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Ahnfelts Sangbog
Af Flemming Kofod-Svendsen

Den kirkehistoriske baggrund og præsentation 
af artiklens formål
Den lange perlerække af svenske salmebøger begy-
ndte i 1530 med et salmehefte, der skulle under-
støtte den evangeliske prædiken.1 Det blev i 1536 
efterfulgt af et salmehefte med 46 numre redigeret 
af reformatoren Olaus Petri (1493-1552).2 I 1543 
udkom den første salmebog, som blev kaldt Then 
Swenska Psalmboken.3 Under ærkebiskop Laurentius 
Petris (1499-1573) ledelse blev den stærkt udvidet 
i 1567 og fik yderligere et par tillægshefter i 1572.4 
Salmebogsarbejdet i reformationsårhundredet blev 
afsluttet med salmebogen i 1594 med 149 salmer.5 
Den blev efterfulgt af den såkaldte Gamla Ubsala 
Psalmboken fra 1622 og den såkaldte Svenska Ubsala 
Psalmboken fra 1645, som imidlertid aldrig var blevet 
officielt påbudt, og derfor heller ikke blev brugt i alle 
stifter. Den mødte stigende kritik, bl.a. fordi den kun 
indeholdt 182 salmer, hvoraf de 17 var på latin.6  Den 
blev afløst af Den Svenska Psalmboken med 413 num-
re, der af kongen blev autoriseret i 1695. Den blev 
også kaldt Den Svedbergska Psalmboken efter daværen-
de hofprædikant, senere biskop Jesper Svedberg 
(1653-1735), der havde været den drivende kraft 
bag udarbejdelsen af salmebogen. Den salmebog fik 
en meget stor betydning for fromhedslivet i Sverige 
i de næste mere end 100 år.7 Den blev afløst af Den 
Svenska Psalmboken, der af kongen blev autoriseret i 

1819. Den blev også kaldt Den Wallinska Psalmboken 
efter ærkebiskop Johan Olof Wallin (1779-1839), der 
havde været den vedholdende kraft bag salmebogens 
udarbejdelse.8

  Under pietismen, der begyndte med Philipp Jakob 
Spener (1635-1707), der fra 1670 arrangerede 
collegia pietatis (lat. gudelige forsamlinger) i sit hjem 
og i 1675 udsendte sit reformskrift Pia Desideria 
(lat. fromme ønsker), voksede en righoldig opbyg-
gelseslitteratur frem, der i flere tilfælde var inspireret 
af den puritanske vækkelse i England.9 I forlængelse 
af vækkelseslitteraturen blev der digtet og oversat 
åndelige sange, der blev udgivet i mindre hefter, som 
ofte blev samlet i større sangsamlinger. Derved ska-
btes som supplement til de officielle salmebøger en 
række sangbøger, der ofte blev brugt til opbyggelige 
samlinger i hjemmene.10 Denne pietistiske tradi-
tion blev fortsat under de store åndelige vækkelser i 
1800-tallet. Disse sangbøger, som fra pietismens tid 
blev udgivet af private kredse, brød salmebogens fak-
tiske monopol og blev af repræsentanter fra Svenska 
Kyrkan kritiseret for at være en uheldig og urimelig 
konkurrence til de officielt udgivne og af kongen 
autoriserede salmebøger.11 Andre fra Svenska Kyrkan 
så imidlertid disse nye sangbøger som et udmærket 
supplement til salmebogen og brugte dem som et 
sådant supplement.12

  Da den kirkelig-konservative pietisme i begyndelsen 
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af 1700-tallet fik indgang i Sverige, samledes deltag-
erne omkring brugen af en sangbog med det usæd-
vanlige navn Mose och Lamsens Wisor,13 der blev trykt 
første gang i 1717.14 Mose och Lamsens Wisor blev 
allerede forøget med det nye oplag i 172015 og senere 
udvidet med et sanghefte udgivet i 1724 under titlen 
Evangeliske läro- och bönepsalmer eller andeliga sånger, 
öfver alla sön-, fäst- och helgedags evangelier, som hela 
året genom äro brukelige.16

  Da herrnhutismen et par årtier senere havde fået 
indgang i Sverige, samlede de forskellige herrnhut-
iske grupper sig om den sangbog, som på initiativ 
af Johan Christoffer Holmberg (d.1743) var blevet 
udgivet i 1743 under navnet Sions Sånger.17 Den 
første samling af sange indeholdt 90 sange, men blev 
allerede to år senere efterfulgt af en anden sam-
ling på 130 sange.18 Da Sions Sånger udkom i 1781, 
indeholdt sangbogen 223 sange. Sions Nya Sånger 
var redigeret af sognepræst i Stockholm Anders Carl 
Rutström (1721-1772), men blev først efter hans død 
trykt i 1778 i København.19 Sangbogen indeholdt 157 
sange og fik hurtigt navnet Rutströms sånger, idet de 
110 sange skulle være forfattet af Rutström.20 Sang-
bogen blev udgivet i mange oplag på forskellige forlag 
på forskellige tidspunkter og fik stor udbredelse ikke 
alene i herrnhutiske kredse, men også i den senere 
nyevangelisme. 
  Da nyevangelismen ca. 100 år senere under ledelse 
af Carl Olof Rosenius (1816-1868) fik sit store 
gennembrud, blev Ahnfelts Sangbog21 meget værdsat 
og benyttet.22 Denne artikels formål er for det første 
at beskrive baggrunden for Ahnfelts Sangbog, for det 
andet at redegøre for sangbogens tilblivelse, herunder 

dens forhold til Den Danske Salmebog, for det tredje 
at gøre rede for, hvornår sange fra Ahnfelts Sangbogs 
blev sunget i Danmark, og endelig for det fjerde at 
fremstille Ahnfelts Sangbogs virkningshistorie primært 
i Danmark. 

Baggrunden for Ahnfelts Sangbog
Metodistpræsten George Scott (1804-1874) var i 
1830 kommet til Stockholm for at være præst for     
en metodistisk menighed af indvandrede englændere. 
Fra begyndelsen af 1800-tallet var der i området 
omkring Stockholm begyndt et industrielt opsving, 
som krævede udenlandsk kapital og kompetence. 
Den engelske ingeniør og erhvervsmand Samuel 
Owen (1774-1854) kom til Stockholm for at lede en 
mekanisk virksomhed, hvor det første dampskib blev 
bygget. Som aktiv metodist havde Owen sørget for, 
at først metodistprædikant Joseph Stephens (1805-
1879) og siden Scott blev religionslærer for de engel-
ske familier. Da det stred mod den svenske religion-
slovgivning, at der ankom metodistmissionærer til 
Sverige, blev Stephens og senere Scott hos de svenske 
kirkelige myndigheder registreret som religionslærer 
for englændere bosat i Sverige.23 Som den dynamiske 
organisator Scott var, udførte han ud over den kir-
kelige betjening af den metodistiske menighed også 
et evangeliserende arbejde blandt svenskerne. Scott 
arbejdede således for bibelspredning og evangelisk 
traktatmission,24 ligesom han gjorde en pionerindsats 
for ydre mission. Han medvirkede således i 1834 
til at starte udgivelsen af en Missions-Tidning og til 
oprettelsen af Svenska Missionssällskapet i 1835.25 Som 
den pragmatiske leder Scott var, ønskede han i det 
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lutherske Sverige at knytte lutherske medarbejdere til 
sig, og da han blev opmærksom på Rosenius’ evner, 
fik han ham knyttet til sit arbejde. Scott havde store 
planer om ved hjælp af nye medarbejdere at blive 
leder af en vækkelsesbevægelse i Sverige.26 På initiativ 
af Scott blev det besluttet at udgive et evangelisk, 
opbyggeligt og upolemisk månedsblad, der på Scotts 
krav fik navnet Pietisten. Som navnet signalerede, 
skulle bladet fremme gudsfrygt. Pietisten udkom 
første gang i januar 1842 med Scott som redaktør og 
Rosenius som medarbejder.27  
  I 1841 rejste Scott til USA, hvor han besøgte og 
forhandlede med The Foreign Evangelical Society, der 
gav tilsagn om at aflønne to missionærer i Sverige, 
der skulle arbejde under Scotts ledelse. Rosenius blev 
således fra 1842 ansat af The Foreign Evangelical Soci-
ety i New York som bymissionær i Stockholm. Denne 
ansættelse med økonomisk understøttelse varede til 
1863, idet Scott fik udvirket, at ansættelsen fortsatte, 
selv om han forlod Sverige.28 
  Scott havde under sin rejse i USA i 1841 holdt 
nogle foredrag, hvor han i markante vendinger havde 
beskrevet det store åndelige frafald i Sverige og 
samtidig understreget, hvor vigtigt det var, at amer-
ikanerne økonomisk støttede den begyndende væk-
kelse. Et af disse foredrag var blevet publiceret i en 
amerikansk avis i en dramatisk opsætning og derefter 
oversat og udgivet af svenske aviser. Det udviklede sig 
til en pressekampagne, som det ikke lykkedes Scott at 
få standset.29 Det var ikke første gang, at Scott under 
offentlige foredrag i udlandet udtalte sig uforsigtigt 
og unuanceret om forholdene i Sverige, blandt andet 
om det store spiritusmisbrug. Det skete for eksempel 

under et besøg i England i 1837, hvor det efterfølgen-
de lykkedes Scott ved offentlige undskyldninger og 
beklagelser at redde situationen.30 
  Denne gang endte det med voldsomme tumulter i 
forbindelse med Scotts svenske eftermiddagsgudstje-
neste palmesøndag den 20. marts 1842. Da skønnede 
Scott, at hans person kunne blive en hindring for det 
gryende vækkelsesarbejde i Sverige. Det tog han kon-
sekvensen af og forlod den 30. april 1842 Stockholm. 
Rosenius blev da alene redaktør og udgiver af Pie-
tisten og kort efter også af Missions-Tidning. Han blev 
kort sagt den åndelige leder af det vækkelsesarbejde, 
som Scott havde været den menneskelige initiativtag-
er til. Man kan sige, at Scott havde banet vejen for 
den opgave, Rosenius gik ind i med en luthersk profil. 

Ahnfelts Sangbogs tilblivelse
Rosenius bragte som redaktør af Pietisten31 i hvert 
nummer af bladet en længere opbyggelig artikel og 
ofte også en salme, en åndelig sang eller et åndeligt 
digt som en del af bladets forkyndelse.32 Rosenius 
digtede selv en del salmer og åndelige sange,33 som 
han bragte i bladet, men den rosenianske bevægelses 
absolut førende sangforfatter var Rosenius’ nære me-
darbejder, provstedatteren Carolina (Lina) Wilhelmi-
na Sandell (1832-1903),34 der åndeligt set i udpræget 
grad var discipel af Rosenius.35 Flere af hendes sange 
blev bragt i Pietisten. En anden af Rosenius’ medar-
bejdere var præstesønnen og sangevangelisten Oscar 
Ahnfelt (1813-1882).36 Rosenius opfordrede Ahnfelt 
til at virke som fuldtids rejseprædikant og sangevan-
gelist, idet Rosenius fik udvirket, at Ahnfelt fik den 
anden missionærløn, som Scott havde forhandlet sig 
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frem til under sit besøg i USA i 1841.37 Ahnfelt fik 
i den kombinerede stilling som rejseprædikant og 
sangevangelist en enorm folkelig gennemslagskraft. 
Ahnfelt var begyndt at skrive melodier til flere af 
de sange, Rosenius havde publiceret i Pietisten, men 
han har ikke selv digtet nogen sang. Ahnfelt fik lyst 
til at udgive de vækkelsessange, han sang på sine 
møderejser. Han samlede, bearbejdede og udgav så 
12 hefter med i alt 200 åndelige sange i årene 1850-
1877,38 hvoraf mange først havde været publiceret 
i Pietisten. Til hvert sanghefte udgav han samtidig 
et melodihefte i chifferskrift. Af melodierne havde 
Ahnfelt komponeret 51, hvor han ofte var inspir-
eret af de svenske folkemelodier. Til de øvrige sange 
hentede Ahnfelt melodier fra forskellige komponister 
som B.H. Crusell; D. Bortinanski; J. Haydn, Andre-
as Peter Berggreen; P.U. Stenhammar; E.G. Geijer; 
C.F. Hæffner; Leonard Höijer; G. Wennerberg; A.F. 
Lindblad; Richard Norén; Layritz; desuden var der 
engelske og skotske melodier, svenske, finske, sicilian-
ske og danske folkemelodier, samt flere melodier med 
ukendt komponist. Sangerinden Jenny Lind hjalp 
Ahnfelt med finansieringen.39Ahnfelt medbragte og 
solgte hefterne på sine utallige møderejser. Sangheft-
erne gjorde Ahnfelt mindre økonomisk afhængig af 
den amerikanske støtte i sit virke som rejseprædikant, 
idet salget af hefterne gik strygende, så de kom i sta-
dig nye oplag.40 I de første fire hefter var der mellem 
9 og 12 sange i hvert hefte. I de næste hefter var der 
15-20 sange i hvert hefte, og i de sidste to hefter var 
der mellem 20 og 30 i hvert hefte. Disse hefter med 
de 200 åndelige sange samlede han i en sangbog, der 
i folkemunde blev kaldt Ahnfelts Sangbog,41 og som 

indeholdt 25 sange af Rosenius42, 106 sange af Lina 
Sandell43, og de øvrige 69 sange var dels ældre sven-
ske vækkelsessange især fra Mose och Lamsens Wisor, 
Sions Sånger og Sions Nya Sånger, dels vækkelsessange 
oversat fra Tyskland, Danmark, Finland, Norge, Eng-
land og USA. 

Ahnfelts Sangbog og Den Danske Salmebog (DDS)
Bidraget fra Danmark var følgende: 10 salmer af 
Hans Adolph Brorson (1694-1764. 1. Hvor er det 
godt at lande, nr. 570 i DDS 2002. 2. Ak, vidste du, 
som går i syndens lænke, nr. 591 i DDS 2002. 3. Den 
yndigste rose er funden, nr. 122 i DDS 2002.44 4. O 
Helligånd mit hjerte, nr. 559 i DDS 200245. 5. O du 
min Immanuel, hvilken himmelglæde, nr. 671 i DDS 
2002.46 6. Når mit øje, træt af møje, nr. 558 i DDS 
2002.47 7. I, Herrens udvalgte, som hellighed øve nr. 377 
i DDS 2002.48 8. Korset vil jeg aldrig svige49. 9. Langt 
oven for den Taage-Skye.5010. Hvad er din herlighed 
dog stor.51 Endelig er det usikkert, hvorvidt Brorsons 
salme Her vil ties, her vil bies nr. 557 i DDS 2002 har 
været inspirationskilde.52 Niels Brorsons (1690-1757) 
salme Amen siger nu tilsammen nr. 394 i DDS 1953.53  
Grundtvigs (1783-1872) to salmer Tag det sorte kors 
fra graven nr. 241 i DDS 200254 og At sige verden ret 
farvel nr. 538 i DDS 2002.55 H. Agerbeks (1798-
1869) Uforsagt, vær på vagt!, nr. 275 i DDS 2002.56 
  Endelig står følgende sange fra DDS også i Ahnfelts 
Sangbog, uden at de er hentet fra DDS. Venanti-
us’ Fortunatus (omkring 530-609) Frydetonen, går 
mod tronen nr. 262 i DDS 2002.57 Wilhelm Andreas 
Wexels’(1797-1866) Tænk, når engang den tåge er 
forsvunden, nr. 564 i DDS 2002.58 Christian Friedrich 
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Richter/Hans Adolph Brorson Som lilliens hjerte kan 
holdes i grøde, nr. 646 i DDS 2002 står tillige i Ahnfelts 
Sangbog.59

 Men ingen af Luthers salmer var med i Ahnfelts 
Sangbog.60 Ahnfelts Sangbog er udkommet i 61 oplag 
i Sverige − det sidste i 1967, mens oplag 60 udkom 
i 1931. Efter Ahnfelts død udarbejdede organist, 
senere musikdirektør Albert Lindström ud fra Ahn-
felts melodihefter løbende udgivet til sanghefterne 
en melodibog til Ahnfelts Sangbog.61 Efter at Ahnfelt 
havde samlet sin sangbog i 1877, digtede Lina San-
dell overordentlig mange sange, hvoraf adskillige 
sammen med større eller mindre dele af Ahnfelts 
Sangbog indgik i de forskellige sangbøger i de respek-
tive forgreninger af nyevangelismen. 

Ahnfelts Sangbog i Danmark
 Ahnfelt prædikede og sang i Danmark
Da Ahnfelt første gang holdt møde i Helsingør 
i 1849,62 har han sikkert, som han plejede, både 
prædiket og sunget nogle af de sange, som han netop 
var begyndt at samle og bearbejde til udgivelse.63

  Da Ahnfelt sommeren 1852 var på prædikerejse 
til Amager og boede hos den grundtvigske familie 
Vinther, der boede på hjørnet af Brogade og Strand-
gade på Christianshavn,64 prædikede han flere gange 
i familien Vinthers hjem og også i Opfostringshu-
sets Kapel. Ifølge sønnen Karl Vinthers referat fra 
møderne prædikede Ahnfelt om forsoningen og ret-
færdiggørelsen i Kristus, men han sang tillige akkom-
pagneret af sin store guitar Jeg ved et land af idel lys65 
eller Hvor er det godt at lande66 og mange flere sange.67 
Det er nr. 21 og 22 i det andet hefte, som Ahnfelt 

havde udgivet i 1851.68 
  En af tilhørerne til Ahnfelts møde hos familien 
Vinther var den bornholmske fabrikant Herman 
Sonne Wolffsen (1811-1887). Han var søn af Chris-
tian Leegaard Wolffsen (1785-1836), der var lillebror 
til den berømte kaperkaptajn Caspar Henrik Wolffsen 
(1781-1836), kaldet ”Bornholms Tordenskjold”, der 
under krigen mod England efter slaget på Reden i 
1807 med assistance af sin lillebror havde erobret 
22 engelske skibe og dermed svækket den engelske 
flåde. For sine store bedrifter modtog Caspar Wolff-
sen ridderkorset.69 Herman Sonne Wolffsen havde i 
1835 været medstifter af keramikfabrikken Søholm 
i Rønne, som han i 1838 var blevet eneejer af.70 På 
en forretningsrejse til København blev han inviteret 
til at høre den svenske sangevangelist Ahnfelt hos 
familien Vinther. Det gjorde et uudsletteligt indtryk 
på Wolffsen, da Ahnfelt sang Lina Sandells sang 
Forløsningen er vundet, ved Jesu Kristi blod, og fred med 
Gud på Golgata er grundet. Hvorfor da være bange, når 
sagen er gjort god, og vejen til min Fader atter fundet?71 
Sangen førte til Wolffsens omvendelse. Tilbage på 
Bornholm arbejdede Wolffsen på at invitere Ahnfelt 
til at synge og prædike på Bornholm. I 185672 gen-
nemførte Ahnfelt så på Wolffsens invitation en større 
mødeturné, hvor han både sang og prædikede på råd-
huset i Rønne og flere andre steder på øen, og over-
alt var der fulde huse.73 Da Bornholms Forening til 
Evangeliets Fremme var blevet stiftet 1. marts 1868, 
som i juni 1869 var blevet omdannet til Luthersk 
Missionsforening til Evangeliets Fremme i Danmark 
(LM)74, sluttede fabrikant Wolffsen sig til foreningen. 
I LM’s ældste jubilæumsskrift tillagde man det stor 
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betydning, idet man karakteriserede Wolffsen som 
”en af Byens agtede Borgere”.75 Derefter blev det 
nævnt, at den første søndagsskole var begyndt den 
21. marts 1869. Dette arbejde fik for alvor frem-
gang, da fabrikant Herman Sonne Wolffsens søn, 
fabrikant Christian Leegaard Wolffsen (1838-1902) 
var kommet med i søndagsskolearbejdet.76 Christian 
Leegaard Wolffsen var som helt ung i 1853 rejst til 
København, hvor han kom i lære hos Bing & Grøn-
dahl for at uddanne sig til at lede keramikfabrikken 
Søholm efter sin far. I København hørte han, ligesom 
hans far tidligere havde gjort, Ahnfelt prædike og syn-
ge. Især gjorde det indtryk på ham, da Ahnfelt sang 
Åbent står Jesu forbarmende hjerte, kærligheds arme og 
nådige favn.77 Dog var det først, da Wolffsen havde 
afsluttet sin uddannelse i København og var vendt 
tilbage til arbejdet på keramikfabrikken Søholm, at 
han ved Ahnfelts møderejse på Bornholm i 1865 fik 
fred med Gud ved troen på Jesu Kristi fuldbragte 
frelsesværk.78 Christian Leegaard Wolffsen forlod 
LM under stridighederne i slutningen af 1880’erne 
og begyndelsen af 1890’erne og blev formand for 
Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM) på 
Bornholm (1892-1902 ). Han virkede også i ELM 
som søndagsskolelærer og forfatter af søndagsskole-
sange.79 Hans søn keramikeren og landskabsmaleren 
Hans Ancher Wolffsen (1870-1924) samlede sin fars 
sange sammen med en række andre vækkelsessange i 
sangbogen Aandelige Sange for Ungdommen i Søndagss-
kole og Hjem.80 
  Sidste gang, Ahnfelt prædikede i Danmark, var 5. 
november 1876 ved indvielsen af LM’s missionshus 
i Nansensgade 94 i København.81 Da var han i gang 

med at bearbejde sangene 171-200 til hans 12. og 
sidste sanghefte, der udkom i 1877.82

Stiftelsen af Indre Mission (IM)
Da IM blev stiftet den 17. september 1853 i lands-
byen Ordrup nordvest for Ringsted, sang man ved 
mødets afslutning Jeg ved et land af idel lys.83  Smed 
Jens Larsen (1804-1874) og gartner Niels Johansen 
(1815-1899), der var med til at stifte IM, havde 
kontakt til den kreds i Helsingør, hvor Oscar Ahnfelt 
prædikede regelmæssigt siden 1849 og medbragte 
Pietisten og sine sanghefter, efterhånden som de blev 
udgivet.84 Lige siden har man i IM sunget sange fra 
Ahnfelts Sangbog, især sange af Rosenius og Lina 
Sandell. 

Ludvig Høyers sanghefte
Ludvig Marius Theodor Høyer (1815-1883), der var 
født på Christianshavn, kom antagelig i 1830’erne 
til Rønne som bogbindersvend. Han blev 1853 gift 
med Christiane Marckmann (født 1826). Hun døde 
imidlertid 1854, og deres nyfødte datter blev døbt på 
moderens dødsdag. Under sorgen over at have mistet 
sin hustru kom Høyer til at læse nogle svenske væk-
kelsessange. Han oversatte og udgav dem i 1855 un-
der titlen Aandelige Sange.85 Af sangheftets 16 sange 
var de 10 fra de første hefter i Ahnfelts Sangbog, heraf 
åbningssangen Her kommer en fremmed fra fjerne land,86 
Rosenius’ hustru Agatha Rosenius’ (1814-1874) sang 
Hvad end her i verden bedrøver min sjæl 87 og flere sange 
af C.O. Rosenius fx Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim. 
Denne sangs første forfatter var den amerikanske 
præstefrue Mary Stanley Bunce Dana-Shindler, født 
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Palmer (1810-1883). Hun var født og opvokset i 
South Carolina i et presbyteriansk hjem og giftede 
sig i 1835 med Charles Dana fra New York. Han 
døde imidlertid i 1839. Hun blev i disse år ret kendt 
og udgav under navnet Mary Stanley Bunce Dana 
to digtsamlinger Southern Harp i 1840 og Northern 
Harp i 1841. I den sidste stod pilgrimssangen I’m a 
pilgrim and I’m a stranger med tre vers, som er versene 
1, 4 og 5 i nr. 567 i DDS fra 2002. Sangen blev i den 
engelsktalende verden kendt gennem sangevangelis-
ten Ira D. Sankey (1840-1908).88 Mary Dana blev 
senere gift med pastor Robert Shindler, der senere 
hen blev professor i Kentuchy i Texas. Hun var en 
overgang unitar, men blev siden hen medlem af den 
protestantiske, episkopale kirke. Hendes sang blev i 
1852 oversat til svensk af pædagogen og forfatteren 
Catharina Elisabeth (Betty) Ehrenborg-Posse født 
Ehrenborg (1818-1880). Da Rosenius publicerede 
sangen i Pietisten 1852 nr. 5, havde han ændret i et af 
de oversatte vers samt digtet fire nye vers, heraf et om 
nadveren, som desværre aldrig er kommet med i de 
danske salmebøger, hvorved salmen er blevet mindre 
sakramental end i Rosenius’ version.89 Mary Da-
na-Shindlers originale tekst var et godt eksempel på 
den amerikanske, individuelt baserede vækkelseskris-
tendom med en meget svag skabelsesteologi. Med 
Rosenius’ nye vers fik salmen mere bibelsk substans, 
fordi han inddrog forsoningen, nadveren og bønnen 
om Guds ledelse. Alle salmens syv vers kom med i 
Ahnfelts Sangbog som nr. 31. Høyer havde fjernet de 
to vers, der hentyder til forsoningen og nadveren, så 
hans version var på fem vers. 
  Høyer har udført et dygtigt oversættelsesarbejde, 

hvor han også har arbejdet selvstændigt med san-
gene, så han i lange sange har fjernet et eller to-tre 
vers, uden at det er gået særlig meget ud over sangens 
helhed. Samtidig er der to sange, hvor han har digtet 
et ekstra vers. I det ene tilfælde på den måde, at hvor 
Rosenius’ sang Jeg har en ven, så tro, så mild, så yndig i 
originalen (Ahnfelts Sangbog nr. 27) har syv vers, har 
Høyer digtet et ekstra vers og samlet de otte vers i fire 
dobbelt så lange vers.

Grunnets salmebøger
I 1855 stiftede Niels Pedersen Grunnet (1827-
1897)90 Den Evangelisk-Lutherske Frikirke,91 og al-
lerede i 1856 udgav Grunnet sin første salmebog med 
151 salmer.92 Til denne salmebog havde Grunnet 
bl.a. udvalgt salmen Her kommer en fremmed fra fjerne 
land, der er første salme i Ahnfelts første sanghefte fra 
1850. Den salme havde Høyer også med i sit sang-
hefte fra 1855. Foretager man en komparativ læsning 
af Grunnets oversættelse og Høyers oversættelse fra 
det foregående år, er det min vurdering, at Grunnet 
ikke har kendt Høyers tekst. De har uafhængigt af hi-
nanden oversat den samme svenske tekst. I 1858 kom 
Grunnets salmebog i anden forøgede udgave med 
191 salmer93, hvor salmen Her kommer en fremmed 
fra fjerne land igen var med.  I 1863 udkom tredje 
forøgede udgave med 236 salmer.94 I denne udgave 
havde Grunnet fra Ahnfelts Sangbog udvalgt følgende 
tre salmer, hvor der udover gengangeren Her kommer 
en fremmed fra fjerne land, var to nye: Jeg er fremmed, jeg 
er en pilgrim og Just som jeg er – ej med et strå.95 Af disse 
to stod den første salme i Høyers Aandelige Sange, og 
den sidste i Larsens Aandelige Sange til Guds Børns 
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Opbyggelse fra 1856. Ud fra en komparativ læsning er 
det vanskeligt at afgøre, om Grunnet alene har over-
sat ud fra de svenske tekster, eller han også har kendt 
Høyers og Larsens oversættelser. Min formodning er, 
at Grunnet hverken har kendt Høyers eller Larsens 
oversættelser.

Jens Larsens sanghefter
Indremissionær Jens Larsen96 udsendte i 1856 sin 
sangbog: Aandelige Sange til Guds Børns Opbyggelse.97 
Sangbogen indeholdt 34 sange, hvoraf seks stod i 
Ahnfelts Sangbog, herunder Jeg ved et land af idel lys 
og Just som jeg er – ej med et strå af egen grund at bygge 
på, men den eneste af disse, som også stod i Høyers 
sangbog, var Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim. Larsen 
havde i sin udgave tilføjet det vers, der hentyder til 
forsoningen, men overraskende nok, da han i sin kris-
tendomsforståelse normalt understregede sakramen-
ternes betydning, havde han ikke medtaget det vers, 
der hentyder til nadveren. Larsens udgave havde seks 
vers. Det er tydeligt, at både Høyer og Larsen har 
oversat ud fra Rosenius tekst i Ahnfelts Sangbog. Lars-
en skriver efter sangen svensk, men ingen hentydning 
til Høyers sanghefte. I første vers skriver Høyer Jeg 
er Fremmed, jeg er en Pilgrim, mens Larsen skriver Jeg 
er Fremmed, jeg er en Pillegrim. Teksten i sidste vers i 
den svenske tekst lyder Hulde Herde, blott ett jag beder. 
Høyer oversatte Gode Hyrde..., mens Larsen oversatte 
Huldtro Hyrde... Andre forskelle kunne nævnes, som 
gør, at det er usikkert, hvorvidt Larsen har kendt og 
brugt Høyers oversættelse, da han udsendte sin første 
udgave af Aandelige Sange til Guds Børns Opbyggelse.

I 1859 udsendte J. Larsen Aandelige Sange til Guds 
Børns Opbyggelse, som han kaldte ”5th forøgede 
Oplag” med 77 sange.98 Udover førsteudgavens 
seks sange fra Ahnfelts Sangbog indeholdt sangheftet 
yderligere syv sange fra Ahnfelts Sangbog. Dog er det 
korrekte tal nok snarere seks sange fra Ahnfelts Sang-
bog og så præst i Brødremenigheden i Christiansfeld 
Niels Johannes Holms (1778-1845) salme Hvor salig 
er den lille folk, som ganske vist også står i Ahnfelts 
Sangbog, men når Larsen efter den skrev Holm og 
ikke ”svensk”, har han sikkert fundet sangen i en 
dansk udgave. En af de nye sange i den udgave var 
Rosenius’ Med Gud och Hans wänskap, Hans Anda 
och Ord, som Larsen oversatte Med Gud i hans sam-
fund med Aand, daab og Ord. Ved den oversættelse 
understregede Larsen sin sakramentale kristendoms-
forståelse. 
  Larsen nævnte fortsat intet om Høyers sanghefte, 
men skrev ”svensk” efter de nye sange fra Ahnfelts 
Sangbog. Dog er der et overbevisende indicium for, at 
Larsen i 1859 har kendt Høyers sanghefte. I Rose-
nius’ sang Jeg har en ven, så tro, så mild, så yndig med 
syv vers, havde Høyer digtet et ekstra vers af samme 
længde som de syv vers i Rosenius sang. Disse otte 
vers havde Høyer samlet i fire dobbelt så lange vers 
ved løbende at samle to korte vers i et langt vers. Da 
Larsen bragte Jeg har en ven, så tro, så mild, så yndig 
bragte han Høyers ekstra vers med præcis Høyers 
ordlyd; dog delte Larsen de fire lange vers i Høyers 
udgave af sangen i otte korte vers, så sangen i Larsens 
udgave bestod af Rosenius’ syv vers og Høyers nye 
tildigtede vers.



107

  I 1862 udsendte Larsen Aandelige Sange til Guds 
Børns Opbyggelse i det han kaldte ”6th forøgede 
Oplag”, der imidlertid indeholdt de samme 77 sange 
som det tidligere oplag.

Ahnfelts Sangbog på norsk
Emilia Ahnfelt-Laurain (1832-1894)99 begyndte at 
oversætte Ahnfelts sanghefter til norsk, efterhånden 
som de udkom på svensk. Norsk skriftsprog var 
dengang næsten identisk med dansk. I 1858 blev de 
første fire hefter med sangnummer 1-45 udgivet på 
norsk.100 Derefter fortsatte provst Christian Sigis-
mund Dick (1815-1882) oversættelsesarbejdet, idet 
han begyndte med at gennemse og sprogligt rette de 
sange, der var oversat af den svenske præstefrue, hvo-
refter han oversatte og udgav Ahnfelts hefter på norsk 
parallelt med, at Ahnfelt udgav nye svenske hefter, 
så han i 1877 kunne udsende den komplette Ahnfelts 
Sangbog på norsk samtidig med, at Ahnfelt  udsendte  
sin komplette sangbog på svensk.101 I en nekrolog 
over Ahnfelt stod i 1883, at Ahnfelts Sangbog allerede 
var meget udbredt i Danmark, og salget var stigende, 
idet der i løbet af en måned i 1883 var blevet solgt 
ca. 500 eksemplarer fra H.A. Jensens boghandel i 
København.102  

Ahnfelts Sangbog i Luthersk Missionsforening (LM)103

Man må formode, at man i de danske rosenianske 
forsamlinger i de første år har sunget efter Ahnfelts 
svenske hefter, som han medbragte på sine mødere-
jser. Da Ahnfelts hefter blev oversat og udgivet på 
norsk, og især da Ahnfelts Sangbog var trykt på norsk i 
1877, brugte man den i LM, ligesom den blev spredt 

i Danmark.104 Efter at Ahnfelts Sangbog havde fået 
indpas i Danmark, blev den også oversat og udgivet 
på tysk.105

 I 1910 udgav man i LM et tillæg til Ahnfelts Sang-
bog på 122 sange og salmer, men samlet i samme 
sangbog.106 Baggrunden var, at ungdomsarbejdet var 
vokset, så man ønskede flere sange at vælge imellem. 
I 1927 kom der et nyredigeret tillæg på 310 sange til 
erstatning for tillægget på 122 sange.107 Den samlede 
sangbog bestod så af 510 sange, idet den oprindelige 
Ahnfelts Sangbog blev bevaret som en selvstændig 
enhed i sangbogen. Tillægget bestod dels af klassiske 
danske salmer af Kingo, Brorson og Grundtvig, dels 
af børne- og ungdomssange fx af LM’s stifter Chr. 
Møller (1834-1907),108 dels af sange af Lina Sandell, 
der ikke var kommet med i Ahnfelts Sangbog, da de 
først var blevet digtet efter sangbogens udgivelse, og 
endelig sange fra den engelske vækkelsestradition fx 
Klippe du som brast for mig af den engelske reformerte 
præst Augustus Montague Toplady (1740-1778), Tal 
til mit hjerte om Jesus, af den amerikanske sangforfatter 
Fanny Crosby (1820-1915) og Fortæl det gamle bud-
skab af den engelske forfatterinde Arabella Hankey 
(1834-1911). I 1939 fik sangbogen navnet Aandelige 
Sange og Salmer.109 Da LM’s ydre missionsarbejde var 
stærkt voksende, udgav man i 1949 endnu et tillæg 
på 14 sange primært omhandlende ydre mission, så 
sangbogen kom til at indeholde 524 sange og salm-
er. Eksempler på de nye sange om ydre mission var 
O, send os ikke ud alene af stiftsprovst Jacob Paulli 
(1844-1915) [nr. 324 i DDS 1953] og Din rigssag, 
Jesus, være skal af den norske missionær i Kina Karl 
Ludvig Reichelt (1877-1952) [nr.361 i DDS 2002]. 
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Men Ahnfelts Sangbog har været sangbogen i LM indtil 
1968, dog siden 1910 med voksende tillæg.

  LM’s Delegeretmøde vedtog i september 1959, at 
man i LM skulle foretage en gennemgribende revi-
sion af den hidtil brugte sangbog, idet man skulle 
vurdere, både hvilke og hvor mange sange og salmer 
en ny sangbog skulle indeholde, hvordan sprog-
dragten skulle være, og endelig efter hvilke kriterier 
sangbogens disposition skulle udformes. LM udgav 
i 1968 Åndelige Sange og Salmer110 med 620 sang-
numre og dermed forsvandt navnet Ahnfelts Sangbog 
formelt fra LM’s sangbog, men reelt kom de fleste 
af dens sange med i den nye sangbog, som indeholdt 
21 sange af Rosenius, 89 sange af Lina Sandell og 19 
sange af andre forfattere fra Ahnfelts Sangbog.111 Af 
sangbogen fra 1949 med Ahnfelts Sangbogs 200 sange 
og 324 numre fra tillæggene fjernede man ved revi-
sionen omkring 100 af de mindst brugte sange og til-
føjede cirka 200 nye sange. Der var otte salmer af Lu-
ther og de klassiske salmeforfattere Kingo, Brorson 
og Grundtvig blev alle tre stærkere repræsenteret end 
hidtil med 11 sange af Kingo, 56 af Brorson, hvoraf 
flere var oversættelser, oftest af tyske pietister; og 
endelig 50 af Grundtvig, hvoraf flere var oversættel-
ser både fra oldkirken fx O du Guds Lam! med korsets 
skam, fra tidlig middelalder  På Jerusalem det ny og 
fra senmiddelalderen Krist stod op af døde i påske-mor-
genrøde! og af Luther I dødens bånd vor frelser lå og Nu 
fryde sig hver kristen mand. Der var flere nye sange af 
forfattere fra LM’s egne rækker, fx Chr. Møller og 
Møllers jævnaldrende bornholmeren Lorents Peter 
Elleby (1844-1920). 

I 1993 udgav LM Åndelige Sange og Salmer i ny 
udgave med 665 sange,112 som indeholdt 19 sange af 
Rosenius, 100 sange af Lina Sandell og 20 sange af 
andre forfattere i Ahnfelts Sangbog.
Arven fra Ahnfelts Sangbog var fastholdt med en svag 
tilbagegang i antallet af Rosenius’ sange, men til 
gengæld en større stigning af Lina Sandells sange. 
Der var ti salmer af Luther, og det samlede antal af 
salmer af Kingo, Brorson og Grundtvig var totalt 
forøget med to, men der var en ret stor fremgang af 
salmer af Grundtvig, der havde erstattet de mest pi-
etistiske af Brorsons salmer, der var gået tilbage med 
ca. 20%. Den nye udgave af Åndelige Sange og Salmer 
var især forøget med børne- og ungdomssange samt 
sange om ydre mission.

Ahnfelts Sangbog i Evangelisk Luthersk Missionsforening 
(ELM)113

Efter at ELM var dannet i 1889-1892 blev Ahnfelts 
Sangbog også den nye forenings sangbog.114 Det 
var den indtil 1965, da den blev erstattet af ELM’s 
nye sangbog Evangelisk Luthersk Sangbog med 625 
sange.115 ELM afskaffede Ahnfelts Sangbog, men 
videreførte i sin nye sangbog samtlige sange fra 
Ahnfelts Sangbog med et par undtagelser. Man bragte 
ikke Lina Sandells oversættelse af Grundtvigs påsk-
esalme Tag det sorte kors fra graven, ligesom man ikke 
bragte Grundtvigs originale salme. Derimod bragte 
man Lina Sandells oversættelse af Grundtvigs At sige 
verden ret farvel, men alene under hendes navn og 
præsenteret O, Jesus, værn du om min sjæl. Samtidig 
forøgede man antallet af Lina Sandells sange med 35. 
Derudover kom de allerfleste nye sange fra Anders 
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Nilssons,116 Engelkes117 og Sankeys118 sangbøger, og 
fra de herrnhutiske sangbøger Sions Sånger og Sions 
Nya Sånger og endelig nogle sange fra Bibeltrogna 
Vänners sangbog. Fra Sankeys sangbog kom der flere 
sange med fra den engelske vækkelsestradition. Des-
uden var der nogle sange af den bornholmske fabri-
kant og sangforfatter Christian Leegaard Wolffsen og 
andre sange fra Wolffsens Sangbog. Endelig var der 14 
salmer af Luther og adskillige salmer af Kingo, Bror-
son og Grundtvig. Brorsons sange i Ahnfelts Sangbog 
blev bragt i den danske salmebogs ordlyd. Dog ikke 
ukritisk. I ELM ønskede man ikke i sin sangbog det 
sidste vers i Brorsons vækkelsessalme Ak, vidste du, 
som går i syndens lænke med ordlyden: Ak, kunne du 
– du kunne, om du ville – dog gribe ret Guds milde 
hjerte fat, nu kan det ske, nu, før det er for silde, det 
mørkner alt mod evighedens nat. Ak, hvilken glæde 
Jesus fik, om du begyndte nu i dette øjeblik! 
  ELM var i sin teologi og forkyndelse stærkt præget 
af Luther, også Luthers lære om den trælbundne vil-
je. I ELM forstod man det pågældende vers af Bror-
son som udtryk for en vis semipelagianisme, hvor 
frelsen i sidste ende blev gjort afhængig af menne-
skets aktive medvirken i frelsens modtagelse.

I 2001 udgav ELM Syng for Herren119 med 663 sange, 
som indeholdt 23 sange af Rosenius, 125 sange af 
Lina Sandell og 28 sange af andre forfattere i Ahnfelts 
Sangbog. Adskillige af de svenske sange fra 1965-ud-
gaven blev erstattet med børne- og ungdomssange, 
sange om ydre mission, samt nogle sange fra den en-
gelske vækkelsestradition.  Der var 17 salmer af Lu-
ther, og klassiske danske forfattere Kingo, Brorson og 

Grundtvig var repræsenteret med 10, 42 og 29. Totalt 
set mindede ELM’s sangbog fra 2001 meget om de 
to sangbøger, LM havde udsendt i 1968 og 1993.

Ahnfelts Sangbogs virkningshistorie
I dette afsnit skal fokuseres på, hvilke og hvor mange 
sange og salmer fra Ahnfelts Sangbog, der har vundet 
blivende plads i forskellige salme- og sangbøger i 
dansk kirkeliv. Dog er der også inddraget nogle sange 
af Lina Sandel, der er digtet efter udgivelsen af Ahn-
felts Sangbog.120

De danske sangbøger
1. I Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansktalende 
Menigheder i Slesvig (”Nordslesvigsk Salmebog”)121 
står for første gang en salme af Rosenius i en dansk 
salmebog Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim122 med seks 
vers. Salmen kom med i Larsens version. I forhold 
til den svenske tekst manglede verset om ”lammets 
måltid”. Salmen begyndte Jeg er fremmed, Jeg er en 
Pilegrim. Den svenske formulering Hulde Herde, som 
i Larsens version lød Huldtro Hyrde blev til Fuldtro 
Hyrde.

2. I Den Sønderjydske Salmebog autoriseret 12. decem-
ber 1925 indgår salmen Jeg er fremmed, jeg er en pil-
grim uændret, idet man stadig skrev Jeg er en Pilegrim.

3. I Den Danske Salmebog (DDS) autoriseret 25. feb-
ruar 1953 indgår salmen: Jeg er fremmed, jeg er en pil-
grim uændret fra Den Sønderjydske Salmebog, dog med 
den nye retskrivning og Pilegrim er blevet til pilgrim. 
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Ny var derimod Rosenius Ængstede hjerte, op af din 
smerte.123 Den er blevet betegnet som Rosenius’ mest 
”rosenianske” sang. Rosenius levede ikke under en 
skyfri himmel. Han var præget af en meget stærk 
syndsbevidsthed og havde tilbøjelighed til depression. 
Det skyldtes givetvis en depression, at han aldrig kom 
rigtigt i gang med det teologiske studium.124 Men 
når himlen var mørkest for Rosenius, oplevede han, 
hvordan solen brød igennem. Det er denne sang et 
eksempel på, som på en klar måde udfolder den luth-
erske sentens simul justus et peccator, som betyder, at 
det kristne menneske i dåben og troen på Kristus på 
en og samme gang er retfærdig i Kristus, men samti-
dig en synder i sig selv.

4. I DDS autoriseret 29. juli 2002 indgår salmerne 
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim og Ængstede hjerte, op af 
din smerte fra DDS 1953.
Ny er salmen På nåden i Guds hjerte, som Jesus købt 
os har.125 Salmen beskriver i et nærværende og ek-
sistentielt sprog usikkerheden ved at lægge egne 
følelser og erfaringer til grund for sin frelse og peger 
i stedet på det sikre fundament lagt i Jesu død og 
opstandelse, som man i dåben har fået del i.

5. I DDS fra 1953 står for første gang en salme af 
Lina Sandell Ingen er så tryg i fare.126 

6. I DDS fra 2002 kom salmen Ingen er så tryg i fare 
uændret med fra DDS 1953. 

Ahnfelts Sangbog i IM 127

1. I 1863 udgav IM et salmebogstillæg,128 der i 

1868129 blev udvidet, hvor et af de nye numre var Jeg 
er fremmed, jeg er en Pilgrim af Rosenius. 

2. I 1892 udsendtes en foreløbig udgave af Hjem-
landstoner med 112 sange udarbejdet af præsterne 
H.I.F.C. Matthiesen og C. Asschenfeldt-Hansen. 
Sammen med stifteren af Kirkens Korshær H.P. 
Mollerup udsendte de tre præster i 1895 den en-
delige, stærkt udvidede Hjemlandstoner130 med 671 
sange. Den sangbog var ifølge professor, dr. theol. 
Kurt Larsens (f.1955) bog En bevægelse i bevægelse til 
IM’s 150 års jubilæum meget engelsk-amerikansk i 
sin orientering, som han beskrev med ordene: ”san-
genes hovedtema var religiøse erfaringer af om-
vendelse og nyt liv, kristendom for enkeltpersoner, 
beskrevet med inderlighed og følsomhed”.131 Sam-
tidig indeholdt den nye Hjemlandstoner 39 sange fra 
Ahnfelts Sangbog hovedsagelig af Rosenius, herunder 
de tre salmer som senere kom med i DDS 2002, og 
af Lina Sandell; desuden fire sange af Lina Sandell 
skrevet efter at Ahnfelts Sangbog var færdigredigeret i 
1877. Det var vækkelsessange, hvis omdrejningspunkt 
var Kristi fuldbragte frelsergerning.

3. I 1910 blev Sangbog132 officielt udgivet af IM med 
forord af formanden stiftsprovst Frederik Zeuthen 
(1837-1915). Den indeholdt 459 sange, hvoraf fire 
var af Rosenius, herunder de tre som senere kom 
med i DDS 2002, og 15 af Lina Sandell og yderligere 
tre sange fra Ahnfelts Sangbog.  

4. Kort efter udgav IM Den lille Sangbog133 med 124 
sange, hvoraf fire var af Lina Sandell.
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5. Da en stor del af de udenlandske oversættelser fra 
Hjemlandstoner 1895 var udeladt i Sangbog fra 1910, 
lavede man i 1918 et tillæg for at råde bod på det 
savn, man havde efterladt.134 Sangbog 1918 indeholdt 
604 sange og blev brugt frem til 1953. Den havde fire 
sange af Rosenius, der var de samme som i Sangbog 
1910, og 25 af Lina Sandell samt yderligere to sange 
fra Ahnfelts Sangbog.

6. I 1950 udsendte IM i København135 et sanghefte 
med 39 sange med titlen Mød ham med sang. Ældre og 
nyere vækkelsessange med seks sange af Lina Sandell.  

7. I 1953 kom den nye udgave af Hjemlandstoner, der 
ifølge K. Larsen havde ”færre af de anglo-amerikan-
ske sange, mens de tre store danske salmedigtere 
vandt frem”.136 Den nye Hjemlandstoner havde 680 
sange, hvoraf fire var af Rosenius, herunder de som 
senere kom med i DDS 2002, og 28 af Lina Sandell, 
og yderligere en sang fra Ahnfelts Sangbog. 

8. I 1989 udkom Hjemlandstoner i en revideret udgave 
med 697 sange.137 Den havde seks sange af Rosenius, 
29 af Lina Sandell og yderligere to sange fra Ahnfelts 
Sangbog. De nye af Rosenius var Vig ej fra mit hjerte 
åndens armods smerte138 og Du kan ikke tro, o, men kære, 
så hør.139 Endelig var Med Gud og hans venskab140 også 
ny, men sangens sidste vers var en selvstændig sang i 
Hjemlandstoner 1953.141

9. IM udgav uden angivelse af årstal sangheftet Bi-
bel-camping med 112 sange, hvoraf de seks var af Lina 

Sandell.

Ahnfelts Sangbog i IM’s børne-, søndagsskole- og ung-
domsarbejde142

1. IM i København143 udsendte i 1899 Salmebog for 
Søndagsskoler og Bibelklasser med 218 salmer.144 Den 
indeholdt Rosenius’ Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim og 
sidste vers af Med Gud og hans venskab: O Jesus, bliv 
hos os, hvor end vi gå hen og tre sange af Lina Sandell 
Hvad sige de flygtende Timer mig vel?/ Hvad siger de 
timer, som fløj mig forbi?145  Har du mod at følge Jesus? 
spørges der så mangen gang146 og Jesus, lad din bange 
Due.147 

2. IM i København udsendte i 1915 Salmebog for 
Søndagsskoler og Børnegudstjeneste med 304 salmer.148 
Af Rosenius Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim samt føl-
gende tre sange af Lina Sandell Ingen er så tryg i fare; 
Hvad siger de timer, som fløj mig forbi? og Har du mod at 
følge Jesus? spørges der så mangen gang.

3. P. Blomberg og O. Lohse udsendte Børnenes 
Lovsang, Søndagsskolesangbog med 220 sange,149 som 
havde Rosenius Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim og 
Lina Sandell Ingen er så tryg i fare.

4. Udvalget for Børnegudstjenester i Danmark og 
Søndagsskoleudvalget i København udgav i 1963 
Salmer og Sange for Børnegudstjeneste og Søndagsskole.150 
Den indeholdt 289 sange, og af Lina Sandell Ingen 
er så tryg i fare; Gør det lidet, du kan, gør det villigt og 
glad!151 og Lev for Jesus! Det er livet, der oprindelig 
var skrevet som en fødselsdagssang til en ung slægt-
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ning.152 

5. IM’s udvalg for Børnegudstjeneste, Københavns 
folkekirkelige Søndagsskoleudvalg, KFUM og KFUK 
i Danmark udsendte i 1974 Salmer og sange for børn 
og unge153 med 319 salmer og sange, herunder Lina 
Sandell Ingen er så tryg i fare; Gør det lidet, du kan, gør 
det villigt og glad! og Lev for Jesus! Det er livet. 

6. I 1982 udgav IM’s Landsungdomsudvalg Ungdom-
stoner med 145 sange.154 Sangbogen havde følgende 
tre sange af Rosenius Du kan ikke tro, o, men kære, så 
hør, Med Gud og hans venskab hans Ånd og hans ord 
og Vov kun dig dristelig, tro, hvad Jesus har gjort for dig!  
Følgende tre sange var af Lina Sandell Bliv i Jesus, vil 
du bære frugt!155, Giv os end en nådestund, o Jesus156 og 
Jesus for verden hengav sit liv.157 

7. I 1988 udgav IM’s sangbogsudvalg Livstegn158 med 
175 sange, der i forordet blev betegnet som sangbo-
gen til de 11-16-årige. Den havde følgende tre sange 
af Lina Sandell Om han kom nu i dag, din Herre og 
Gud, ville da fra hans åsyn du fly?159 Har du mod at følge 
Jesus? spørges der så mangen gang og Jesus kær, vær mig 
nær.160 

8. IM’s Landsungdomsudvalg udsendte 1991 Ung 
Sang med 198 sange.161 Sangbogen havde følgen-
de tre sange af Lina Sandell Alle Herrens veje er kun 
godhed, sandhed, trofasthed,162  Jeg er ej mer min egen, jeg 
hører Jesus til163 og Om han kom nu i dag, din Herre og 
Gud, ville da fra hans åsyn du fly? Desuden Lina San-
dells oversættelse O, om den ild på jord alt brændte, som 

du, o Jesus, tænde vil!164 

Ahnfelts Sangbog i KFUM & KFUK med børnearbe-
jde165

1. KFUM’s og KFUK’s officielle sangbog har været 
De Unges Sangbog, der er udkommet siden 1892. 
De to første udgaver var skandinaviske med danske, 
svenske og norske sange redigeret af Vilhelm Beck 
og den norske stiftsprovst Christian Hall. I sin 3. 
udgave i 1901 udkom De Unges Sangbog som en ren 
dansk udgave.166 Den indeholdt 266 sange med Jeg er 
fremmed, jeg er en pilgrim af Rosenius og syv sange af 
Lina Sandell. De Unges Sangbog er siden udkommet i 
en række nye udgaver, den seneste i 1985. Rosenius 
har været repræsenteret af Jeg er fremmed, jeg er en pil-
grim eller På nåden i Guds hjerte, som Jesus købt os har, 
mens der i hver udgave har været 5-10 sange af Lina 
Sandell, lidt afhængig af hvor omfattende den pågæl-
dende udgave har været.

2. I 1942 udgav KFUK Syng med,167 der havde 213 
sange til brug i KFUK’s civile pigearbejde. En af 
sangene var Lina Sandell Ingen er så tryg i fare. Senere 
udgav Landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund168 
Danske Drenges Sangbog169 med 261 sange, hvor Lina 
Sandell Ingen er så tryg i fare også var med. Så udgav 
KFUM- og KFUK-spejderne i Danmark Den grønne 
sangbog,170 og derefter udkom Salmer og Sange for børn 
og unge.171 Det bør også nævnes, at KFUK-spejderne 
i Danmark og KFUM-Spejderne i Danmark udgav 
Den Grønne Spejdersangbog med 457 sange.172 Nævnes 
må tillige 300 Sange og Salmer.173 Fælles for disse 
forskellige sangbogsudgivelser er, at man normalt i 
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dem finder Lina Sandells Ingen er så tryg i fare.

Ahnfelts Sangbog i ydre missionsselskaber og andre 
folkekirkelige organisationer 
1.  Det Danske Missionsselskab174 udsendte i 1890 
sangbogen Missions-Salmer og Sange, som bestod af 
92 sange/salmer.175 En af sangene var af Lina Sandell: 
O, Jesus, dit navn er i nøden min klippe, mit grundfaste 
slot.176

2. Komiteen for de almindelige Ydremissionsmøder 
udgav i 1910 Dansk Missions-Sangbog for Hedninge- og 
Israels-Missionen.177 Bogen kom i flere oplag og havde 
fra Ahnfelts Sangbog Lina Sandell Til komme dit rige, o 
Herre, vor Gud;178 desuden blev det anført, at sangen 
O, at i klare Luer brændte var oversat fra svensk af pas-
tor Vilh. Gregersen (f. 1848), sognepræst i Hornslet, 
Aarhus Stift.179

3. I 1925 udsendte Dansk Missionsraad Sangbog for 
Ydre Mission,180 som kom i flere oplag, i 1945 i 4. 
oplag med 241 sange. Der var Rosenius’ sang For 
Hedningernes Skare, o Gud, vi beder dig181 og af Lina 
Sandell fra Ahnfelts Sangbog Hvad siger de flygtende 
timer mig vel? og Tilkomme dit Rige, o Herre, vor Gud! 
Endelig præsenteres sangen O, at i klare Luer brændte 
her som ukendt til trods for, at den både hvad ordlyd 
og retskrivning angår var 100% identisk med sangen 
i den ældre Dansk Missions-Sangbog for Hedninge- og 
Israels-Missionen.

4. I 1935 udsendte P. Helweg-Larsen, Axel Malm-

strøm og Thomas Mollerup sangbogen Annekset, en 
Menighedssangbog med 250 sange.182 Den indeholdt 
Rosenius’ to sange: På nåden i Guds hjerte og Jeg er 
fremmed, jeg er en pilgrim samt tre sange af Lina San-
dell.

5. I 1952 udsendte Indenlandsk Sømandsmission183 
Sømands Sangbog i ny udgave med 380 sange.184 Den 
indbefattede Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim af Roseni-
us samt otte sange af Lina Sandell.

6. I 1977 udgav Det Danske Missionsselskab og 
Dansk Forenet Sudanmission185 Ud i alverden, Sang-
bog for børn og unge.186 Sangbogen havde 264 sange, 
hvoraf følgende tre var af Lina Sandell: Ingen er så 
tryg i fare, Bred dine nådes-vinger187 og Lev for Jesus! 
Det er livet. 

7. I 1988 udsendte Y’s Men Region Danmark Sang-
bog Region Danmark188 med 173 sange, som indeholdt 
følgende to sange af Lina Sandell Bred dine nådes-
vinger og Jeg kan ikke tælle dem alle, de tegn på Guds 
godhed, jeg fik.189

Ahnfelts Sangbog i Kristeligt Forbund for Studerende 
(KFS)190

1.  I 1960 udgav KFS Sangbog, som bestod af 96 
sange på henholdsvis dansk, norsk, svensk engelsk og 
tysk.191 Rosenius var repræsenteret med Hvor jeg går i 
skove, bjerge, dale192 og På nåden i Guds hjerte, som Jesus 
købt os har, og der var 13 sange af Lina Sandell. 
2. I 1972 udgav KFS Kristen Sang, der indeholdt 278 
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sange.193 I Kristen Sang var der syv sange af Rosenius 
og 25 af Lina Sandell.

3. I 1984 udgav KFS Tillæg til Kristen Sang med 48 
sange.194 Tillægget havde fire sange af Lina Sandell og 
sangen  I Himmelen har vi en ypperstepræst.195 

4. I 1990 udgav KFS en ny revideret Kristen Sang196 
med 338 sange, som havde otte sange af Rosenius 
og 21 af Lina Sandell. Endelig var der yderligere to 
sange fra Ahnfelts Sangbog.

Samarbejde mellem IM, LM, ELM og KFS
1. Sommeren 1991 besluttede LM’s Ungdom 
(LMU), KFS og IM’s Ungdom (IMU) at udgive en 
fælles ungdomssangbog som tillæg til de respektive 
hovedsangbøger. Senere sluttede ELM’s Ungdom 
(ELU) sig til projektet. I 1996 blev den første Fælles 
Sang197 udgivet med 181 sange. Ingen sange af Rose-
nius, men der er en sang af Lina Sandell Hvor går du? 
Hvor går du? O, menneske sig?198 

2. I 2002 udkom Fælles Sang199 i en revideret udgave 
med 185 sange. Den havde Guds barn jeg er! O salige 
ro og glæde af Rosenius.200 I Fælles Sang var også san-
gen Jeg behøver dig, o Jesus! Thi jeg har blot synd i mig.201 

3. I 2010 udkom Fællessang202 i tredje udgave med 
177 sange. Den havde Guds barn jeg er! O, salige ro og 
glæde af Rosenius og Jeg behøver dig, o Jesus! Thi jeg 
har blot synd i mig.
4. I 2017 udkom Fællessang203 i fjerde udgave med 

177 sange. Den havde På nåden i Guds hjerte, som 
Jesus købt os har af Rosenius, Jeg kan hvile ud hos Jesus, 
når min vandring her er svær af Lina Sandell og Nu er 
min trældom endt, Jesus er min!204 af Clara Ahnfelt.205 

5. I 2001 nedsatte ELM, IM, KFS og LM et udvalg, 
som skulle undersøge muligheden for at udgive en 
fælles sangbog. I 2013 udkom Sange og Salmer206 med 
772 sange udgivet af de fire foreninger. Sammenlagt 
var der 1439 forskellige sange i de sangbøger, som 
Sange og Salmer skulle afløse. Sangbogen indeholder 
17 sange af Rosenius, 88 sange af Lina Sandell, og 12 
sange af andre forfattere i Ahnfelts Sangbog. Dermed 
er en forholdsvis stor del af de 200 sange, som Ahn-
felts Sangbog består af med i Sange og Salmer. Det kun-
ne tyde på, at en betydelig del af sangene i Ahnfelts 
Sangbog fortsat vil blive sunget ikke alene i de to ro-
senianske foreninger i Danmark, LM og ELM, men 
også i IM og i KFS. Men Sange og Salmer benyttes 
tillige til mange menighedsmøder og arrangementer i 
adskillige folkekirkelige sognegårde. Desuden bruges 
Sange og Salmer i mange af de lutherske valg- og fri-
menigheder, der er blevet etableret i løbet af de sidste 
cirka 25 år.  Det må formodes, at Sange og Salmer i 
de kommende årtier vil blive den sangbog, som næst 
efter Den Danske Salmebog vil blive brugt hyppigst til 
gudstjenester i fri- og valgmenigheder, til møder i de 
forskellige missionsforeninger og i KFS og til diverse 
former for arrangementer i forskellige folkekirkelige 
sammenhænge. Dermed vil arven fra Ahnfelts Sangbog 
fortsat være levende i dansk kirkeliv. Denne formod-
ning forudsætter dog, at man til diverse arrangement-
er fortsat bruger Sange og Salmer og ikke erstatter 



115

brugen af den med nye tekster på power point.

Sange og Salmer sammenlignet med sangbøger i LM og 
ELM samt i Norge og Sverige 
1. Åndelige Sange og Salmer udgivet i 1968 med 620 
sange af LM indeholdt 21 sange af  Rosenius, 89 
sange af Lina Sandell og 19 sange af andre forfattere 
i Ahnfelts Sangbog.

2. Åndelige Sange og Salmer udgivet i 1993 med 665 
sange af LM indeholdt 19 sange af Rosenius, 100 
sange af Lina Sandell og 20 sange af andre forfattere 
i Ahnfelts Sangbog.
 
3. Evangelisk Luthersk Sangbog udgivet i 1965 med 
625 sange af ELM indeholdt 25 sange af Rosenius, 
141 sange af Lina Sandell og 78 sange af andre for-
fattere i Ahnfelts Sangbog.

4. Syng for Herren udgivet i 2001 med 663 sange af 
ELM indeholdt 23 sange af Rosenius, 125 sange af 
Lina Sandell og 28 sange af andre forfattere i Ahnfelts 
Sangbog.  

5.  Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) 207 havde 
efter oprettelsen i 1856 ikke en egen sangbog. Til 
møder forskellige steder i landet brugte man forskel-
lige sangbøger. Flere steder sang man efter Ahnfelts 
Sangbog. Andre steder brugte man den svenske 
salmebog. EFS’s første sekretær pastor Bernhard 
Wadstrøm (1831-1918) samlede i 1859 de sange, 
der var blevet publiceret i EFS’s organ Budbäraren. 
Sangsamlingen indeholdt 222 sange med 19 sange 

af Rosenius og 61 af Lina Sandell. Men af forskellige 
grunde vandt den ikke udbredelse. Wadström og Lina 
Sandell fik så til opgave at redigere EFS’s første sang-
bog. I 1861 udkom Pilgrimsharpen med 218 sange. 
Den vandt udbredelse, selv om den indholdsmæssigt 
på mange måder lignede Wadströms udgivelse fra 
1859, bl.a. med mange sange af Rosenius og især af 
Lina Sandell. I 1862 udkom Pilgrimsharpen i et nyt 
udvidet oplag med 225 sange.208

6. Fra flere sider fremkom det ønske, at EFS skulle 
have en større sangbog med et bredere udvalg af 
sange. I 1889 udgav EFS Sionstoner209 med 550 sange 
fra Ahnfelts Sangbog, Pilgrimsharpen, Engelkes, San-
keys og Anders Nilssons sangbøger.210 Endelig havde 
man taget et antal salmer med fra Den Svenska Psalm-
boken. Sionstoner havde et stort udvalg af sange af 
Rosenius og Lina Sandell. I 1906 udgav man et tillæg 
med 250 sange, så Sionstoner211 kom til at indeholde 
800 sange og udkom i oplag efter oplag. I 1925 var 
sangbogen således udkommet i 415.000 og i 1988 i 
863.000 eksemplarer. Sionstoner med tillæg indeholdt 
14 sange af Rosenius, 160 sange af Lina Sandell og 
19 sange af andre forfattere i Ahnfelts Sangbog. Det 
bør noteres, at adskillige af de 160 sange af Lina 
Sandell var digtet efter Ahnfelts Sangbogs udgivelse i 
1877.
 
7. I 1972 udsendte EFS en ny udgave af Sionstoner212, 
hvor man reducerede antallet af sange til 700 med 
et tillæg på fire sange af Rosenius, som efter redak-
tionens vurdering egnede sig bedre til læsning end til 
fællessang. Sionstoner indeholdt 15 sange af Rosenius, 
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81 af Lina Sandell og 13 sange af andre forfattere i 
Ahnfelts Sangbog.

8. I 1937 udgav Bibeltrogna Vänner213 sin Sångbok214 
med 690 sange – 109 salmer hentet fra 1819-års 
psalmbok og 581 åndelige sange hentet fra Ahnfelts, 
Nilssons, Engelkes og Sankeys sangbøger og Sions Nya 
Sånger.215 Sangbogen indeholdt 21 sange af Roseni-
us, 144 sange af Lina Sandell og 51 sange af andre 
forfattere i Ahnfelts Sangbog. Totalt var der 173 sange 
fra Ahnfelts Sangbog. De fleste af Lina Sandels sange 
stod i Ahnfelts Sangbog, men dertil kom en del san-
ge af Lina Sandell digtet efter udgivelsen af Ahnfelts 
Sangbog. 

9. I 1988 udgav Bibeltrogna Vänner216 Lova Herren 
med 800 salmer og åndelige sange. Dertil var der 
nogle sange til personlig læsning, Fadervor, den aro-
nitiske og apostoliske velsignelse samt nogle bord-
bønner. Lova Herren har 23 sange af Rosenius og 162 
af Lina Sandell. Adskillige af Lina Sandells sange er 
digtet efter udgivelsen af Ahnfelts Sangbog. Endelig 
har Lova Herren 43 sange fra Ahnfelts Sangbog, som 
ikke er forfattet af Rosenius eller Lina Sandell. Det 
betyder, at de allerfleste sange i Ahnfelts Sangbog også 
var medtaget i Lova Herren.

10. I 1947 udkom Sangboken Syng for Herren med 
tillegg med 860 sange udgivet af fire norske missions-
organisationer.217 Syng for Herren indeholdt 7 sange 
af Rosenius, 43 sange af Lina Sandell og 11 sange af 
andre forfattere i Ahnfelts Sangbog.

11. I 1964 udkom Sangboken Syng for Herren i revi-
deret udgave med 896 sange udgivet af otte norske 
missionsorganisationer.218 Syng for Herren indeholdt 
8 sange af Rosenius, 33 sange af Lina Sandell og 8 
sange af andre forfattere i Ahnfelts Sangbog.      

12. 1983 udkom Sangboken Syng for Herren i revideret 
udgave med 924 sange udgivet af ni norske missions-
organisationer.219 Syng for Herren indeholdt 7 sange 
af Rosenius, 39 sange af Lina Sandell og 4 sange af 
andre forfattere i Ahnfelts Sangbog.

Kristelig Lutheransk Trossamfund
fremtrådte i 1863 som en dansk frimenighed.220 Til 
gudstjenesterne sang man efter Kingos Salmebog.221 I 
de senere år har man til gudstjenester brugt et sang-
hæfte med 314 sange222 som tillæg til Kingos Salme-
bog. I hæftet står de tre sange af Rosenius, som findes 
DDS 2002 samt yderligere Guds barn jeg er! O salige 
ro og glæde og Med Gud og hans venskab, hans Ånd og 
hans ord. Af Lina Sandell var der følgende otte sange 
Jeg behøver dig, o Jesus, thi jeg har blot synd i mig, Bred 
dine nådesvinger, Ingen er så tryg i fare, Jesus for verden 
hengav sit liv, O Jesus, åbne du mit øje, Kun en dag, et 
øjeblik ad gangen!223, At begynde med dig, o, min Frelser-
mand kær,224 Bryd ud, min sjæl med glædeslyd: Mig Jesus 
hører til!225 Desuden Lina Sandells oversættelse226 O, 
om den ild på jord alt brændte, som du, o Jesus, tænde vil! 
Endelig indeholdt sanghæftet også Frydetonen går mod 
tronen, nr. 262 i DDS 2002. 

Den katolske kirke i Danmark
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I århundrederne efter reformationen var den katol-
ske kirke så at sige forsvundet fra Danmark. Der er 
ingen enkelt familie, som er kendt for at have bevaret 
medlemskab af den katolske kirke gennem århun-
drederne efter reformationen. Alligevel var der nogle 
få katolske danskere, der opholdt sig i landet, den 
mest kendte er Niels Stensen (1638-1686), berømt 
for epokegørende anatomiske og geologiske forsk-
ningsresultater. Fredericia fik bestemte friheder som 
garnisonsby, således at jøder, calvinister og katolik-
ker kunne udøve deres religion frit, men dog med 
visse indskrænkninger. Også i København dannedes 
små katolske menigheder omkring de katolske ge-
sandtskaber. Den religionsfrihed, der blev indført 
med grundloven 5. juni 1849, gav den katolske kirke 
mulighed for at vende tilbage til Danmark. Allerede 
i 1851 ”statsanerkendtes” den første katolske præst i 
København, det vil sige fik ret til at udføre kirkelige 
handlinger med borgerlig gyldighed.227 
I Den katolske kirkes Salme-og Bønnebog228 findes 
ingen salmer fra Ahnfelts Sangbog.

Den svenske udvandring og Ahnfelts Sangbog og Lina 
Sandells sange
I årene 1860-1940 forlod cirka 1,4 millioner men-
nesker Sverige for at finde sig et nyt land at leve 
i. De fleste af dem – omkring 1,2 millioner – ud-
vandrede til USA. Denne udvandrings højdepunkt 
skete i 1880’erne. Mange svenskere sluttede sig til 
Augustanasynoden, der var oprettet i 1860 og var en 
organisation af lutherske menigheder, hvor der blev 
talt svensk, norsk eller dansk. Dog skete der en deling 
i 1870, så Augustanasynoden blev helt svensk.229 

Augustanasynoden mindede teologisk meget om 
Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS), idet Au-
gustanasynodens første generation af præster for 
en stor dels vedkommende var blevet uddannet på 
EFS’s missionsinstitut Johannelund.230 Mange, som 
udvandrede, havde Ahnfelts Sangbog med sig enten 
som hefter eller den færdige sangbog og sange af Lina 
Sandell digtet efter udgivelsen af Ahnfelts Sangbog.231 
Til gudstjenester og kristelige møder i USA sang 
man ofte efter Ahnfelts Sangbog.232 Ret hurtigt blev 
sangene i Ahnfelts Sangbog oversat til amerikansk. 
Det gjaldt især Lina Sandells sange.233 Mange af de 
oversatte sange og især af Lina Sandells sange blev 
sunget i flere reformerte menigheder i USA. Flere af 
de ikke-lutherske frikirker i Danmark har haft kon-
takt med og fået inspiration fra søsterkirker i USA. 
Når der i det følgende undersøges Ahnfelts Sangbogs 
og Lina Sandels sanges udbredelse i de forskellige 
ikke-lutherske frikirkers sangbøger, kan det være van-
skeligt at afgøre, om den pågældende frikirke til sin 
sangbog har oversat sine sange fra Ahnfelts Sangbogs 
svenske eller norsk-danske tekst eller fra en engelsk 
oversættelse af Lina Sandells sange.

Baptistkirken i Danmark
er vokset ud af de Gudelige forsamlinger, og den 30. ok-
tober 1839 blev den første baptistmenighed i Skandi-
navien stiftet i København med 11 medlemmer under 
navnet ”Daabsmenigheden i Kjøbenhavn”.234 Med 
Grundloven af 1849 faldt enhver statskirkelig tvang 
bort, og hermed var Baptistsamfundet anerkendt som 
et religionssamfund.235 
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  I 1870 fik Baptistsamfundet sin første egentlige 
fælles salmebog: Troens Stemme. Salmesamling bearbe-
jdet af Julius Købner. Den kom i en revideret udgave 
i 1876, og en ny revideret, tredje udgave i 1895 med 
714 sange.236 Den havde fire vers af Rosenius’ sang 
På nåden i Guds hjerte og Lina Sandells sang Er det 
sandt, at Jesus er min broder.237 
  Troens Stemme blev i 1916 afløst af Salme- og Sang-
bog for De Danske Baptister, som kom i andet oplag 
i 1928.238 Den havde Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim 
af Rosenius; dernæst Har du mod at følge Jesus med 
George Frederick Root239 som forfatter, mens sangen 
som nr. 138 i Ahnfelts Sangbog har Lina Sandell som 
forfatter; de fire vers i de to sange, hvor der er angi-
vet hver sin forfatter, minder meget om hinanden.240 
I sangen med Lina Sandell som forfatter, er der et 
ekstra vers formet som en omvendelsesappel. Sangen 
Alt som jeg er/Just som jeg er har Charlotte Elliott som 
eneste forfatter, mens sangen som nr. 36 i Ahnfelts 
Sangbog er oversat af Betty Ehrenborg-Posse, hvilket 
tyder på, at Salme- og Sangbog ikke har teksten fra 
svensk, men direkte fra den engelske original. I den 
engelske original består versene af fire linjer, som i 
Ehrenborg-Posses oversættelse er blevet til fem linjer. 
At salmens vers i Salme- og Sangbog for De Danske 
Baptister har fire linjer som den engelske original, 
bestyrker formodningen om, at den danske salme er 
oversat direkte fra engelsk. Dernæst havde Salme- og 
Sangbog for De Danske Baptister følgende sange af 
Lina Sandell Kun een dag, eet øjeblik ad gangen; Har du 
mod at følge Jesus, hvad det end skal koste dig;241 Lev for 
Jesus! – Det er livet; Er det sandt, at Jesus er min Broder; 
Herre, saml du nu os alle Om dit dyrebare Ord;242 Gør 

det lidet, du kan, gør det villig og glad! Endelig havde 
man det sidste vers i Rosenius sang Med Gud og hans 
venskab som selvstændig sang O Jesus, bliv hos os, ja 
bliv hos enhver!
  Salme- og Sangbog blev i 1960 afløst af Salmebog for 
de danske Baptistmenigheder.243 Den havde følgende 
sange af Rosenius: Ængstede hjerte, op af din smerte; Jeg 
er fremmed, jeg er en pilgrim. Dernæst indeholdt den 
10 sange af Lina Sandell. Det var Sandells sange fra 
Salme- og Sangbog for De Danske Baptister med nogle 
nye. Endelig indeholdt salmebogen fire sange, der 
tillige står i Ahnfelts Sangbog, men Ahnfelts Sangbog er 
næppe kilden, idet den danske tekst er noget for-
skellig fra teksten i Ahnfelts Sangbog, men til gengæld 
bærer den danske tekst enkelte steder præg af at være 
oversat fra engelsk.
  I 1989 i 150-året for stiftelsen af den første Bap-
tistmenighed i Danmark udkom salmebogen244 i en 
revideret udgave med 704 sange, hvor ni af sangene 
var af Lina Sandell, mens tre af sangene også stod 
i Ahnfelts Sangbog, som imidlertid næppe har været 
kilden, idet den danske tekst er noget forskellig fra 
teksten i Ahnfelts Sangbog, men til gengæld bærer den 
danske tekst enkelte steder  præg af at være oversat 
fra engelsk.
.  
Baptisterne lagde stærkt vægt på at drive søndagss-
kolearbejde. På Amager begyndte man for eksempel 
i 1868 en søndagsskole i et privat hjem, længe førend 
der var dannet en baptistmenighed.245 I Baptistern-
es børne- og ungdomsarbejde har man haft en lang 
række forskellige salme- og sangbøger i brug gen-
nem årene; eksempelvis udsendte Baptisterne i 1966 
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børnesangbogen Syng med os,246 der havde følgende to 
sange af Lina Sandell Ingen er så tryg i fare og Jesus for 
verden hengav sit liv.
  Når de danske baptister havde adskillige sange af 
Lina Sandell og også andre sange fra Ahnfelts Sang-
bog med i deres sangbøger, kan det hænge sammen 
med, at de danske baptister havde tæt kontakt med 
deres svenske søsterbevægelse, hvor baptistlederen, 
den forhenværende præst i Svenska Kyrkan, Anders 
Wiberg (1816-1887) i sin studietid havde været med 
i kredsen omkring George Scott og også i 1840-1842 
havde været redaktør af MissionsTidning, hvor han 
blev efterfulgt af Rosenius. Wiberg bevarede sit vensk-
ab med Ahnfelt hele livet og satsede meget på, at især 
Lina Sandells sange blev flittigt brugt i den baptis-
tiske bevægelse.247 Samtidig havde de danske baptis-
ter også kontakt med deres amerikanske søsterkirke, 
som kan have bragt dem i kontakt med Lina Sandells 
sange i amerikansk udgave.

Metodistkirken i Danmark
begyndte med, at Christian Willerup (1815-1886), 
født i København, hvor han tog en handelsuddan-
nelse og ville være forretningsmand, rejste til Amerika 
for at supplere sin handelsuddannelse. I USA kom 
han i forbindelse med Metodistkirken, blev om-
vendt og lægprædikant i menigheden. I 1845 rejste 
han tilbage til Danmark. Under sit besøg holdt han 
møder i private hjem, hvor han prædikede og fortalte 
om metodismen. Ved disse møder mødte han Laura 
Marie Møller, som han giftede sig med. Efter bryl-
luppet i 1846 rejste ægteparret til USA, hvor han blev 
engageret i missionsvirksomhed blandt de indvandre-

de skandinaver. I 1856 blev Willerup sendt til Norge, 
hvor metodismen var i hurtig vækst og havde brug 
for en dygtig leder. I 1858 kom han til København, 
og den 8. august holdt han den første metodist-gud-
stjeneste på dansk grund. Willerup var en folkelig 
vækkelsesprædikant med betydelig gennemslagsk-
raft. Den 10. januar 1859 stiftede 15 mennesker den 
første metodistmenighed i Danmark.248 Metodistkirk-
en blev ved kgl. resolution af 22. september 1865 et 
af staten anerkendt trossamfund249 og udgav i 1923 
Sangbog,250 som havde følgende to sange af Rosenius 
Hvor jeg går i skove, bjerge, dale og Jeg er fremmed, jeg er 
en pilgrim. Af Lina Sandell var der otte sange og deru-
dover yderligere to sange fra Ahnfelts Sangbog.

Syvende Dags Adventistkirken i Danmark
blev stiftet af John G. Matteson (1835-1896).251 Han 
var født på Langeland, men udvandrede som 20-
årig til USA sammen med sin familie. I USA blev 
han omvendt i 1859, sluttede sig til baptisterne, blev 
døbt og efter uddannelse ordineret som prædikant i 
1862. Ved at læse adventistlitteratur blev han draget 
mod bevægelsen, sluttede sig til den og oprettede 
den første menighed af syvende dags adventister i 
Chicago. Den første dansk-norske adventistsangbog 
Bibelske Salmer og Lovsange blev redigeret og udgivet 
af Matteson i USA i 1868.252 Med støtte af gener-
alkonferencen rejste Matteson tilbage til Danmark 
og begyndte i 1877 sin missionsvirksomhed. 14 dage 
efter Mattesons ankomst til Danmark blev den første 
adventistsalmebog i Danmark udgivet med titlen 
Bibelske Salmer og Lovsange til Aandelig Opbyggelse.253 
Den var dateret den 20. juni 1877. Det var en sal-
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mebog med 71 salmer, der byggede på Mattesons 
udgivelse fra 1868.254 I de følgende år udvidedes 
sangbogen flere gange, hvor det i forordet til udvidel-
sen i 1881 omtales, at man blandt andet havde hentet 
tekster i Ahnfelts Sangbog, indtil man i 1896 udgav Bi-
belske Salmer og Lovsange. En Samling af religiøse Sange 
med firstemmige Melodier til Aandelig Opbyggelse, med 
840 salmer.255 Den kom i ny og omarbejdet udgave i 
1924 med 834 salmer og i nyt oplag 1940.256 Rose-
nius var repræsenteret med følgende to sange Jeg er 
fremmed, jeg er en pilgrim og Hvor jeg går i skove, bjerge, 
dale; Lina Sandell med seks sange og yderligere seks 
sange fra Ahnfelts Sangbog.
   I 1960 udkom en ny udgave med 508 sange under 
titlen Salmebog.257 Rosenius var repræsenteret med 
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim, Lina Sandell med fire 
sange og yderligere fem fra Ahnfelts Sangbog. I 2007 
kom Salmebogen258 i et nyt oplag, hvor Rosenius var 
repræsenteret med Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim, der 
var syv sange af Lina Sandell og yderligere tre sange 
fra Ahnfelts Sangbog.
  Syvende Dags Adventistkirken har altid lagt vægt 
på børne- og ungdomsarbejde, herunder at udgive 
ungdomssangbøger. Det skete i 1941 med Advent-
ungdommens Sangbog indeholdende 338 sange.259 
Den havde medtaget fem af Lina Sandels sange. 
Den blev genoptrykt flere gange fx i 1948260 og i 
1955.261 Adventistkirken har også investeret tid og 
ressourcer i at udarbejde melodibøger. Det skete fx 
i 1975.262 I 1989 udgav man med titlen Vi har et håb 
en ny sangbog med 151 sange og tilhørende melodier 
herunder becifringer til guitar-akkompagnement.263 
Den havde to sange af Lina Sandell Bred dine 

nådesvinger og I den stille aftenstund.

Det Danske Missionsforbund
blev stiftet den 3. juni 1888 i Ålborg ved en sam-
menslutning af forskellige vakte kredse,264 men havde 
allerede i 1885 udsendt den første sangbog under 
navnet Evangeli Basun. Den er siden blevet revideret 
i 1896, 1935, 1954 og i 1976.265 I 1954 ændredes 
navnet til Salmer og Sange, som i 1976 indeholdt 614 
salmer og sange samt 44 kor.266  Af de 614 sange var 
der af Rosenius Hvor jeg går i skove, bjerge, dale, der 
var 13 sange af Lina Sandell og yderligere to sange 
fra Ahnfelts Sangbog. 
I 1923 udsendte Det Danske Missionsforbund Sal-
mer og Sange med 191 sange til brug ved forskellige 
møder.267 Sange og Salmer havde følgende to sange af 
Rosenius O Jesus, bliv hos os,  ja bliv hos enhver! som 
er sidste vers i sangen Med Gud og hans venskab, hans 
Ånd og hans ord og Jeg er fremmed,  jeg er en pilgrim, 
mens Sange og Salmer havde fire sange af Lina San-
dell. Dernæst Evangelietoner268 med 150 sange med 
fire sange af Lina Sandell, desuden Børnenes Lovsan-
ge269 med 202 sange med Lina Sandells sang Ingen 
er så tryg i fare og endelig Salmer og sange, udvalgt fra 
”Evangeli Basun”270 med 82 sange, hvor en af dem var 
Lina Sandells sang Ingen er så tryg i fare.
  Når Lina Sandell var forholdsvis stærkt repræsente-
ret i sangbøgerne hos Det Danske Missionsforbund, 
kan det skyldes, at den danske bevægelse havde tætte 
forbindelser til sin svenske søsterbevægelse Svenska 
Missionsförbundet, hvis stifter og mangeårige leder 
Paul Petter Waldenström (1838-1917) havde været 
Rosenius’ medarbejder og efterfulgt ham som reda-
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ktør af Pietisten. Selv om Waldenström brød med den 
rosenianske bevægelse i Evangeliska Fosterlands-Stif-
telsen, ønskede han fortsat at fremme brugen af 
Lina Sandells sange i Svenska Missionsförbundet,271 
jævnfør Svenska Missionsförbundets Sångbok.272 

Frelsens Hær
begyndte sit arbejde i Danmark i 1887.273 I 1935 
udsendte Frelsens Hær Felttogssange,274 der havde 55 
sange plus kor. Sanghæftet havde følgende to sange 
af Lina Sandell: En stille stund hos Jesus, den jævner 
livets sti275 og Herre, samle nu os alle om dit dyrebare ord. 
I 1969 udkom Frelsens Hærs Sangbog276 i en revideret 
udgave i forhold til tidligere udgaver. Den indeholdt 
608 sange, hvor den ene var Jeg er fremmed, jeg er en 
pilgrim af Rosenius og syv sange af Lina Sandell.

Pinsebevægelsen i Danmark
Thomas Ball Barratt (1862-1940) bragte fra Norge 
pinsebudskabet til København ved sine besøg i årene 
1907-1909.277 Bevægelsens bærende sangbog har 
siden ægteparret Anna Larssen og Sigurd Bjørners 
brud med bevægelsen været Evangelietoner,278 der i 
1986 udkom i 7. oplag med 495 sange, hvoraf to var 
af Rosenius Hvor jeg går i skove, bjerge, dale og Jeg er 
fremmed, jeg er en pilgrim, syv af sangene var af Lina 
Sandell, og yderligere to sange var fra Ahnfelts Sang-
bog. 

Den Apostolske Kirke
kom i 1923 til Danmark.279 Da ægteparret Anna 
Larssen og Sigurd Bjørner var aktive i Pinsebev-
ægelsen, skabte de sangbogen Evangeliesangbogen. Da 

de brød med Pinsebevægelsen og gik over til Den 
Apostolske Kirke, tog de udgiverrettighederne til 
Evangeliesangbogen280 med sig, og den sangbog blev 
Den Apostolske Kirkes sang- og salmebog, der siden 
er kommet i en række forskellige udgaver sidst i 1998 
med 580 sange, hvoraf fem var af Lina Sandell og 
yderligere en sang fra Ahnfelts Sangbog.
 
Kristent Fællesskab
Kristent Fællesskab er vokset ud af en bedekreds, 
hvor nogle mennesker i 1947 begyndte at mødes re-
gelmæssigt for at bede for to af deres venner, der var 
sygeplejersker, og som var rejst til missionsmarken.281 
Kredsen voksede hurtigt, og med væksten udvidedes 
formålet. Vennefællesskabet blev til en missionskreds, 
hvis sigte var at vække til forbøn for Guds riges vækst 
hjemme og ude, at virke for de kristnes enhed og at 
yde vejledning til bibelstudium. Kredsens leder, cand.
jur. Poul Madsen (1916-2009) begyndte at holde 
bibeltimer med stigende tilslutning, og kredsen blev 
kendt under navnet Hvide Marker ud fra Jesu ord i 
Johannesevangeliet kapitel 4 vers 35. I 1955 ændre-
de man navn til Kristent Fællesskab, men betonede til 
stadighed, at man ikke ønskede at fremtræde som en 
ny frikirkelig organisation. men som et fællesskab om 
Kristus alene, åbent for enhver, som ønskede at være 
med.282 

Kristent Fællesskab var i sit virke stærkt orienteret 
mod den engelsk reformerte kristendom, og da Poul 
Madsen udgav bevægelsens sangbog,283 var den så 
domineret af hans egne sange og oversættelser af 
engelske sange, at der hverken blev plads til Rosenius 
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eller Lina Sandell og knapt nok til Kingo, Brorson 
og Grundtvig. Et sangudvalg i Kristent Fællesskab 
udsendte i 1997 Evangelisk Sang,284 hvor ikke alene 
engelske vækkelsessange var repræsenteret, men også 
mange salmer af Kingo, Brorson og Grundtvig, og 
også 12 sange af Lina Sandell som Bryd ud, min sjæl, 
med glædeslyd: Mig Jesus hører; Jeg kan ikke tælle dem 
alle; Jesus for verden hengav sit liv; Lev for Jesus! – Det er 
livet; Ingen er så tryg i fare. Derudover indeholdt Evan-
gelisk Sang yderligere tre sange af andre forfattere fra 
Ahnfelts Sangbog.
 
Evangeliske sangbøger
som er udsendt af en række enkeltpersoner. Det 
gælder B. Nielsens Salmer og Sange285 med 200 sange, 
herunder Rosenius Med Gud og hans venskab, hans 
Ånd og hans ord og Lina Sandell Jeg er ej mer min egen, 
jeg hører Jesus til; O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må 
se, hvor rig jer er og Ingen er så tryg i fare. Det gælder 
Kirkeklokkens Sange286 med Kun en dag, et øjeblik ad 
gangen! af Lina Sandell, og J. Jensen-Maar,287 som 
udsendte Fredstoner med 300 sange. En af sangene 
var Rosenius’ Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim, dernæst 
14 sange af Lina Sandell og yderligere tre sange fra 
Ahnfelts Sangbog. 

Spiritistisk Missions Sangbog
udkom i 1950 med 173 udvalgte åndelige sange til 
brug i spiritistiske forsamlinger.288 En af sangene var 
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim.

Konklusion

Fra Ahnfelt i 1849 prædikede første gang i Hels-
ingør og sang de sange, han netop var begyndt at 
samle til sin sangbog, har Ahnfelts Sangbog været 
den dominerende sangbog ved fællessangen i både 
LM og ELM indtil 1960›erne. Da de to foreninger i 
1960›erne udsendte hver sin nye og stærkt forøgede 
foreningssangbog, indeholdt de nye sangbøger mange 
sange af Rosenius og Lina Sandell og andre forfattere 
fra Ahnfelts Sangbog. Det gjaldt i udpræget grad ELM. 
Da de to foreninger en menneskealder senere ud-
sendte hver sin reviderede sangbog, var sangbøgerne 
fortsat markant præget af arven fra Ahnfelts Sangbog. 
Samtidig havde begge foreninger fået øget syn for 
både Luthers og Kingo, Brorson og Grundtvigs salm-
er. Dog havde ELM størst syn for Luther, mens LM 
havde størst syn for Kingo, Brorson og Grundtvig. 
  Gennem salmebogen for de dansktalende 
menigheder i Slesvig og den sønderjyske salmebog fik 
Rosenius indgang i Den Danske Salmebog, hvor han i 
dag er repræsenteret med tre salmer. Lina Sandell er 
i salmebogen repræsenteret af Ingen er så tryg i fare, 
mens Venantius Fortunatus’ Frydetonen går mod troen 
fra omkring 600 og publiceret i hefte otte i Ahnfelts 
Sangbog 1864 også står i Den Danske Salmebog.
  Da IM blev stiftet i 1853 sang man en sang af 
Rosenius, og lige siden har man i IM sunget sange 
fra Ahnfelts Sangbog. Det samme er tilfældet med ydre 
missionsselskaber og folkekirkelige organisationer. I 
alle udgaver af De Unges Sangbog har Ahnfelts Sangbog 
været repræsenteret. I alle sangbøger brugt i IM’s 
børnearbejde og senere ungdomsarbejde finder man 
sange fra Ahnfelts Sangbog. I de forskellige sangbøger, 
der bruges af KFUM- og KFUK-spejderne i Dan-
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mark og af Landsforbundet Frivilligt Drenge- og 
Pige-forbund, vil man normalt finde Lina Sandells 
sang Ingen er så tryg i fare. I Grunnets Psalmebog for 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke var der i førsteud-
gaven fra 1856 en enkelt sang fra Ahnfelts Sangbog og 
i tredjeudgaven fra 1863 var der tre sange. Kristeligt 
Lutheransk Trossamfund har til Kingos Salmebog udar-
bejdet et tillæg med adskillige sange af Rosenius og 
Lina Sandell.
  I hovedsangbøgerne i de større ikke-lutherske fri-
kirker i Danmark er Ahnfelts Sangbog i flere tilfælde 
repræsenteret med adskillige sange af Lina Sandell 
og en eller to sange af Rosenius. Har den pågældende 
frikirke udgivet en ungdomssangbog eller et mindre 
sanghefte, vil man normalt altid finde Lina Sandells 
Ingen er så tryg i fare, og i flere tilfælde også en eller to 
sange fra Ahnfelts Sangbog. Dog er der en undtagelse. 
I Den katolske Kirkes salmebog findes ikke spor af 
Ahnfelts Sangbog. 
  Da IM, LM, ELM og KFS i 2013 udsendte deres 
fælles sangbog Sange og Salmer, var Ahnfelts Sangbog 
og især Lina Sandell så stærkt repræsenteret, at det 
kun overgås af en skandinavisk sangbog, som bruges i 
dag, og det er Lova Herren udgivet af den meget ros-
enianske organisation Evangelisk Luthersk Mission 
− Bibeltrogna Vänner. 
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50. oplag, 12. hefte i 6. oplag. Alle 12 hefter på Ut-
gifwarens förlag, Stockholm. Fra førsteudgivelsen af 
den samlede Ahnfelts Sangbog i 1877 med 12. hefte i 
1 oplag og til udgivelsen i 1880 var sangbogen allere-
de udkommet i 6 oplag. Allerede i 1878 udkom
Andeliga Sånger utgifna af Oscar Ahnfelt, så de var: 
Arrangerade för twå, tre eller fyra röster med fullstän-
dig text. Det vil sige, at året efter den første samlede 
sangbog var udgivet i 1877, udkom Ahnfelts Sangbog 
tillige i en udgave med adskilt øverste og nederste 
halvdel, hvor melodiangivelser stod fortløbende i 
øverste halvdel og sangene fortløbende i nederste 
halvdel. Her havde Ahnfelt samlet i en bog alle tidli-
gere udgivne sanghefter og melodihefter. Om anven-
delsen af navnet Ahnfelts Sangbog: Kirchhoff 1979, 
33.
42  De 14 var originale sange af Rosenius, mens 
de sidste 11 dels var oversættelser og dels bearbej-
delser, heraf var den ene bearbejdelse af Agerbek 
Uforsagt, vær på vagt. Her er bearbejdelsen så gen-
nemgribende, at der er tale om en ny salme. I artiklen 
anføres Rosenius som forfatter også til oversættelser 
og bearbejdelser.
43  De 91 var originale sange af Lina Sandell, 
mens de sidste 15 dels var oversættelser og dels be-
arbejdelser, herunder bl.a. af Brorson og Grundtvig. 
Men bearbejdelsen af især Grundtvig er så gennem-
gribende, at der reelt er tale om en ny salme. I artik-
len anføres Lina Sandell som forfatter også til over-
sættelser og bearbejdelser.
44  De tre første salmer af Brorson er oversat 
til svensk af Johan Michael Lindblad (1817-1893), 
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provst i Öved, Växjö Stift, som sluttede sig til nyevan-
gelismen.
45  Oversat og bearbejdet af Clara Ahnfelt 
(1819-1898), gift med Oscar Ahnfelt. I Ahnfelts Sang-
bog har salmen 10 vers.
46  Den svenske oversætter ukendt.
47  Denne salme af Brorson har Lina Sandell 
udarbejdet to forskellige oversættelser af, der står 
som henholdsvis nr. 55a og 55b i Ahnfelts Sangbog. 
De to salmer regnes formelt kun som en salme, da 
der er tale om samme original. Derfor bliver de to 
alternative oversættelser i den samlede optælling af 
Sandells oversættelser også kun talt som en oversæt-
telse.
48  Brorson havde oversat og bearbejdet Chri-
stian A. Bernsteins (1672-1699) salme Ihr Kinder des 
Höchsten! wie stehts um die Liebe? Lina Sandell over-
satte Brorsons tekst til svensk.
49  Koch 1956, 77 (Svane-Sang). Oversat af 
Lina Sandell.
50  Ibid. 105 (Svane-Sang). Oversætter ukendt.
51  Koch 1953, 287. Oversætter ukendt.
52  Ahnfelts Sangbog nr. 20 O Jesu, din dufwa 
hon har ingen ro er digtet af Peter Lorents Sellergren 
(1768-1843) komminister i Hälleberga, Småland. 
Sellergren var en ejendommelig og meget veltalende 
pietistisk vækkelsesprædikant, som digtede adskillige 
vækkelsessange. O Jesu, din dufwa blev digtet kort før, 
den blev publiceret i Pietisten 1842, nr. 10.
53  Koch 1953, 422-424. Lina Sandell havde 
oversat og bearbejdet Niels Brorsons salme, der igen 
bygger på Jesus, Jesus, nichts als Jesus af Ludämilie Eli-
sabeth (1640-1672), grevinde af Schwarzburg-Rudol-

stadt, trykt 1673.
54  Oversat og bearbejdet af Lina Sandell. Melo-
dien til Sandells oversættelse præsenteres i melodibo-
gen til Ahnfelts Sangbog som ukendt, men melodien er 
Henrik Rungs klassiske melodi fra 1847 til Grundt-
vigs salme Tag det sorte kors fra graven. 
55  Oversat og bearbejdet af Lina Sandell.
56  Sognepræst Hans Agerbæk (1798-1869) var 
præstesøn. Han havde allerede i sin ungdom lagt 
afstand til rationalismen og var i sin studietid i nær 
forbindelse med Grundtvig. Han blev tidligt præ-
get af bibelbrug og fortrolighed med Bibelen, som 
medførte, at han fik et positivt forhold til de frem-
voksende gudelige forsamlinger. Mens Agerbæk var 
sognepræst i Øster Hæsinge på Fyn, skrev han i 1848 
salmen Uforsagt, vær på vagt! Jesus haver det alt fuld-
bragt. Salmen er skrevet som en fødselsdagsgave til 
hans hustru Marie. Ifølge hans egne oplysninger i et 
brev skrev han salmen til sin hustru, fordi hun elske-
de melodien, men savnede ord til den. Agerbæk ville 
med denne salme både trøste og styrke sin hustru, 
som i høj grad var lidende på legemet og anfægtet på 
sjælen. Allerede i oktober 1850 var Agerbæks salme 
blevet sunget i Roskilde Præstekonvent, og i 1852 
var den i brug, dels i Udvalgte Psalmer til christelig 
Skolebrug, udgivet af N. Outzen, dels i P. Rørdams 
1852-tillæg til sine egne Mern-Festsalmer. Rosenius 
oversatte og publicerede sangen i Pietisten 1854 nr. 
12 med otte vers, dels de seks fra Agerbeks salme og 
to nye digtet af Rosenius. Salmen – på dansk: Vov 
kun dig dristelig, tro, hvad Jesus har gjort for dig! − kom 
som nr. 42 med i 4. hefte i Ahnfelts Sangbog, der blev 
trykt i 1855. Da havde Rosenius forøget sangen med 
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yderligere to vers, så den var på 10 vers.
57  Fröjd i höjden kom med ti vers i 1745 med i 
Sions Sånger, Bägge Samlingarne som nr. 97, der var 
den første salme under afsnittet Om Jesu Upståndel-
se. Johan Kahl (1721-1746), der var sekretær ved 
Den Kungl. Kammarrevisionen i Stockholm, og som 
tilhørte de herrnhutiske kredse i byen, var ansvarlig 
for, at salmen kom med i Sions Sånger. Fortunatus’ 
salme Pange lingua gloriosi proelium [på svensk: Upp, 
min tunga, att lovsjunga] blev første gang publiceret i 
Sverige i Andeliga Psalmer och Wijsor 1614, hvor den er 
en længere passionssalme, som ikke alene behandler 
Jesu sejrrige opstandelse, men også hans  selvudgi-
vende livs og lidelses historie (Lövgren 1964, 199, 
335). Ahnfelt har bearbejdet og forkortet salmen fra 
Sions Sånger til seks vers, inden han tog den med som 
nr. 109 i sit sanghefte nr. 8, som han udgav i 1864. 
Salmen blev så oversat til norsk af Chr. Dick i 1867. 
Derfra kom den med i DSS 1953 og nænsomt ændret 
til DDS 2002. Mens salmen i Den Danske Salme-
bog er præget af Ahnfelts bearbejdelse af salmen fra 
Sions Sångers opstandelsessalmer, bærer salmen i de 
svenske salmebøger, fx Den Svenska Psalmboken, av 
konungen gillad och stadfäst år 1937, og Den Svenska 
Psalmboken antagen av kyrkomötet år 1986, med de 
indledende linjer Upp, min tunga, att lovsjunga hjälten 
som på korsets stam för oss blödde, led och dödde som ett 
skuldlöst offerlamm, i højere grad præg af også at være 
en salme om Jesu lidelse og død. Sangens historie 
er yderst sparsomt fremstillet i både DDS 2002 og 
Sange og Salmer 2013.
58  Wexels digtede salmen i 1841 og skrev den 
første gang i sin søsters poesialbum. Salmen var sik-

kert ment som en trøst til søsteren, der var enke efter 
en præst. Den blev i 1845 trykt i Religiøse Digte. Den 
blev optaget i M.B. Landstads Kirkesalmebok med 
8 vers. Både i Norsk Salmebog 2013 og DDS 2002 
har salmen 7 vers. Rosenius oversatte de oprindelige 
8 norske vers til svensk, digtede yderligere 4 vers og 
publicerede alle 12 vers i Pietisten 1848 nr. 12. Alle 
12 vers kom med som nr. 11 i første hefte i Ahnfelts 
Sangbog trykt i 1850.
59  Christian Friedrich Richters (1676-1711) 
tyske tekst Es glänzet der Christen inwendiges Leben, 
som bl.a. Brorson oversatte til dansk, blev af Carl 
Gustav Österling (d. 1732) oversat og udgivet i 1727 
i et udvidet oplag til Evangeliska läro- och bönepsalmer 
eller andeliga sånger, öfver alla sön-, fäst- och helgedags 
evangelier, som hela året genom äro brukelige. Derfra tog 
Ahnfelt sangen som nr. 29 med i sit tredje hefte, som 
han udgav i 1853.
60  I betragtning af hvor flittigt Rosenius citerede 
Luther i sine opbyggelige artikler, er det overrasken-
de, at han ikke i højere grad inddrog Luthers salmer i 
Pietisten; jf. Flemming Kofod-Svendsen 2017b.
61  Andliga Sånger, dels komponerede, dels sam-
lade och utgivna av Oscar Ahnfelt. Arrangerade och 
harmoniserade för Sopran, Alt, Tenor och Bas av Albert 
Lindström, organist, fjärde upplagan, 1919, Evangeli-
ska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, Stockholm.
62  Ahnfelt 1884, 5; Svaabeck 1922, 13, 63-65; 
Larsen 1943, 38; Lövgren 1966, 36; Kaas 2013, 126.
63  Det første hefte med 12 sange udgav Ahn-
felt kort før jul i 1850 (Moberg 1874, 175; Lövgren 
1966, 140). De fleste af sangene i det  første hefte var 
hentet fra Pietisten og ofte digtet af Rosenius.
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64  Kaas: 2013, 136. Vinthers lejlighed lå ikke 
så langt fra Christians Kirke. I forbindelse med en 
renovering af området blev Brogade sløjfet i 1938.
65  Som udgangspunkt bringer jeg sangen i 
nutidig retskrivning, undtagen i de tilfælde hvor der 
er en særlig pointe i den originale retskrivning. Hvis 
jeg bragte sangene i deres undertiden meget forskel-
ligartede oversættelse af sangens første linje, ville det 
kunne være vanskeligt for læseren at gennemskue, 
hvorvidt der er tale om samme sang, når læseren 
ikke har adgang til sangens fulde tekst. Sangen Jeg 
ved et land af idel lys er digtet af Rosenius i 1846 med 
udgangspunkt i en sang af den engelske frikirkepræst 
Isaac Watts (1674-1748). Rosenius publicerede san-
gen i Pietisten 1846, nr. 12. Denne sang er ofte bragt 
med følgende begyndelse Af idel lys jeg ved et land.
66  Nr. 570 i DDS 2002.
67  Vinther 1895, 124.
68  Westin 1931, 50; Lövgren 1966, 140.
69  Jørgensen 1984.
70  Knudsen 1992, 6-7.
71  Sangen kom med som nr. 65 i 6. hefte, som 
Ahnfelt udgav i 1861.
72  På dette tidspunkt havde Ahnfelt udgivet de 
første fire af sine sanghefter med i alt 45 sange.
73  Wolffsen 1916 og 1950.
74  Svaabeck 1922, 9-14; Roswall 1985, 69-77; 
Missionsvennen nr. 6, 20. marts 1968, 68. årgang, 102.
75  Svaabeck 1922, 30; jf. Pedersen 2018, 35-38.
76  Svaabeck 1922, 33.
77  Det var nr. 14 i 2. hefte i Ahnfelts Sangbog 
udgivet i 1851.
78  Wolffsen 1916, 32-33.

79  Anonym forfatter 1942, 30-32; Pedersen 
2018, 35-44.
80  Sangbogen kom i 1. oplag i 1903 og i 2. op-
lag i 1906. Kort før sin død i 1924 gav Ancher Wolff-
sen udgiverrettighederne til sangbogen til ELM i Kø-
benhavn, som i 1924 genudgav sangbogen, der blev 
kaldt Wolffsens Sangbog, i et udvidet 3. oplag med 168 
sange, B. Nielsens Bogtrykkeri, København. I denne 
udvidede udgave er der udover Wolffsens søndagssko-
lesange og andre børne- og ungdomssange tillige en 
række klassiske salmer af Luther, Kingo og Brorson, 
opbyggelsessange af  Rosenius og især af Lina Sandell 
og tillige herrnhutiske sange af Rutstrøm samt ende-
lig vækkelsessange fra Anders Nilssons, Engelkes og 
Sankeys sangbøger. Om de tre sidste sangbøger se de 
senere noter 116-118. Jeg vil gerne takke cand.agro. 
Thorkil Ambrosen (f. 1947) for oplysningerne om 
Wolffsens Sangbog. Ambrosen har skrevet artiklen 
”Fire generationer Wolffsen i perioden 1835-1968 – 
deres kunstneriske og religiøse eftermæle”. Artiklen 
er antaget til publicering, forventeligt i 2020, hos 
Bornholms Historiske Samfund i Bornholmske Sam-
linger.
81  Thorngreen 1968, 100; Kaas 2013, 118. 
82  Lövgren 1966, 140.
83  Blauenfeldt 1912, 11. Sangen betegnes i en 
fodnote som: En af Ahnfelts Sange, som står i Hjem-
landstoner nr. 561. 
84  Olesen 1996, 205-206.
85  Høyer, Ludvig 1855, Aandelige Sange. Frit 
efter det Svenske, A.F. Høsts Universitetsboghan-
del, København. Det har ikke været muligt at finde 
kilder, der har kunnet sandsynliggøre, at Høyer har 
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hørt Ahnfelt under dennes mødeturne på Bornholm i 
1856, eller at Høyer har mødt fabrikant Wolffsen, der 
arrangerede Ahnfelts møderejse.
86  Sangen var publiceret i Pietisten 1844, nr. 
9, forfattet af Johan Lindblad og indledningssang til 
Ahnfelts Sangbog. 
87  I sangen glæder Agatha Rosenius sig over at 
have Guds Ord med sig også i de mange opgaver i 
hjemmet. Sangen blev med 4 vers publiceret i Pieti-
sten 1847, nr. 11 og kom som nr. 4 med i Ahnfelts 
første hefte i 1850. 
88  Sankey præsenteres senere.
89  I det nummer af Pietisten, hvor Rosenius 
publicerede Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim, havde han 
samtidig en artikel med temaet Om Påskalammets 
ätande, som han indledte med ordene: ”Påskalammet 
skulle ätas. Nya Testamentet talar mycket om både 
det andeliga och det Sacramenterliga ätandet af Chri-
stus”.
90  Neiiendam 1980.
91  Kjærgaard 2003, I, 320-321; Kofod-Svend-
sen 2017a, 30-31. Om den evangelisk-lutherske Fri-
kirke: Michael 1954; Michael 1955; Neiiendam 1958, 
287-294; Lyrstrand 2005.
92  Psalmebog til Brug for den evangelisk-lutherske 
Fri-Menighed 1856, samlede af N.P. Grunnet, evgl. 
luth. Pastor. Trykt i Herahl & Comp.s Bogtrykkeri, 
Kjøbenhavn.
93  Psalmebog for den evangelisk lutherske Fri-Kir-
ke i Danmark 1858, udgivet af N.P. Grunnet, evang. 
luth. Pastor, anden forøgede Udgave, trykt i S. Oet-
tingers Officin, Østerg. 72, Kjøbenhavn.  
94  Psalmebog for den evangelisk lutherske Fri-Kir-

ke i Danmark 1863, udgivet af N.P. Grunnet, tredie 
forøgede Udgave, trykt i S. Oettingers Officin, Go-
thersg. 41, Kjøbenhavn.
95  Sangen var skrevet af Charlotte Elliot (1789-
1871) i 1834 med åbningsverset:
Just as I am, without a plea
but that Thy blood was shed for me,
and that Thou bidd’st me come to Thee,
o Lamb of God, I come.
Sangen blev første gang offentliggjort i 1836 i Inva-
lid’s Hymn Book. Elliot tilhørte Low Church inden 
for The Anglican Church, men var ramt af sygdom, 
så hun ikke havde mange kræfter til et missionerende 
arbejde. Det bragte hende nogle gange til fortvivlelse, 
og i sin nød skrev hun denne sang. Sangen er over-
sat til svensk af Catharina Elisabeth (Betty) Ehren-
borg-Posse og publiceret i Pietisten1853 nr. 12 med 
syv vers. Alle syv vers kom med som nr. 36 i 4. hefte i 
Ahnfelts Sangbog, trykt 1855.
96  Lindhardt 1981.
97  Trykt paa Udgiverens Forlag af S.J. Berg, 
Kjøbenhavn.
98  Trykt paa Udgiverens Forlag hos H.G. Brill, 
Kjøbenhavn.
99  Hun var datter af Oscar Ahnfelts storebror 
provst Paul Gabriel Ahnfelt (1803-1863; jf. Ahnfelt 
1963) og gift med sognepræst Nils Andersson Lau-
rin, Hjärsås, øst for Hässleholm i Skåne.
100  Aandelige Sange, samlede, bearbeidede og 
udgivne af Oscar Ahnfelt. 1. hefte. Oversættelse fra 
det Svenske ved A.L.  Paa Udgiverens Forlag, Skien, 
1858. [Denne sangbog bestod af syv hefter med 100 
sange. De fire første hefter med i alt 45 sange var alle 
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oversat af A.L. og udgivet i første oplag i 1858. De 
følgende hefter var oversat af Chr. Dick og alle trykt i 
1865, hvor 5. hefte var 14. oplag, 6. hefte var 9. oplag 
og 7.syvende hefte var 4. oplag].
101  Aandelige Sange, dels samlede, dels bear-
beidede samt udgivne af Oscar Ahnfelt. Første hefte. 
Oversættelse fra det Svenske ved A.L. Femte Oplag. 
Gennemseet og rettet af Chr. Dick, Paa Udgiverens 
Forlag, Christiania. Det samme skrives om hefterne 
2-4. Hefterne 5-11 er alle oversat af Chr. Dick og ud-
givet i 1876. Det 11. hefte i 2. oplag, mens fx 8. hefte 
er i 4. oplag. Alene det 12. hefte er udgivet i 1877 og 
trykt i første oplag. Lövgren 1966, 48-49.
102  Mørke og Lys 1883, 53. Mørke og Lys blev fra 
1881 udgivet af Chr. Bau (1856-1897) Christiansfeld 
og H.A. Jensen (1847-1896) København, men blev 
fra 1898 ELM’s officielle organ. H.A. Jensen var født 
i Norge, men udvandrede til København, hvor han 
oprettede en kristen boghandel med salg af bibler, 
salme- og sangbøger samt kristen litteratur.
103  Om LM: Svaabeck 1922; Larsen 1943, 
Thorngreen 1968; Roswall 1985; Kaas 2013; Toft 
2018; Pedersen 2018; Neiiendam 1958, 318-332.
104  Jan Chrillesen (1843-1933), der i 1865 havde 
hørt Ahnfelt tale på Amager og været med i LM fra 
begyndelsen, udtalte i: Missionsvennen 1933, 17, at i 
starten sang man Ahnfelts Andeliga Sånger på svensk, 
indtil de blev oversat; Peter Toft: «Tanker fra en sang-
bogsrevision», Budskabet 1993, 56.
105  Geistliche Lieder von Oskar Ahnfelt nebst einer 
Auswahl vorzüglicher geistlicher Lieder von verschiede-
nen Verfassern. Dritte durchgesehene und vermehrte 
Auflage, Verlag von Theodor Kordt, Flensburg, 1910. 

Oversættelsen fra Ahnfelts Sangbog til tysk var foreta-
get af Christian Bau. Dog var ikke alle 200 sange fra 
Ahnfelts Sangbog med i den tyske udgave, idet Bau 
havde medtaget sange af Luther, af sine egne sange 
samt sange af enkelte andre forfattere, ligesom han 
havde valgt en tysk udgave af de sange, der i Ahn-
felts Sangbog var oversat fra tysk til svensk. Den tyske 
udgave havde 190 sange. Bau havde den 30. juli 1881 
sammen med nogle andre stiftet Lutherischer Mis-
sionsverein zur Förderung des Reiches Gottes, ligesom 
han begyndte udgivelsen af foreningens opbyggelige 
blad Hirtenstimme. Det var en følge af, at Sønderjyl-
land efter 1864 var blevet en del af Tyskland, at der 
blev dannet en tysk udgave af LM. Førsteudgaven af 
Geistliche Lieder er ikke bevaret, så det vides ikke præ-
cis, hvornår den er udkommet. Men ud fra bevarede 
numre af Hirtenstimme og forordet til tredje udgave af 
Geistliche Lieder er førsteudgaven sikkert udkommet i 
slutningen af 1880’erne.
106  På Delegeretmødet (LM›s øverste beslutten-
de myndighed) nedsatte man i september 1908 et 
sangbogsudvalg, hvis kommissorium var at udvælge 
sange til et sangbogstillæg til Ahnfelts Sangbog. Det 
resulterede i 1910-tillægget, som rummede numrene 
201-322; jf. Kaas 2013, 157-175; Toft, Budskabet, 
1993, 57. Jeg vil gerne takke fhv. generalsekretær i 
LM, cand.theol. Leif Rasmussen (f. 1938), som har 
skaffet mig alle relevante arkivalier til fremstillingen 
af LM’s forskellige sangbogsudgivelser. LM’s samlede 
arkiv findes på foreningens sekretariat i Hillerød.
107  I delegeretmødeprotokollen fra sept. 1923 
fremgår det, at der blev nedsat et sangbogsudvalg, 
hvis opgave var at udarbejde et nyt og større tillæg 
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til Ahnfelts Sangbog. Dette sangbogstillæg er blevet 
behandlet på flere delegeretmøder, hvor det bl.a. er 
blevet understreget, at sange fra det gamle tillæg kun-
ne blive en del af det nye tillæg.
108  Chr. Møller digtede adskillige sange, men 
udgav også Aandelige Børnesange for Søndagsskolen og 
Hjemmet, Udgiverens Forlag, Rønne 1876. Det var en 
søndagsskolesangbog med 100 sange. Der er en be-
grundet formodning om, at fabrikanten, søndagssko-
lelæreren og forfatteren af søndagsskolesange Chri-
stian Leegaard Wolffsen har assisteret Møller med at 
redigere søndagsskolesangbogen (Thorngren 1968, 
90; Pedersen 2018, 40-42). Adskillige af sangene i 
Møllers søndagsskolesangbog er forfattet af Wolffsen. 
Sangbogen udkom i oplag efter oplag med snart over 
200 sange og blev brugt i ELM’s søndagsskolearbejde 
frem til 1966 (Kaas 2013, 165). Da LM erstattede 
den med en ny søndagsskolesangbog, udgav ELM fra 
1949 Møllers søndagsskolesangbog.
109  I 1939-udgaven skiftede man til latinske 
bogstaver og lod samtidig i højere grad sangbogen 
fremtræde som en helhed uden at være opdelt i Ahn-
felts Sangbogs 200 sange plus et tillæg. Titelbladet lød 
nu: ”Aandelige Sange og Salmer. Udgivet af Luthersk 
Missionsforening”. Og efter en reference til Kol. 3,16 
anføres det: ”Sangene nr. 1-200 er oprindelig samlet, 
bearbejdet og udgivet af Oscar Ahnfelt”.
110  Åndelige Sange og Salmer 1968, udgivet af 
Luthersk Missionsforening, Dansk Luthersk Forlag, 
Hillerød.
111  Om Ahnfelts Sangbogs betydning i LM: Lar-
sen 1943, 104-106; Thorngreen 1968, 98-103; Kaas 
2013, 99-180.

112  Åndelige Sange og Salmer 1993, udgivet af 
Luthersk Missionsforening, Dansk Luthersk Forlag, 
Hillerød.
113  Om ELM: Kofoed 1941, Anonym forfatter 
1942; Storgaard-Andersen 1992; Jensen 2017.
114  Storgaard-Andersen 1992, 271-272.
115  Evangelisk Luthersk Sangbog 1965, Evangelisk 
Luthersk Missionsforenings Forlag, København. Om 
Ahnfelts Sangbogs betydning i ELM: Storgaard-An-
dersen 1992, 270-274.
116  Anders Nilsson (1849-1912) voksede op i 
Skåne i et fattigt hjem, hvor faderen havde et lille 
landbrug og var landarbejder. Bibelen blev ikke læst i 
hjemmet. Anders Nilsson fik en ringe skolegang. Ved 
konfirmationsalderen blev han sat i skrædderlære. 
Han mistrivedes og udvandrede som 18-årig til USA. 
Her fik han arbejde på en fabrik, blev omvendt og 
begyndte senere at studere ved et nyoprettet præstes-
eminarium Augustana College. Studierne blev imidler-
tid hurtigt afbrudt. I 1876 vendte han tilbage til Sve-
rige og påbegyndte en lægmandsvirksomhed. I 1879 
blev han af Västra Skånes Missionsförening kaldet til 
rejseprædikant og sangevangelist. Den stilling havde 
han i 33 år til sin død, hvor han både prædikede og 
sang. Både som prædikant og sanger havde han en 
stor folkelig gennemslagskraft. Sin teologi havde han 
fra Rosenius, men han havde en tendens til markante 
spidsformuleringer. Anders Nilsson digtede åndelige 
sange og samlede andres sange fra vækkelsestiden, 
som han i årene 1880-1891 udgav i ni hefter, som 
han solgte på sine møderejser. I 1891 udkom disse ni 
hefter i en sangbog med 143 sange. Andet udvidede 
oplag trykt i Karlshamn 1898 indeholdt 184 sange og 
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havde titlen Andliga Sånger samlade och utgifna af A. 
Nilsson. Sangene har især vundet udbredelse i for-
eningen Bibeltrogna Vänner, som i 1920 med samme 
titel Andliga Sånger samlade och utgifna af A. Nilsson 
udgav et udvidet 3. oplag med 195 sange. I 1923 
udgav Bibeltrogna Vänner et 4. oplag med de samme 
195 sange og endelig i 1931 et 5. oplag med de sam-
me 195 sange. Nilssons sange vandt også udbredelse 
i ELM, som allerede i 1894 udgav en dansk udga-
ve  med 143 sange; Johansson 1985; Nilsson 1988; 
Elowsen 1992, 186; Kaas 2013, 163-164.  
117  Lægprædikanten Fredrik Engelke (1848-
1906) samlede i årene 1871-1875 en sangbog med 
herrnhutisk anstrøg, som han gav titlen Lofsånger och 
andeliga Wisor i nådene. Mange af sangene havde han 
selv digtet, og sangbogen blev kaldt Engelkes Sångbok. 
Efter Engelkes død udgav Edv. Johnsson i Hässle-
holm og C.O. Holm i Ängelholm i 1931 sangbogen 
med 155 sange i et nyt oplag med titlen Lovsånger och 
Andelige Visor Utgivna av Fr. E.
118  Den amerikanske sangevangelist Ira D. 
Sankey (1840-1908) sang fra 1871 til den ameri-
kanske vækkelsesprædikant Dwight Lyman Moodys 
(1837-1899) vækkelseskampagner. Om Moodys 
åndelige betydning i Sverige (Newman 1938). San-
keys betydning var meget stor. Den er udtrykt med 
ordene: ”Många fingo höra Moody predika därför att 
de kommit för att höra Sankeys sånger. Och många 
bereddes genom sången till att mottaga budskapet 
genom predikan.” (Bolander 1954, 230). Sankey 
samlede sit sangrepertoire i årene 1873-88 i Sacred 
songs and solos. Allerede i 1875 udkom de første hefter 
på svensk med Sankeys sange (Newman 1938, 374). 

Svenskeren Erik Nyström (1842-1907), der skifte-
vis var aktiv i Svenska Baptistsamfundet og Svenska 
Missionsförbundet, udførte i årene 1875-1881 de 
oversættelser, der blev mest spredt i Sverige under 
navnet Sånger til Lammets lof. Sånger sjungna af Ira D. 
Sankey. Den endelige samling fra 1881 indeholdt 262 
sange, og hen imod 100 forskellige engelsk-amerikan-
ske sangforfattere var repræsenteret (Bolander 1954, 
222-233). Men allerede i 1877 udkom en ”Godt-
köps-upplaga” bestående af seks hefter med 176 san-
ge med titlen Sånger till Lammets lof. Sånger sjungna 
af Ira D. Sankey. Öfwersatta af D:r Erik Nyström, C. 
A. B. Lundholms förlag, Stockholm.
119  Syng for Herren 2001, udgivet af Evangelisk 
Luthersk Missionsforening, ELM-Forlag, Rønne.
120  I fremstillingen fokuseres dels på hvor man-
ge sange fra Ahnfelts Sangbog, primært af Rosenius 
og Lina Sandell, der er bragt i forskellige salme- og 
sangbøger, dels fokuseres også i det omfang pladsen 
tillader det på hvilke sange, der er bragt.
121  Udgivet af det Kongelige evangelisk-lu-
therske Konsistorium i Kiel i henhold til den fjerde 
ordentlige Fællessynodes beslutning 1889.
122  Malling 1962, II, 416-419; Kjærgaard 
2003,II, 535-536. I det følgende har jeg hentet ad-
skillige oplysninger i Mallings og Kjærgaards værker.
123  Rosenius publicerede salmen i Pietisten 1847, 
nr. 3 med otte vers, som han havde digtet som ”Trö-
steord till Herrens elända” ud fra Es 49,13-16. Alle 
salmens otte vers kom med som nr. 8 i første hefte i 
Ahnfelts Sangbog.
124  Holmquist 1923, 62-75; Lodin 1933, 119-
133, 255-256.
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125  Carl Magnus Montin (1721-1798), sogne-
præst og senere provst i Bollebygd, Sverige, digtede 
1753 vers 1 og 2 samt vers 4. Teologisk stod han 
herrnhutismen nær og forfattede flere hernnhutisk 
farvede sange. Han tilhørte kredsen omkring retorik-
professoren Magnus Brynolf Malmstedt (1724-1798) 
i Uppsala, der var nært forbundet med den herrn-
hutiske vækkelse og var forfatter til en række herrn-
hutisk prægede åndelige sange. Rosenius bearbejdede 
Montins 3 vers, tilføjede 5 og publicerede de 8 vers 
i Pietisten 1844 nr. 8. 7 af salmens 8 vers kom med i 
Ahnfelts Sangbog.
126  Lina Sandell voksede op i Fröderyds 
præstegård i Småland, hvor hendes far var provst 
med sympati for den begyndende nyevangelisme. 
Lina Sandell havde som barn en glubende appetit på 
at læse litteratur og lære sprog, ligesom hun allerede 
som barn skrev vers og var optaget af religiøse 
spørgsmål. I 1853 fik Lina Sandell trykt sin første 
bog (Nilsson 1985, 135). Den udkom anonymt og 
hed Andeliga Vårblommer og var på 72 sider med 
korte digte. I 1855 udkom den ligeledes anonyme 
Andeliga Daggdropper, der under titlen Guds barns 
trygghet bragte sangen Tryggare kan ingen vara med 
fem vers. I Lina Sandells efterladte papirer findes 
ældre versioner af sangen antagelig fra årene 1849-
1851 (Sundgren & Saue 1980, 38). Sangforfatteren 
og sangbogsudgiveren Fredrik Engelke bearbejdede 
og udvidede Tryggare kan ingen vara med fem vers 
og publicerede sin udgave i Lofsanger och andeliga 
wisor, 1973 hefte 4. Lina Sandell godkendte, at han 
havde ændret ” de kristnas lilla skara” til ”Guds lilla 
barnaskara”, men hun accepterede ikke Engeltes 

fem ekstra vers. Den danske nervelæge Peter Didrik 
Koch (1856-1941) oversatte Lina Sandells fem vers 
samt yderligere to vers, hvor i hvert fald det ene var 
fra Engelkes tilføjelse. I den udgave blev sangen trykt 
i IM Børneblad og derefter i en række sangbøger ofte 
med henvisning til IM Børneblad. I de fleste danske 
sangbøger har sangen syv vers, dog kun seks i nogle. 
Med syv vers kom den med i DDS 1953. Både i 
Den Svenska Psalmboken autoriseret i 1937 og igen 
i Psalmboken i 1986 er kun de fem vers (1-3 og 5-6) 
medtaget, som Lina Sandell har digtet.
 Tragedien i Lina Sandells liv indtraf, da hun som 
26-årig så sin far, som hun var nært knyttet til, falde 
i vandet og drukne for øjnene af hende under en 
sejlads på søen Vättern. Smerten og tabet af sin far 
kaldte hendes digterevner frem, jf. Walter 2013. Lina 
Sandell blev i 1867 gift med forretningsmanden Carl 
Oscar Berg (1839-1903), der var aktiv inden for ny-
evangelismen, men tillige politisk aktiv og medlem af 
den svenske Rigsdag 1876-1884 og igen 1888-1890. 
I artiklen bruges navnet Lina Sandell, som hun er 
kendt under.
  I 1856 var Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen blevet 
stiftet som en forening på Svenska Kyrkans lutherske 
bekendelses grund med den vision at fremme både 
indre og ydre mission (Levander 1931). Efter at Lina 
Sandell var blevet kendt som digter og forfatter, an-
satte Fosterlands-Stiftelsen hende i 1861 som digter, 
forfatter og oversætter til især at udarbejde børnelit-
teratur. Hun var bl.a. redaktør for søndagsskolebladet 
Barnens Tidning 1870-1891 og for julepublikationen 
Korsblomman, ligesom hun blev inddraget i arbejdet 
med at udgive diverse sangbøger. Lina Sandell digte-



134

de ca.1700 sange gennem årene, og i begyndelsen af 
1880’erne samlede hun alle sine sange, som blev ud-
givet “L. S.”, Samlade Sånger I-III, Stockholm 1882, 
1885, 1892.
127  Om IM: Blauenfeldt 1912, Holt 1961; Lar-
sen 2011.
128  Kjærgaard 2003, I, 187; jf. Larsen 2011, 82-
83.
129  Psalmer 1868, udgivne af Kirkelig Forening 
for den indre Mission i Danmark, 1ste og 2den Sam-
ling – 14de gjennemsete Oplag: Trykt hos Claudius 
Madsen i Middelfart.
130  Hjemlandstoner 1902 [1895]. En Samfunds-
sangbog for Guds Folk i Danmark, 10de Oplag, Ho-
vedekspedition: J. Lorenzen, Nyelandsvej 2, Kjøben-
havn.
131  Kjærgaard 2003, I, 188-190;  Larsen 2011, 
214-215.
132  Sangbog, 1911 [1910], udgivet af Kirkelig 
Forening for den Indre Mission i Danmark, 51.-60- 
Tusinde, Thor Pontoppidan Siloam V, København.
133  Den lille Sangbog, 1916, udgivet af Kirkelig 
Forening for den Indre Mission i Danmark. Fjerde 
oplag −31.-40. tusind, O. Lohse, København.
134  Sangbog 1941 [1910/1918], udgivet af Kirke-
lig Forening for den Indre Mission i Danmark, 483.-
492. Tusinde, O. Lohses Forlag, København, tillægget 
indeholdt 142 sange; Larsen 2011, 215.
135  Mød ham med sang 1950, Kirkelig Forening 
for Indre Mission i København.
136  Hjemlandstoner 1964 [1953], udgivet af Kir-
kelig Forening for den Indre Mission i Danmark, 4. 
oplag, Lohses Forlag, København; Larsen 2011, 288.

137  Hjemlandstoner 1989, udgivet af Kirkelig 
Forening for den Indre Mission i Danmark, Lohses 
Forlag, Fredericia.
138  Denne dybt personlige og selvransagende 
sang om den åndelige fattigdom er ofte blevet tilskre-
vet Rosenius, men da Rosenius publicerede sangen 
med 14 vers i Pietisten 1843 nr. 5, meddelte han, at 
den var indsendt. Det ville Rosenius ikke have skre-
vet om sin egen tekst i sit eget blad. Nærlæser man 
teksten i Pietisten, finder man flere formuleringer, 
som man vanskeligt kan forestille sig, at Rosenius har 
skrevet. Flere har peget på Carl Gustaf Cassel (1743-
1866, cand.jur., overdirektør for lant- och sjötullver-
ket, senere lagmand over Västmanland og Dalarna) 
som den oprindelige forfatter. I et brev af den 18. maj 
1849 til den finske åndelige leder Fredrik Gabriel 
Hedberg (1811-1892) beskrev Cassel sin åndelige 
udvikling, hvis hovedbudskab var, at han i en periode 
på ca. 25 år havde været et søgende menneske, hvor 
han bl.a. havde studeret mystiske og teosofiske skrif-
ter, indtil han ved læsning af Bibelen og Luther havde 
fået fred i troen på Guds uforskyldte nåde i Kristus 
(Newman 1931, 132-134). Nærlæser man den sang, 
som Rosenius havde publiceret i Pietisten med Cas-
sels beskrivelse af sin åndelige søgen og udvikling, 
kan sangen passe godt på Cassels åndelige situation 
på det tidspunkt, hvor han langsomt begynder at 
forstå og tilegne sig evangeliets indhold. Dernæst 
skal man nærlæse Wik ej ur mitt hjerta, Bittert ljufwa 
smärta publiceret i Pietisten 1843 med teksten Wik ej 
ur mitt hjerta Helsosamma smärta i sang nr. 2 med 16 
vers i første hefte i Ahnfelts Sangbog udgivet i 1850. 
Da springer det i øjnene, at teksten i Ahnfelts Sangbog 
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har en anden åndelig klarhed og dybde, end sangen 
havde i Pietisten 1843. 
  På Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens hovedkontor 
Heidenstamsgatan 75 i Uppsala findes i deres arkiv 
C.O. Rosenius’ private udgave af Pietisten 1842-1848, 
signeret af Rosenius Stockholm d. 22. dec. 1848. I 
denne første udgave af Pietisten har Rosenius med sin 
håndskrift skrevet forskellige kommentarer og rettel-
sesforslag i marginen til flere artikler i Pietisten. Over 
sangen Wik ej ur mitt hjerta har Rosenius skrevet ”den 
senare redigerade sången”. Den formulering kunne 
tyde på, at det er Rosenius, som har redigeret den 
oprindelige sang. Havde en anden person fx Oscar 
Ahnfelt redigeret sangen, inden den kom i Ahnfelts 
Sangbog, ville Rosenius givetvis have nævnt personens 
navn. En sådan redaktionel bearbejdelse kan være 
årsagen til, at Bernhard Wadström (1831-1918), der 
var med til at oprette Evangeliska Fosterlands-Stiftel-
sen i 1856 og ansat i bevægelsen en årrække, angav 
Rosenius som forfatter til sangen Wik ej ur mitt hjerta, 
Helsosamma smärta, da han i 1859 udgav sangbogen 
Andeliga Sånger. Det er Wadströms oplysninger, der 
er baggrunden for, at Rosenius betegnes som sangens 
forfatter i en række ældre sangbøger. I nyere sang-
bøger i Sverige og Danmark formodes Carl Gustaf 
Cassel at være forfatter til sangens originale tekst, 
der så er blevet bearbejdet af Rosenius. I den norske 
Sangboken, syng for Herren formodes Carl Gustaf Cas-
sel ligeledes at være den oprindelige forfatter, men 
så hævdes Oscar Ahnfelt at have revideret sangen i 
1850. Derefter har Ahnfelts broderdatter, præstefru-
en Emilia Ahnfelt Laurin oversat sangen til norsk i 
1858, hvorefter provst Chr. Dick i 1867 har bearbej-

det Ahnfelts Laurins oversættelse.
  I en forkortet udgave med seks vers uden forfatter-
angivelse, men angivet som svensk, kom sangen med 
i Hjemlandstoner i 1895. Derefter gled sangen ud af 
Indre Missions sangbøger, men kom så med igen i 
Hjemlandstoner i 1989 med otte vers og C.O. Roseni-
us som forfatter.
139  Sandsynligvis forfattet af Rosenius; sangen 
kom med som nr. 24 i 3. hefte i Ahnfelts Sangbog, der 
blev trykt i 1853. 
140  Sangen Med Gud og hans venskab hans Ånd 
og hans ord blev publiceret i Pietisten 1852 nr. 1. Alle 
ti vers trykt i Pietisten kom med i Ahnfelts Sangbog 
som nr. 18 trykt i 1851. Rosenius’ sang står nok i et 
vist afhængighedsforhold både hvad form og indhold 
angår til den tyske sang O, selige Stunden, die Jesus uns 
schenkt, som indgår i Sammlung geistlicher Lieder zum 
Gebrauch für gläubigen Kinder Gottes, zusammangetra-
gen von verschiedenen Verfassern, Ludwigsburg 1821 
(Lövgren 1964, 8). Sangens sidste vers står i adskilli-
ge danske sangbøger som en selvstændig sang.
141  I både Hjemlandstoner 1953 og 1989 anføres 
sangen Min frelser han lever, o salige trøst fejlagtigt som 
en sang af Rosenius. Sangen er skrevet af hofpræst 
Lars J.P. Nilsson (1866-1951) og udgivet i Kyrklig 
Sång 1916. Man bemærker, at har en fejl først sneget 
sig ind i en sangbog, dukker den ofte op i flere andre 
sangbøger.
142  Petersen 1933, Borregaard 1950; Jensmark 
1983, Olsen 2014.
143  Om IM i København: Steen 1915; Holt 
1940.
144  Salmebog for Søndagsskoler og Bibelklasser 
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1899, udgivet af Kirkelig Forening for Indre Mission 
i Kjøbenhavn, femtende Udgave, Bethesdas Boghan-
del.
145  Sangen er digtet i 1864, trykt i På vägen hem 
i 1864 og kom som nr. 119 under titlen Hwad säga de 
flyende timmarne mig? med i Ahnfelts Sangbogs 9. hefte, 
der blev trykt i 1868.
146  Sangen er trykt i Fridshälsningar 1871, serie 
6 og kom som nr. 138 med i Ahnfelts Sangbog i 10. 
hefte, der blev trykt i 1872.
147  Sangens udgangspunkt er 1 Mos 8, 8-9 om 
Noas due og kom som nr. 90 med i hefte 7 i Ahnfelts 
Sangbog, der blev trykt i 1863.
148  Salmebog for Søndagsskoler og Børnegudstjeneste 
1915, udgivet af Kirkelig Forening for Indre Mission 
i Kjøbenhavn, 9. oplag, Bethesdas Forlag, Kjøben-
havn.
149  Børnenes Lovsang. Søndagsskole-sangbog u.å. 
ved P. Blomberg og O. Lohse, 31.-40. Tusinde, O. 
Lohse, København.
150  Salmer og sange for Børnegudstjeneste og 
søndagsskole 1963 [1958], udgivet af Udvalget for 
Børnegudstjenesten i Danmark og Søndagsskoleud-
valget i København, Bethesdas Forlag, København.
151  Sangen var trykt i Stadsmissionären den 31. 
oktober 1885 som en kollekttale på vers til en basar 
til fordel for fattige.
152  Storckenfeldt 1906, 72. Den blev trykt første 
gang i Lina Sandells Samlade Sånger I, 1882.
153  Lohses Forlag, Fredericia.
154  Ungdomstoner 1982, Lohses Forlag, Frederi-
cia.
155  Lina Sandell har digtet sangen ud fra Joh 15, 

4. Den blev trykt første gang i Lina Sandells Samlade 
Sånger II, der udkom i 1885.
156  Sangen kom med som nr. 172 i 12. hefte i 
Ahnfelts Sangbog, der blev trykt i 1877.
157  Da Evangeliska Fosterlands Stiftelsen i 1889 
udgav sin nye sangbog Sionstoner, kom flere af Lina 
Sandells netop digtede sange med i den sangbog, fx 
denne sang.
158  Lohses Forlag, Fredericia.
159  Sangen blev trykt til Korsblommen 1875 og 
kom med som nr. 171 i 12. hefte af Ahnfelts Sangbog, 
der blev trykt 1877.
160  Sangen kom fra begyndelsen med i Sionsto-
ner.
161  Lohses Forlag, Fredericia.
162  Sangen er udgivet i Korsblomman 1869. Den 
kom med som nr. 185 i 12. hefte af Ahnfelts Sangbog, 
trykt 1877.
163  Sangen blev publiceret i Budbäraren 1863 nr. 
4, som var Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens offi-
cielle organ, der udkom en gang om måneden.
164  Sangen O dass doch bald Dein Feuer brennte var 
skrevet af den tyske præst Georg Friedrich Fickert 
(1758-1815), der havde studeret teologi i Halle, hvor 
han havde været plaget af tvivl, som han imidlertid 
blev ført ud af på en for ham selv uforklarlig måde. 
Han begyndte sin præstetjeneste med frimodighed. 
Sangen er skrevet med udgangspunkt i Luk 12, 49 og 
publiceret i 1812 af Fickert i Christlichen Wochenblatt. 
Sangen er oversat af Lina Sandell til Ahnfelts Sangbog.
165  Om KFUK og KFUK: Engberg 1928 og 
1944; Gad 1928; Ræder 1933; Olesen 1958; Olesen 
1966; Nielsen 2003.
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166  De Unges Sangbog 1901. Udgivet af Indre 
Missions Udvalg for kristelige Ynglinge- og Pige-
foreninger ved Pastor Vilh. Beck, Cand.theol. Olf. 
Ricard og Pastor E. With, Thor Pontoppidan, Siloam, 
V, Kjøbenhavn.
167  Syng med 1942. Sangbog til brug i KFUK’s 
civile pigearbejde, De Unges Forlag, Aarhus.
168  Om F.D.F.: Skjøt-Pedersen 1934.
169  Danske Drenges Sangbog 1954, udgivet af 
Landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund, 1. oplag 
55.000, Duplex-Trykkeriet, København.
170  Den grønne sangbog 1966, udgivet af KFUM- 
og KFUK-spejderne i Danmark, 5. udgave, De Un-
ges Forlag Unitas Forlag, København.
171  Salmer og Sange for børn og unge 1974, 
udgivet af Indre Missions udvalg for Børnegudstjene-
ste, Københavns folkekirkelige Søndagsskoleudvalg, 
KFUM og KFUK i Danmark, Lohses forlag, Frede-
ricia.
172  Den grønne Spejdersangbog 1985, KFUK-spej-
derne i Danmark og KFUM-spejderne i Danmark, 
Spejderforlaget, København. 
173  300 Sange og Salmer til alle dagens timer 
1970, udgivet af P. Aage og H. Høyer-Nielsen, 9. 
udgave. 4. oplag, Jul. Gjellerups Forlag, København.
174  Om DMS: Løgstrup 1907; Bundgaard 1935 
og 1942; Madsen 1946; Græsholt 1971.
175  Missions-Salmer og Sange 1890, udgivne af det 
danske Missionsselskab. Andet Oplag. I Kommission 
hos Bethesdas Boghandel, Kjøbenhavn.
176  Denne sang blev skrevet kort tid efter, at 
Lina Sandell havde mistet sin far den 24. juli 1858 
ved den tragiske drukneulykke (Lövgren 1964, 601; 

Nilsson 1985, 153-159). 
177  Dansk Missions-Sangbog for Hedninge- og 
Israels-Missionen 1916 [1910]. 4. Oplag, forlagt af 
Det Danske Missionsselskab, København.
178  Lina Sandell skrev denne missionssang, da 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen havde store van-
skeligheder i sit Ydre Missionsarbejde.17.04.1869 var 
to svenske missionærer blevet myrdet. Ved årsskiftet 
1869-1870 kom der meddelelse om, at en missionær 
var død, og to andre var alvorligt syge.
179  Se note 164.
180  Sangbog for Ydre Mission 1945 [1925], udgivet 
af Dansk Missionsraad, 4. oplag; både 1., 2., 3. og 4. 
oplag blev hver trykt i 10.000 eksemplarer, Dansk 
Missionsraads Forlag, København.
181  I første nummer af Pietisten 1852 havde 
Rosenius en sang på 11 vers med overskriften För det 
nye året. Det var en nytårsbetragtning på vers. I sidste 
vers forlod Rosenius de nære udfordringer og digtede 
om ydre mission, hvor han både omtalte de store ska-
rer af hedninger og de trofaste missionærer, der rundt 
om i verden forkyndte evangeliet. Rosenius sluttede 
sangen med en bøn om, at frugten af missionærernes 
trofaste arbejde måtte blive, at en stor skare engang 
måtte få et saligt møde foran Guds trone hos Jesus. 
Dette vers fik som missionssang bred udbredelse i 
Sverige.
182  Annekset, en menighedssangbog, 1935, Loh-
se, København.
183  Om Indenlandsk Sømandsmission: Larsen 
1945 og 1955.
184  Sømands Sangbog 1952, udgivet af Inden-
landsk Sømandsmission, Ny Udgave, 2. oplag, Kø-
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benhavn.
185  Om Dansk Forenet Sudanmission: Münster 
1937; Nielsen 2011.
186  Ud i alverden, Sangbog for børn og unge 1977 
er udgivet af Det danske Missionsselskab og Dansk 
Forenet Sudanmission på Forlaget Savanne, 6070 
Christiansfeld og DMS-forlag, 2900 Hellerup.
187  Sangen er en aftensang, rubriceret Barnets 
aftonbön, og trykt i Korsblomman 1866 (Lövgren 
1964, 606).
188  Y’s Men’s Sangbog Region Danmark 1988, 3. 
udg. 1995, Unitas Forlag, Valby. 
189  Sangen er en lovsang om Guds godhed, som 
blev publiceret i Barnens bilderbok, del II 1880.
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