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8 sange med tekst af Ambrosius Stub 
 
 

Ambrosius Christoffersen Stub (1705–58). 
Faderen var fæstehusmand under herregården Søholm og havde som skrædder et godt 
arbejde bl.a. for familierne på de nærliggende herregårde Søholm og Brahesholm. 
     Ambrosius Stub blev student i Odense 1725 og tilbragte derefter en halv snes år ved 

universitetet i København uden dog at tage den teologiske eksamen, som kunne havde 
givet ham et udkomme som præst. Han begyndte hurtigt at deltage i tidens litterære liv 
med lyriske digte af mange slags og blev kendt og beundret i akademiske kredse. 
     Det frie liv har behaget ham så meget, at han opgav studierne og ernærede sig som 
sekretær eller "skriverkarl" i fornemme herrers huse. Stub skulle i denne egenskab føre 
herrens regnskaber og korrespondance, være til selskab og morskab og skrive digte ved 
festlige lejligheder og gjorde fremragende fyldest. Han arbejdede først på Brahesholm 
men længst på Valdemarsslot hos kammerherre Niels Juel (sønnesøn af søhelten). 
     Stub giftede sig med den unge Mette Cathrine Schousboe og fik fem børn med hende. 
Hans stilling som sekretær betød, at han ikke kunne bo sammen med sin familie, som 
først boede i Fåborg og senere i Odense.  
     Kammerherre Juel behandlede ikke altid Stub lige godt. Stub blev bl.a. i en periode sat 
til at være mellemmand i smuglerhandler, som Juel drev med købmænd på naboøen Ærø, 
som dengang tilhørte hertugdømmet Slesvig. Når Stub holdt ud, var det sikkert fordi han 
blev "magnifique" betalt med penge og klæder, men vel mest fordi han håbede på at opnå 

en stilling hvorved "hans Hustru og han i Fremtiden kunde have fælles Ophold ved eet og det 
samme Bord". Stillingen opnåede han aldrig, og lønnen slog dårlig til, så familien boede i 
ringe kår i den lille lejlighed i Klerkegade i Odense. De tre af børnene døde som små, og 
hustruen døde i 1747 kun 31 år gammel. Hjemmet blev opløst, og de to levende børn kom 
til slægtninge. 
     På grund af en ondartet ledegigt tog Ambrosius Stub okt. 1752 sin afsked hos Juel og 
drog til Ribe, hvor han fik en lille pogeskole for børn af byens fine folk. I Ribe lærte han 
bl.a. H.A. Brorson at kende, hvilket inspirerede ham til storslåede åndelige digtninge. 
Efter 6 år i Ribe døde han i yderste armod. 
     Ambrosius Stub har forsøgt sig i mange af lyrikkens arter: digte på latin – som dog var 
ved at gå af mode, mindedigte i barokkens pompøse stil, lejlighedsdigte, drikkeviser og 
drikkeskåler. Bedst er de digte, der har form af en simpel vise,  i lighed med Bellmans 
digte tilpasset en jævn og sangbar melodi. Denne digtform var netop da kommet frem i 
Tyskland med leipzigeren Sperontes (Johann Sigismund Scholze (1705–50)): "Singende 

Muse an der Pleisse" (1736), som indeholdt digte med omarbejdede melodier lånt fra 
Tyskland, England, Frankrig og Italien. I biblioteket på Valdemarsslot stod der et 
eksemplar af denne samling. 
     Kun fem digte blev trykt i Stubs levetid, og først i 1771 blev et udvalg af dem udgivet 
af præsten T.S. Heiberg.Eftertiden har fundet og udgivet adskillige flere, men utvivlsomt 
er en del gået tabt.









































Ambrosius Stub: 
 

Du deylig Rosen-Knop: 

 

 

Du deylig Rosen-Knop! 

 

Lad mig dig ret betragte! 

 

Hver Mand maae dig jo agte, 

 

Naturen har nedlagt 

 

Hos dig al Konst og Pragt; 

 

De fiine farved' Blade, 

 

Os i Uvished lade, 

 

Om ey en ziirlig Dragt 

 

Indtager meer end Pragt; 

 

De Blade giør saa mange, 

 

Smaa Labyrinthers Gange, 

 

Og dufte Luften op; 

 

Du deylig Rosen-Knop! 

 

 

 

Men ak! du visnede, 

 

I gaar saae jeg med Glæde 

 

Dig paa dit Torne-Sæde; 

 

Jeg brød dig af, men see! 

 

I Dag du visnede; 

 

Din friske Farve svinder; 

 

Dit matte Rødt mig minder, 

 



Din Herlighed forgaaer; 

 

Din Skiønhed Ende faaer; 

Naturens Mesterstykke; 

 

Ach, hvor er nu dit Smykke? 

 

I Gaar du blomstrede, 

 

I Dag du visnede. 

 

 

 

Kom, Phillis! kom og see, 

 

Min Rose paa dig kalder; 

 

Din Skiønhed eengang falder; 

 

Kom, Phillis, kom og see! 

 

Betragt dit Billede! 

 

Alt hvad man deyligt finder, 

 

De rosenrøde Kinder, 

 

Den Mund, den Deylighed, 

 

De Øynes Munterhed, 

 

Den nette Krop og Hænder, 

 

Som sig hvers Gunst tilvender, 

 

Forgaaer; kom, Phillis! see! 

 

Betragt dit Billede! 

 

 

 

Een Skiønhed evig staaer, 

 

Som ey for Tiden falder, 

 

Og ey for Aar og Alder; 

 

Men Evigheden naaer, 



 

Een Skiønhed evig staaer; 

 

See, Phillis! det er Dyden, 

 

Stræb efter den i Tiden! 

 

At og en deylig Aand 

 

Sin Bolig ligne kand; 

 

Lev til din Skabers Ære, 

 

I Dyden hans at være! 

 

Naar alting da forgaaer, 

 

Din Skiønhed evig staaer. 

 

 

 

Uforsagt hvordan min Lykke: 

 

 

Uforsagt hvordan min Lykke 

 

End i Verden blive maae, 

 

Det er dog et Mesterstykke, 

 

Som jeg daglig pønser paa; 

 

Naar jeg kun i Naaden staaer, 

 

Uforsagt i hvor det gaaer. 

 

 

 

Uforsagt naar andre tvivler 

 

Paa Guds Forsyns Naade, glad 

 

Jeg i Haabet altid bliver, 

 

Uden Haab i Haab: Og hvad! 

 

Naar jeg kuns i Naaden staaer 



 

Uforsagt i hvor det gaaer. 

 

 

 

Uforsagt naar andre plager 

 

Med Bekymring deres Sind; 

 

Naar jeg kuns min Gud behager, 

 

Gaaer jeg roelig ud og ind: 

 

Naar jeg kuns i Naaden staaer 

 

Uforsagt i hvor det gaaer. 

 

 

 

Uforsagt naar andre sukker, 

 

Under deres trange Kaar; 

 

Jeg paa Herrens Naade pukker, 

 

Resten sørger jeg ey for: 

 

Naar jeg kuns i Naaden staaer, 

 

Uforsagt i hvor det gaaer. 

 

 

 

Uforsagt naar andre skrækkes, 

 

Frygter for den onde Dag, 

 

Ved Guds Naade jeg bedækkes, 

 

Ham befaler jeg min Sag; 

 

Naar jeg kuns i Naaden staaer: 

 

Uforsagt i hvor det gaaer. 

 

 

 

Uforsagt naar andre gruer 



 

For at døe, jeg gruer ey, 

 

Jeg min Krone hisset skuer: 

 

Skulle jeg da grue? Ney! 

 

Naar jeg kun i Naaden staaer, 

 

Uforsagt i hvor det gaaer. 

 

 

 

Søde Gud lad mig din Naade 

 

Altid have her! du maae 

 

Gierne for min Lykke raade, 

 

Naar det vel mig Hist maae gaae, 

 

Naar jeg kun i Naaden staaer 

 

Uforsagt i hvor det gaaer. 

 

 

 

 

Nu er jeg befriet fra Kierligheds Pagt: 
 

 

Nu er jeg befriet fra Kierligheds Pagt, 

 

At slutte paa ny, bliver aldrig min Agt, 

 

Den føder saa ofte en seylivet Harm, 

 

Som sielden vil døe i en sukkende Barm. 

 

Hvor fandt man et Par, 

 

Hvis Glæde ey var 

 

En Rose, som sukkende Torne dog bar? 

 

 

 



Forsigtighed skyer den farlige Vey, 

 

Ja siger hver løfte-riig Kierlighed ney; 

Thi Falskhed kand fængsle, med blødeste Haand 

 

Det ærligste Hierte i haardeste Baand; 

 

Jeg elsker ey fleer, 

 

Jeg elsker ey meer, 

 

I Elskov jeg tusinde Blindheder seer. 

 

 

 

Skal Dahlens Lillie af Foragt: 
 

 

Skal Dahlens Lillie af Foragt, 

 

Ey agtes Rosen liig? 

 

Skal den i ald sin Purpur Pragt, 

 

Ey mindste bryste sig? 

 

Da begge i sin Herlighed, 

 

Kuns Markens Blomster er, 

 

En liden Tid de varer ved, 

 

Saa findes de ey meer. 

 

 

 

Snart kand en liden Kaste-Vind 

 

Dem begge giøre Skaar; 

 

Snart Storm og Uveyr falder ind, 

 

De da ey meer formaaer; 

 

Hvis Ormene paa Roden vil 

 

Dem hæftig taste an, 

 



Da blîr ey Stammen mere til, 

 

Som Frugter bære kan. 

 

 

 

Saa skal du og, o Menneske! 

 

Betænke hvad du er, 

 

Var du endog blant dem at see, 

 

Som Ærens Purpur Bær; 

 

Dit Blomster til en Tid bestaaer, 

 

Hvis Pragt dog falder af, 

 

Din Herlighed omvexles, naar 

 

Du lægges i din Grav. 

 

 

 

Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte: 
 

 

Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte 

 

Bange Tungsindighed føder kun Qval; 

 

Endelig endes dog eengang din Smerte; 

 

Du skal indtræde i frydefuld Sahl; 

 

Nætternes Uroe forøges af Sorgen, 

 

Endelig svinder den daglige Harm; 

 

Endelig, endelig gryder den Morgen, 

 

Der i Fornøylighed holder dig varm. 

 

 

 

Roserne altid de Torne bedekker, 

 

Haanden tit stikkes, naar man dem taêr fat; 



 

Faren, man forudseer, ofte forskrekker, 

 

Vandrende derved i Tvivl bliver sat, 

 

Hever sit Forsæt, sin Reyse vil ende 

 

Ved sumpig Dahle og grusomme Field; 

 

Naar man er ferdig paa Veyen at vende, 

 

Haabet da siger: far fort! du giør vel. 

 

 

 

Altsaa, mit Hierte! lad Sorrig og Kummer 

 

Aldrig forhindre dig udi dit Haab! 

 

Thi, naar om Natten du hviler og slummer 

 

Vogner du ofte med frydefuldt Raab, 

 

See! det er Haabet dig fører i Munde 

 

Denne Fortrøstning, at Timen er nær, 

 

Himlen besluttet har, dig at forunde, 

 

Fordi du haaber, alt hvad dig er kiert. 

 

 

 

Den kiedsom Vinter gik sin gang: 
 

 

Den kiedsom Vinter gik sin gang, 

 

Den Dag saa kort, den Nat saa lang 

 

Forandrer sig Saa lempelig; 

 

Den barske Vind, den mørke Skye - maa flye; 

 

Vor Kakkelovn saa eene staaer, 

 

Og hver Dags Kolde syge faaer; 

 



Den tykke Vams, den foret Dragt 

 

Er alt hengt hen, og reent foragt, 

 

Og Muffen er tillige giemt - og glemt; 

 

Mand frygter ey, at Snee og Slud 

 

Skal møde dem, som vil gaae ud; 

 

Thi lad os gaae 

 

At skue paae, 

 

Hvor smukt Naturen sig beteer - og leer. 

 

 

 

Ach see hvor pyntet Soelen gaaer 

 

Med lange Straaler i sit Haar; 

 

Den varme Krands 

 

Er rette Kands 

 

For alle Ting, som nu maa grye - paa Nye; 

 

Det klare, lyse Himmel Blaae 

 

Er værd at kaste Øye paae; 

 

See Fuglene i Flokke Tal 

 

I Luftens viide Sommer-Sal, 

 

De holde snart hvert Øyeblik - Musik; 

 

De kappes daglig toe og toe 

 

At bygge hvor de best kan Boe, 

 

Her flyver een 

 

Jo med sin Green, 

 

Een Anden Sankker Haar og Straae - saa smaae. 

 



 

 

Ach See! hvor tegner Marken Vel 

 

For Bonden heele Verdens Trel, 

 

Hand leer fordi 

 

Hans Slaveri 

 

Skal endes med sin Frugtbarhed - i Fred, 

 

Hist gaaer de kaade Lam i fleng 

 

Og spøge i den grønne Eng, 

 

De knæle med en Hiertens Lyst 

 

For Moders mælke-fulde Bryst, 

 

De qvægnes ved den søde Taaer - de faaer. 

 

Hist vogter Hyrden Qvæg og Korn; 

 

Et Hunde-Biæl, en lyd af Horn. 

 

Er ald Hans Spil; 

 

Men hører til, 

 

Hvor smukt den Skov ham svare maae - der paa. 

 

 

 

Ach see et meget yndigt Syen 

 

Paa Skovens grønne Øyenbryn, 

 

Den høye Top 

 

Skal klædes op, 

 

Og Vaaren pynter Bøgen ud - til Brud. 

  

Naar Solen brender som en Glød, 

 

Og stikker Ild i Barm og Skiød, 

 



Da har mand jo bag hvert et Blad 

 

Abscondsel for sin Matte Rad. 

 

Her smager Thee og et Glas Viin - fra Rhin, 

 

Imidlertid man faaer at see 

 

Et ret naturligt Assemblee, 

 

Hver Fugl har stemt 

 

Sit Instrument, 

 

De raske Dyer vil Danse net - og let. 

 

 

 

Ach see hvor Speyle klar og glat 

 

Den søe dog er i Lave sat, 

 

Det er jo som 

 

At Soelen kom 

 

Kun for at see sit Skilderie - deri, 

 

Den Fisk, som stak i Dynd og Skarn, 

 

Og slap fra Frost og Fange Garn, 

 

Hand faaer nu atter Moed og Liv, 

 

Og spøger frit i Rør og siv, 

 

See hist, hvor stolt hans Finner gaaer - og slaaer. 

 

Nu lirrer Frøen med sin Mund 

 

Imod den søvnig Aften Stund, 

 

Jeg tænker Paa 

 

Mit Hviile-Straae 

 

Og ender min Spadsere Gang - i Sang. 

 



 

 

Saa er da Himmel Jord og Vand 

 

Opmuntret ved min Skabermand, 

 

Jeg gik omkring 

 

Blant Tusind Ting, 

 

Guds Forsyn spores ved Enhver - i sær. 

 

Bekymret Siæl! saa seer du dog, 

 

At Alting staaer, i Herrens Bog, 

 

I hvor det gaaer, saa veed jeg grandt, 

 

Mit Navn staaer tegnet deriblandt; 

 

Gud kommer vist min Tarv ihu - end nu, 

 

Hand Rammer nok den rette Tiid 

 

Da Himlen den skal blive bliid; 

 

Jeg tør maaskee 

 

Vel faae at see 

 

Min Vinter blive til en Vaar - i Aar. 

 

 

 

Lad Krig fornøye Potentater: 
 

 

Lad Krig fornøye Potentater, 

 

Lad Helte vinde Seyers Krands, 

 

Lad Bytte muntre troe Soldater, 

 

Lad Kroner vinde tiefold Glands; 

 

Min Roe er mig et Monarchi, 

 



Der flyder med Chrambambuli. 

 

 

 

Er Lykken ikke min Veninde, 

 

Er Dagen viget fra min Pool, 

 

Er Venner nu ey meer at finde, 

 

End Skygger efter dalet Soel, 

 

Jeg tænker kun: Adieu Partie! 

 

Oprigtig er Chrambambuli. 

 

 

 

Jeg blev end aldrig riig ved Renter, 

 

Selv er ey Mamon min Patron, 

 

Min Capital er den jeg venter 

 

Mod Vexlings Obligation; 

 

Dog bort Metal fra Mynten 

 

Naar Glasset har Chrambambuli. 

 

 

 

I Elskere af rare Viine, 

 

Til Lykke med hver Drue-Saft! 

 

Befinder alle Sorter fiine. 

 

Ja glædes ved en indbildt Kraft. 

 

Jeg møder Bachi Brouterie 

 

Med eneste Chrambambulie. 

 

 

 

I tynde magre tørre Giække! 

 



Med The-Vand for og Hvidløg bag, 

 

Hvor let kan Svaghed eder svække, 

 

Ja Døden knuse eders Vrag. 

 

Nu ligger Pietisterie, 

 

O! drikker frit Chrambambuli. 

 

 

 

I Helgenes udvalte Søstre, 

 

Man ved I eyer Kiød og Blod; 

 

Men stikker Lysten og I lystre 

 

Ja synde for at giøre Bod 

 

Jeg vedder eders Hykleri 

 

Tør lugte til Chrambambuli. 

 

 

 

I Herrer af den sorte Orden! 

 

Jeg hører eders Engle-Røst, 

 

Jeg gruer tit for eders Torden 

 

Jeg glædes tit ved eders Trøst; 

 

Men frydes uden Flatteri; 

 

Thi jeg har og Chrambambuli. 

 

 

Det menneskelige Livs Løb: 
 

Fødes, Græde, Svøbes, Ammes,  

Vugges, Tumles, Bæres, Gaae,  

Tugtes og i Tvang annammes,  

Læge, Voxe, Tanker faae,  

Elske, Beile, Giftes, Mages,  

Lykke veltes need og op,  



Ældes, Svækkes, Døe, Begraves:  

Det er alt vort Levnets Lob.  

 

Fødes er vor første Smerte,  

Skiøndt vi selv det ei forstaae,  

Fødsels Frugten er et Hierte,  

Fuldt af Synd og ond Attraae,  

Fyrsten fødes som en Bonde,  

Begges baade Liv og Krop  

Af Naturen ere onde;  

Ondskab er vort Levnets Lob. -  

 

Græde er vor første Stemme,  

Først vi Verden faae at see;  

Første Lyd vi lâer fornemme,  

Er et kleinligt Ak og Vee;  

Som vor Alder siden fremmes,  

Voxer Graaden for os op,  

Vi med Graad i Graven giemmes:  

Graad er alt vort Levnets Lob.  

 

Svøbet er vor første Klæde,  

Første Statz og første Bram,  

Svøb maa skiøndt vi ere spæde,  

Skiule Nøgenhedens Skam,  

Svøb det første, Svøb det sidste;  

Svøb er første Livets Haab,  

Sidst vi svøbes i vor Kiste,  

Saa er endt vort Levnets Lob.  

 

Ammes er vor første Pleie,  

Da, mens Gummen ei har Tand,  

Bringes maa med Brøst tilveie  

Det, os usle nære kan;  

Vel opammet, maa man kalde  

Den saavel til Siel som Krop,  

Der faaer Plads blandt Guds Udvalde,  

Naar han ender Livets Lob.  

 

Vugges er vor første Vandring,  

Reise-Herberg, Skib og Havn,  

Da vi skifter til Forandring  

Vuggen med vor Moders Favn;  

Verden siden bliver Vugge,  

Graven Skiødet for vor Krop,  



Verdens Vugge, Gravens Skygge,  

Skifter alt vort Levnets Lob.  

 

Tumles er vor første Skiæbne,  

Tumle-Pladsen Verdens Kreds,  

Hvor vi nødes os at væbne  

Med et altid Veltilfreeds;  

Fra vor Gang-Vogn vi paa Jorden  

Tumles stedse need og op,  

Indtil Baar paa Kirke-Gaarden  

Standser sidst vort Tumle Lob.  

 

Bæres giør os først til Herre;  

Men, Ak usel Herre-Stand!  

Da vi os ei selv, desværre,  

Rædde eller styre kan;  

Bæres er og sidste Ære,  

Som, naar Aanden gives op,  

Vi af Mennesker begiære  

Efter Livets endte Lob.  

 

Gaae er første Tegn til Kræfter,  

Da vi slippe Favn og Arm,  

Og paa egen Foed derefter  

Maa gaae om blandt Sorg og Harm;  

Naar da Jorderigs Forandring  

Har udmattet Foed og Krop,  

Gaaer vi sidst al Verdens Vandring;  

Saa er endt vort Levnets Lob.  

 

Tugtes, medens vi opaves,  

Er vor første Ungdoms Tvang,  

Da for os maa Omsorg haves,  

At vi ei gaae egen Gang;  

Verden vel os tugter siden: -   

Vel den Siel, som tugtes op  

Af Guds Aand i Naade-Tiden!  

Vel da endes Livets Lob.  

 

Leege er det Værk og Væsen,  

Som vi udi Børne-Aar,  

Frem for Arbeid, Læren, Læsen,  

Allerhelst og først attraaer;  

Døden tit i denne Alder  

Hæver heele Leegen op:  

Blomstret visner - dermed falder  

Leeg og heele Livets Lob.  

 



Voxe er den første Stige,  

Hvorpaa Aarene gaae hen,  

Da vort Legeme tillige  

Gaaer som trinvis op paa den.  

Væxten stander strax derefter;  

Naar man lidt er klavret op,  

Krymper Kroppen, mister Kræfter,  

Døer og ender Livets Lob.  

 

Tanker samle først begyndes,  

Naar vor Børne-Skoe er traaed,  

Da man tit af Tanker skyndes  

Til at giøre Øiet vaad,  

Tunge Tanker tvinge, tære  

Tit den arme Siel og Krop  

Til de Livet reent afskiære  

Og giør kort vort Levnets Lob.  

 

Elske, Beile, frie og ynde  

Er vor Mandoms store Værk,  

Med det første vi begynde  

Kiendelig at blive stærk;  

Døden immer til os beiler  

Og os beder holde Trop:  

Mangen Beiler tit kuldseiler  

Midt i Elskovs beste Lob.  

 

Giftes, mages, parres, bindes,  

Er det Baand af Vigtighed,  

Under hvilket vi befindes  

Først at lægge Friehed ned;  

Viin og Vand tilsammenøses,  

Roeligheden ofres op;  

Denne gyldne Lænke løses,  

Naar vi ende Livets Lob.  

 

Lykke veltes op og under,  

Skifter jævnlig om vort Mod,  

Vi ophielpes mellemstunder,  

Stundom trædes under Foed;  

Ingen prise kan sin Gierning,  

Før han haver holdet op  

Eller rose Lykkens Tærning,  

Før han ender Livets Lob.  

 

Ældes og til Graven lakke  

Følger paa det forrige,  

Aarene gaaer ud for Bakke,  



Haaret blir som Uld og Snee;  

Vel er Alderdommen Ære,  

Dog man en graahærdet Top  

Hører jævnligen begiære  

Snart at ende Livets Lob.  

 

Svækkes udi Krop, og Arme,  

Røstes som et Løv paa Træe,  

Miste den naturlig Varme,  

Skiælve udi Been og Knæe  

Minder kraftig om det sidste,  

At vi snart skal løses op  

Og ved Jorde-Blee og Kiste  

Ende dette Livets Lob.  

 

Døe giør Ende paa vor Møie;  

Naar vi døe i Christi Troe,  

Døden skiuler for vort Øie  

Synd og Jorderigs Uroe:  

Søde Stilhed, Søvnens Broder,  

Du Guds Folkes Raab og Haab,  

Samle os til fælles Moder  

Fra vor Bane-Kamp og Lob!  

 

Graves ned, i Mulden giemmes,  

Naar vort Levnets Lob er endt,  

Og af heele Verden glemmes,  

Sidst vi høilig med er tient;  

Lad nu Verden larme, bruse,  

Blande Alting i en Hob,  

Jeg er der ei meer til Huuse,  

Men har endt mit Levnets Lob.  

 

 


