alt er Vinter her og I s ,  
da skal et evigt Paradis 
mig hisset aabent stande.

Loer mig, du lette Sommerfugl, 
at sonderbryde tunge Skjul, 
som nu min Frihed tvinger!
En Orm jeg kryber end paa Jord, 
snart flyver host med lette Flor 
de gyldne Purpurvinger.

Du som fra Skyggen smiler hist, 
min Herre, Frelser, Jesu Krist, 
loer mig at tvinge Sorgen!
Sving for migHaabetsgronneFlag, 
Langfredag var en bitter Dag,
men skon var Paaskemorgen.

' A. Oehlenschlager.

272. (315a.) Op, al den Ting!
Melodi af A. P. Borggreen: Tilloeg 71.

Op, al den Ting, som Gud har gjort, 
hans Herlighed at prise, 
det Mindste, han har skabt, er stort 
og kan hans Magt bevise.

Gik alle Konger frem i Nad 
i deres Magt og Voelde, 
de magted ej det mindste Blad 
at soette paa en Ncelde!



Det mindste Groes jeg undrer paa 
i Skove og i Dale, 
hvor fluide jeg den Visdom faa 
om det kun ret at tale?

Hvad skal jeg sige, naar jeg ser, 
at alle Skove vrimle, 
de mange Fuglesving, der fler 
op under Herrens Himle?

Hvad skal jeg sige, naar jeg gaar 
blandt Blomsterne i Enge, 
og Fuglesangen sammenslaar 
som tusind Harpestrenge?

Hvad skal jeg sige, naar mit Sind 
i Havets dybe Grunde 
dog kun saa lidt kan kigge ind 
og ser saa mange Munde?

Hvad skal jeg sige, naar jeg ser, 
hvor Stjerneflokken blinker, 
hvor mildt enhver imod mig ler 
og op til Himlen vinker?

Hvad skal jeg sige, naar jeg op 
til Gud i Aanden farer 
og ser den store Koempetrop 
af blide Engleskarer?

Hvad skal jeg sige? — Mine Ord 
vil ikke meget sige? 
o Gud, hvad er din Visdom stor, 
dm Godhed, Kraft og Mige!

S laar alle Folk paa denne Jord, 
med Frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!

(Udvalgte Vers.) Hans Adolf Brorson.



— 278

273. Der skinner en S o l.
Melodi: Jeg ved et evigt Himmerig: Tillceg 69.

Der skinner en Sol i Lys og Lon, 
hvor Aand har Mund og Moele; 
som Fugle smaa, naar Skov er gron, 
da kvidre Barnesjoele.

Vorherre hojt i Himlen bor, 
og der er godt at voere, 
paa Englevinger smaa hans Ord 
fra Himlen Bud os boere.

Og hvor Guds Ord det lukkes ind, 
det lejrer sig og sjunger:
Guds Fred! Bliv Lys i Sjoel og Sind!
Bliv Sang paa Folketunger!

Umoelende som Hest og Hund 
er alle Dyr i Dale; 
men Folk gav Verdens Skaber Mund 
til med ham selv at tale.

S aa  luk da op nu Port og Dor 
for Herrens Ord, i Skare, 
saa de, saa toet som aldrig for, 
her ind og ud maa fare.

Luk op i en lyksalig Stund 
dig for Guds Ord, hvert Ore!
Og luk dig op, du Folkemund, 
med Ord, som du kan fore.

J a , tal nu sandt om smaat og stort 
og joevnt om alt det hoje!
Thi godt er alt, hvad Gud har gjort, 
og klart er Barnets Oje.

N. F. S. Grundtvig.
19. September 1841 ved Indvielsen af Dronning

Caroline Amalies Asylstole.



274. (214.) Kirkeklokke!
Melodi af H. Rung: Tillceg 72.

Kirkeklokke! Mellem oedle Malme 
magelos er for mit Hjjerte du, 
vaagnet er ved dig en Hojtidssalme, 
som genlyder daglig i min Barm.

Kirkeklokke! Ej til Hovedstceder 
stobtes du, men til den lille By, 
hvor det hores trindt, naar Barnet groeder 
og inddysses blidt ved Vuggesang.

Mens som Barn paa Landet jeg var hjemme, 
Julemorgen var mit Himmerig; 
den du meldte mig med Englestemme, 
kimed klart den store Gloede ind.

Hojere dog stemte dine Toner, 
naar de med „den gyldne Sol frembrod" 
kimed: Stov! oprejst er vor Forsoner, 
stat nu op i Paaske-Morgengry!

Lavere de sprede deres Vinger, 
scenker sig med Solen dybt i Hav, 
naar for mig nu Aftenklokken ringer, 
og jeg tcrller dine Bedeslag.

Liflig dog det klinger, helst om Hosten 
i den stille, svale Aftenstund; 
gennem Jorderig gaar Himmelrosten, 
kalder Sjcelen til sin Hvile ind.

Derfor nu, naar Aftenklokken melder:
Solen sank, og Fuglen slumred ind, 
da mit Hoved jeg med Blomsten hoelder, 
nynner sagte mellem Bedeslag.

Kirkeklokke! Naar tilsidst du lyder 
for mit Stov, skont det dig horer ej, 
meld da mine Kcere, saa det fryder:
Han sov hen, som Sol i Host gaar ned!

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig (1845).



275. (227.) Udrundne er de gamle Dage.
Melodi af L. Nielsen: Saa vidt som Solens S traaler

stige: Tillceg 73.
Udrundne er de gamle Dage 

som Floder i det store Hav, 
og, hvor sig hviler nu den Svage, 
der fandt den Stoerke og sin Grav; 
men lovet voere Himlens Gud! 
de Wdles A§t dor aldrig ud!

Mens Graven kastes, Vuggen gynger, 
og Liv udsletter Dodens Spor, 
saa altid sig igen forynger 
hver oedel Sloegt i Syd og Nord, 
og Mindet som Guds Miskundhed 
forplanter sig i tusind Led!

S a a  lad derpaa os Syn da fceste, 
hvad ALdle kaldte Livets Lyst!
J a , lad os kappes med de Bedste 
og vove kcekt med Dod og Dyst!
At byde den og Graven Trods
kan med Guds Hjoelp og lykkes os.

N. F. S. Grundtvig (1833)-

276. (264.) Kærlighed fra Gud.
Engelsk Melodi: Tilloeg 74.

Koerlighed fra Gud 
springer lige ud 
som en Kilde klar og ren.
I  dens stille Bund, 
i dens dybe Grund 
gemmes Livets ALdelsten.

Koerlighed fra Gud 
som en yndig Brud 
kommer smykket til os ned.



Luk kun op din Favn, 
kom i Jesu Navn,
Himlen bringer du jo med.

Koerlighed fra Gud 
er det store Bud 
er det eneste, jeg veed.
Bliv i Koerlighed, 
og du har Guds Fred, 
thi Gud selv er Koerlighed.

I .  Schorring

277. (306a.) En Vej eller anden.
Melodi af I n a  D. Sankey: Tilloeg 75.

En Vej eller anden 
vor Herre veed Raad!
Maaske ikke min Vej, 
maaske ikke din Vej, 
men dog ad sin egen 
vor Herre veed Raad!

En Tid eller anden 
vor Herre veed Raad!
Maaste ikke min Tid, 
maaske ikke din Tid, 
men dog til sin egen 
vor Herre veed Raad!

Forsag da ej loenger!
Vor Herre veed Raad!
Og ej ved en Skygge 
sit Ord vil han rygge, 
derpaa kan du bygge:
Vor Herre veed Raad!

Skrid dristigen fremad!
Fluks Bolgen bli'r delt,



og Gangstien lavet 
paa tvoers gennem travet, 
vor Sorg der begravet, 
thi Herren veed Raad!

Efter Sankeys Sange.

278. (222.) Gud fle Lov!
Melodi af Joh. Chr. Gebauer: Tilloeg 76.

Lille Guds Barn! Hvad skader dig!
Tcenk paa din Fader i Himmerig! 
Han er saa rig, han er saa god, 
ingen kan staa hans Magt imod.

O Gud fle Lov!

Foden og Kloeden, Hus og Hjem, 
flulde Guds Born gaa vild om dem? 
Mennesket lever af Guds Ord, 
hjemme har Born, hvor Fader bor.

O Gud fle Lov!

Fuglen i Skov, paa Mark og Fjoeld, 
synger i Gry og saa i Kvoeld, 
sover saa sodt paa Kampesten 
som under Tag, paa Kvist og Gren.

O Gud fle Lov!

Ikke den plojer eller saar,
Icegger ej op fra Aar til Aar, 
dog, hvor Bonder af Hunger do, 
finder den lille Fugl et Fro.

O Gud fle Lov!

Åndig er Blomsten kloedt og boldt, 
dejligst at se paa Fjoeldet goldt, 
ikke den spinder, ej den syr,
Dronning er dog dens Dragt for dyr!

O Gud fle Lov!



Blomst kommer op, og Blomst gaar ud, 
hvad er vel den for Himlens Gud 
noget at regne mod de Smaa, 
som for hans Aasyn evig staa!

O Gud ske Lov!
Lille Guds Barn i Verden her, 

hold dig da til din Fader noer!
Sporg om hans Magt og Koerlighed!
S to l kun paa ham og hvil i Fred!

O Gud ske Lov!
Foden og Kloeden nok du faar 

af ham i Morgen som i Gaar! 
og naar hans Sol for dig gaar Ned, 
arver du al hans Herlighed!

O Gud ske Lov!
N. F. S. Grundtvig.

279. (312.) Guds Faderhaand.
Melodi af H. Rung: Tilloeg 77.

Alt staar i Guds Faderhaand, 
hvad han vil, det gor hans Aand, 

af Guds Naade, til Guds AEre, 
evig glade vi stal voere 
i vor Herres Jesu Navn!

Sikre paa vor Arv og Lon 
er med Guds enbaarne Son, 

af Guds Naade, til Guds Wre, 
evig glade vi skal vcere 
i vor Herres Jesu Navn!

Fcelles om hans Liv og Fred,
Lys og Kraft og Herlighed, 

af Guds Naade, til Guds Wre, 
evig glade vi stal vcere 
i vor Herres Jesu Navn!

N. F. S. Grundtvig.



280. (231.) Altid frejdig —.
Melodi af P. Heise: F. S. 304; og af C. E. F. Weysn 

Dagen gaar med raske Fjed: Tillceg 49.
Altid frejdig, naar du gaar 

Veje, Gud tor kende, 
selv om du til Maalet naa'r 
forst ved Verdens Ende!

Aldrig roed for Morkets Magt!
Stjernerne vil lyse; 
med et Fadervor i Pagt 
skal du aldrig gyse.

Kcemp for alt, hvad du har kcert, 
do, om faa det goelder!
Da er Livet ej saa svoert,
Doden ikke heller!

Chr. Richardt (1868)-

281. (307.) Uforsagt!
Melodi af I .  H. Nebelong: Tillceg 78.

Uforsagt, hvordan min Lykke 
end i Verden blive maa, 
det er dog et Mesterstykke, 
fom jeg daglig ponfer paa.

— Naar jeg kun i Naaden staar, 
uforsagt, ihvor det gaar.

Uforsagt, naar andre plager 
med Bekymring deres Sind; 
naar jeg kun min Gud behager, 
gaar jeg rolig ud og ind.

— Naar jeg kun, osv.
Uforsagt, naar andre skrcekkes, 

frygts for den onde Dag, 
med Guds Naade jeg bedcekkes, 
ham befaler jeg min Sag.

— - Naar jeg kun, osv.



Uforsagt, naar andre gruer 
for at do, jeg gruer ej; 
jeg miu Krone hisset stuer, 
stulde jeg da grue? — Nej!

—  Naar jeg kun, osv.
Sode Gud! Lad mig din Naade 

altid have her! — du maa 
gerne for miu Lykke raade, 
naar det hist mig vel maa gaa.

— Naar jeg kun i Naaden staar, 
uforsagt, ihvor det gaar.

Ambrosius Stub.

282. (224.) Lad Lykkens Ganger springe.
Mel. af H. S. Paulli: F. S. 649; eller af Niels W. Gade: 

Paa Sjslunds fagre Sletter: F. S. 142.

Lad Lykkens Ganger springe 
og springe dig forbi, 
med gylden Trense ringe 
og te sig frank og fri; 
og lofte eller strenge, 
som var hun uden Baand — 
dog hendes Tojler hoenge 
i Herrens hojre Haand.

.Der sankes Skcebnens Traade 
lig Vceverstolens Garn, 
med Jslcet af Guds Naade 
selv mod hans mindste Barn; 
og hver Gang Stovet tvinger 
itu, hvad han bandt fast, 
langmodelig hans Finger 
genknytter, hvad der brast.

Det skcerer og det skrammer 
vort skrobelige Kod,



naar hellig Vilje strammer, 
hvad syndig Vilje brod.
Dog stal engang vi finde, 
naar Taagen er forbi, 
ej Skcebnerne var blinde, 
men blinde var kun vi.

Chr. Richardt-.

283. (229.) Fremad og hjemad!
Melodi as Morten Eskesen: Tillag 79.

„Fremad!" er Verdens vilde Rsst, 
med Damp og med Vind til Vinge. 
„Hjemad!" er Hjertets milde Trost, 
den hvisker saa varmt herinde.

Fremad til W re!" er Verdens Raab, 
mens Bolgen mod Stavnen bruser. 
Hjemme at vcere er Hjertets Haab, 
som Sjcelen igennemsuser.

Hjemme at vcere paa kendte Strand, 
hvor Savnet til Dels kan stilles; 
hjemme at vcere i Livets Land, 
hvor aldrig mere vi skilles.

Hjemme at vcere, hvor Sol og Sky 
gaar ned bag de vante Tinder — 
hjemme at vcere i Himmelby, 
hvor Solen evindelig skinner.

Derfor stal Savnets tunge Tid, 
som friste vi maa herneden, 
smelte som Sne for Solen blid 
ved Haabet om Gensynsglæden.

Derfor kun fremad i Jesu Navn, 
saa gaar det og hjemad tillige, 
da er hver Glcede og hvert et Savn 
et Tritr paa vor Himmelstige.

O. Arvesen.



284. (230.) Jord!
Mel. af C. E. F. Weyse: Hil dem, som koemped: F. S. 345̂ .

Jord, i hvis Favn der hades og der myrdes 
Slcegt efter SIcegt,

blodige Jord, med al din Syndebyrdes 
voksende Vcegt!

Hvor kan saa let din Himmelvej du folge 
rundt om den Sol, der fluer dine Saar, 

og saa lysgront bolge 
Vaar efter Vaar?

J o ; thi den samme, som har bundet Jorden 
Lovenes Baand,

som gav sit Folk i Nrkenfjoeldets Torden 
Loven i Haand —

han la 'r sin Sol hvert fattigt S traa  forgylde, 
han er den Gud, som horer Stovets Bon, 

som i Tidens Fylde 
gav os sin Son.

Derfor, om al vor Lykke fluide falme, 
brat staa for Fald, 

altid fra Jord en evig Takkesalme 
lofte sig skal;

derfor, hvor voeldig Morkets Aander virke, 
aldrig vor Bon skal synke til et Suk, 

aldrig Herrens Kirke 
rokkes et Fnug.

Loer os da, Jord, paa Aandens ørnevinge, 
trofast som du

os om vort hoje Himmellys at svinge 
trostig i Hu,

hente fra ham alt Lys, som vi begoere, 
hente fra ham Livsvarmen i vort Bryst, 

grsnnes Gud til TEre, 
gyldnes til Host.

Chr. Richardt.



285. (225.) „Farvel" og „Velkommen".
Melodi af Aug. Winding: F . S . 310.

Nsdig sige vi „Farvel!" 
men „Velkommen"! o, hvor gerne! 
Har vi rigtig koer en Sjoel, 
er han noer dog i det Fjerne.

Modes Blik med Blik e; mer, 
er de koere Sm il bortflsjne,
Blik og Smil, som ingen ser, 
modes dog med Sjoeleojne.

Morgensol, genlys i Kvoeld!
Ungdom! lev i Alderdommen!
Aanden i hvert skont „Farvel"
gemmer dog et stont„Velkommen!"

B. S . Ingemann.

286. (226.) Herrens Venner.
Sjcellandsk Folkemelodi: F. S . 305.

^„Herrens Venner ingen Sinde 
modes stal for sidste Gang!"
Naar til Afsked Taarer rinde, 
dette Ord har liflig Klang.

Ses vi aldrig mer hernede 
under dette Stjernetag, 
i den store Helgenkcede 
modes vi paa Herrens Dag.

M aa vi end med Smerte bringe 
koere Venner vort Farvel, 
hisset stal der atter klinge 
et „god Dag" til Liv og Sjoel.

N aar til Afsked Taarer rinde, 
syng det ud med liflig Klang: 
„Herrens Venner ingen Sinde 
modes skal for sidste Gang!"

I .  Schorring.



287. Den store Mester.
Melodi af C. Chr. Hoffmann: Tilloeg 80.

Den store Mester kommer, 
fuldkcerlig er hans Id , 
han sidder ved Smeltediglen 
og lutrer Soldet med Flid.

Det Ojeblik han venter 
og agter kcerlig paa, 
naar klarlig hans eget Billed 
vil dybt i Solvspejlet staa.

Den store Mester kommer, 
som smelter Sjcel og Sind, 
han sidder ved Hjertegruben, 
han ser i Sjoelene ind.

Og har i Hjertedybet 
sit Billed klart han set, 
faa glcedes den hoje Mester,
saa er hans Gerning alt sket.

B. S. Ingemann.

288. (210 d.) Op dog, Sion!
Melodi af I .  P . E. Hartrnann: Tilloeg 81.

Op dog, Sion! ser du ej 
Sejrens palmestro'de Vej 
til Guds Hus i Himmerig! 
den er og beredt for dig.

Korset vel for Ojet staar,
langs med Svcelget Vejen gaar; 
men hvor Herren har sin Gang, 
der er Englevagt og Sang.

Klippegrund gor Foden fast,
Frygten flyr for Haab i Hast,
Troen staar, hvor Tvivlen faldt, 
Koerlighed forsoder alt.

19



Troens Ord med Sandheds Aand 
os ledsager Haand i Haand,
Aandens Glod og Herrens Rost 
stcenker os en evig Trost.

Paradisets Vin og Brod 
styrker os i Liv og Dod;
Kcempestridt vi gor opad 
til den hellige Guds Stad.

D6r er Gammen, Fred og Ro, 
d^r vi stal for evig bo, 
gaa, som under gronne Lind,
til Vorherres Gloede ind.

N. F. S . Grundtvig.

289. (308.) Jeg har baaret —.
Melodi af N. K. Madsen-Stensgaard: Tillceg 82.
Jeg har baaret Loerkens Vinge, 

jeg har sunget hojt dens Sang, 
jeg har folt, jeg stal mig svinge 
ind i Paradis engang.

Jeg har folt, jeg har kun hjemme 
d6r, hvor Sang og Gloede bor;
Genlyd af min Ungdoms Stemme 
altid folger mig paa Jord!

Lad kun Graad mit Oje blinde!
Har min Sjoel sin Vinge blot, 
stal jeg atter Vejen finde 
til min Ungdoms lyse Slot.

Naar jeg frem med hcevet Pande 
syngende i Morket gaar, 
veed jeg, at i Dodens Lande 
springer atter ud min Vaar.

(Udvalgte Vers.) M. Rosing.



290. (223.) Loer mig —.
Melodi af H. Nutzhorn: F. S. 308.

Loer mig, Nattens Stjerne, 
at lyde fast og gerne! 
ej at vige fra den Vej,
Himlens Gud tilmaalte mig!
Loer mig, Nattens Stjerne.

Loer mig, Markens Blommer, 
at bie paa min Sommer, 
midt i Verdens dybe Ve 
at spire under Vintersne!

Loer mig, golde Hede, 
du brune Lcerkerede, 
nojet med en fattig Host 
at huse Sangen ved mit Bryst!

Havets Bolgehoere,
loer mig mit Aag at boere 
og som I ,  naar Sol gaar ned, 
at spejle lidt af Himlens Fred!

Loer mig, gronne Lunde, 
at skygge, om jeg kunde, 
hver, som kommer mig forbi,
Ven og Fjende paa min Sti!

Sol i Aftenfvale, 
loer mig den Kunst at dale! 
kun mod Nattens Dyb at gaa 
for nyfodt atter at opstaa!
Loer mig, Sol, at dale!

Chr. Richardt.

291. (213.) Guds Fred.
Melodi af A. P. Berggreen: Tillceg 83.

Lyksalig, lyksalig hver Sjcel, som har Fred!
Dog ingen kender Dagen, for Solen gaar ned^

19*



God Morgen, godMorgen! sang Fuglen paaKvist; 
nt saa' den Aftensolen bag Fcengselets Rist.

- Tit dufted, tit nikled Smaablomster ved Gry; 
fsr Asten laa de knust under .Haglvejrets Sky.

Tit leged Srnaabarnet i Morgensol rod;
ved Kvceld det laa paa Lejet saa stille og dod.

P aa  Jorden ej lever saa salig en Sjoel, 
jo Lykken kan omskiftes fra Morgen til Kvceld.

Lyksalig dog Sjcelen, som kender Guds Fred, 
skont ingen kender Dagen, for Solen gaar ned!

God Morgen! vi sjunge med Fuglen helt fro, 
skal selv i morke Fcengsel til Natten vi bo.

Guds Born kan sig gloede som Blomster ved Gry, 
skal selv de ligge knust under Aftenens Sky.

Som Barn kan jeg srydes i Morgensol rod, 
om ogsaa jeg for Aften er stille og dod.

Guds Fred og god Aften! vi sjunge ved Kvceld: 
Vor Herre selv bevarer hver flygtende Sjoel.

Lyksalig, lyksalig hver Sjoel, som har Fred!
Guds Fred er Sjoelesolen, som aldrig gaar ned.

B. S. Ingemann.

292. (313.) Tmrch naar engang —.
Melodi af H. MaLthison-tzansen: F. S. 98.

Tcenk, naar engang hver Taage er forsvunden, 
som her sig samler over Livet ned, 
naar Dagen evig klar er hist oprunden, 
og Lys omstraaler hvert af mine Fjed!

Tcenk, naar engang er lost hver jordisk Gaade, 
besvaret hvert „hvorfor", jeg grunded paa, 
men kunde ej med al min Grublen raade, — 
tcenk, naar jeg Herrens Vej skal klart forstaa.



Tamt, naar engang hver Hjertesorg er slukket, 
hver Vunde lcegt, og stillet hvert et Savn, 
hver Smertens Taare vistet af, og Sukket, 
det dybe, kvalt i Kcerlighedens Favn!

Tcenk, naar engang med utildcekket Vje 
jeg ham stal se, som her jeg tro'de paa!
Toenk, naar mit Knce jeg hist sor ham skal boje§ , 
naar jeg med Tak stal sor hans Aasyn staa.

Tcenk, naar engang hvert Hjertebaand, som knytteL 
til Mennesker mig her i Stovets Land, 
har Jordens Kaar med Himmerigs ombyttet, 
og intet Sjoelene adstille kan!

Toenk, naar engang i Himlens lyse Sale 
jeg med den Ven, jeg her paa Jorden fandt, 
i Lyset om et evigt Liv stal tale 
og om det Liv, der som en Drom forsvandt.

Du blide Tanke! Tal du til mit Hjerte, 
hver Gang mig Vejen tykkes tung og slem!
Du sodt skal dcempe hver en bitter Smerte
og lokke Smilet gennem Taarer frem.

W. A. Wexels.

293. (239.) Ved Grundtvigs Jordefcerd.
Mel. af Jorgen Malling: Kimer, I  Klokker, ja kimer: Till. 84, 

Kimer, I  Klokker! nu sluttes en Sol over Mulde, 
loenge den koemped mod Morket med Straa-

lerne fulde,
sildig den sank,
stor i sin Nedgang og blank.
— Wren er Guds i det Hoje!

Kimer, I  Klokker! dog ikke ti! Suk for den Dode/ 
Aftenens Guld over Graven vil Morgenens

mode,



kimer til Dag!
Lyset har vundet sin Sag.

Dagen, den signede, som han har prist, mens
det sknmred,

lyse nn over hans Stov, naar det loenge har
slumret,

fatte hans Voerk, 
vokse sig solklar og stoerk!

Kimer, I  Klokker, om Herren, som skoenked ham
Kraften!

kimer om Guldet fra Himlen, der gyldned hans
Olsten.

Kimer fra Jord :
Sejr og Fred i Guds Ord!
— W ren er Guds i det Hose.

C. Kostrup.

294. (316.) Her vil ties.
Melodi af Joh. Chr. Gebauer: Tilloeg 85.

Her vil ties, her vil bies, 
her vil bies, o, svage Sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente, 
kun ved at vente, vor Sommer ind. 
Her vil ties, her vil bies, 
her vil bies, o, svage Sind!

Trange Tider langsomt strider,
langsomt strider. Det har den Art. 
Dagene loenges, Vinteren strenges, 
Vinteren strenges. Og det er svart. 
Trange Tider langsomt strider, 
langsomt strider; det har den Art.

Turteldue, kom at stue,
kom at stue! Bag Goerdet hist,



der skal du finde Forsommers Minde, 
Forsommers Minde, alt gron paa Kvist; 
Turteldue, kom at stue, 
kom at stue, bag Gcerdet hist!

Eja! sode Forstegrode,
Forstegrode af bliden Vaar!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse, 
lad mig nu gyse. Det snart forgaar.
Eja, sode Forstegrode,
Forstegrode af bliden Vaar!

Due, kunde du udgrunde,
du udgrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svcekkes, Blomsterne doekkes, 
Blomsterne doekkes, jo mer det sner.
Due, kunde du udgrunde, 
du udgrunde, hvad der nu sker!

Kom, min Due, lad dig flue, 
lad dig stue med Olieblad!
Se, nu er Stunden noesten oprunden, 
noesten oprunden, som gor dig glad.
Kom, min Due, lad dig stue, 
lad dig stue med Olieblad!

Hans Adolf Brorson.



Blandede Sanse.

295. (215.) Dagene runde.
Melodi as B. Crusell: L ittsr i bo§sa: F. S. 81.

Dagene runde, 
tusinde Blomster 
lugtes af Aarets 
dulmende Flod; 

end i vort Hjerte 
gronnes dog Haabet, 
blusser dog Ungdoms 
Fristhed og Mod.

Glad vi dig hilse,
nyfodte Hersker, 
som det Forgangnes 
Arvelod fik!
Kcekt i dit Vje 
lcese vi Haabet, 
straalende Syner 
mode vort Blik.

Sandhed og Frihed!
Eder vi soge, 
eder vi kcekt stal 
stcevne imod;
Sandhed, paa Troens 
Klippe begrundet,
Friheden, studt af 
Kcerligheds Nod.



Fcedreland! Atter 
kraftigt dit Ord skal 
hoevde sin Plads i 
Folkenes Raad.
Er det en Drom kun,
Tiden skal modne 
Drommen til Tanke,
Tanken til Daad.

Livet sig aabner, '
dybt i vort Hjerte 
genlyder Haabets 
frejdige Klang.
Nyfodte Hersker!
Kcekt vi dig mode, 
hilse dig glad med 
jublende Sang.

(Udvalgte Vers.) C. Hostrup (1872).

296. (271.) Fremad!
Melodi af A. Kirkegaard: Tillceg 86.

„Fremad! fremad!"
Fcedres hoje Hoertag var.
Fremad! fremad!
Nordmcend, ogsaa vi det ta'r.
Det, som Huen toender og Hjertetroen faar, 
for det vi ogsaa f r e m a d  gaar 

og trofast slaar.

„Fremad! fremad!"
hver, der elsker frie Hjem.
„Fremad! fremad!"
Frihed, den maa evig frem.
Skal den ogsaa proves i Tvivl og Nederlag 
hvem toeller vel de tabte Slag 

paa Sejrens Dag?



„Fremad! fremad!"
hver, der fast paa Folket tror.
„Fremad! fremad!"
hver, der folger Fcedres Spor.
Nordens Aand har Skatte forgemt i Fjceldets Ly, 
de findes maa i Morgengry 

og frem paa ny.
Bjornstjerne Bjsrnson.

297. (85.) Over de h«je Fjcrlde.
Melodi as Morten Eskesen og Anton Nielsen: F. S . 293.

Undrer mig paa, hvad jeg faar at se 
over de hoje Fjcelde?

Ojet moder nok bare Sne, 
rundt omkring staar det gronne Troe, 
vilde saa gerne over; — 
tro, naar det Rejsen vover?

Ornen lofter med stcerke Slag 
over de hoje Fjcelde, — 

ror i den unge, kraftfulde Dag, 
mcetter sit Mod i det vilde Jag , 
scenker sig, hvor den lyster, — 
fer mod de fremmede Kyster!

Lovtunge Abild, som intet vil 
over de hoje Fjcelde! 

sproetter, naar Sommeren stunder til, 
venter til nceste Gang, den vil; 
alle dens Fugle gynger, 
veed ikke, hvad de synger!

Den, som har lcengtet i tyve Aar 
over de hoje Fjcelde, — 

den, som veed, at han ikke naar, 
kender sig mindre Aar for Aar — , 
horer, hvad Fuglen synger, 
som du saa trostig gynger.



Sladrende Fugl, hvad vilde du her 
over de hoje Fjcelde?

Rede du fandt vist bedre der, 
videre Syn og hojere Troeer, — 
vilde du bare bringe 
Lcengsel, men ingen Vinge?

Skal jeg da aldrig, aldrig naa' 
over de hoje Fjcelde?

Skal denne Mur mine Tanker slaa, 
saadan med S n e -Is  og Roedsel staa, 
ftoengende der til det sidste, — 
blive min Dodninge-Kiste?

Ud vil jeg! ud! — aa, saa langt, langt, langt 
over de hoje Fjcelde! 

her er saa knugende, tcerende trangt, 
og mit Mod er saa ungt og rankt, — 
lad det faa Stigningen friste,
— ikke mod Murkanten briste!

Engang, jeg veed, vil det rcekke frem 
over de hoje Fjcelde.

Kanske du alt har din Dor paa Klem?
Herre, min Gud! godt er dit Hjem, — 
lad det dog endnu stcenges, 
og jeg faa Lov til at lcenges!

Bjsrnstjerne Bjornson (1860).

298. (147.) Byvinds Sang.
Melodi af Robert Allen: F. S . 91.

Loft dit Hoved, du raske Gut! 
om et Haab eller to blev brudt; 
blinker et nyt i dit Bje, 
straks det faar Glans af det Hoje!



Loft dit Hoved, og se dig om!
Noget er der, fom raaber: Kom! — 
noget med tusinde Tunger, 
som om Frejdighed sjunger.

Loft dit Hoved, thi i dig selv
blaaner ogsaa et udstrakt Hvcelv, 
hvor der med Harper klinger, 
jubler, toner og svinger.

Loft dit Hoved og sjung det ud!
Aldrig kuer du Vaarens Skud; 
hvor der er gcerende Krcefter, 
skyder det Aaret efter.

Loft dit Hoved, og tag din Daab 
as det hoje, straalende Haab, 
som over Verden hvcelver 
og i hver Livsgnist skoelver!

Af „En glad Gut". Bjornstjerne Bjornson (1860),

299. (216.) Gw Tid.
Melodi af I .  P . E. Hartmann: F. S. 239.

I  Sne staar Urt og Busk i Skjul, 
det er saa koldt derude, 
dog synger der en liden Fugl 
paa Kvist ved frosne Rude.

Giv Tid! giv Tid! den nynner glad 
og ryster de Smaavinger; 
giv Tid! og hver en Kvist faar Blad; 
giv Tid! hver Blomst udspringer.

Giv Tid! og Livets Trce bli'r gront, 
maa Frosten det end kue; 
giv Tid! og hvad du dromte skont, 
du stal i Sandhed flue.



Giv Tid! og Aandens Vinterblund
skal fly for herlig Sommer;
giv Tid og bi paa Herrens Stund!
Forvist hans Frelse kommer!

B. S. Ingemann.

30V. (138.) Bed Vintertid.
Melodi af H. P. I .  Lyngbye: F. S. 393.

Ved Vintertid, naar Skoven staar 
med Rimfrost i de dunkle Lokker, 
og Stormen vildt mod Ruden slaar, 
mens Sneen sig paa Taget flokker, 
om dette Bord saa mangen Gang 
vi samledes ved Bægerklang 
og glemte Vintrens barske Sang, 
thi der var Foraar i vort Hjerte.

Men Tiden driver lumsk sit Spil, 
thi medens sorglost her vi spoge 
og glemme rent, at den er til, 
at hcevne sig den vil forsoge.
Den stjceler Rosen af vor Kind, 
den rover, flygtig som en Vind, 
os mangen Ven, hvis Brodersind 
i Ungdomstid vi elske lcerte.

Selv dette Sted, hvor vi har le't 
» ad Tidens Veksel og Forandring,

og som vor bedste Fryd har set, 
er kun et Herberg paa vor Vandring. 
Vi kom hertil, alt var saa smukt, 
ustandset steg vor Tankes Flugt, 
bag Lovet vinkte Trceets Frugt, — 
men for at naa den vi bortdrage!

Vor Glcedeskalk er snart udtomt, 
og mangt et Minde vil udslettes,



men hvad vi her har toenktogdromt, 
det, fole vi, kan ej forgcettes; 
thi Skcebnen skiller Ven fra Ven, 
men Sjoelen soge vil igen 
landflygtig til det Sted, hvor den
sin Ungdoms Fryd har ladt tilbage.

H. P. Holst.

301. (305.) Min Spinderok.
Egen Melodi: Tillceg 87.

Det bruser fcelt derude — kom Rok, min vante
Tidsfordriv!

Lad hyle saa og tude, her smiler Lyst og Liv! 
Du strcemmer Sorg og Harme, opvarmer

venligt Blod og Sind; 
thi kom i mine Arme, lul mig i Dromme ind!

Mens travle Fingre tvinder, og Foden trceder
som i Dans,

omsvcerme elskte Minder min Sjoel i Trylle-
glans.

Skont al Naturen stormer, lig Hjulets Fart
er Tankens Gang,

som ofte mildt sig former til simpel, kunst
los Sang.

Du var min tro Veninde, lig Harpen hist fra
Ungdoms Vaar;

jeg synge vil og spinde, indtil jeg heden gaar. 
Ej nogen Fryd jeg savner — o, Eders Sel

skab er mig nok!
Og lige varmt jeg favner min Harpe og min

Rok.

Jeg Traade spandt med Gloede til Livets lyse
Brudedragt,

til mangt et Dodningklcede, som lcrngst i
Muld blev lagt.



S nart spinder jeg det sidste — et Lagen fint
og hvidt som Sne,

at pryde sorten Kiste — min egen Jordeble!

Der finder jeg de Kcere, som Icengst fra Jorden
vandred hjem;

forladt vil Harpen vcere, ej mere hentes frem- 
Og stevet, stum og rusten min Rok vil staa

i Ensomhed;
thi Livets Traad er brusten og Haanden

segnet ned.
Af „Annas Markblomster". Anna Christiane Lautrup-

302. (140.) Vaarsang.
Melodi af I . P. C. Hartmann: F. S. 498.

Den kedsom Vinter gik sin Gang, 
den Dag saa kort, den Nat saa lang 

forandrer sig 
saa lempelig;

den barske Vind, den morke Sky 
maa fly,

man frygter ej, at Sne og Slud 
stal mode dem, som vil gaa ud; 

thi lad os gaa 
at stue paa,

hvor smukt Naturen sig beteer 
og ler.

Ak se, hvor pyntet Solen gaar 
med lange Straaler i sit Haar; 

den varme Krans 
er rette Kans

for alle Ting, som nu maa gry 
paany.

Se Fuglene i Flokketal 
i Luftens vide Sommersal;



her flyver en 
jo med sin Gren, 

en anden sanker Haar og S traa  
saa smaa.

Ak, se et meget yndigt Syn
paa Skovens gronne Njenbryn!

Den hoje Top 
stal kloedes op,

og Vaaren pynter Bogen ud 
til Brud.

Hist vogter Hyrden Kvoeg og Korn; 
et Hundebjcel, en Lyd af Horn 

er alt hans Spil; 
men hor blot til,

hvor smukt denSkov ham svare maa 
derpaa.

Ambrosius Stub ved Chr. K. F. Molbech.

303. (142.) Valg.
Melodi af Ludv. M. Lindemann og Morten Eskesen: Tillceg 88.

Jeg vcelger mig April! 
i den det gamle falder, 
i den det ny faar Foeste; 
det volder lidt Rabalder, — 
dog Fred er ej det Bedste, 
men at man noget vil.

Jeg voelger mig April, 
fordi den stormer, sejer, 
sordi den smiler, smelter, 
sordi den Evner ejer, 
sordi den Kroester voelter, —
i d e n  b l i ' r S  o m r e n  t i l !

Bjornstjerne Bjsrnson.



304. Vaaren.
Melodi af K. M. Kristjansen: Tilloeg 89.

Vaaren er i Luften,
vifter mildt i Vindens Gang; 
Vaaren er i Luften, 
ler i Lcerkesang.

Alt som Solen stiger 
straalende i gyldent Flor, 
to'r de gamle Driver 
og den frosne Jord.

Vaaren er i Luften; 
lyttende til Livets Spil 
venter Verden vide 
paa, hvad Somren vil.

Rasmus Nielsen.

305. (275.) I  Skoven!
Melodi af Carl Mortensen: Tilloeg 90.

Hvor er det dejligt en Sommerdag 
at vandre ind under Lovets Tag!
I  Ly for Solen man gaar med Lyst, 
der er saa venligt, der er saa tyst.

Hvor frist og kolig og mild en Luft!
Hvor herligt kvceger os Lovets Duft; 
thi om end Stammen er hundred Aar, 
dog nyt er Lovet fra sidste Vaar.

Sille Beyer.

308. (237.) Sang i det Gronne.
Melodi af Andersen: F. S. 153.

Velkommen i den gronne Lund, 
hvor Fuglene de sjunge!
Det hores stal: Den danste Mund 
til Sang har og en Tunge.



Vi har det godt i Grunden her 
saa vel som vore Foedre; 
vil Gud, den Dag tor vcere noer, 
vi faa det end lidt bedre.

Vor Konge er vor fuldtro Ven, 
fom Guld hans Ord maa skattes:
„Kom hid, I  gode Dannemoend, 
og sig os, hvad I  fattes!"

Kan Munden vi faa ret paa Gang 
til andet end at spise, 
hvert andet Barn i Danevang 
forstaar halvkvceden Vise.

For hvad vi fattes forst og sidst, 
til Lykke ej saa ganske, 
men lidt dog baade her og hist, 
det er det cegte Danske.

Derom sang nys en lille Fugl 
i Syd paa Skamlingsbanke, 
og Synd det var at lcegge Skjul 
paa hele Folkets Tanke.
Hver Fugl maa synge med sit Noeb,
og Livet, kan vi storme,
var uden Sang kun Slid og Slceb.
Velkommen i det gronne!

(Udvalgte Vers.) N. F. S. Grundtvig (28. Juni 1843).

307. (114b.) En Sommernat.
Melodi af P. Heise: Tillceg 91.

Hojt over Bogens Top 
der gaar en Stjerne op 

og stuer ned til Skovens dunkle Kroner, 
og dybt fra fjerne Krat 
i stille Sommernat 

der lyder Nattergalens omme Toner.



De lange Skygger maa 
med Taagesloret paa 

hensvceve tyst og langsomt over Mosen; 
og saa fortrolig om 
som i en Elskovsdrom 

udaander Liljen tusind Suk til Rosen.

O, lad mig, dunkle Jord! 
hvad anende jeg tror, 

bekende sor dit tavse Moderhjerte; 
du kender vist mit Savn, — 
lad snart mig i din Favn 

udgroede al min Vemods sode Smerte.
(Udvalgte Vers.) Chr. Winther.

308. (185K.) Haren og Nerven.
Melodi af H- Kjerulf: F. S. 94.

Og Rceven laa under Birkerod 
bortved Lynget.

Og Haren hopped paa lette Fod 
over Lynget.

Det er vel noget til Solskinsdag!
Det glitrer for, og det glitrer bag 

over Lynget.

Og Roeven lo under Birkerod 
bortved Lynget.

Og Haren hopped i vilde Mod 
over Lynget.

Jeg er saa glad over alle Ting!
Hu—hej, gor du slige svcere Spring 

over Lynget?

Og Rceven vented bag Birkerod 
bortved Lynget.

Og Haren tumled ham midt imod 
over Lynget.



Men Gud forbarme sig, er du d e r!-------
— Aa, Koere, hvor tor du danse her 

over Lynget!
Uf „Synnove Solbakken". Bjsrnstjerne Biornson.

389. (267 a.) Sceterjentens Ssndag.
Melodi af Ole Bull: Tillag 92.

P aa  Solen jeg ser, det lider alt frem, 
snart er det ved Hojmessetide, — 
o den, som en Stund fik onske sig hjem 
blandt Folk, som paa Kirkevej stride!
Naar Solskiven stiger lidt, saa den staar 
der midt over Skaret i Kammen, 
da veed jeg, i Dalen Klokkerne gaar, 
da ringer fra Taarnet det sammen.

Mens ene jeg gaar i odslige Fjceld 
og kun horer Bjaelderne klinge, 
staar Jenternes Flok med Soljer og Tseld 
paa Vangen, hvor Klokkerne svinge.
Nu kommer vel Odd i susende Trav 
som ellers paa Elgsblaksryggen; 
han klapper dens Hals, han let springer as 
og binder den henne i Skyggen.

Han vender sig alt, men standser dog lidt
og taler og flojter til Folen;
og saa gaar I)an ind med mandige Skridt 
og soetter sig fremme i Stolem.
Han luder sig ned og beder sin Bon 
og hoever saa atter sit Ose — 
men hvorhen da Blikket plejer i Lon 
at glide, — det husker jeg noje!

Det nytter ej stort at tage sin Bog 
og synge i Hejen sin Salme; 
mit Loft er for hojt, og her er det dog, 
som Tonerne blegne og falme.



O den, som i Dag fik blande sin Rost
med h a n s  og de Nvriges Stemme!
— Gud give, at snart det lakked mod Host!
Gud give, jeg atter var hjemme!

Jorgen Moe.

31«. (149.) Lette Bslge!
Melodi af G. M. Tholle: F. S. 243.

Lette Bolge! naar du blaaner 
gennemsigtig, lys og klar,
Himlens Farveskoer du laaner, 
selv du ingen Farve har.
Himlen ej, kun Himlens Billed 
hviler i din dybe Favn; 
aldrig er din Lcengsel stillet, 
den er evig som dit Savn.

Bolge! hvor du klarest rinder, 
spejles Himlen i dit Bad; 
ak! din Lcengsel Hjertet minder 
om, hvad Skcebnen skiller ad. 
Hjerte! du bor ikke klage!
Selv Naturen foler Savn; 
trost dig, hvis du har tilbage
kun et Billed og et Navn!

I . L. Heiberg (1829).

311. (91.) Paa Ssen.
Melodi af Fru I . L. Heiberg: F. S. 435.

Paa Soen, naar den skummer vred, 
naar Undergang er ventet, 
er han den rette øvrighed, 
som trodser Elementet.
Man folger hvert hans Raab, som lod 
igennem Stormens Tuden, 
thi fcelles Drift i foelles Nod 
er forst at frelse Skuden.



Om Magten fores ingen Strid, 
den er i sikre Hoender, 
man i den farefulde Tid 
Uenighed ej kender: 
thi Faren er den svelles Ven, 
som alle til sig kalder; 
selv Alderdom er ung igen, 
og Ungdom moden Alder.

Men Lonnen kommer paa den Dag, 
da Skibet gaar i Havnen, 
imens det gamle danske Flag 
forkynder stolt fra Stavnen, 
at ingen Rift og ingen Plet 
det taale vil at bvere, 
men vajer stedse frit og let
oa hoevder Danmarks Wre!

Fru Johanne Luise Heiberg (1848).
As „En Ssndag paa Amager".

312. (92.) En Somands Brud.
Tjekkisk Folkemelodi: F. S. 402.

En Somands Brud har Bolgen koer, 
det stolte Hav hun fjernt og noer 
betragter som sin Brudeseng 
og Vugge for sin Dreng!
I  Vindens Susen, Stormens Brag, 
Orkanens Hyl om sjunkne Brag, 
hun horer kun sin Elskers Ven, 
der bringer ham igen.

J a , stolt er Somands vilde Liv!
Naar Elementer staa i Kiv, 
hans Kamp imellem Dod og Liv 
for ham er Tidsfordriv.
Det hvide Kors i Dugen rod
staar for hans Blik som Farens Hegn,



thi Blod er Varslet vel om Dod, 
men Korset Frelsens Tegn.

Misunder derfor Somands Lod; 
hans Liv er som den lette Baad, 
der tumler om paa Verdens Hav, 
til Bolgen bli'r dens Grav.
Men selv paa Havets dybe Bund 
han priser end af Hjertets Grund 
den Ven, som tog ham i sin Favn 
og gav ham Hoedersnavn.

As „Capriciosa". Th. Overskou (1836).

313. Hvad jeg elsker.
Melodi af Sofie Dedekam: Tillceg 93.

Jeg elsker Havet, naar det stormer vildt!
Jeg elsker det, naar Fladen ligger mildt, 
og Maanen spejler sig i Dybets Blaa.
Jeg elsker Bjergene, jeg aldrig saa',

de store Floder og den dybe Dal,
jeg elsker Skovens gronne Sommersal, 
den tavse Nat med al sin Stjerne-Hoer, 
og Aftenroden i sit stoerke Skcer.

Den hvide Rimfrost paa den nogne Gren,
— men hade — nej, jeg hader ikke een!
Jeg hader kun hver bitter, grusom Lyst!
Jeg hader Syndens Tanker i mit Bryst.

Jeg  elsker Blomsten med sin friske Duft, 
og Fuglen i den rene, frie Luft!
Jeg elsker Vennen hojt som Himlens Blaa, 
og Kvinden — ja! en eneste jeg saa'!

Og hun var Brud — det var jo ret en Lyst; — 
Jeg elsker denne Lcengsel i mit Bryst!



Jeg elsker Graven med sin dybe Fred, 
og Tanken om den store Evighed.

H. C. Andersen (1830).

314. (262.) Havet.
Melodi af Morten Eskesen: Tillceg 94.

Tusinders Moder, Vugge og Grav, 
voeldige Hav!

Tankefuld ser jeg din vordende Bolge 
ile den svundne i Doden at folge, 
tornende rejse sig, skvulpende slaa, 

fraade, forgaa.

Frihedens Datter! ej taaler du Tvang! 
Standses din Gang,

foengles du stundom med isnende Loenke, 
stakket kun Fjenden din Voelde kan kroenke. 
Loenken du kaster med tordnende Rsst 

knust paa din Kyst.

Stundom kun rejser du Bolgen saa hvid, 
venlig og blid

vugger du Maagen paa krusede Flade, 
leger med Strandurtens gyngende Blade, 
bolger til Stranden de hvide og blaa 

Muslinger smaa!

Smiler Fuldmaanen fra Himmelen mild, 
boever dens I ld

trindt paa din Flade i hoppende Luer, 
snart som en Stotte jeg henrykt den stuer. 
Dundrende hoever sig fjernt og noer 

Wndernes Hoer.

T it har du lost mig af Loengselens Baand, 
styrket min Aand!

Kommer den Time, da fro jeg kan drage



atter mod elskede Norden tilbage, 
signende dig vil jeg gribe min Stav, 

elskede Hav!
Anna Christiane Lautrup (1822).

315. (304.) Livets Sejlads.
Dansk Folkemelodi: F. S. 143.

Hvad vindes paa Verdens vidtløftige Hav?
O, tusinde Farer i skummende Trav!

M an veed kun to Havne, 
bekendte af Navne,

den ene vor Vugge, den anden vor Grav.
F ra  Vuggen til Graven maa krydses omkring 

blandt Haabets og Frygtens de stridige Ting 
snart vippe vi oppe 
paa Bolgernes Toppe,

snart ncermes vi Grunden i flyvende Spring.
Her fristes Ustadigheds Ebbe og Flod, 

en Vagt er saa ond, som en anden er god; 
hver Time i Glasset, 
hver Streg paa Kompasset 

forandrer, forhojer, fornedrer vort Mod.
S aa  hidser en Medbor det nedrige Sind, 

ja, puster i Hjertet Dnmdristighed ind; 
vil Farten kun foje 
vort Attraa og Nje,

straks blceses vi op af en onskelig Vind.
S aa  slipper Frygtagtighed Roret i Hast, 

naar Forstavnen dukker for Bolgernes Kast; 
naar Vindene suse, 
og Vandene bruse,

saa skrcekkes vi straks for en knagende Mast.
Dit Forsyn, o Fader! det forer os hjem, 

det styrer saa sikkert, hvor Soen er slem;



vor Gisning kan fejle, 
hvor vi end vil sejle,

selv stavner vi mere tilbage end frem.
Ambrosius Stub.

316. (242.) Polsk Fædrelandssang.
Kan synges som: Ja, vi elsker dette Landet: F. S. 118.
Hvorfor svulmer Weichselfloden som et Heltebryst, 

der i Doden knuses mod en vild, barbarist Kyst? 
Hvorfor klinger Bolgens Klage fra den sorte

Grund
som er saaret Gangers sidste Suk i

Dodens Stund?

Weichselfloden snor sig langsomt under Kra-
kaus Mur,

stcerke Skarer drog at bryde A rn e n s  Fangebur, 
Svcerd og Le paa Sletten blinked mellem

Rog og Damp,
ingen Stridsmand kom tilbage fra den

v i l d e K a m p .

Derfor hore vi bestandig Suk fra Flodens Skod, 
derfor risler den vemodig som en Drom om Dod, 
derfor sorge Mark og Enge med den hvide Pil. 
derfor tabtePolensDotre deres :,:m untre:,:

Smil.

Og ved Pigens Vugge sidde de med Graad paa
Kind,

under Suk oa Vemodssange slumrer Glut
ten ind;

Men naar Drengen vaagner, synger de om
Kampens Arn —

under Sang om svunden Storhed vaagne
Polens Born.

Af „En polsk Familie". C. Hauch (1839).



317. (102 og 103.) Mit Fslge.
Melodi af Ludv. M. Lindeman: Tilloeg 25.

Jeg korer frem gennem Straalefryd 
i Sondags-Stilhed med Klokkelyd.
A l t lofter Solen, fra Myg til Sceden, 
som var den selve Alkoerligheden.
Og Folk forbi mig til Kirke kore, 
snart stiger Salmen for aabne Dore.
— Godt Mod! Du hilste paa fler end mig, 
skont du i Skyndingen saa' det ej.

Jeg har det herligste Rejsefolge, 
stont det sig stundom kan listig dolge; 
men naar du saa' mig saa sondagsglad, 
var det, fordi at vi flere sad, 
og naar du horte mig dcempet synge, 
de sad i Tonen som i en Gynge.

Mig folger En med en Sjoel saa stor, 
for mig hun ofrede alt paa Jord; 
ja, hun, som lo, naar min Baad blev kroenget, 
og blev ej bleg under Uvejrshcenget, 
ja, hun, imellem hvis hvide Arme 
jeg kendte Livets og Troens Varme.

Se, deri er jeg af Sneglearten,
at Huset bcerer jeg med paa Farten, 
og den, som tror, det er Lungvindt Bor, 
han skulde vide, hvor godt det gor 
at krybe ind under Taget atter, 
hvor hun staar lys mellem Barnelatter.

Ej maaler Tankens, ej Digtets Son, 
saa hoj en Hvoelving, saa dyb en Brond 
som fra den himmelste Koerlighed 
til der, den spejler i Vuggen ned.
Ej Sjoelen lyser, ej Hjertet dugger, 
som naar dit Barn under Bon du vugger.



Hvem ej har Koerlighed i det Smaa, 
han kan ej Moengdens, ej Mindets faa. 
Hvem ej kan bygge sit eget Hus, 
hvad stort han bygger, gaar og i Grus.
Med Sejr fra Moskva til Kartagena 
han dor dog ensom paa Sankt Helena.

Har forst du bygget dig selv et Fceste, 
saa tit du frelser endog din Noeste; — 
skont Bornehoenders og Kvindevoerk 
det Fceste holder din Sjcel saa stoerk, 
at den gaar hel gennem Kamp og Fare 
og giver Mod til den storste Skare.

Et enkelt Hjem bar saa tit et Land, 
naar ud det sendte dets Frelsermand, 
og mange Tusind af H j e m  det var, 
som Landet frelst ifra Slaget bar.
Og det, som boerer det gennem Freden,
Er Hjemmets Pulsslag i Travelheden.

Trods alt det Fine i fremmed Dust 
helt ren alene er Hjemmets Luft.
Der moder bare det Barnesande, 
og Synden kysses ifra din Pande!
Til Hjemmet h i s t  staar der aabne Dore; 
thi derfra kom det, og did det fore!

Godt Mod, du Vandrer paa Kirkevej; 
du be'r for dine, for mine jeg; 
thi Bonnen bcerer et Stykke frem 
paa Vejen mellem de tvende Hjem.
— I  bojer ind, jeg maa vidre kore, 
mens Salmen folger fra aabne Dore.
Godt Mod! du hilste paa fler end mig,
skont du i Skyndingen saa' det ej.

Bjornstjerne Bjsrnson.



318. (238.) Osterlide!
Melodi af Louise Reichardt: Tilloeg 95.

Lfterlide! Lfterlide!
det var vore Drsmmes Land.
Naar vi red ved Bjergets Side, 
naar vi jang ved Havets Rand — 
Lfterlide! Lfterlide! 
klang det over Bjerg og Strand. ,

Himalaja! Himalaja!
Himmelluftnings gronne Vana!
Nrarat og Strelonaja!
Navne med fortryllet Klang!
Himalaja! Himalaja!
Gloriant for Holger fang.

Paradiset! Paradiset!
Land, hvor Lio og Sol oprandt!
Sjoelens Vugge hsjt lovpriset! 
Guddomshave, som forsvandt! — 
Paradiset! Paradiset!
Vejen til dets Port jeg sandt.

B. S. Ingemann.

319. (309.) Tycho Brahes Farvel.
Melodi af C. E. F. Weyse: F. S. 146.

Solen sank bag gronne Lund, 
og den.klare fulde Maane 
mellem Sjolunds Kyst og Skaane 
straaled over Lresund.
Hvcelved om Uranienborg 
sig den lyse Stjernebue,
Tycho stod i Maanens Lue, 
monne Landet rundt beskue, 
tankefuld med dcempet Sorg.



Og han sagde: Fcedreland!
Sig mig dog, hvad var min Brode, 
da din Son du bort at stode 
fra dit Hjerte ncenne kan?
Har du glemt min Koerlighed?
Det var mig, som monne boere 
op til Stjernerne din Wre; 
hele Himlen kan jo voere ^
Vidne til min Sonlighed.

Mit Kaldoea her jeg fandt.
Ak! I  elskte danste Sletter 
vise jo i lange Ncetter 
Himmelen til hver en Kant.
Derfor, elskte Fcedrejord, 
fremfor alle Verdens Lande 
har jeg elsket dine Strande, 
just paa dem bor Templet stande 
for det lyse Stjernekor.

Men Urania sin Ven 
vil et andet Hjem berede, 
hvorved hendes Kunst kan brede 
sig til andre Lande hen.
Dunkelt jeg kun Vejen ser,
Stjernerne maa den betegne.
Lige meget, hvad for Egne!
Er ej Himlen allevegne?
Hvad behover jeg saa mer?

Af „Tycho Brahes Spaadorn". I .  L. Heiberg (1819)-

320. (289.) Onskerne.
Melodi af L. Jastrau: Tillag 96. 

En lang, en sygelig Drommervej — 
derom, Alfader, jeg beder dig ej; 
lad Skibet sejle saa kort, du vil, 
naar Fartojet lober blot muntert til..



Lad ej som Mand mig forbande det, 
hvad Barnet velsigned som stort og ret; 
lad aldrig mig stue med Taareflod, 
hvad tidligen varmed mit Hjerteblod.

Lad Sjcelen elste den stonne Jord, 
men glemme dog ej, hvad der oven bor: 
Hvor herligt der end er i Hjemmets Land,, 
kun Afglans af hisset det vcere kan.

Den Mund, som svarte min Lcengsels Raab, 
lad den og i Doden tilhviske mig Haab; 
det Hjerte, som engang har banket for mig,, 
lad aldrig det siden forandre sig.

Og dem, jeg elsker, men aldrig saa', 
de henfarne Store, som noer dig staa, 
med dem lad mig bo i dit hoje Hus, 
naar Jordebygningen synker i Grus.

Men Wren i skinnende Solvermor, 
hun svoeve ned paa min Grav i Nord, 
hun koempe kcekt imod Glemsels Vold
og sjunge mit Navn for en yngre Old.

Carl Bagger (1826).

321. (233a.) Det bodes der for.
Melodi af Anders Kirkegaard: Tillceg 97.

Det bodes der for i lange Aar, 
som kun var en stakket Gloede; 
det smiler man frem i en flygtig Stund, 
man bort kan i Aar ej groede.
— Der rinder Sorg, rinder Harm af Roser

rode.
Der ages paa Lykkens gyldne Hjul 

saa fast, at En intet sanser; 
men Sorgens troelsomme tunge Lces 
det venter os dog, naar vi standser. —̂



Der leves i Lyst som halvt i Drsm, — 
men Sorgeit har ingen Dromme: 
med vaagne Vjne den paa dig ser,
Vjne som sugende Stromme.

Ej Smilet vil lyse din Dag i Seng, 
men Taaren har gode Stunder; 
thi Sm il er Glans kun af det, der er,
Graad Skyggen af det, der gik under.
-— Der rinder Sorg, rinder Harm af Roser

rode.
I .  P. Jacobsen (1875).

322. (155.) Synnsves Sang.
Melodi af Morten Eskesen og H. Kjerulf: Tilloeg 98.
Nu Tak for alt, ifra vi var smaa 

og legte sammen i Skog og Lage'.
Jeg toenkte, Legen den skulde gaa 
op i de graanende Dage.

Jeg toenkte, Legen den fluide gaa 
ud fra de lovede, lyse Birke 
did frem, hvor Solbakkehuse staa, 
og til den rodmalte Kirke.

Jeg  sad og vented saa mangen Kvoeld 
og saa' did bort under Granehejen; 
men skygge gjorde det morke Fjoeld, 
og du, du sandt ikke Vejen.

Jeg sad og vented og toenkte tit:
Naar Dagen lider, han Vejen vover.
Og Lyset sluktes og broendte lidt, 
og Dagen kom og gik over.

Det stakkels Oje er blevet vant,
det kan saa sent med at vende Synet; 
det kender slet ingen anden Kant 
og broender saart under Brynet.



De ncevner Sted, hvor jeg Trost kan faa, 
det er i Kirken bag Fagerliden; 
men bed mig ikke om did at gaa, — 
han sidder lige ved Siden.

— Men godt, saa veed jeg dog, hvem det var, 
som lagde Gaardene mod hverandre 
og Vej for Synet i Skogen star 
og gav det Lov til at vandre.

Men godt, saa veed jeg dog, hvem det var, 
som satte Stole til Kirkebordet 
og gjorde, at de gaar P a r om P a r 
fremover lige mod Koret.

Af „Synnove Solbakken". Bjornstjerne Bjornson.

323. (310.) Trækfuglen.
Melodi af L. Nielsen: Tillceg 99.

Sig ncermer Tiden, da jeg maa vcek! 
Jeg horer Vinterens Stemme; 
thi ogsaa jeg er kun her paa Troek 
og haver andensteds hjemme.

Jeg vidste loenge, jeg stal herfra; 
det Hjertet ikke betynger, 
og derfor lige glad nu og da 
paa Gennemrejsen jeg synger.

Jeg skulde sjunget lidt mer iMaste, — 
maaske vel ogsaa lidt bedre; 
men morke Dage jeg maatte se, 
og Stormen rev mine Fjedre.

Jeg vilde gerne i Guds Natur 
med Frihed spcendt mine Vinger, 
men sidder fast i mit sncevre Bur, 
der alle Vegne mig tvinger.

21



Jeg vilde gerne fra hojen Sky 
udsendt de gladere Sange; 
men blive maa jeg for Kost og Ly 
en stakkels goeldbunden Fange.

Tit ligevel til en Smule Trost 
jeg ud af Fcengfelet titter 
og sender stundom min Vemodsrost 
med Lcengsel gennem mit Gitter.

Lyt og, o Vandrer! til denne Sang; 
lidt af din Vej du hidtroede!
Gud veed, maaske det er sidste Gang, 
du horer Livsfangen kvoede.

Mig boeres for, som ret snart i Kvoeld 
at Gittervoerket vil briste; 
thi kvidre vil jeg et omt Farvel; 
maaske det bliver det sidste.

St. St. Blicher.

324. (288.) I  en tung Stund.
Melodi af Morten Eskesen og Th. E. I .  Hvidberg: Tilloeg 100.

Voer glad, naar Faren vejer 
hver Evne, som du ejer:

Jo  storre Sag 
des tyngre Tag, 

men desto storre Sejer!
Gaar Stotterne i Stykker, 
og Vennerne faar Nykker, 

saa sker det blot, 
fordi du godt

kan gaa foruden Krykker. —
Enhver,

Gud sietter ene,
han selv er mere noer.

Bjsrnstjerne Bjsrnson.



325. (303.) Paa det Jcevne.
Mel. af C. E. F. Weyse: Paa den Dag, da Kristians Vje: Till. 101§

Paa det Jcevne! Paa det Jcevne!
— ikke i det Himmelblaa — 
der har Livet sat dig Stoevne, 
der skal du din Prove staa!
Alt, hvad herligt du kan ncevne, 
alt, hvad hojt din Sjcel kan naa, 
stal her nede paa det Jcevne
fast sin Rod i Livet slaa.

Komme ned, se det er Tingen! 
dale glad som Fugl fra Sky, 
naar med Sang den scenker Vingen;
— ikke falde tung som Bly!
Komme ned og slutte Ringen, 
voere glad i Kvceld og Gry, 
elste Verden, hade ingen,
fole sig som fodt paa ny!

I  det Hoje! I  det Hoje!
Lyder det dig mere smukt?
Funkler svcermerisk dit Lje?
Finder Verden stolt din Flugt?
Vil du ej dit Hoved bsje 
under Livets strenge Tugt?
Vil du ikke Marken Ploje, 
for du hofter Markens Frugt?

Ak, den Kunst er tung at lcere, 
dyrkes kun af saare faa, 
den uendelige svcere, 
den: paa Jorden fast at staa, 
den: sin Himmel med at boere 
overalt i Hjertets Vraa, 
den: sin Skaber glad at oere 
i det Store, i det Smaa!



P aa det Joevne skal du bygge, 
paa det Joevne skal du bo!
Ej som Krobling, ej paa Krykke, 
ej med Dyrets dorske Ro!
Med dit Savn og med din Lykke, 
med dit Haab og med din Tro 
skal du paa det Joevne bygge 
op til Stjernerne en Bro!

P aa  det Joevne! P aa  det Joevne!
Altid i min Sjoel det klang, 
naar med Fantasiens Evne 
koekt jeg mig fra Jorden svang.
Alt det andet vil sig hoevne, 
er kun Splid og Undergang!
-—Paa det Joevne! P aa  det Joevne!
Det er Livets Sejerssang!

K. V. Kaalund.

326. (114 L.) Byg paa Sletten.
Melodi af Joh. Egeberg: Tillceg 102.

Byg paa Sletten, ej paa Tinden, 
lev med Sandhed, ej med Tant. 
Boer ej Kappen efter Vinden, 
veer med al Slags Logn paa Kant.

Hverdagsfolk med grove Hoender 
tit paa Livet sikrest ta'r,
Lykken ofte klarest kroender 
bag en Boeg med sprukkent Glar.

Joevnhed boerer Trygheds Renter, 
gor i Hjemmet Tonen mild; 
fra de joevne Arner henter 
Samfundsaanden renest Ild .



Loeg din Gerning frem i Dagen, 
rogt med Tro den Aaret rundt!
Virke stort er ikke Sagen,
men kun det: a t  v i r k e  s u n d t !

Zakarias Nielsen.

327. (274.) Joevnet!
Norsk Melodi: ^  k srs  vs,tn, L lrsrs vs': F. S. 393.
Det hsrtes sige, da vi fik Fred!

Saa, Gud ske Lov, nu er det joevnet!
J a , alt er joevnet, vor Groense med, 
kun Skam og Ufoerd os levnet!
Vi sidde atter paa vor joevne Strand, 
vi kives joevnlig og med joevn Forstand; 

joevn var vor Id , 
joevn kun vor Flid; 

thi har saa lidet vi evnet.
Hvor var det herligt, om vi engang 

kom ud af alt dette Joevne, 
og satte Foden til Vejrs med Sang, 
selv om en S aa l fluide revne, 
og spoendte Ojet op mod Himlen blaa 
og vided Synet til vor Oldtid graa, 

styrked vort Mod, 
ildned vort Blod 

til al vor Uret at hoevne!

Ujcevn og knudret er al den Vej, 
der forer op over Fjcelde, 
og ujcevnt Havet, naar det lofter sig,
— de glatte Vover, de trcelle; 
og ujcevn er vor Fremtids Plojejord, 
vi maa paa Ujcevnt lcere joevne Spor. — 

Tro maa der til,
Kcekhed og Ild , 

og ingen Famlen tor gcelde.



Thi vil jeg raade hver oerlig Kraft:
Voer ikke angst for det Hoje!
Soet Maalet hojt og Forsagthed lavt, 
og gaa til Fjoelds selv med Moje!
Op, hvor det lufter over Dognets Dom, 
hvor knap vi ojne, hvad vi koevles om — 

saa stal I  se,
Fjoeldenes Sne 

vil nok engang la' sig plsje!
Chr. Richardt.

328. Leveregler.
Egen Melodi: F. S. 384.

Min Son! om du vil i Verden frem, 
saa buk!

Og ti til Tingen, du finder slem, 
og buk!

Vid, du er fattig; thi maa du bukke, 
og stont du vel kan i Londom sukke, 
saa ti, buk atter, 
hold Munden, buk atter 

og ti!

Naar Stormand moder dig paa din Vej, 
saa buk!

Og siger han til dit Onste Nej, 
saa buk!

Og holdt du ham for en ussel Taabe, 
saa husk, du vandrer i Ringheds Kaabe, 
og ti, buk atter, 
hold Munden, buk atter 

og ti!

Om nogen brovter med sit: b e i  mi r !  
da buk!

Og harmes du ved hans dumme: h i e r !  
saa buk!



Thi vid, han lonnes med Guld og LEre, 
at d u stal Kunster og Visdom liere!
S aa  ti, buk atter, 
hold Munden, buk atter 

og ti!
Og ser du Daarlighed fjern og noer, 

saa buk!
Om alting galt og forstyrret er, 

saa buk!
Hvad bryder du dig om Folk og Riger? 
Drik Punch, Voer doven og fjas med Piger! 
Men ti, buk atter, 
hold Munden, buk atter 

og ti!
(Udvalgte Vers). W. H. F. Abrahamsen.

329. (75.) Fodrejsen.
Melodi as E. Bruun: F. S. 407.

Man maa rejse til Fods for at sproenge med Hast 
alle Loenker, der binde til Hjemmet os fast; 
man som Fuglen i Luften maa tumle sig fri 
for at glemme det daglige Livs Vrovleri.
For at blive Kulturen og Moderne kvit 
og de huslige Gloeder og Venners Visit, 

for at lose sin Aand 
fra de strammende Baand

ta 'r  man Ranslen paa Nakken og Staven i Haand.
M an maa rejse til Fods for at doje lidt Ondt, 

for at leve et Liv i det korte Sekund, 
for fra Morgen til Aften at trave sig troet, 
for at torste, at sulte og spise sig moet.
For at sige det Skonne Goddag og Farvel, 
og bestandig med Haabet slaa Mindet ihjel, 

for at rore sin Aand 
uden hoemmende Baand

ta'r man Ranslen paa Nakken og Staven i Haand.



«

Thi den evige Higen, som aldrig saar Fred, 
det er Fodrejsens dybeste Hemmelighed:
Ikkun fremad og fremad og aldrig forknyt!
Har til Maalet man naa't, soetter straks man et nyt. 
Om da ogsaa man foengsles et enkelt Minut, 
om man bli'r undervejs i en Dejlighed skudt, 

man maa rive sin Aand 
fra de standsende Baand

og ta' Ranslen paa Nakken og Staven i Haand.
(Af „Eventyr paa Fodrejsen".) C. Hostrup (1847).

338. Haandvoerkssvendens Vise.
Melodi af F. Andersen: Tillag 103.

Livet kan voere forbandet nok, 
voerre det bli'r ved at klage; 
fremad, min Bro'r! over Sten og Stok, 
og se dig aldrig tilbage.
Syng kuns en Sang til en rafl Melodi, 
du fik jo Lunger og Stemme;
Verden derude har Plads for ti, —
det maa aldrig en Haandvoerkssvend glemme!

Ranslen paa Ryggen og Hatten paa Snurr! 
Puds dine Ojnes Briller!
Selv om du lsber i Livet surr, 
slaa dine modige Triller!
Pigerne elsker et muntert „Gesicht", —
Pokker skal derfor groede!
Sang er en Haandvoerkssvends forste Pligt, 
ihvor han nu end er til Stede.

Voerterne er, som Verden er: 
helst de bespiser de Glade.
Soet dig da aldrig i Krogen tvcer, 
lang til de fyldte Fade.
Har du ej Monten, ja da er det flidt; 
dog, du skal bare fortoere:



Vcerten gi'r altid d e n  G l a d e  Kredit, 
og glad stal en Haandvcerkssvend vcere.

S laa  dig igennem, det bedste du kan, — 
du fik jo Ncever paa Skaftet;
Modet har altid hjulpet sin Mand, 
saa lcenge som han har haft 'et.
Aksen i Vejret og Hovlen parat!
Vis, du kan klare Butikken!
Arbejdet, det er en tro Kammerat,
la 'r en Haandvcerkssvend aldrig i Stikkent

Holger Drachmanm

331. (287.) Paa  Fjeeldesti.
Melodi af Ludv. M. Lindeman: Tilloeg 104.

Naar du vil paa Fjceldesti 
og stal Nisten snore, 
lceg saa ikke mere i, 
end du let kan fore!
Drag ej med dig Dalens Tvang 
i de gronne Lider, 
skyl den i en frejdig Sang 
ned ad Fjceldets Sider!

Fugle hilser dig fra Gren, 
Bygdesnakket viger,
Luften bliver mere ren, 
hojere du stiger.
Fyld dit glade Bryst og syng, 
og smaa Barneminder 
nikke vil blandt Bust og Lyng 
frem med rode Kinder.

Standser, lytter du engang, 
vil du faa at hore 
Ensomhedens store Sang 
bruse til dit Are.



Straks en Fjceldbcek risler kvikt, 
straks en Smaasten ruller, 
fores hid din glemte Pligt 
med en Verdens Bulder.

Af „En glad Gut". Bjornstjerne Bjornson.

332. (282.) Loerkens Sang.
Melodi af Joh. Chr. Gebauer: Nu lakker det ad Tiden

smaat: F. S. 253.
Jeg gik mig hen ad ensom S ti 

med Sorgen ved min Side, 
da floj en lille Fugl forbi 
og sang med Toner blide:
„Vi, vi, vi, vi er fro, 
blandt Blomster vi bo, 
og let vi i Luften os sno."

Jeg sagde: „Hor, du Lcerke graa, 
kan du et Raad mig give, 
saa sig mig, hvad jeg gsre maa 
for glad som du at blive". —
„Vi, vi, vi," sang den Smaa,
„med Vingen vi slaa, 
og Blomsternes Sprog vi forstaa

Om Morgenen, for Sol staar op, 
i Luften vi os gynge, 
og over Skov og Bakketop 
vor Morgensang vi synge:
Vi, vi, vi, vi er fro, 
blandt Blomster vi bo, 
og Gud gav os Hvile og Ro.

S aa  bygge vi af Lov og D^os 
en lille venlig Rede, 
hvor Stormen ej kan naa til os, 
som ingen kan oplede; 
vi, vi, vi, vi, vi bo



i Dalen i Ro,
og Ranker om Reden sig sno.

Og hver Gang vi til Skoven ty 
om Mos og S traa  til Reden, 
med Sang vi svinge os i Sky 
og glemme alt forneden; 
vi, vi, vi, vi er fro, 
vi haabe og tro 
og frygte ej Rovfuglens Klo.

Og naar vi i vort lille Hjem 
opfostre skal en Klynge 
Smaafugle, vil vi lcere dem 
at flyve og at synge:
Vi, vi, vi, vi er fro,
blandt Blomster vi bo,
og altid paa Lykken vi tro." —

Nu lever jeg paa samme Vis 
som Fuglen i det Gronne, 
og synger til Vorherres P ris 
og elsker alt det Skonne.

vi, vi," sang den Smaa,
„med Vingen vi slaa",
det kan jeg forst nu ret forstaa.

Udvalgte Vers. Mads Hansen.

333. (94.) Gammel Koerlighed.
Melodi af I .  P. E. Hartmann: Tillceg 1V5.

Nu stal det aabenbares, 
at gammel Kcerlighed 
i hver en Skcersild klares 
og er for Rust i Fred!
For Levende og Dode 
kan Daners Hjerter blode, 
men isne kan de ej!



End lever Koerligheden, 
som aldrig kan forgaa, 
men klare sig herneden 
til Livet at forstaa, 
til klart h a m  at begribe, 
der evig er i Live, 
som Koerligheden selv!

S aa  er da ikke brustet 
„Fuldkommenhedens Baand", 
vor Koede er ej rustet, 
den bryder ingen Haand; 
men af hvert Led udspringer 
en Blomst med Fuglevinger 
til Gyldenaarets Krans.

Ja , Koeden af Kcerminder 
man sagtens prise tor; 
jo stoerkere den binder, 
des friere den gor; 
jo loenger den mon vare, 
des mindre staar den Fare, 
des gyldnere den bli'r!

Man loenge nok maa sige, 
at Koerlighed er blind, 
det bli'r dog Lysets Rige, 
hvor ret den strammer ind; 
og han har aldrig levet, 
som klog paa det er blevet, 
han forst ej havde koer!

F ra  Arilds Tid herinde 
vi elsked Liv og Fred, 
og hos vor Dannekvinde 
vi elsked Koerlighed; 
saa er den Livets Gaade, 
den sikkert bedst vil raade 
fuldvoksne Dannemoend.

N. F. S. Grundtvig-



334. Mit og Marens Hjem.
Melodi as Jul. Bechgaard: Tilloeg 106.

M in Plet af Fodelandets Jord 
kun ringe er at skue, 
og sncever er min Grcenses Spor, 
kun to Fag er min Stue.
Men det er mit og Marens Hjem 
i lyse Kaar og trange, 
og tit bag Hyld og Piles Gem 
vi synger glade Sange.

Nu, lidt til lidt og smaat til smaat, 
det vel til storre vokser, 
jeg plojer Jorden dybt og godt 
med Koer eller Okser.
Naar Troflab adler HaandensVcerk 
og Sindets bedste Tanker, 
da gror i Stilhed Lykken stcerk, 
da blomstrer Aks og Ranker.

Vel har jeg ikke Adelsbrev, 
af Hartkorn blot det lave, 
men eet min Ret og Adkomst blev: 
mit Hus, min Toft, min Have.
Og det er mit og Marens Hjem 
i lyse Kaar og trange, 
og tit bag Hyld og Piles Gem 
vi synger glade Sange.

Johan Skjoldborg.

335. De sonderjydske Piger.
Melodi af N. P. Hillebrandt: F. S. 67.

De vog dem; vi grov dem 
en Grav i vor Have, 
lagde dem ved Siden af den alfar Vej; 
alle vore Blomster stal smykke deres Grave; 
sonderjydske Piger, I  forglemme det ej!



Hvem gemmer vi vel ellers vore Kranse tilk 
Soster, hvad er det, du siger?
Lad Fjenden plukke Blomster derude,

hvor han vil:
Noelder hos de sonderjydske Piger.

De ligger og lytter 
i Jorden dernede,
lytter til hvert Fodtrin paa den alfar Vej, 
lytter, om paa Landsmaal en Lcebe vil bede 
Sonderjydske Piger, I  forglemme dem ej! 

Og skulde vi vel have saa glemsomt et
Sind;

Soster, hvad er det, du siger?
De Dode har vi tegnet os i Hjerterne ind; 
de bor hos de sonderjydske Piger.

(Udvalgte Vers.) Holger Drachmann (1877).

336. Vaar over Land — !
Melodi af Carl Nielsen: Tilloeg 107.

Ja , tag os, vor Moder, i din lofterige Favn, 
velsign dine Sonner, som velsigner dit Navn: 
Danmark, Danmark, af Tusind Aars Daab 
kranset med Forjættelsers herlige Haab!

Vaar over Land, 
og Vaar over So!

Vaar til hver Mand, 
og Vaar til hver Mo!

Vaar i dit Hjerte, at det aldrig skal do!

J a , hor os, vor Moder, som bar os ved dit Bryst, 
vi slaar en Sonnekoede om din kornrige Kyst. 
Kald os, kald os! thi stedes du i Nod, 
samles vi paany om dit hellige Skod!

Vaar over Land, 
og Vaar over So!

* *



Vaar til hver Mand! 
og Vaar til hver Mo!

Vaar i dit Hjerte, at det aldrig skal do!
S aa  kend os, vor Moder, som Blod udaf dit Blod k 

Der blusser i vor Ungdom den store M or
gens Mod!

Danmark, Danmark! — fremtidssnlde Jord! 
vcerdigt flak vi vandre i Fcedrenes Spor!

Vaar over Land, 
og Vaar over So!

Vaar til hver Mand, 
og Vaar til hver Mo!

Vaar i dit Hjerte, at det aldrig skal do!
Af Skuespillet „Willemoes". L. C. Nielsen (1907).

337. (278 a.) Jdroetssang.
Melodi af C. E. F. Weyse: Vil du vcere stank og fri: F. S. 8-

Danmarks Ungdom, skulderbred, 
slankest under Bcelte,
Ajet roligt, Panden hed, 
fylket tcet blandt Telte:
Som du „troeder an" i Dag, 
kcekt med Kinder rode, 
flyver hele Folkets Sag 
dig med Sang i Mode.

Tidens Hjul gaar centnertungt 
over Verden blodigt.
Alt, hvad der er evig ungt, 
rejser sig dog frodigt;
Folk kan knuses, Slcegter do,
Landes Sced forodes; 
men af Ungdomsevnens Fro 
nye Verd'ner fodes.

Danmarks Ungdom! Kend din Lov, 
fra Naturen hentet,



som den staar i So og Skov 
klart for Njet prentet;
Plads forSkulder, Plads forHaand, 
at din Id  kan styrkes.
Under Tugt, men ej i Baand,
Livets Gud vil dyrkes.

Kast saa Bossen rast til Kind, 
troed i Vaabenlegen, 
spring om Kap med Soens Vind 
og staa fast som Egen!
Fcelles Sag i Farens Stund 
samler stor og liden.
Freden, veed vi, vinder kun
den, som evner Striden!

Holger Drachrnann.

338. „F. D . F."s Gymnastiksang.
Melodi af E. Horneman: Til Vaaben, Brodre, tag Bossen fat:

F. S. 149.
Det er saa godt at ha'e Ryggen ret 

og Hov'det loftet og Gangen let,
— da gaa vi saa frit gennem Verden.

Da faa vi Mod til saa mangen Dyst, 
og Livets Alvor bli'r mere lyst.

Da har vi vundet af Kraft en Skat, 
og Livets Glans bliver aldrig mat.

Da bliver aldrig man dorsk og svag, 
men Kraften oges fra Dag til Dag.

Da ved vi godt, at den Kraft, vi faar, 
den ses paa Sloegten i Hundred Aar,
— da gaa vi saa frit gennem Verden.

Peter Alsted.
„F. D. F.": Frivilligt Drenge-Forbund.



339. Fremad, frem!
Mel. as Axel L. Moller-Lund: Hurtigt ar gymnastens liv: Till. 108.

Fremad, frem med faste Skridt!
Hov'det hcevet hojt og frit 
i den aarle Morgen.
Frist og fri med frejdigt Mod 
stroekke vi vor Krop og Fod — 
borte bliver Sorgen.

Rank i Ryg, med hvcelvet Bryst 
gaar vi paa med Liv og Lyst — 
ingen doven Dosen!
Fremad! — Viljen stoerk som Staal!
Opad! — mod de hsje Maal! 
vcere skal vort Losen.

Alfred Nielsen (1908).

349. Gymnastiksang*).
Melodi af H. E. Kroyer: Der er et yndigt Land: F. S. 17.

Held den, hvis Ryg er rank, 
hans Oje ser mod Solen, 
han bliver fri og frank; 
han tumler sig som i et Bad 
i Lysets gyldne Stromme, 
han bliver ston og glad.

S a a  dyrk ej blot din Aand, 
ov dine unge Lemmer, 
brug flittigt Fod og Haand; 
grib fast og ftcerk om Klingens Greb, 
kast Diskos som en Groeker, 
stroek dig i Rcek og Reb.

*) En enkelt Linje i fsrste Vers er med Forfatterens
Samtykke cendret.



Thi den, hvis Ryg er rank, 
faar og sin Vilje rettet, 
han bliver fri og frank.
Han gaar sin Gang saa stolt og trygt, 
hans Vje fer mod Solen, 
han kender ej til Frygt.

L. C. Nielsen.
(Ved fsrste internationale Gymnastikfest i Kobenhavn 1898.)

341. Paa Marchen.
Melodi af Sophus Halle: Tilloeg 109.

Nu ranker vi Ryggen og synger en Sang, 
det letter paa Foden, naar Vejen er lang.
Vi foler os unge, vi foler os fri, 
vort Bryst maa ha' Luft, derfor stemmer vi i. 

Hvad der bor i et Folk, 
har Sangen til Tolk.

Det Land, fom vort Hjerte med Fryd kalder sit, 
hvis Bakker og Sletter gor Udsynet frit, 
hvis Skonhed os kvceger som Duggen et Blad- 
hvis Minder gor baade sorgmodig og glad,

— Kammerater, et Ord:
Det Land er vor Mor!

Vr ranker vor Ryg og foler os fri; 
din Saga, vor Mor, er dog ikke forbi! 
din Tunge den lever og tryller vort Sind, 
dit herlige Dannebrog vifter for Vind. 

Stemmer i, alle Mand:
Hurra for vort Land!

H. C. A. Kallehauge.



342. Sammen i lyse — .
Melodi af I. C. F. Hcissner: ViionFLsLtsn, LILrixa

luQ^ar: F. S. 52.
Sammen i lyse, sluttede Roekker 

gaar vi i Kampen for Ungdom og Mod;
Viljen, vi ind i vort Arbejde loegger, 
vidner, vi tror, at vor Sag den er god.
Nerver skal hverdes, og Sener skal syvendes, 
Livslyst og Glcede i Sindet skal tvendes, 
Mismod og Slovhed som Hekse skal brcendes, 

Haabet stal stige af Asken paany.
Naar i Morgen vi tilbage 
til vort daglige Arbejde atter stal gaa, 

vil vi Styrken med os tage 
til at rsgte det trofast, saa godt vi sormaa. 

Falder stundom det lidt tungt, 
er dog Sindet lyst og ungt;

hver en Sorg, hvert et Savn tager Haabet i Favn, 
og som Livet 
blev os givet,

vi vil leve det frejdigt til Glcede og Gavn.
Ahrent Otterstrom (1898).

343. Se, det lyser for vort Bje!
Melodi af F. Kucken: Osn, soin Lvalzs blanci bnsirtars

skan. Tilloeg 110.
Se, det lyser for vort Lje! 

hor, det kalder i vort Sind, 
saa det blusser i vor Kind!
For vort Fremtidsmaal det hoje 
trceder nu i Kamp vi ind.
Vi vil fremad iblandt dem, 
der vil vcerne om vort Hjem, 
der kan. systre et „Giv Agt", 
der kan flytte Fod i Takt,



der i Kamp ved Livets Elv
slaar for mere end sig selv,
der ej viger
og ej higer
blot, men stiger
mod den Top,
hvor i Trop
vi skal op.

Vi er Haabets Born, vi Unge, 
det skal vise os paa Vej 
mod de Maal, som fluffer ej, 
loere Sejrens Sang at sjunge, 
er end Kampen haard og sej.
Vi vil fremad o. s. v.

Held os da, naar Dagen kommer, 
da det jubler os imod, 
at den Gud, som var os god, 
loegger i en lys Skoersommer 
Livets Kranse for vor Fod.
Vi vil fremad o. s. v.

(Ved Gymnastikfesten paa Vallekilde Povl Hansen.
Folkehsjskole, 24. Marts 1901).

344. (79 d.) Andemad bort!
Mel. af E. du Puy: Hvis et godt Raad I  folge kan: F. S. 494.

Venner! hvor er vort Foedreland dog kont, 
hcederligt det mod Alderdommen koemper, 
alting endnu er sommerligt og gront, 
flont man paastaar, vi skrive September, 

og alt det gronne gor mig glad, 
naar kun jeg undta'r Andemad.

Men dette Gront, om Wnder det kan li', 
horer for os dog sikkert til det Slemme, 
og er for det vel ingen Steds man fri, 
gror det dog vist for frodigt herhjemme.



Hver Gang en Stramning gaar i Staa, 
det drammer straks sig ovenpaa —

dcekker alt Vand, som hvilende det ser, 
breder sig som et Kistelaag derover, 
siger til Balgen: „Rar dig ikke mer, 
for du synder dog mindst, naar du sover! 

Bort med al Uro, Larm og Kiv! 
se her er Granhed, her er Liv!"

Skal det da gro, til Kraften slides op, 
hvile med Fred, hvor Livets Storme tude. 
grannes, til mer ej Bagen skyder Knop, 
og til Jordklodens Saga er ude?

Skal det som Norges Fjcelde staa 
og vise da, hvor Danmark laa?

Nej, vel ihjelslaa's ej det af en Kniv,
I ld  eller Frost det drceber ingen Sinde, 
da kan det ej (det forudscetter Liv), 
men des snarere kan det forsvinde.

Bare lidt Stramning ind deri, 
saa er dets Voelde helt forbi!

Andemad bort! den Fordring boer vi frem; 
den ingen Sjcel ved noget Godt vil stille, 
men det maa l e v e s  — Livet i vort Hjem, 
og vi taaler ej mer, det staar stille.

Oprar vi priser ej — nej stop! 
men Skaal for dem, som rarer op!

(Udvalgte Vers.) C. Hostrup.

345. Afholdssagen.
Melodi: Vist stolt paa Kodans Bolge: F. S. 50.
Alt Morgensolen stiger 

paa Folkets Himmel frem 
og sender over Riger 
sit Lys til tusind Hjem;



fra kraftig Jordbund skyder 
de store Tanker koekt, 
det gcerer og det bryder 
i Tidens unge Skrgl.

Der vokser i dit Indre 
en frodig Tankeskov, 
i Somre og i Vintre 
gaar Ufred der paa Rov;
Voer sikker, naar du fcelder 
et Troe i Skovens Hal, 
pas paa, naar Tanken hoelder, 
og vogt dig for dens Fald.

Vor store Afholdstanke, 
vi ved, at du er god, 
du er en sikker Planke 
i Tidens stride Flod, 
paa dig vi bygger Broen 
ud over Strornmen stcerk, 
og Planken bcerer Troen 
paa Livets Koempevoerk.

Hvert trosket Troe maa falde 
med Fordom, Troeldomsaand, 
kom Venner, lad os alle 
ta' Aksen fast i Haand.
Ryd voek, hvor Vildnis hindrer 
din Udsigt og din Fred, 
hojt over Skoven tindrer 
jo Stjernen til dig ned!

A. C. Meyer.

346. Afholdssagen.
Melodi: Velkommen i den gronne Lund: F. S. 150.

Vi tror, vor Afholdssag er god, 
og der er ingen Fare; 
om Had og Haan os gaar imod, 
vi tor den dog forsvare.



B i tror, at vi som Afholdsmcend 
kan ret for Sandhed koempe; 
thi ret og sand kun lever den, 
som Synd og Nsd vil dcempe.

Vi tror, det er en Kristendyd 
at slotte Sm aa og Svage; 
at staa hverandre bi gi'r Fryd 
og dobbelt Kraft tilbage.

B i tror, at Afholdssagen kan 
Guds Naades Gerning tjene; 
vi derfor bede tor, at han 
vil os sin Kraft forlene.

Vi tror, den fremmer alt, hvad godt 
og skont paa Jord vi ncevne, 
og for det tor i S tort og Sm aat 
vi koempe efter Evne.

Og frit vi siger til enhver, 
som for vor Sag er bange:
Kom med! thi Frugten, som den boer, 
velsiqnes hojt af mange.

Jens Poulsen.

347. Sang for Afholdsfolk.
Melodi: Helt tungt han efter sig Foden drog: F. S. 130.

Bor Tid er en Foraarets gcerende Tid 
med Brydning og Veer, 

der koempes og kaldes bestandig til Strid 
for de nye Ideer.

J a , disse Ideer, der stal fore os frem 
til bedre Forhold og Kaar, 
de bringer det Bud fra Hjem og til Hjem: 

Virk, hvad du formaar!



Vor Plads den er i den sluttede Trop, 
der nu har gjort Front 

mod Troeldomslcenke paa Sjcel og Krop 
og alt, som gor ondt.

Med Lys fra Stjernen i Bethlehem 
og Videnskabernes Hal 
vi baner os Vej til Lykken frem, 

thi det er vort Kald.

S aa  lyt til Kaldet og find din Plads 
i Koempernes Rad,

Ni torloegge kan et stort Morads, 
naar vi hjoelpes ad, 

og Alvor og Vilje skal samles til eet, 
og frigjort Kvinde og Mand 
skal koempe for Lys, for Sandhed og Ret 

i Hjem og i Land.

J a , hor da efter de manende Ord 
og tag dem i Gem, 

der kaldes paa alle, paa Lille og S tor 
i de tusinde Hjem.

Det goelder vort eget og Bornenes Vel 
og Menneskets Lykke og Fred, 
og virke vi kan til Gavn og til Held, 

naar selv vi gaa med.
William Petersen.

348. I  den solfyldte Dag — .
Melodi af B. Crusell: iian svavLlle tering: Tillceg 32.

I  den solfyldte Dag 
vil vi lofte vort Flag, 

saa det luer i Straalernes Favn; 
i en Havbolges Daab 
vil vi friste vort Haab

trods hver Smerte, hvert Tab og hvert Savn.



>/

Med en fribaaren Sang 
vil vi lose hver Tvang, 

vil vi hojne den Fattiges Tag; 
over Plov, over Bog, 
i den rnorkeste Krog 

skal det lysne af Retfcerd og Dag.

Gaar det rafl, gaar det smaat, 
gennem Ondt geunnem Godt 

vil vi bygge vor Fremtid i Tro, 
vil vi kue alt Stygt, 
vil vi loege alt Sygt,

vil vi trygge og hygge vort Bo.
Vilhelm Gregersen.

349. Vort Arbejde.
Melodi: Du, som har Sorg i Sinde: F. S. 225. 
Mens Solen gaar paa Himlen 

fin Bues lyse Gang, 
der lcrgges os paa Tunge 
et Ord af Livets Sang.
Det er et Krav, som maner 
de Store og de Sm aa:
At gore Dagens Arbejd, 
for Msrket falder paa!

Vort Aroejd er at frede, 
hvad !>er er sundt og frit, 
vort Maal er ej at sprede,
— vi spredtes altfor vidt!
Vor Vej er ikke Stridens
— dm Vej blev tit for lang! 
og d)g vor Vej er Tidens,
er lunet af dens Trang.

Her er faa mangt at gore,
— og Tiden den er kort!



det ringer for vort Vre:
Kast ikke Dagen bort!
Bort Folkeliv stal stygges 
af Koerlighed og Tro, 
med Minderne stal bygges 
fra Sloegt til Slcegt en Bro.

Se, Solen er paa Himlen, 
og Dagens Viser gaar, 
og alles Skoebne veksler, 
som Tiden stifter Aar.
Det er et Krav, som kalder 
os frem for Livets Sag:
Vi vsd, at Morket falder,
— grib fat, mens det er Dag!

A. Dolleris.

350. Folkefornyelsen.
Egen Melodi: TillKg 111.

Jeg tror paa en Folkefornyelsens Dag, 
som den kommende Slcegt vil faa se; 
thi Sandheden aldrig kan tabe sin Sag, 
om end det maa gaa gennem tusinde Slag, 
gennem Vinterens fygende Sne.

Jeg tror, der er Kroefter i Folket endnu, 
som kan troede med Aanden i Pagt; 
jeg har ingen Tro til Fortcerelseiis Gru, 
men ved, at mit Folk i dets inderste Hu 
vil sig boje for Sandhedens Mogt.

Jeg ser, der er morkt, der er Bulder og Brag, 
det kan voere saa knugende tungt 
Men Trostab det goelder og Tro til sin Sag! 
Jeg ser gennem Mulmet den grdende Dag, 
da mit Folk stander loftet og ungt!



Jeg vil ikke stirre mig sorgtung og troet 
paa det Aandlose, Lave og Raa, 
men vcelger min Udsigt, hvor lysklart og let 
sig Livsmaalet lofter af Tangernes Net, 
og hvor Himlen er smilende blaa.

Adam Dan.

351. I  Vinteraftnerne.
Melodi af C. E. F. Weyse: Der er et Land: F. S. 16.
Naar nu den lange Vinteraften kommer, 

da dos den ikke hen i daadlos Drom, 
men loer i Tide i dit Livs Skoersommer 
at styre sikkert gennem Tidens Strom.
Sog derfor Lysets cedle Skat at vinde 
i Skole som i Hjem ved nyttig Bog, 
at skjulte Evner Vej til Lys maa finde, 
og du paa Livets Krav maa vorde klog.

D a vil du ej — en Slave lig, hvis Loenke 
ham holder fast i usle Troellekaar — 
i Slovheds Troeldom strcekke dig paa Boenke 
og dose hen din Ungdoms fagre Aar.
D a vil det slette Selskab ej dig daare, 
ej Raaheds Sprog besmitte vil din Mund, 
da vil du stedse vide dig at kaare 
en nyttig Dont hver ledig Aftenstund.

En flittig Pige sidder tro ved Rokken, 
mens Karlen ofte fjaser Tiden bort.
Bor han da ikke loegge Skoerv i Blokken? 
Er det: at rore Haanden, da en Tort?
S aa  mangen nyttig Syssel kan han ove, 
og voelger han blot den, han nemmer bedst, 
da vil hans Tanker ikke blive flove 
og onde Lyster ej hans Hjertes Goest.

Naar Efteraarets barske Storme true, 
og Dagen korter af med tidlig Kvoeld,



da ov din Haand ved Lampens milde Lue 
og kvceg din Aand ved Kundskabs rige Voeld. 
Vil du i Staten vorde nyttig Borger, 
da maa du agte Tidens dyre Guld, 
og vil du have Voern mod Livets Sorger,
da maa din Aand sig hcrve over Muld.

Jakob Knudsen.

352. Livets Arbejd, Livets Lyst.
Melodi af Joh. Egeberg: Tilloeg 98.

Vort Liv er kun saa saare kort, 
og det maa ikke soves bort:
Tag Livets Arbejd, Livets Lyst 
og tryk det kraftigt til dit Bryst; 
thi det er Slcrgtens storste Maal, 
den bedste Drik af Tidens Skaal.

Men vil du favne fast og omt 
i Arbejd det, din Sjcel har dromt, 
saa maa din Fod staa fast i Muld 
og Armens Muskel voere fuld,
— er stcerk din Arm og let din Fod, 
saa bliver ogsaa hojt dit Mod.

Og du maa hvcelve Brystet dit, 
saa Lungen aander fuldt og frit, 
og Hjertet slaar med sikre Slag, 
hvis du vil tage Livets Tag
for det, som du vil favne omt, *
og alt det Skonne, du har dromt.

Og naar saa paa din Arbejdsgang 
du stoevner modigt frem med Sang 
og lader Ojet frejdigt gaa 
mod Himlens trofast-dybe Blaa 
og gor for ramme Alvor dit, 
saa gor og Himlens Herre sit.

c!
Edv. Egeberg.



353. Jens Vejmand.
Melodi af Carl Nielsen.

Hvem sidder der bag Skcermen 
med Klude om sin Haand, 
med Lcederlap for Njet 
og om sin Sko et Baand?
Det er saamcend Jens Vejmand, 
der af sin sure Nod 
med Hamren maa forvandle 
de haarde Sten til Brod.

Og vaagner du en Morgen 
i allerforste Gry 
og horer Hamren klinge 
paany, paany, paany, 
det er saamoend Jens Vejmand 
paa sine gamle Ben, 
som hugger vilde Gnister 
af morgenvaade Sten.

Og ager du til Staden 
bag Bondens fede Spand, 
og moder du en Olding, 
hvis Njne staar i Vand, — 
det er saamcend Jens Vejmand 
med Halm om Ben og Knce. 
der nceppe veed at finde 
mod Frosten mer et Lce.

Og vender du tilbage 
i Byger og i BIcest, 
mens Aftenstjernen skcelver 
af Kulde i Sydvest, 
og klinger Hammerslaget 
bag Vognen ganske noer, — 
det er saamoend Jens Vejmand, 
som endnu sidder der.



Saa jcevned han for andre 
den vanskelige Vej, 
men da det led mod Julen, 
da sagde Armen nej; 
det var saamcend Jens Vejmand, 
han tabte Ham'ren brat, 
de bar ham over Heden 
en kold Decembernat.

Der staar paa Kirkegaarden 
et gammelt fronnet Broedt, 
det hoelder slemt til Siden, 
og Malingen er slet.
Det er saamoend Jens Vejmands. 
Hans Liv var fuldt af Sten, 
men paa hans Grav — i Doden,
man gav ham aldrig en.

Jeppe Aakjcer.

354. Det unge Mod.
Norsk Folkemelodi: Hr. Sinklar drog over salten Hav: Till. 113.

I  Stromlejet bruser den stoerke Flod, 
saa lidet sin Gang den lemper; 

dog stcerkere bryder det unge Mod, 
naar frem mod Maalet det kcemper.

Den Fugl sig bader i Daggryets Daab, 
maa hojt sig mod Sky opsvinge; 

dog hojere stiger den Unges Haab, 
naar koekt det lofter sin Vinge.

Paa Havet sig boltrer den kaade Vind, 
om Kap den med Bolgerne synger; 

dog friere Fart har det unge Sind, 
som end ej Sorgerne tynger.

I  Vaarnatten bolger en Vellugtsstrom 
om Rosens det lukte Bceger;



mer lifligt bolger den Unges Drom, 
som Hjertet stille bevceger. —

Med rene Hcender du lofte den Skat, 
din Ungdom dig gav i Eje; 

da bli'r den din Glcede ved Dag, ved Nat,
dit Voern paa vildsomme Veje.

Jannik Lindboek..
Til Vceldegaard Kvindefloles 10 Aars Fest 1894.

355. Ungdommens Sag.
Melodi af L. Nielsen: Jeg vil voerge mit Land: F. S. 89.

Vi har Ungdommens Mod 
og dens rullende Blod,

vi har Tro paa en Fremtid bag graanendeSkyer; 
vi har Haab i vor Sang, 
vi har Kraft i vor Gang, 

vi vil kcempe for Liv og for Lys, til det gryr.

Vi vil flokke os toet 
omkring „Sandhed og Ret", 

vi vil lytte til Roster, der kalder os ud; 
vi vil nytte vor Tid, 
vi vil bruge med Flid 

hver en Evne og Gave, os skoenkede Gud.

Vi er unge — vel saa; 
vi vil gerne gaa paa,

mangen Gang slaar vel Evnen som Viljen ej tilp 
men vi elsker vort Hjem 
og vil boere det srem

under Lykkens og Ulykkens vekslende Spil.

J a  — for Barndommens Bo 
og for Ungdommens Tro 

for vort Land, for vort Folk og vort elstede Flag,



for en Ungdom, der vil 
hore Gudsfolket til,

vi vil kcempe — det kalder vi Ungdommens Sag.

S lu t da sammen enhver, 
der har Ungdommen koer, 

lad os folges paa Glcedens og Arbejdets Dag; 
— Ryg mod Ryg vil vi staa, 
mange, faa, store, smaa, 

i vor Kamp — Gud velsigne da „Ungdommens
Sag"!
M. Ring.

356. Den unge Slcegt.
Melodi af C. I .  Hansen: Dejlige Vresund: F. S. 77.

Der, hvor vi stred og sang, 
der, hvor vort Ord har Klang, 
hvor vi hver dog fik sit lille Rige, 
her i vort eget Hjem 
trcenger sig ind og frem 
snart et Folk, hvem vi maa Pladsen vige.

Det er det unge Blod, 
det er det friste Mod, 
snart det ta 'r os Tommen ud af Hcender, 
planter sig ved vort Bord, 
forer det store Ord, 
dristig op og ned paa Huset vender.

Toenk, om de tramped ned 
Frugten af al vor Sved,
Soeden, vi vor bedste Pleje stoenkte; 
blev det en Hunnerflok!
Ja , det var bittert nok,
om de vore Tempelbuer sproengte.

Men med det Bedste frelst 
folges vi aller helst



af en Sloegt, der selv har I ld  og Kroefter,
ej en, der tam og tom
blot i sin Svaghed from
kun kan tralle vore Viser efter.

Se, deres Tid er noer, 
snart har de Magten her, 
end paa Jorden er der Folkevandring; 
Skoler, I  store, smaa, 
dertil I  hjoelpe maa,
at det bli'r til Gavn med den Forandring!

Tag Goten under Tugt, 
retled hans frie Flugt, 
hold igen paa Kraften, den rebelske.
Ku ej det stoerke Mod,
kol ej det varme Blod,
lcer ham blot, hvad der er vcerd at elske!

J a , hjcelp ham til iscer,
— loer ham det ogsaa her —
hvad der er os helligt, hojt at hcedre,
koempe for det med Lyst,
bode paa vore Brost,
og hvad vi gor godt — at gore bedre!

C. Hostrup

357. Amerika.
Melodi af F. Pacius: VLrt 1o.n6, vLrt lund, vLrt tosterluiut

F. S. 119.
Du store, rige, frie Land 

med Guld i Bjergets Favn, 
med Frihedstroeet paa din Strand 
og Hjem for hver en cerlig Mand, 
der glemmer Troeldom, Nod og Savn 
og jubler hojt dit Navn.

Da Frihed hjemlos var paa Jord, 
med Solen vest den drog,
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og end i Dag den hos os bo'r, 
har vokset sig saa stcerk og stor, 
at hver en Voldsmand ned den slog,, 
som standsede dens Tog!

Et Eventyr, vidunderligt, 
din unge Saga staar; 
saa mcegtigt, stort, saastoerkt og rigt 
et Fremskridt lig et Heltedigt,
Amerika, kun du formaar 
i faa og korte Aar!

Vi kom ej fra et iskoldt Fjoeld, 
men fra en Moders Bryst, 
af rige Minders Kildevoeld 
vi ose Kraft til Folkeheld, 
og Loengslen stiger ofte tyst 
mod Danmarks kendte Kyst.

Vi kom ej fattige hertil, 
men med en Arv saa god, 
den soette vi ej kaad paa Spil, 
men dermed vi vort Levned vil 
skal boere Frugt og skyde Rod 
som Troe ved Livets Flod.

Amerika, dig signe Gud 
med dine tusind Hjem!
Din Fremtid rigt sig folde ud, 
og kald med Friheds Kongebud 
til Daad hver Folkevilje frem, 
med Fortids Arv i Gem!

Adam Dan.

358. (217.) Den Fsrste og den Sidste.
Norsk Folkemelodi: Jfjor gcett' eg geitinn: F. S. 306.
Jeg saa ham som Barn med det solrige Nje

i Regnbuens Glans paa de hjemlige Hoje;



han kyssed min Kind, og vi leged med Stjerne, 
men Korset stod skjult mellem Lov i det Fjerne.

Jeg saa ham som Ingling i Livskraftens Morgen, 
da Aanden floj hojt imod Herlighedsborgen; 
han vinked min Sjoel, og jeg glemte det Lave, 
hansJld  kastedGlans paaForkrcenkelsens Grave.

Jeg saa ham som Mand i den modnede Sommer, 
da Synderen skjalv for den hellige Dommer, 
da Hjertet slog tungt, og min Isse var scenket, 
og Dodstanken strengt havde Livsmodet lcenket.

Forst da fik jeg kende hans salige Naade, 
forst da lostes Korsets, Forargelsens Gaade, 
forst da loerte Hjertet at favne den Byrde, 
som han har mig rakt, den forbarmende Hyrde.

Forst da har jeg sagt ham, hvad for jeg ej vidste, 
at han er den Forste og bliver den Sidste; 
forst da har jeg sagt ham, at ham vil jeg folge 
i Liv og paa Dodens den rullende Bolge.

Forst da har jeg sagt ham, til ham vil jeg ile, 
som grcedende Barn ved hans Bryst soge Hvile; 
hos ham ml jeg mig og min Usselhed skjule, 
kun da sri's jeg ud af Fortabelsens Hule.

Og en Gang jeg ser ham, naar Lyset neobrceuoec, 
da strcekker jeg mod ham de segnende Hoender; 
naar Hjertet staar stille, og Ojet vil briste,
da hilser jea ham med et Smil, med det sidste.

V. Birkedal.

358 b. Noermere, Gud, til Dig.
Melodi as L. Mason. 

Ncermere, Gud, til dig, 
noermere dig!
Selv om det er et Kors, 
soni lofter mig,



synger jeg frydelig: 
Ncermere, Gud, til dig, 
ncermere dig.

Vandrer som Jacob jeg 
fra Hjemmet bort, 
indhyller Msrket mig, 
er Lejet haardt:
Drammen skal boere mig 
ncermere, Gud, til dig, 
ncermere dig.

Vejen, jeg vandrer, er 
Trin op til Gud, 
alt, hvad han sender mig, 
Kcerligheds Bud!
Englene folge mig 
ncermere, Gud, til dig, 
ncermere dig.

Glad, med lysvaagen Hu, 
med Olje ren 
rejser et „Bethel" jeg, 
salver min Sten.
Fremad! Kcemp mandelig!

Ncermere, Gud, til dig, 
ncermere dig.

Naar paa en solklar Dag 
frejdig jeg kan 
flyve saa hojt, saa hojt, 
fra Taagestrand, 
jubler jeg frydelig:
Ncermere, Gud, til dig, 
ncermere dig!

Sarah Adams.
Oversættelse ved Adam Dan.
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Efterord.

Slont ncervoerende Udgave af den blaa Sangbog 
efter Udgiverens Mening ikke indeholder nogen Sang, 
som kunde komme ind under Politiforordningen af 
1865, turde dog vore Myndigheder lejlighedsvis voere 
af en anden Opfattelse. Og da det ikke horer til Sang
bogens Formaal at fremkalde Konflikter eller at fylde 
Statskassen med Mulkter og Retsomkostninger, vil jeg 
tilraade, at man indtil videre ved offentlige Moder 
undlader at synge de Sange, som findes under folgende 
Numre (de indklamrede Tal er Numrene i de celdre 
Udgaver):

3 (3); 16 (263); 17 (266); 25 (14); 37 (29); 40 
(32); 62 (117); 64 (115); 79 (90); 85 (122); 94 (251); 
107 (252); 117 (74a); 128 (81); 129 (80); 136 (125); 
138 (78); 183 (280); 213 (261); 215 (61).

D e t  a n b e f a l e s  f o r o v r i g t  L e d e r n e ,  
i scer  af  o f f e n t l i g e  M o d e r ,  a t  de inden M o- 
d e r n e  u d v o e l g e r  og b e s t e m m e r  de S a n g e ,  
s o m de a g t e r  a t  l a d e  F o r s a m l i n g e n  s y n- 
g e. Saa sker der ikke let Fejlgreb.

Den blaa Sangbog koster i Boghandelen herhjem
me 90 Pg. — i Kongeriget, hvor den faas fra H. Ha- 
gerup, Kobenhavn, er Prisen 1 Kr.

Til Medlemmer af vore nationale Foreninger 
samt i Partier til Brug i Forsamlingshusene leveres 
Sangbogen direkte fra Udgiveren til modereret Pris.

M. Andresen.






