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1. I østen stiger solen op                                

 
Salmen er nærliggende som den første salme, man arbejder med, fordi den vil være 
velkendt for de fleste. Giv den god tid og lad konfirmanderne få en god oplevelse med at 
synge.  
Se guiden på hjemmesiden, ’Sådan kommer du i gang’, der i forhold til den første sangtime 
tager udgangspunkt i denne salme. 
  
Salmen er medtaget, blandt andet fordi det er salmehit nummer et, men også fordi den på 
enkel og forståelig vis kan introducere det kristelige symbolunivers med metaforer, som 
konfirmanderne kan forholde sig til og vil møde igen og igen.  
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
I østen stiger solen op’ er nok den mest kendte salme i Danmark overhovedet. Den bliver 
sunget i kirkerne, i skolerne, hos spejderne, hos de gamle på lokalcenteret og mange andre 
steder. 
Teksten er skrevet af Ingemann og melodien af Weyse. De to udgav i fællesskab en række 
børnesalmer til både morgen og aften. Flere af dem er med i Salmebogen, og nu synges de 
af både børn og voksne, for morgen og aften oplever vi alle, hver dag. Og morgensalmerne 
passer både til gudstjenesten og vores livsglæde… for alle kender den rare fornemmelse af 
varme i kroppen, når solens stråler rammer os. Eller glæden, når lyset bryder igennem en 
sky en gråvejrsdag. I salmen er solen et billede på Gud og Jesus og alt det gode, de spreder i 
verden. 
 
Uddybende 
I Danmark bærer mange mennesker rundt på en anelse viking, en anelse jantelov og så en 
anelse ”I østen stiger solen op”. For salmen er nærmest gået hen og er blevet en del af 
vores DNA. Som Coca Cola er kendt ud i de fjerneste egne af verden, er Ingemanns 
morgensang kendt helt ud i de fjerneste dele af Danmark, måske endda helt ind på 
stenbroen.  
Det er den salme, der oftest bliver peget på i forbindelse med bryllup og begravelse, og det 
er den salme, konfirmanderne nævner som noget af det første, når vi spørger dem, hvilke 
salmer de kender. Måske er det heller ikke så sært, for den går lige ind. Alle kan relatere til 
glæden over solens lys og varme som forudsætning for livet. Salmen tager fat i den gode 
del af tilværelsen og kristentroen og har måske derfor ikke så meget kant. 
Det har Ingemanns biografi til gengæld. Han har kendt til glæden på trods. Han levede fra 
1789 til 1862 og oplevede helt fra barnsben livets alvor, idet hans far døde, da Ingemann 
kun var 10 år gammel. Yderligere 9 år gik, og kun et år efter han var vendt hjem fra 
studierne i København, hvor englændernes bombardement i 1807 lagde alt, hvad han 
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ejede, i ruiner, døde hans mor. Ingemann var 20 år og forældreløs, og for at føje spot til 
skade mistede han med tiden alle sine brødre i søskendeflokken på 8, hvoraf han var yngste 
skud på stammen. Alligevel er mange af Ingemanns salmer præget af varme, glæde og 
fortrøstning. Lys på trods – hvis man må tillade sig at blande biografi og digterværk 
sammen! 
I dag er ”Dejlig er jorden”, ”Til himlene rækker din miskundhed, Gud” og ”Glade jul, dejlige 
jul” nogle af de virkelig populære Ingemann-salmer. Men Ingemann blev også særlig kendt 
for sine salmer til børn. Heriblandt var ”I østen stiger solen op”, som udkom i 1837, og 
hørte til dagen onsdag i samlingen ”Morgensange for Børn”, hvori der var én sang til hver 
dag.  
 

 
Parafrase og opbygning 
 
Salmens omdrejningspunkt er solen og østen. Østen forstået som det sted, hvor Paradiset 
lå med livets træ og livets kilde. Herfra bringer solen os en hilsen, som med sit lys rækker 
helt tilbage til skabelsens morgen, Edens morgenrød, hvor livet tog sin begyndelse. Livet 
kommer fra østen. I salmen både helt geografisk forstået – men også i overført betydning, 
da østen samtidig refererer til Kristus. Betlehemsstjernen udgik fra øst. Kristus er Guds sol, 
der igen åbner et glimt af Paradis for os. Med Kristus bliver den fjerne, svundne 
skabelsestid gjort nærværende i vores liv.  For med ”soles sol” kan vi få lov at opleve 
skabelsens kraft på ny i vores liv. Den fjerne Gud bliver nær. 
Der er en klar linje i salmens opbygning: Vi begynder i vers 1 med det indlysende 
konstaterbare. Allerede i vers 2 kommer det dog frem, hvorfra solen kommer: at den ikke 
bare er et lys,men et sendebud fra Paradiset. I vers 4 nævnes Bethlehem og igen i vers 6 
kobles der fra inkarnation til sol, lys og liv. Og endelig, i vers 7, kulminerer vi i en fuldtonet 
identifikation, hvor Jesus er soles sol, og hvor hvert et lysglimt, både fra solen og fra julenat, 
er al tak værd. 

 
  
Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 1, 1. Mos 2,8-10 
Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han 
havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, 
vokse frem af jorden, også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. I 
Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. 
 
v. 1, 1. Mos 3,22 
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Og Gud Herren sagde: »Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. 
Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!«. 
 
v. 4, Luk 2, 1-14 
v1  Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde 
folketælling i hele verden. v2  Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i 
Syrien. v3  Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. v4  Også Josef drog op 
fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af 
Davids hus og slægt, v5  for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som 
ventede et barn. v6  Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; v7  og hun fødte sin 
søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem 
i herberget. v8  I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt 
over deres hjord. v9  Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, 
og de blev grebet af stor frygt. v10  Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder 
jer en stor glæde, som skal være for hele folket: v11  I dag er der født jer en frelser i Davids 
by; han er Kristus, Herren. v12  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og 
ligger i en krybbe.« v13  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og sang: 
14   Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
   Fred til mennesker med Guds velbehag! 
 
v. 6, 1 Mos 37,9 (Josefs drøm) 
v9  Så havde han igen en drøm, som han fortalte sine brødre; han sagde: »Nu har jeg igen 
haft en drøm: Jeg så solen, månen og elleve stjerner bøje sig for mig.« 
 

____ 
 
Med bibelhenvisninger til fortællingen om Paradiset, Jesu fødsel og Josefs drøm bliver det 
tydeligt, at betydningen af solen skifter gennem salmen fra den Guds kraft, der får verden 
til at blive til, og som bringer lys og liv til alle, over til Kristi kraft og magt, som alle må bøje 
sig for, og som åbner Paradiset på ny efter syndefaldet, hvor Adam spiste af træet med evig 
frugt. 
Mangler man flere steder, hvor det tydeligt fremgår, at Jesus omtales som solen, kan man 
kan ty til Luk 1, 78 (“takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen 
fra det høje vil besøge os”). 
 
Eller man kan se på salmer i salmebogen, f.eks.: 

 DDS 126, Min sol, min lyst, min glæde 
 DDS 462, Jesus livets sol og glæde 
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Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Hvad eller hvem er solen et billede på? 
Svaret ligger umiddelbart til højrebenet: Gud og Jesus selvfølgelig! Men i forlængelse heraf 
vil det også være oplagt at komme ind på talen om Gudsbilleder. Hvorfor er det solen, der 
er brugt som et billede på Gud og ikke vinden eller vandet? Hvad er det af godt, solen gør i 
vores liv? Hvordan ville det være at leve uden solen? Hertil vil nogle måske svare, at det 
ikke er muligt for os leve uden solen! Men kan vi leve uden Gud? Det spørgsmål kan give 
afsæt til en spændende snak om livet med og uden Gud. 
 
2. Hvorfor handler salmen om østen? 
Fordi solen står op i øst. Fordi Betlehemsstjernen udgik fra øst. Fordi det var her, man 
mente Edens have lå. Her tog verden sit udspring fra. Derfor er øst også i mere overført 
betydning en henvisning til det sted, hvor livet som sådan har sit udgangspunkt. Det er de 
konkrete svar. Men hvad så med i dag? Hvad tænker vi på, når vi siger ”Østen” – associerer 
vi positivt eller negativt? 
 
3. Hvor tror du, Paradiset ligger? 
Et åbent/abstrakt spørgsmål, der gerne skulle få konfirmanderne til at reflektere over, hvad 
opstandelsen er.  Der bliver i salmerne brugt mange billeder på Paradiset, f.eks. som stedet, 
hvor med ”Venner i lys vi tale”, men hvordan vil konfirmanderne selv beskrive det sted, 
Paradiset ligger? Har de konkrete billeder på det? Hvordan er vejret? Er der guld på 
gaderne eller er deres tanker mere abstrakte? 
En ældre dame i Hjortshøj-Egå fortalte, at hun hele sin barndommen var overbevist om, at 
Paradiset måtte være “som parken i Aalborg”, for der kom hun med sin bedstefar, og hun 
fik altid en is, og solen skinnede. Noget bedre sted kunne hun ikke forestille sig... 
  
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
Et relevant tema at kommer ind på her ville være lyset i deres liv. 
I salmen er solen et billede på Gud og Jesus og alt det gode, de spreder i verden. Hvad er 
det gode i verden, set med konfirmandernes øjne? Og i forlængelse herfra kunne man tale 
om, hvordan vi kan opleve glimt af himlen på jord,  ”et glimt fra Paradisets kyst”, og 
modsat, hvad er mørke/helvede i vores liv? (Hvis man ønsker at gå i den retning kunne man 
bringe Søren Ulrik Thomsens ”Det værste og det bedste” med og få konfirmanderne til at 
lave sammen øvelse i forhold til lys og mørke i deres liv).  
Man kan også spørge konfirmanderne, hvor og hvornår de i øvrigt har sunget salmen. Det 
vil kunne føre til kobling med andre gudstjenester, begravelser, bedsteforældre, skolen etc. 
og derved understrege, at salmerne kan bruges til mange formål og af mange mennesker.   
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At lære udenad 
 
Vers 1 bør og kan læres udenad i forbindelse med indstudering af salmen. 
 

Afsluttende musikstykke 
 
Timen afsluttes med at lytte til en af de mange indspilninger af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler Nannas version. 
 
 
 
 

 

 


