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Komponistregister 
 
Enkelte personer, der ikke er komponister men sangbogsredaktører o.lign, er medtaget i 
komponistregisteret, da der henvises til disse i angivelsen af melodiernes oprindelse (f.eks. Arrebo).  
Nationalitet er anført for udenlandske komponister. 
 
 
Ahle, Johann Rudolph (1625-1673), tysk komponist, kantor i Erfurt, organist og borgmester i 
Mühlhausen 
Herre Jesus, vi er her 
 
Ahnfelt, Oscar (1813-1882), svensk prædikant, sanger og komponist 
På nåden i Guds hjerte 
 
Albert, Heinrich (1604-1651), tysk komponist og digter, domorganist i Königsberg 
Helligånd, vor sorg du slukke 
 
Arrebo, Anders (1587-1637), biskop i Trondhjem, sognepræst i Vordingborg  
- flyvebladstryk 1612: 
Gud Helligånd, vor trøstermand 
- Psalter 1627: 
Nu! jeg har vunden 
Se, hvor nu Jesus træder 
 
Astrup, Bendt (f.1932), komponist 
At tro er at komme 
 
Attaignant, Pierre (ca. 1494-1552), fransk bog- og nodetrykker  
Min Gud befaler jeg min vej 
 
Bach, Johann Christoph (1642-1703), tysk komponist, organist i Eisenach 
Når mit øje  (Meiningen) 
 
Balle, Carl Christian Nicolaj (1806-1855), præst i Vesterbølle og Nebsager 
Ak, vidste du, som går i syndens lænke 
Det kimer nu til julefest 
Et lidet barn så lysteligt 
Herren han har besøgt sit folk 
 
Barnby, Joseph (1838-1896), engelsk kirkemusiker, organist i London 
For alle helgen som i Kristi tro 
 
Barnekow, Christian (1837-1913), komponist,pianist og koralbogsredaktør 
Der er en vej, som verden ikke kender 
Du, som går ud fra den levende Gud 
For dig, vor Herre, som dage kun 
Frelseren er mig en hyrde god 
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Jeg ved en blomst så favr og fin 
Jeg vil mig Herren love 
Kom, Gud Helligånd, kom brat 
Kærligheds og sandheds Ånd 
Morgenstund har guld i mund 
Op til Guds hus vi gå 
Vidunderligst af alt på jord 
 
Bay, Rudolph (1791-1856), komponist, kantor ved Holmens Kirke, sanginspektør 
Fred hviler over land og by 
 
Bentzon, Niels Viggo (1919-2000), komponist, pianist, konservatoriedocent 
Lazarus lå i sin grav 
Nåden er din dagligdag 
 
Berggreen, Andreas Peter (1801-1880), komponist, organist ved Trinitatis Kirke, sanginspektør, 
koralbogsredaktør 
Aldrig er jeg uden våde 
At sige verden ret farvel  
Du, Herre Krist 
Du, som vejen er og livet  
Et kors det var det hårde, trange leje 
Guds menighed, syng for vor skaber i løn 
Her vil ties, her vil bies 
Hvert et lys i livets nat 
Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst 
Julen har englelyd  
Kender du den livsens kilde 
Kraften fra det høje  
Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred 
Naturen holder pinsefest 
Tænk, når engang den tåge er forsvunden 
Velkommen igen, Guds engle små 
Vær velkommen, Herrens år 
 
Berthier, Jacques (1923-1994), fransk komponist, tilknyttet det økumeniske center i Taizé 
Syng lovsang hele jorden 
Åh, Gud, hør min bøn 
 
Bjerborg, Walter (1909-1989), organist 
Som vintergrene i afmagt rækker 
 
Borch, Thora (1832-1923) 
Skyerne gråner 
 
Brinch, Klaus (f. 1939), seminarielektor 
Uberørt af byens travlhed 
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Broms-Löfman, Nina (f. 1954),  finsk  sangpædagog 
Nu åbner savnet sine øde vidder 
Bull, Christian (??-ca. 1860), dansk musiker 
Lær mig, o skov, at visne glad 
 
Burck, Joachim a (ca. 1546-1610), tysk komponist, organist og kantor i Mühlhausen 
Maria hun var en jomfru ren 
 
Bäck, Sven-Erik (f. 1919), svensk komponist, violinist og musikpædagog 
Du, som gik foran os 
 
Calvisius, Seth(us) (1556-1615), tysk komponist og musikteoretiker, Thomaskantor i Leipzig  
En bondemand går ud at så 
 
Christensen, Bernhard (f. 1906), komponist og organist 
Betesda-søjlernes buegange 
Det var kun en drøm 
Hvad mener I om Kristus 
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim 
Nu ringer de klokker ved daggryets komme 
Vil natten nu vige, vil dagen nu gry 
 
Croft, William (1678-1727), engelsk organist og komponist 
En vej eller anden, vor Herre ved råd  
 
Crüger, Johann (1598-1662), tysk komponist, musikteoretiker, kantor i Berlin 
Drag ind ad disse porte 
Dybt hælder året i sin gang  
Farvel, du hvilesøde nat 
Gud skal alting mage 
Herre, jeg har handlet ilde 
Hjerte, løft din glædes vinger 
I denne verdens sorger sænkt 
Jesus, livets sol og glæde 
Klynke og klage 
Nu takker alle Gud 
 
Dammeyer, Hans (f. 1962) , højskolelærer 
Du kom til vor runde jord 
 
Drese, Adam (1620-1701), tysk kapelmester, virksom  i Weimar, Jena og Arnstadt 
Slip os arme ej 
 
Dykes, John Bacchus (1823-1876), engelsk præst og komponist      
Hellig, hellig, hellig 
 
Ebeling, Johann Georg  (ca. 1637-1676), tysk komponist, kantor i Berlin og senere professor i 
Stettin 
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Helligånd, de frommes glæde  
 
Egmose, Willy (f. 1944), organist, jazzpianist og komponist  
Gud vi er i gode hænder 
Menneske, din egen magt 
 
Elmquist, Martin (f. 1954), dirigent,  konservatorielærer i Luxembourg 
Nåden er din dagligdag 
 
Erichsen, Jørgen P. (f. 1935), organist, mag.art. i musik 
Nu sænkes overalt Guds skabermørke 
 
Flemming, Friedrich Ferdinand (1778-1813), tysk læge, virkede i Berlin 
Mægtigste Kriste, menighedens Herre 
 
Franck, Melchior (ca. 1573-1639), tysk komponist, kapelmester i Coburg 
Du, som går ud fra den levende Gud   
 
Freylinghausen, Johann Anastasius (1670-1739), tysk teolog, direktør for opdragelsesanstalten i 
Halle, salmebogsredaktør 
Den snævre vej er bred nok til Guds rige 
Det koster ej for megen strid 
Dybt fornedres skal enhver 
Ét fornødent er; det ene 
Guds igenfødte, ny-levende sjæle 
I Herrens udvalgte, som hellighed øve   
Jeg er rede til at bede 
Jeg går i fare, hvor jeg går 
Kom, regn af det høje! Lad jorden oplives 
O du min Immanuel 
O høje råb, hvis lige aldrig hørtes 
Op, min sjæl, thi sol er oppe  
Som lilliens hjerte kan holdes i grøde 
Troens smykke, Jesus sød 
Ved Jesu navn forlades alle synder 
Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer 
 
Friis, Johan (1850-1939), sognepræst i Hørsholm 
En liden stund 
 
Fønss-Jørgensen, Kaj (1884-1943), sognepræst i Nørre Omme, Særslev og Egen 
Syndernes forladelse 
 



 229  

Gade, Niels Wilhelm  (1817-1890), komponist, dirigent, organist ved Holmens Kirke, direktør for 
musikkonservatoriet 
Barn Jesus i en krybbe lå 
Kirken er som himmerige 
Op! thi dagen nu frembryder 
Påske vi holde 
Som markens blomst henvisner fage 
Udrust dig, helt fra Golgata 
 
Gastorius, Severus (omkr. 1675 kantor i Jena) 
Du er, opstandne sejershelt   
 
Gauntlett, H.J. (1805-1876), engelsk komponist og organist 
I blev skabt som mand og kvinde 
 
Gebauer, Johan Christian (1808-1884), komponist og musikteoretiker, organist ved 
Helligåndskirken, København 
Drag Jesus, mig 
 
Gesius, Bartholomäus (ca. 1555-1613), tysk komponist, kantor i Frankfurt an der Oder  
Vor Herres Jesu mindefest 
 
Gether, Johan Adolph (1809-1873), organist ved Vor Frelsers Kirke, København 
Hyggelig, rolig   
 
Glæser, Joseph August Eduard Friedrich(1835-1891), komponist, organist ved Frederiksborg 
Slotskirke  
Har hånd du lagt på Herrens plov 
 
Gruber, Franz Xaver (1787-1865), østrigsk musiker, organist og kantor i Hallein 
Glade jul, dejlige jul 
 
Gullichsen, Harald (f. 1946), norsk organist og komponist 
Herre, når din time kommer 
Vi synger med Maria 
 
Haahr, Bjarne (f. 1937), lærer, korleder 
I blev skabt som mand og kvinde 
Vi takke dig for livet 
 
Harder, Egil (1917-1997), komponist 
Jeg har en angst som aldrig før 
 
Harrington, C.S. (1800-tallet), engelsk komponist 
En vej eller anden, vor Herre ved råd 
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Hartmann, Emil Zinn (1836-1898), komponist, organist ved Christiansborg Slotskirke 
Jeg kommer, Herre, på dit ord 
Som forårssolen morgenrød 
 
Hartmann, Johann Peter Emilius (1805 - 1900), komponist, domorganist i København, direktør 
for musikkonservatoriet  
Blomstre som en rosengård 
Den store mester kommer 
Fred til bod for bittert savn 
Gud Helligånd, vor trøstermand 
Jert hus skal I bygge 
Jerusalem! i dag din konge græder  
Julebudet til dem, der bygge 
Kom, regn af det høje! lad jorden oplives 
Kærlighed fra Gud 
Mindes vi en fuldtro ven 
Op dog, Zion! ser du ej 
Til himlene rækker din miskundhed, Gud 
Under dine vingers skygge 
Vor Herre han er en konge stor 
 
Hassler, Hans Leo (1564-1612), tysk komponist, organist i Augsburg og Nürnberg 
Befal du dine veje  
 
Haumann, Erik (f. 1952), organist og komponist 
Blåt vælded lyset frem 
Du fødtes på jord 
Med Thomaskravet står vi her 
Vi kommer, Herre, til dig ind 
 
Heinebuch, - se Prahl og Heinebuch 
 
Helmore, Thomas (1811-1890), vicerektor i Chelsea, udgiver af The Hymnal Noted 1852 
O, kom, o, kom, Immanuel 
 
Herman, Nikolaus (ca. 1485 -1561), kantor og lærer i Joachimstal (Böhmen) 
Op, alle, som på jorden bor   
 
Herresthal, Harald (f. 1944), norsk organist og komponist 
Kornet, som dør i jorden 
Midt i alt det meningsløse 
 
Hoffman, Caspar Christian (1839-1893), organist i Næstved og Herlufsholm 
Den store mester kommer 
Hil dig, Frelser og Forsoner 
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Holm, Hans (f. 1944), højskolelærer 
Spænd over os dit himmelsejl 
 
Hovland, Egil (f. 1924), norsk komponist og organist 
Din Himmel-krone ser vi stråle 
Du fylder mig med glæde 
Fyldt af glæde over livets under 
Måne og sol 
Vær stærk, min sjæl, i denne tid 
 
Händel, Georg Friedrich (1685-1759), tysk-engelsk komponist 
Dig være ære  
 
Høgenhaven, Knud (1928-1987), komponist 
Urolige hjerte   
 
Isaac, Heinrich (ca. 1450-1517), nederlandsk komponist, kapelmester 
Gud, efter dig jeg længes   
  
Jeppesen, Knud (1892-1974), musikforsker, komponist, organist, professor i musikvidenskab 
Bøj, o Helligånd, os alle 
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 
Glæderig og underfuld 
Livsalige dag, som i håbet vi venter 
Op til Guds hus vi gå 
Vor klippe vi slippe umulig 
Vågn op, du som sover 
 
Jørgensen, Hans Anker (f. 1945), studenter- og sognepræst i København, salmedigter 
Du som gir os liv og gør os glade 
 
Kalhauge, Viggo (1840-1905), komponist, organist ved Vartov kirke, koralbogsredaktør 
Der stander et hus i vort høje nord 
Jesus, Jesus, Jesus sigter 
Urolige hjerte 
 
Karlsen, Rolf (1911-1982), norsk dirigent og komponist, domorganist i Oslo 
Din fred skal aldrig vige 
 
Kayser, Leif (1919-2001), komponist, konservatoriedocent 
Øjne! I var lykkelige 
 
Kingo, Thomas (1634-1703) (Graduale 1699), digter, biskop i Odense, salmebogsredaktør 
Min Gud befaler jeg min vej 
O, Gud ske lov til evig tid 
 
Krieger, Adam (1634-1666), tysk komponist, organist i Leipzig 
Se, hvor sig dagen atter skynder 
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Kugelmann, Johann (d. 1542), tysk komponist og trompeter, kapelmester i Königsberg 
Min sjæl, du Herren love    
 
Kverno, Trond (f. 1945), norsk komponist, organist og musikpædagog 
En dag skal Herrens skaberdrømme møde 
Nogen må våge i verdens nat 
Vi rækker vore hænder frem 
 
König, Johann Balthasar (1691-1758), tysk komponist og koralbogsredaktør  
Dig vil jeg elske, du min styrke   
Dybe, stille, stærke, milde  
Jesus, din søde forening at smage 
O, havde jeg dog tusind tunger  
 
Langgaard, Rued Immanuel (1893-1952), komponist, dirigent og domorganist 
Den store mester kommer 
Døden er den sidste fjende 
 
Laub, Thomas Linnemann (1852-1927), komponist og musikhistoriker, organist ved Holmens 
Kirke, koralbogsredaktør  
Alle mine kilder skal være hos dig 
Alt står i Guds faderhånd 
Alt, hvad som fuglevinger fik 
At sige verden ret farvel 
Dejlig er den himmel blå 
Den store hvide flok vi se 
Der er en vej, som verden ikke kender 
Det er den daglig trøst 
Det er så yndigt at følges ad, hvor banet 
Dig rummer ej himle 
En sædemand gik ud at så 
Fred hviler over land og by 
Fuglen har rede, og ræven har grav 
Gud Helligånd! o kom 
Går det, Herre, som jeg vil 
Her vil ties, her vil bies 
Herre Gud Fader i Himlen (Litani) 
Herren af søvne opvågned, opsprang 
Herren han har besøgt sit folk 
Hil dig, Frelser og Forsoner 
Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod 
Hvilestunden er i vente 
Hvor er det godt i Jesu arme 
Højhedens Gud, som kom herned 
Hør vor helligaftensbøn 
I falmende blade, du kølige vind 
I kvæld blev der banket på Helvedes port 
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I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde 
Jeg kender et land 
Kom, lad os tømme et bæger på ny 
Kom, regn af det høje! lad jorden oplives 
Kommer, sjæle, dyrekøbte 
Lyksaligt det folk, som har øre for klang 
Med sorgen og klagen hold måde 
Midt igennem nød og fare 
Min mund og mit hjerte 
Morgenstund har guld i mund 
Nu vil vi sjunge og være glad 
Når mit øje, træt af møje 
O du Guds Lam 
O Helligånd! mit hjerte 
Op! thi dagen nu frembryder 
Påske vi holde 
Påskemorgen slukker sorgen 
Som et stille offerlam 
Sorrig og glæde de vandre til hobe 
Sov sødt, barnlille 
Stat op, min sjæl, i morgengry 
Talsmand, som på jorderige 
Tiden skrider, dagen rinder 
Tør end nogen ihukomme 
Uforsagt, vær på vagt 
Vaj nu, Dannebrog, på voven 
Vanæret vor drot kom i sin grav 
Verden, o verden! hvi frister du mig 
Verdens igenfødelse 
Vidunderligst af alt på jord 
Vor Herre! til dig må jeg ty 
Vor Jesus kan ej noget herberg finde 
Vor tro er den forvisning på 
 
Le Maistre, Mattheus (ca. 1505-1577), fransk-flamsk komponist 
Min Gud, jeg gammel er og grå 
 
Lewkovitch, Katarina (f. 1971), organist og komponist 
Jeg har en angst som aldrig før 
 
Lindeman, Ludvig Matthias (1812-1887), norsk folkemusiksamler, komponist, organist og 
koralbogsredaktør 
Gud skal alting mage 
Herrens venner ingen sinde 
Hyggelig, rolig  
Kirken den er et gammelt hus 
Min mund og mit hjerte 
O kristelighed 
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Så vide om land som sol monne gå  
Talsmand, som på jorderige  
Tør end nogen ihukomme 
 
Lissner, Holger (f.1938), sognepræst i Sdr. Bjert, salmedigter 
Kain, hvor er din bror 
 
Littmarck, Tore (f. 1921), svensk præst, forfatter og komponist 
Herre, du vandrer forsoningens vej 
 
Lully, Jean Baptiste (1632-1687), fransk komponist og kapelmester 
Rind nu op i Jesu navn 
 
Lunde, Alfred (1894-1973), norsk bonde og kirkemusiker 
Ja, engang mine øjne skal se 
 
Lunde, Sigurd (f. 1916), norsk biskop, salmedigter og sangskriver 
Jeg er i Herrens hænder 
 
Lunderskov, Lasse (f. 1947), musiker og komponist 
Nu fryde sig hver kristen mand 
Når jeg er træt og trist 
Tag det sorte kors fra graven 
 
Madsen, Axel (1915-2001), organist, komponist og melodibogsudgiver 
Det var ikke en nat som de andre 
 
Magdeburg, Joachim (1525- efter 1583), præst i Erfurt 
Guds godhed vil vi prise  
 
Malling, Jørgen (1836-1905), komponist, organist i Svendborg, senere docent i München 
Jeg er træt og går til ro 
 
Mason, Lowell (1792-1872), musiklærer i Boston 
Arbejd til natten kommer 
Nærmere Gud til dig 
 
Mathiassen, Finn (f. 1928),  musikforsker og musikpædagog, professor i musikvidenskab 
Vort liv blev reddet 
 
Matthison-Hansen, Hans (1807-1890), domorganist i Roskilde, komponist 
Syndernes forladelse 
Trods længselens smerte 
 
Meidell, Jacob Gerhard (1778-1857), toldkontrollør i København 
Dejlig er den himmel blå 
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Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847), tysk komponist 
Hør, hvor englesangen toner 
 
Milveden, Ingmar (f. 1920), svensk komponist, musikforsker og kirkemusiker 
Herre, fordi du 
 
Monk, William Henry (1823-1889), engelsk kirkemusiker og komponist       
Vær du mig nær 
 
Mortensen, Otto (1907-1986), komponist, pianist og konservatoriedocent 
At sige verden ret farvel 
Hyggelig, rolig 
Jeg kender et land 
 
Møller, Peter (1947-1999),  komponist, konservatorielærer og organist i Esbjerg 
Der er en vej, som vi alle går alene 
Det første lys er ordet talt af Gud 
Du, som ud af intet skabte 
Fyldt af glæde over livets under 
Som året går, skal vore sind 
Under korset stod med smerte 
Vintræ og grene og frugt hører sammen 
 
Neander, Joachim (1650-1680),  tysk rektor og præst 
Gud er her til stede 
Op, I kristne, ruster eder  
 
Nebelong, Johan Henrik (1847-1931), organist ved Sct. Johannes Kirke, København, 
sanginspektør 
Den store hvide flok, vi se 
Nu falmer skoven trindt om land 
 
Neumark, Georg (1621-1681), tysk komponist og gambist, bibliotekar i Weimar 
Hvo ikkun lader Herren råde  
 
Nicolai, Philipp (1556-1608),  tysk præst bl.a. i Hamburg 
Af højheden oprunden er  
Zions vægter hæver røsten  
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Nielsen, Carl August (1865-1931), komponist, Kgl. kapelmester, direktør for musikkonservatoriet 
Der sad en fisker så tankefuld 
Guds engle i flok 
Guds fred er mer end englevagt 
Min Jesus, lad mit hjerte få 
Mit hjerte altid vanker 
Nu sol i øst oprinder mild 
Påskeblomst! hvad vil du her 
Tunge, mørke natteskyer 
Udrundne er de gamle dage 
 
Nielsen, Lars (1843-1895), organist i Odder 
Se, nu stiger solen af havets skød 
 
Nutzhorn, Heinrich (1833-1925), højskolelærer og komponist 
Øjne! I var lykkelige 
 
Nyegaard, Cora (1812-1891) 
Rejs op dit hoved, al kristenhed   
 
Nyord, Morten (f. 1944), organist i Vordingborg og komponist 
Lyksalig endte da 
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig 
Solen stråler over vang 
 
Nørfelt, Henrik Fibiger (f. 1940),  organist i Helsingør 
Fredløs er freden 
Velkommen de Jesus i Nazaret bød 
Vi kommer til din kirke, Gud 
 
Nørgård, Per (f. 1932), komponist og konservatoriedocent 
Som året går, skal vore sind 
 
Okkenhaug, Paul (1908-1975), norsk komponist, organist og gårdejer 
Betesda-søjlernes buegange 
 
Pedersen, Asger  (f. 1934), domorganist i Viborg, forfatter 
Dommer over levende og døde 
Du, som gik foran os 
 
Pedersen, Jens W. (Fuzzy) (f. 1939) komponist 
De dybeste lag i mit hjerte 
 
Petersen, Mogens Helmer (1934-1996), organist, korleder og konservatoriedocent 
Lazarus lå i sin  grav 
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Pontoppidan, Erik (1698-1764), biskop og salmebogsredaktør  
Himlene, Herre, fortælle din ære 
Stille er min sjæl til Gud 
Vor Jesus kan ej noget herberg finde  
Vægter! vil det mørke rige 
 
Prahl og Heinebuch (Koralbog 1895)  
Jesus, min drot 
 
Praetorius, Michael (1571-1635), tysk komponist, musikforfatter og kapelmester 
I Jesus søger jeg min fred 
 
Regnart, Jacob (ca. 1540-1599),  nederlandsk komponist, kapelmester i Prag og Innsbruck 
Fryd dig, du Kristi brud  
 
Rhau, Johann (16. årh.s 2 .halvdel), tysk præst 
Du, Herre Krist 
 
Ring, Börge (f.1946), svensk lærer, musiker og trubadur 
Herre, fordi du 
 
Ring, Oluf (1884-1946), højskolelærer, komponist, medudgiver af Folkehøjskolens Melodibog 
Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder 
Gode Gud, din engleskare 
Gud ske lov for nattero 
Hvor er det godt at lande 
Klokken slår, tiden går 
Kærlighed til fædrelandet 
Se, nu stiger solen af havets skød 
Som tørstige hjort monne skrige 
Trods længselens smerte 
 
Rung, Henrik (1807-1871), komponist og dirigent, koralbogsudgiver 
Alt står i Guds faderhånd 
I al sin glans nu stråler solen 
Kimer, I klokker 
Kirkeklokke! mellem ædle malme 
Kraften fra det høje  
O, lad din Ånd nu med os være 
På Jerusalem det ny 
Sin vogn gør han af skyer blå 
Som dug på slagne enge 
Tag det sorte kors fra graven 
Venner! sagde Guds engel blidt 
 
Rung-Keller, Paul Sophus Christian Henrik (1879-1966), organist og komponist 
Kirken er som himmerige 
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Schein, Johann Herman (1586-1630), tysk komponist, Thomaskantor i Leipzig 
Ak, Fader! lad dit ord og Ånd  
Det livets ord vi bygger på  
 
Schmidt, Ole (f. 1928), dirigent og komponist  
Hør himmelsus i tredie time 
Tænk, at livet koster livet 
Vor Herre tar de små i favn 
 
Scholze  - se Sperontes  
 
Schop, Johann (ca. 1590 - ca. 1665), tysk komponist, kapelmester i København og Hamburg  
Den klare sol går ned 
Har hånd du lagt på Herrens plov 
Herre! hvor skal vi gå hen 
Nat, søvn og slum og seng, farvel 
Nu velan, vær frisk til mode 
Ånden opgav enkesønnen 
 
Schultz, Svend S. (1913-1998), komponist, pianist og dirigent 
Nu er livet gemt hos Gud 
 
Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800),  tysk komponist, kapelmester i København 
Her kommer, Jesus, dine små 
Jesus Krist! du overvandt 
Sig månen langsomt hæver 
Vi pløjed og vi så’de 
  
Schütz, Heinrich (1585-1672), tysk komponist, kapelmester bl.a. i Danmark 
Guds ord blev aldrig bundet  
Op, alle folk på denne jord  
 
Shrubsole, William (1760-1806), engelsk organist   
Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam 
 
Silcher, Friedrich (1789-1860), tysk komponist, universitetsdirektør i Tübingen         
Så tag mig da ved hånden 
 
Sohr, Peter (ca. 1630 - ca. 1693), tysk organist 
Det koster mer, end man fra først betænker  
 
Sommer, Erik (f.1948), seminarielektor og musikpædagog 
Du, som har tændt millioner af stjerner 
Nu går solen sin vej 
Nu har du taget fra os 
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Sperontes - pseudonym for: Scholze, Johann Sigismund (1705-1750), tysk digter og musiksamler  
Den store hvide flok, vi se 
Jeg ser dit kunstværk, store Gud 
 
Strattner, Georg Christoph (ca. 1650 - 1704), tysk kapelmester, virksom i Frankfurt am Main og 
Weimar 
Tak og ære være Gud   
 
Störl, Johann Georg Christian (1675-1719), tysk kapelmester og organist, virksom i Stuttgart 
De hellig tre konger så hjertensglad  
 
Söderblom, Nathan (1866-1931), svensk ærkebiskop 
Gak ud, min sjæl, betragt med flid 
 
Sörlie, Caroline Wolla (1869-1953), norsk komponist 
Jesus -  det eneste 
 
Teschner, Melchior (1584-1635), tysk kantor, senere præst i Fraustadt 
Hvorledes skal jeg møde  
 
Thomissøn, Hans (1532-1573), sognepræst ved Vor Frue Kirke i København, salmedigter, 
salmebogsredaktør  
Rejs op dit hoved, al kristenhed  
Vor Gud er idel kærlighed   
 
Vaughan Williams, Ralph (1872-1958), engelsk komponist 
For alle helgen, som i Kristi tro 
 
Vestergaard-Pedersen, Christian (f. 1913), komponist, organist, cand.theol. 
Alle ting er underfulde 
Der venter bag langfredags nat 
Gør dig nu rede, kristenhed 
Hør det, Zion, trøst for al din vé 
 
Vesterlund, Ernst (1921-1997), domorganist og senere seminarielektor i Ribe, 
Hav tak, o Herre, for evig trøst 
 
Viborg, Carsten Friis (1813-1885), præst i Slagelse 
Klynke og klage  
 
Vulpius, Melchior (ca. 1560-1610), tysk komponist, kantor i Weimar 
Denne er dagen, som Herren har gjort 
Min død er mig til gode 
 
Wade, John F. (1711-1786), skotsk musiklærer 
Kom, alle kristne 
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Waldis, Burkhard (ca. 1490-ca. 1557), tysk komponist, provst i Abterode 
Guds nåde højt jeg prise vil   
 
Walter, Johann  (1496-1570), tysk komponist, skolekantor i Torgau, kapelmester i Dresden, 
Martin Luthers musikalske medarbejder 
Af dybsens nød, o Gud, til dig    
Gladelig vil vi halleluja kvæde  
Gud Herren er min hyrde god   
I dødens bånd vor frelser lå   
Med fred og fryd jeg farer hen   
Var Gud ej med os denne stund   
Vi tro, vi alle tro på Gud   
 
Wellejus, Henning (f. 1919), komponist, dirigent og repetitør 
Nu står der skum fra bølgetop 
 
Wendler, Merete (f. 1957), gymnasielærer 
Du satte dig selv i de nederstes sted 
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig 
Se, hvilket  menneske  
 
Wesley, Samuel Sebastian (1810-1876), engelsk organist og komponist 
Guds kirkes grund alene 
 
Wessnitzer, Wolfgang (ca. 1618 - ca. 1685), tysk organist, virksom i Hamburg og Celle 
Jesus er mit liv i live 
 
Weyse, Christoph Ernst Friedrich (1774-1842), komponist, domorganist i København, 
koralbogsredaktør 
Bliv hos os, når dagen hælder 
Dagen går med raske fjed 
Dejlig er den himmel blå 
Den signede dag med fryd vi ser 
Den skønne jordens sol gik ned 
Den store, stille nat går frem 
Der står et slot i vesterled 
Det er så yndigt at følges ad for to 
Gud ske tak og lov 
I fjerne kirketårne hist 
I østen stiger solen op 
Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet 
Julen har bragt velsignet bud 
Lysets engel går med glans 
Nu ringer alle klokker mod sky 
Nu titte til hinanden 
Nu vågne alle Guds fugle små 
Til vor lille gerning ud 
Velkommen igen, Guds engle små 
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Widestrand, Olle (f. 1932), svensk korleder, komponist og pædagog 
Flammerne er mange 
 
Winding, August (1835-1899), pianist og komponist 
Den mørke nat forgangen er 
Gud Helligånd! o kom 
Gud, du som lyset og dagen oplod 
Herrens røst var over vandet 
O du min Immanuel 
Som hønen klukker mindelig  
Uforsagt, hvordan min lykke 
 
Wormordsen, Frans (1491-1551), dansk reformator, (Håndbog 1539)  
Lad vaje højt vort kongeflag  
 
Zinck, Hardenack Otto Conrad, komponist, musikpædagog, syngemester på Det kgl. Teater og 
koralbogsredaktør 
(der hersker usikkerhed omkring Zincks komponistvirksomhed - traditionelt tillægges Zinck 
følgende melodier fra Zincks Koral-Melodier 1801: ) 
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre 
Glæd dig, Zion, glæd dig, jord 
Jeg går i fare, hvor jeg går 
Jeg ved, på hvem jeg bygger 
Nu kom der bud fra englekor 
Nu rinder solen op 
På Gud alene 
 
Øien, Anfinn (f. 1922), norsk  organist, docent ved 
Musikkonservatoriet 
Guds menighed er jordens største under 
 
Aagaard, Thorvald (1877-1937), højskolelærer, organist og komponist, medudgiver af 
Folkehøjskolens Melodibog 
Jesus, min drot 
Julebudet til dem, der bygge 
Lovsynger Herren, min mund og mit indre 
Man siger, livet har bange kår 
 
Åhlén, Waldemar (1894-1982), svensk organist, komponist og musikpædagog 
Det dufter lysegrønt af græs 
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