Johan Nordahl Brun (1745 – 1816)

DIKT: Norges Skaal, Diktet ble også kalt Norsk Drikke Vise.
Om forfatteren:
Johan Nordahl Brun var født Trondheim (Norges tredje største
by etter Oslo og Bergen). Han studerte teologi i København, for
på hans tid hadde Norge enda ikke fått universitet. J. N. Brun
var prest i Bergen, og skrev dikt og religiøse salmer. Han er
kjent for sangen «Norges skål», denne sangen ble sunget mye i
tiden rundt 1814 da Norge ble skilt fra Danmark etter 400 år,
og i 1814 Norge fikk sin egen Grunnlov.
Diktet Norges skål skrev forfatteren mens han var student i
København. Ved universitetet hadde norske studenter
organisert en norsk klubb som de kalte Det Norske Selskap.
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Norges Skål

NORGES SKÅL, forf. Johan Nordahl Brun
For Norge, kjempers fødeland,
vi denne skål vil tømme,
Og når vi først får blod på tann,
Vi søtt om frihet vil drømme;
Men vi våkner nok opp en gang
og bryter lenker, bånd og tvang;
For Norge, kjempers fødeland,
vi denne skål vil tømme!

En skål for deg, min kjekke venn,
og for de norske piker!
Og har du en, så skål for den!
Og skam på den som sviker!
Og skam på den som elsker tvang
og hater piker, vin og sang!
En skål for deg min kjekke Ven,
og for de norske piker!

Og enda en skål for Norges fjell,
for klipper, snø og bakker!
Hør fjellets ekko roper: «hell !»
og for skålen tre ganger takker.
Ja, tre ganger tre skal alle fjell
for Norges sønner rope «hell !»;
Enda en skål for deg mitt fjell,
Og for klipper, snø og bakker.

Ordforklaring:
En kjempe: = en stor og veldig sterk mann
Å få «blod på tann»;= å være sint og klar til kamp
Søtt (søt); betyr godt/hyggelig
(en) skam; skam har negativ betydning; Hvis noen har gjort noe
galt, så sier vi «du må skamme deg», «du må angre på det du har
gjort eller sagt».
Tvang; betyr at du MÅ gjøre noe når du ikke vil det. Hvis du
kommer på en leksjon uten at du VIL det, da er du under tvang.
«hell» («hell og lykke»!) å være heldig; oppleve noe positivt.
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