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Ingemann var anderledes  

 

Af Niels Thomsen, præst og rektor emeritus

 

Sammen med Grundtvig, Kingo og Brorson 

hører Ingemann til salmebogens fornemme 

firkløver af store salmedigtere. Mange nyere 

teologer har villet nøjes med et trekløver og har 

udeladt Ingemann. Men han hører til. Han er 

anderledes, men han hører til.  

De tre er uundværlige i vores salmebog. De var 

teologer og præster, biskopper sågar, om end 

Grundtvig kun titulær. Deres salmer, så 

forskellige de end er teologisk, er fælles om at 

have den teologiske tradition og det teologiske 

sprog fælles, og de bærer arven fra mange 

århundreders kristen erfaring med sig. De tre er 

professionelle teologer foruden at være store 

digtere.  

     Til forskel fra dem havde Ingemann ikke 

megen teologisk bagage. Han var digter af 

profession, hvis man kan kalde digtning en 

profession. Hans vej til at blive salmedigter er 

først og fremmest udsprunget af hans egen 

erfaring. Han er født 1789. Hans far var præst. 

I sin tidlige barndom levede han trygt i 

præstegården på Falster og havde, i kærlig 

øjenhøjde med Jesus, en hjertevarm barnlig 

tillid til Gud Fader. Han måtte forlade sin 

barndoms paradis i tiårs-alderen, da hans far 

døde, og familien flyttede til Slagelse, hvor han 

blev sat i latinskolen. I ungdomsårene blegnede 

den barnlige gudstro. Efter sin studenter-

eksamen 1806 flakkede han åndeligt omkring. 

Han blev immatrikuleret ved Københavns 

Universitet, men kom ikke i gang med noget  

 

universitetsstudium. Han fik døden tæt ind på 

livet ved sin mors og fire brødres død, og han 

forventede, at døden også tidligt ville nå ham. 

Han blev grebet af den tyske romantik. Med 

den forlod han den foregående periodes 

oplysningsfilosofi og fornuftsdyrkelse og 

vendte sig i stedet som de tyske romantiske 

digtere til at afsøge alt det, fornuften ikke 

havde styr på: Ånd, evighed, natur, eventyr, det 

mysteriøse, historie, poesi og religion.  

     En fastere orden fik han på sin tilværelse, da 

han 1811 fik et fem år langt stipendium som 

alumne på Valkendorfs Kollegium. I hurtig 

rækkefølge udgav han digte, skuespil og 

eventyr. Religiøsiteten hørte med; den var et 

almindeligt træk i romantikken. Mindre almin-

deligt i den københavnske kulturelite var det, at 

religiøsiteten hos ham tidligt fik karakter af 

klar kristen religiøsitet. Forholdet mellem 

evigheden og tiden, mellem det himmelske og 

det jordiske, det guddommelige og det menne-

skelige er grundtemaer i romantikken og bliver 

det også i Ingemanns salmedigtning, men 

Ingemann tolker dem i lyset af troen på Jesus 

som både Gud og menneske. Den splittelse, 

han selv kender mellem sin evighedslængsel og 

sin kærlighed til menneskelivet og naturen, 

forsoner han ad den vej, og han oversætter i 

sine salmer sit romantiske grundlag til en 

enkelt formuleret kristentro, der både griber 

tilbage til hans barndoms enfoldige tillid til 

Gud og til en forståelse af livet som en glad 

vandring mod evigheden.  
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     Teologer har været kritiske overfor hans 

salmer og set dem som udtryk for, hvad man 

nedladende kalder folkereligiøsitet, hvor 

kristendommen er reduceret til, at Gud er til og 

er god og vil vende alt til det bedste. Religi-

onen giver i den forståelse vejledning til at se, 

hvad der er godt, og hvad der er ondt, og er en 

hjælp til at gøre det gode og bære over med os, 

når vi ikke gør det, og den forsikrer os så i 

øvrigt om, at dette liv skal fortsætte i 

evigheden.  

     Teologer har i de sidste 100 år ivrigt villet 

skelne mellem religiøsitet og kristendom. 

Ateisme og rationalisme og naturvidenskab 

satte en dagsorden, der proklamerede, at 

religionens tid var forbi. Behjertede teologer 

ville redde kristendommen fra at gå under 

sammen med religionen ved at argumentere 

for, at kristendom slet ikke er religion. Det var 

en vanskelig operation, fordi man måtte 

afskrive en stor del af den overleverede 

kristendom. Grundtvig, Kingo og Brorson ville 

man dog ikke give slip på, men mente at kunne 

afmytologisere dem ved at se bort fra den 

traditionelle religiøsitet, deres salmer er 

gennemtrængt af, eller ved at tolke den som 

smuk poetisk ornamentik og i stedet lægge 

vægten på den dogmatisk klare forståelse af 

frelsen ved Jesu lidelse, død og opstandelse. 

Ingemann er derimod mindre fast i 

dogmatikken, og derfor har det ikke været 

muligt at se bort fra, at det religiøse har en 

central plads i hans salmer.  

     Den teologiske operation er ikke lykkedes. 

Forestillingen om en religionsløs kristendom 

har ikke været holdbar. Ikke blot har religion i 

det allermeste af verden vist sig livskraftig, 

også hvor samfundene er højt udviklede.  

Vestens ateisme og principielle materialisme 

står tilbage som en stedse mere isoleret 

livsforståelse. Men også i de vestlige lande gror 

en mangeartet religiøs livstolkning frem og 

generobrer plads selv i de protestantiske lande. 

Man får øjnene op for, at kristendommen fra 

sin første tid har båret religiøsiteten med sig. 

Ikke blot er det åbenbart, at kristendom, hvor 

den fandt tilslutning og afløste de gamle 

religioner, indtog religionens plads med 

ritualer, gudstjenester, sakramenter etc. Men 

kristendommen bragte også selv en religiøs 

livsforståelse med sig. Sammenhængen mellem 

Det gamle Testamente og den kristne kirke var 

en selvfølge fra begyndelsen. Man tolkede Det 

gamle Testamente i lyset af troen på Kristus, 

men man brugte med selvfølgelighed de 

gammeltestamentlige salmer i den kristne guds-

tjeneste, og man øste af profeternes prædiken.  

At der med troen på Kristus kom noget nyt er 

klart, men bindingen til Det gamle Testamentes 

religion er en binding til det elementært 

menneskelige. Kun at ville forstå kristendom 

som kristologi og frelseslære er en indsnæv-

ring, som klipper forbindelseslinjen mellem 

kristendom og almindeligt dagligliv over.    

     Ingemann forklarer i 1837, at hans religiøse 

anskuelser dogmatisk stemmer overens med 

den evangeliske kirkes grundanskuelser. Det er 

et udtryk for loyalitet med den evangeliske 

kirke i Danmark, men det betyder ikke, at han 

står inde for en luthersk dogmatik. Man skal 

ikke hos ham søge en sammenhængende 

lærebygning. Han hører til i den danske kirke, 

men for at forstå ham, skal man lægge mærke 

til både, hvad han ikke digter om, og hvad han 

trækker frem. Han digter nok om nåde, men 

nåde er hos ham Guds overvældende godhed. 

Om synd og anger digter han ikke. Slet ikke 

om kødets opstandelse.  

     Ingemann øser af, hvad han har med fra sin 

barndom, og desuden af et bredt kendskab til 

hele Bibelen og af sin egen kristelige erfaring. I 

stedet for nedsættende at tale om hans 
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salmedigtning som folke-religiøsitet giver det 

bedre mening at tale om den som udtryk for 

folkekristendom. Det er rigtigt, at Ingemanns 

salmer rummer meget lidt af det, som er samlet 

i kirkelæren om synd og nåde, om 

retfærdiggørelse af tro, om Kristus som 

forsoner, om treenighedslæren og meget mere. 

Men trods århundreders katekismusunder-

visning er det heller ikke det, der ligger forrest 

i folks kristendom. Folkekristendommen har 

fået sin form af, hvad der er sunket til bunds af 

de bibelske fortællinger, af læreres under-

visning og af præsters prædiken. Alt det har 

holdt døren åben til også at hente det ind, man 

ikke taler højt om til daglig, men som man kan 

bruge af, når livet bliver vanskeligt. Alt det er 

vokset sammen med den elementært menne-

skelige religiøsitet. For mange er det vigtigste i 

deres tro en stump, de har taget til sig af en 

prædiken, et salmevers eller det bibelord, 

præsten gav dem som deres ved konfirma-

tionen. Ingemanns salmer er af samme karakter 

og har givet sprog til den folkekristendom.  

 

Morgensange til Sorø Akademi 1822 

Første skridt til at skrive egentlige salmer tog 

Ingemann, da han i 1822 var blevet lektor i 

dansk litteratur ved Sorø Akademi. J.P. 

Mynster, senere biskop over Sjællands stift, var 

medlem af den direktion, som Sorø Akademi 

hørte under. Han opfordrede Ingemann til at 

samle nogle morgensalmer til brug for skolens 

morgensang. Ingemann tog imod opfordringen, 

men løste den egensindigt. I stedet for at finde 

gamle salmer og modernisere dem, skrev han 

selv syv nye, en til hver af ugens dage. I et brev 

til Mynster begrunder han det dobbelt. Dels 

med, at det ville blive et ”flikværk” at foretage 

forandringer i de ærværdige gamle salmer med 

forkortelser og moderniseringer (som det var 

gjort i Evangelisk-kristelig Salmebog fra 

1798). Den begrundelse vidner om hans digter-

sans for de gamle salmers kristelige kvalitet og 

for hans forståelse for deres poetiske styrke.  

     Men dels – og vigtigst – begrunder han det 

med, at han har følt ”trang til at prise Gud for 

lyset og livet”. Udtrykket ”lyset og livet” har 

han hentet forskellige steder i Bibelen, f.eks. 

fra indledningen til Johannesevangeliet, fra 

Johannes Åbenbaring kap. 21 og fra Salme 36 i 

Det gamle Testamente, men som så ofte i sine 

salmer bruger Ingemann udtryk hentet i 

Bibelen selvstændigt og sætter dem ind i sin 

egen sammenhæng. Livet og lyset går igen i 

hans morgen- og aftensange, f.eks. i I østen 

stiger solen op, hvor solen bringer lys og liv og 

lyst til store og til små. Hans indgang til at 

skrive morgensangene er såvel hans natursans 

som hans tro.  

     Hans morgensange blev godt modtaget ikke 

blot på Sorø Akademi, hvor de har været i 

brug, indtil sekularisering og kultur-

sammenbrud også ramte Sorø engang i 

1960erne, men også af teologer. De var en 

fornyelse. De var fælles med den linje, der var 

at finde i Evangelisk-kristelig Salmebog ved 

ikke at være tynget af dogmatik og ved 

lovprisning af skaberværket, og de var samtidig 

en befrielse for dem, der var kritiske overfor 

den samme salmebogs rationalisme og 

snusfornuftige moralisme.   

     Disse morgensange er ikke digtet til 

gudstjenestebrug. Alligevel fandt tre af dem vej 

til autoriserede salmebøger. En af dem Lover 

Herren! han er nær er stadig i Den danske 

Salmebog, DDS 404:  
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Lover Herren! han er nær, 

når vi sjunge, når vi bede; 

samles i hans navn vi her, 

er han midt blandt os til stede. 

Pris ham, gamle, pris ham, unge! 

Pris hans navn, hver barnetunge! 

Herre, vær os evig nær! 

Vær os nær, når sol oprinder, 

og når sol og stjerneskær 

i den dybe nat forsvinder! 

Lad din Ånd ej fra os vige, 

til vi ser dig i dit rige! 

De to vers er lovsang til Gud med tak for, at 

han her og nu er midt iblandt os. Gud kaldes 

Herren. Ingemann lægger ikke vægt på, om 

Herren skal forstås som Gud Fader eller som 

Jesus; i andet vers inddrages også Ånden. 

Ingemann bruger uden dogmatisk tynge 

treenighedstroen i én stor sammenhæng.  

     Andet vers går fra nutid til evighed. Herre 

vær os evig nær. Ikke blot ved solopgang, og 

heller ikke blot ved aftenstid, men også når selv 

stjerneskæret forsvinder i den dybe nat. Der er 

en nat, der er dybere og mørkere end den 

døgnets nat, hvor dog stjernerne lyser: Dødens 

nat. Vores morgenbøn rækker længere end til 

døgnets dag og nat. Den rækker frem til håbet 

og forventningen om at se Gud i hans rige i 

evigheden.  

     Fornyelsen i forhold til ånden i Evangelisk-

kristelig Salmebog finder man i den frie 

religiøse glæde i poetisk dragt. Sangen har ikke 

Evangelisk kristelig Salmebogs moralisme 

med. Heller ikke dens demonstrative fornufts-

tro. Men hvad Mynster nok har forventet, at få 

traditionens lutherske tone hentet ind, sker 

heller ikke. Salmen er ny både i forhold til 

oplysningstid og i forhold til den ældre salme-

digtning, men uden at provokere hverken til 

den ene eller den anden side.  

 

Højmessesalmer til kirkeårets helligdage 

1825 

Et langt mere ambitiøst projekt var Ingemanns 

Højmessesalmer til kirkeårets helligdage fra 

1825. Den rummer evangeliesalmer til alle 

kirkeårets helligdage og yderligere 5 passions-

salmer. Udgivelsen er i sig selv en udfordring 

af Evangelisk-kristelig Salmebog. Ved sin 

bibelske tone står den i kontrast til den kun 27 

år gamle autoriserede salmebog, hvor hen-

visning til bibeltekster fylder meget lidt i de 

nydigtede salmer og er nedtonet og omskrevet i 

bearbejdelsen af de gamle salmer. Ingemann 

forsøger ikke at skjule Det ny Testamentes 

mirakler, og hvad der ellers havde været 

stødende for den dannede fornuft i oplysnings-

tiden.  

     Udgivelsen blev godt modtaget. 

Rationalismen dominerede ikke længere 

åndslivet, men var veget for romantikken. Over 

halvdelen af højmessesalmerne fandt vej til 

forskellige salmebøger, og de blev set som en 

vigtig fornyelse af salmesangen. At der nu kun 

er seks af dem i Den danske Salmebog af 2003, 

skyldes nok, at den fornyelse, de bragte, blev 

overhalet af Grundtvigs salmer. Da Ingemanns 

Højmessesalmer kom, havde Grundtvig kun 

skrevet få salmer, og hans store gennembrud 

som salmedigter kom først 12 år senere med 

hans gigantiske Sangværk til den danske kirke, 

udgivet i 1837. I Grundtvigs umådelige 

mængde af salmer er der mange, der har større 

dybde, end vi finder i Ingemanns gudstjeneste-

salmer. Til gengæld har Ingemanns en 

enkelhed, som Grundtvigs salmer sjældent har. 

Ingemanns pinsesalme Fra himlen Herrens 
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Ånd nedfor, DDR 284, bruges vist kun lidt, 

men har en selvstændig tone og er let 

forståelig. Sidste vers lyder: 

Velkommen, Ånd med tugtens røst, 

med kærlighedens stemme! 

O, straf og lær, forman og trøst,  

bliv evig hos os hjemme!  

O, lys og brænd i sjæl og bryst,  

indtil basunens store røst  

til nådens dom os kalder! 

 

Den er ikke festlig som Grundtvigs I al sin 

glans nu stråler solen, men den er lettere at 

forstå. Den er mere stilfærdig og lettere at leve 

med i dagligdagen, hvor det kan være svært at 

følge med til Grundtvigs overvældende glans. 

Det vil være godt også at have Ingemanns med 

pinsemorgen.  

     Sammenlagt er det klart, at Ingemanns 

styrke ikke er at digte til gudstjenesten. Han er 

bedre tjent med at gå sine egne veje og digte ud 

af egen erfaring uden at være bundet i 

kirkeårets og gudstjenestens seletøj.  

 

Morgensange for børn  

I 1837 udgav Ingemann Morgensange for 

Børn. Lige så lidt morgensangene til Sorø 

Akademi er disse sange skrevet til brug ved 

gudstjenester. Han kalder dem sange, og de 

skrevet til brug for sang med børn i hjem og i 

skoler. En dem Storken sidder på bondens tag 

er en ren forårssang uden religiøst indhold. De 

syv andre – én til hver af ugens dage – 

begynder med billeder, som børn kender fra 

deres dagligverden, og som bliver bundet 

sammen med en enkel tillid til Gud. Samtidig 

er det sange, der er åbne for en dybere 

forståelse hos de voksne.  

     Ingemann selv er beskeden i sine 

kommentarer til sangene. Han sender dem til 

Grundtvig og skriver i det brev, hvor de er 

vedlagt: ”Med disse småsange må jeg dog gøre 

dig en visit på gåsefjerbenet”. Ikke mere. De 

gjorde ikke stort indtryk på Grundtvig. Han 

kommenterer dem ikke. Hverken han og næppe 

heller Ingemann selv har forestillet sig, at seks 

af de syv sange skulle komme med i en 

autoriseret salmebog, og dog er netop disse 

sange nu blandt de mest elskede og mest brugte 

morgensange både i skoler og i kirke. (At den 

syvende, Morgenstund har guld i mund, ikke er 

med skyldes, at Grundtvig i 1853 stjal første 

linje og brugte den til sin storartede 

morgensang med samme navn). 

     Nu står de i salmebogen. Det er ingen grund 

til at diskutere, om det er sange eller salmer. 

Som udviklingen har været, giver det ikke 

længere mening at søge efter andre kriterier 

for, hvad en salme er, end at den har fundet vej 

ind i en salmebog og viser sig egnet til 

gudstjenestebrug. De var ikke tænkt som 

kirkesalmer, men netop fordi de ikke var 

bundet til salmetraditionen, kunne de bruges 

også af voksne, der ikke var fortrolige med det 

gængse kirkesprog. At disse sange fandt vej ind 

i kirkesalmebøgerne har været med til at udvide 

forståelsen af, hvad en salme er.  

 

Nu ringer alle klokker mod sky, DDS 408, er 

sangen til søndag morgen. Første vers lyder: 

Nu ringer alle klokker mod sky;  

det kimer i fjerne riger.  

Hver søndag morgen højt på ny  

stor glæde mod Himlen stiger.  

 

I salmebogen står denne salme i afsnittet om 

gudstjenesten. Men den er mere end en guds-
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tjenestesalme. Det er ikke blot søndagens 

kirkegængere, der har del i søndagsglæden, og 

det er ikke kun orgelklangen inde i det lukkede 

kirkerum, der bærer den glæde. Klangen af 

kirkeklokker bærer søndagsglæden fra den vide 

jord op mod himlen. Der er ikke noget skel 

mellem de kirkelige og andre, ikke nogen 

forskel mellem folkeligt og kristeligt eller 

mellem åndeligt og materielt. Klokkerne bærer 

hele jordens glæde op.  

     Det er folkekristendom og ikke blot, hvad 

man kalder folkereligiøsitet. Kirkeklokkerne 

lyder fra kirkerne og folk ved godt, at 

kirkeklokken hører sammen med den 

kristendom, kirken er til for, og med hvad der 

sker der. Husker de det ikke, bliver de mindet 

om det i de vers, der følger efter, og som 

genfortæller påskeevangeliet. 

 

I østen stiger solen op, DDS 749, er onsdagens 

morgensang. I denne, den danske morgensang 

frem for nogen, binder Ingemann dansk natur 

og kristendom som den har skikkelse i 

Danmark sammen. I første vers viser han 

solopgangen, så både børn og voksne kan se 

den natur, vi er fortrolige med. Allerede her 

åbner Ingemann for forbindelsen til den 

bibelhistorie, både børn og voksne, i hvert fald 

dengang Ingemann skrev, var fortrolige med. 

Solen kommer fra øst. I næste vers huskes vi 

på, at øst er dér, hvor Paradiset lå. Derfra kom 

også stjernen, der var det Guds lys, der ledte 

østens vise til Betlehem. Guds lys er på én gang 

den Guds sol, vi alle ser, og som giver en 

himmelsk glans over den ganske jord, og den, 

som ligner stjernen over Betlehem. I sidste vers 

går vi det sidste skridt. Vi takker og lovpriser 

du soles sol fra Betlehem, Jesus.  

     Sådan forener Ingemann den morgensol, vi 

kender og har set med vore øjne og vores viden 

om solens vandring fra øst mod vest med 

skabelsesberetningen i de første kapitler af Det 

gamle Testamente og med Jesu fødsel i 

Betlehem. Så kan han slutte med tak og 

lovsang: 

Du soles sol fra Betlehem! 

Hav tak og lov og pris 

for hvert et glimt fra lysets hjem 

og fra dit Paradis!  

En tak til du soles sol fra Betlehem, Jesus 

Kristus, for det liv og lys, han giver os del i 

denne morgen, og som er et glimt fra lysets 

hjem og fra Paradis.  

 

Syv aftensange 

Komponisten C.E.F. Weyse havde sat melodier 

til Morgensange til børn og havde gjort det, så 

tekster og melodier er smeltet sammen, så vist 

ingen siden har forsøgt at komponere andre 

melodier til dem. Weyses glæde over sangene 

var så stor, at han opfordrede Ingemann til også 

at gå videre og at skrive aftensange, som han 

også gerne ville sætte melodier til.  

     Ingemann fulgte opfordringen og skrev Syv 

aftensange, som kom i 1838. Morgensangene 

havde han kaldt for børn. Den adresse bruger 

han ikke til aftensalmerne. Nogle af 

aftensangene ligner i deres enkelhed morgen-

sangene. Der står et slot i vesterled og Bliv hos 

os, når dagen hælder er nemt tilgængelige for 

børn, selv om tonen anderledes, fordi 

aftenstemning er anderledes end morgen-

stemning – mere stille og eftertænksom. Men 

andre er langt fra at være børnesange. Det 

gælder især Den skønne jordens sol gik ned og 

Den store stille nat gik frem. 
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Bliv hos os, når dagen hælder, DDS 773, er 

som en aftenbøn.  

Bliv hos os, når dagen hælder,  

du kære Fader og Gud!  

Bliv hos os, når mørket vælder  

af nattens sluser ud.  

 

Vi beder med barnet, at Gud vil være hos os, 

når det bliver mørkt, når mørket vælder af 

nattens sluser ud. Vi ved jo, at vi kan blive 

bange i mørket. For børn, der har hørt, hvor 

vældigt det lyder, når en mølledams sluser ved 

aftenstid åbnes og vandet styrter ned, er det et 

voldsomt billede af mørkets komme, når solen 

går ned. Derfor er der grund til at bede Gud 

være hos os, som vor mor eller vor far er det, 

når de sidder ved sengen til vi falder i søvn. 

Den tryghed vokser frem i de næste vers, først 

som en tryghed ved at tænke ikke på mørket, 

men på stjernerne, der lyser i mørket, og så 

som en tryghed ved at drømme om 

englebørnenes fred. Den fred fører videre til en 

anden susen end mørkets, der skræmmende 

væltede frem. Nu mærker vi Åndens susen, der 

gennem Himmelstrømme vil suse til os ned.  

 Sidste vers går nok videre end børnene forstår:  

Bliv hos os, når dagen hælder,  

du kære Fader og Gud!  

og Paradis-lyset vælder  

af nattens sluser ud.  

 

De to første linjer er som de første linjer i 

første vers, men voksne kan høre, at nu lignes 

det, at dagen hælder med, at livsdagen hælder. 

Vi hører, at som barnet finder tryghed i, at 

stjernerne skinner på nattehimlen, selv om 

mørket kommer, sådan skal vi alle, når 

livsdagen her er forbi, ikke ende i det store 

mørke: Ud af natten vælder Paradislyset, ikke 

nattemørket, frem. Stjernernes lys i døgnets nat 

er genskin af evighedens Paradislys.  

 

Den store, stille nat går frem, DDS 777  

Den store, stille nat går frem er den ejen-

dommeligste af Ingemanns morgen- og 

aftensange. Den er båret af dyb undren over 

verdensrummet i en blanding af astronomi, 

poesi og religiøs erkendelse. 

     Andre steder i morgen- og aftensangene 

møder vi Ingemanns forundring og betagelse af 

himmelrummets uendelighed forbundet med 

den astronomiske viden, man havde på hans 

tid. Men hvor han i de andre sange vender 

tilbage til den kendte verden, bliver han i disse 

tre små vers i himmelrummet og lader nattens 

uendelige vidde blive til lovprisning til Gud 

bag alle himle.  

 

Den store, stille nat går frem 

med lys fra Himmelens sale; 

hvert lys er sol for sjæles hjem 

i højere verdners dale.  

 

Aften er lagt bag os; vi er i den dybe nat, hvor 

vi ser lysende stjerner. De er sole som vores 

sol. Der er andre, højere, verdener end vores. 

De rummer andre sjæle end de jordiske. 

Verdensrummet er besjælet. 

 

I himmel-oceanets skød 

neddukker natten sin vinge 

med alle stjernesoles glød, 

mens sfærernes harper klinge. 
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Den uendelige himmel er som et ocean. Når 

natten, set som en fugl med store vinger, kom-

mer til himmeloceanet, ses i mørket stjerne-

solenes lysende glød, og sfærernes vidunder-

lige musik lyder.  

 

O nat! Rul dine verdner frem 

i oceaner af himle, 

med pris til Gud fra engles hjem 

og jorderigs sjælevrimle! 

 

Til den nat taler vi. Vi beder den: Lad alle 

verdeners væld af himle forene sig med 

englene og med jordens sjæle i lovprisning af 

Gud.  

Ingemanns morgen- og aftensange har øje for 

alt fra det mindste til det største, fra orme og 

snegle til det uendeligt store, himmelrummets 

utallige verdener, der bliver synlige om natten. 

Alt sammen er det Guds skaberværk og skal 

forenet med os og med alle engle lovprise Gud.  

 

Julesalmer  

I salmebogen har vi to julesalmer af Ingemann, 

Julen har bragt velsignet bud, DDS 119, og 

Glade jul, dejlige jul, DDS 120. De er fælles 

med morgen- og aftensalmerne om at være let 

forståelige både for børn og voksne. 

 

     Julen har bragt velsignet bud er skrevet 

direkte til børn, nemlig børnene i præstegården 

i Lynge ved Broby, hvor Ingemann ofte kom 

på besøg. Det er en sang om julen, men også 

om Paradis. Julen og Paradis er bundet sammen 

af en enkel tanke: Jesu komme til jorden som et 

lille barn betød, at vejen til Paradis – der blev 

lukket, da Adam og Eva ulydigt spiste af træets 

frugt – igen blev åbnet. Men Ingemann gør 

mere end blot at fortælle af Bibelens historie: 

Han binder bibelfortællingerne sammen med 

det juletræ, som er blevet et julens tegn i 

danske hjem. Grenen på livets træ står skønt, 

med lys som fugle på kviste synger vi. 

Grantræet i stuen minder os om det livets træ, 

der står i det Paradis. Lysene er som fugle, der 

sidder på grenene dér. Sådan er juletræet tegn 

på, at vejen til Paradis igen er åben. Himmerigs 

konge blandt os bor bringer julens glæde og 

omfavner alle barnesjæle – både børnenes og 

de voksnes. For overfor Gud er vi alle børn. 

Frelseren selv var barn som vi – netop vi, børn 

og voksne.  

  

Glade jul, dejlige jul er skrevet i 1850, elve år 

senere end Julen har bragt velsignet bud. Den 

gentager i grunden indholdet af Julen har bragt 

velsignet bud, men er bundet sammen af engle, 

der flyver til os fra Paradis med grønne grene, 

og som er med – lønligt – når vi danser om 

juletræet. De synger med os nu, som de sang på 

Betlehems mark, da Gabriel forkyndte for 

hyrderne, at Jesus var født, synger om det barn, 

der har lukket døren op til Himmerig op og 

med deres sang bringer os en himmelsk fred.  

 

Andre salmer og religiøse digte. 

Lejlighedsvis skrev Ingemann andre religiøse 

digte, der blev offentliggjort i tidsskrifter, 

digtsamlinger med blandet indhold eller 

indføjet i prosatekster. Otte af dem har fundet 

plads i Den danske Salmebog. Nogle kan 

snarest kaldes personlige religiøse digte. Det 

gælder bl.a. Fred hviler over land og by og 

Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred. 

Andre som Til himlene rækker din miskundhed 

Gud, Frelseren er mig en hyrde god og Den 
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store mester kommer har karakter af egentlige 

salmer.  

 

Fred hviler over land og by, DDS 778, er fra 

1822, samme år, som Ingemann skrev sine 

morgensange til eleverne på Sorø Akademi. 

     Den kan synges blot som en smuk 

aftensang. I de første vers tegnes en smuk og 

harmonisk sommeraften, som Ingemann har 

oplevet den ved Sorø sø. Men den er mere end 

det. Idyllen udfordres allerede i tredje vers.  

 

Der er så stille og så tyst  

i himmel og på jord;  

vær også stille i mit bryst, 

du flygtning som dér bor.  

 

Sangens jeg føler, at han ikke hører hjemme i 

den varme, tyste aftenstemning. Han er en 

flygtning. Aftenfreden er ikke hans. Han er 

forstemt og klager over at være blandt dem, 

som her dig ej forstår.  Måske er det 

Ingemanns egen modgang i den københavnske 

kulturelite, der ligger bag formuleringen, men i 

sammenhængen bliver den indsigt lagt frem 

som en indsigt, andre kan genkende. 

Menneskehjertet er uroligt.  

     Han formaner sig selv: Slut fred. Det er 

svært. Vejen finder han, da han ser fredens 

engel gå gennem det samme aftenlandskab, 

hvor han selv føler sig som flygtning. Fredens 

engel er også fremmed, men er netop fredens 

engel, for han ved, at til himlen står hans hu. 

Med den viden kan han dvæle i fred med dem, 

han møder på vejen. Af fredens engel lærer 

salmens jeg sin aftensang, lærer at glæde sig 

over aftenfreden, lærer, at han ikke er på flugt, 

men er på vej hjem. Dermed kan også han 

glæde sig over aftenhvilen et sted som ved 

Sorø sø en sommeraften.  

     Tonen er den samme, som vi senere 

genfinder i Dejlig er jorden. Det er en 

pilgrimssang, men en glad pilgrimssang. I 

forventning om målet, Guds rige, kan man tage 

del i glæden, hvor man finder den på 

vandringen, og man kan finde overskud til at 

ønske fred også med dem, der ikke forstår en. 

Også de vandrer ad deres vej mod den fælles 

fred i Himlen. Til samme Himmel går vor 

gang, adskilles end vort spor. 

     Det er en sang eller salme, som man nu vil, 

der har sit udgangspunkt i en splittelse, som 

Ingemann kender i sit sind, men overvinder ved 

at lære af fredens engel. Fredens engel er 

billedsprog for Jesus, der forsoner tid og 

evighed, jord og himmel.  

 

Til himlene rækker din miskundhed, Gud, DDS 

31, er den fornemste af alle Ingemanns salmer. 

Det er en gendigtning af versene 6-10 i Salme 

36 i Det gamle Testamente. Anders Malling 

fortæller i Dansk Salmehistorie, at Ingemann 

skrev den, fordi en tuberkuloseramt kvinde, der 

ikke havde udsigt til at blive rask, havde læst 

Salme 36 i Det gamle Testamente. Hun blev 

grebet af den og bad Ingemann sætte den på 

vers. Ingemann gør det på én gang trofast mod 

den gammeltestamentlige tekst og samtidig 

ganske klart ingemannsk.  

Til himlene rækker din miskundhed, Gud, 

din trofasthed når dine skyer; 

din retfærdshånd over bjergene ud 

er strakt over dale og byer.  

 

Som himlenes favn er din kærlighed, Gud, 

som havenes dyb dine domme. 
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Første vers er en ren gengivelse af den 

gammeltestamentlige tekst. Derfra er lovpris-

ningen af Guds grænseløse miskundhed, 

trofasthed, retfærd og ligeledes af visdommen i 

Guds domme i andet vers hentet. Men i andet 

vers er denne tak for Guds storhed, som vi 

kender i Det gamle Testamente bundet sammen 

Guds kærlighed. Om Guds kærlighed står der 

kun lidt i Det gamle Testamente, men det er 

grundtema i Det ny. Sådan binder Ingemann 

Det gamle og Det ny Testamente sammen. 

Hvor moderne teologi ofte gør meget ud af at 

se forskelle, ser Ingemann sammenhæng. Det 

forlænges i de to næste linjer:  

 

Til frelsen fører du sjælene ud, 

vil skabningens suk ihukomme  

 

Den gammeltestamentlige tekst stopper med 

takken for Guds godhed i denne verden. 

Ingemann fører Guds godhed videre fra den, vi 

kender i denne skabte verden, til frelsen i Guds 

rige. Igen ikke som en modsætning, men som 

en opfyldelse af Guds godhed. 

 

3 

Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud, 

hvor menneskebørnene bygge! 

I mulm er kærlighedsvingen bredt ud, 

vi skjuler os under dens skygge. 

4 

Du kvæger i ørken den tørstende sjæl, 

du bjærger den bævende due. 

Hos dig er livets det evige væld, 

og lys i dit lys skal vi skue.  

 

De sidste to vers understreger sammenhængen. 

Vi takker for Guds godhed her, hvor menneske-

børnene bygge, og vi takker for Guds løfte om, 

at vi i Guds rige, skal få del i livets det evige 

væld, og se lyset i Guds lys. Også ordene livet 

og lyset er hentet i den gammeltestamentlige 

salme, hvor den gælder det liv og det lys, som 

vi kender i denne verden. Her er det livet og 

lyset i Guds rige. Men det hænger sammen 

med livet og lyset på jorden. Det viser tilbage 

til den begrundelse, han i 1822 gav for at skrive 

nye sange til Sorø Akademis morgensang: 

Hans ”trang til at prise Gud for lyset og livet”.   

Foruden Ingemanns salmer er der kun få salmer 

i salmebogen, der er skrevet af forfattere, der 

primært er digtere. Fra ældre tid er der 

Ambrosius Stub, H. C. Andersen, Johannes 

Ewald og Oehlenschläger – og Morten Børup, 

der skrev på latin. Fra nyere tid er der Ole 

Sarvig, Jørgen Gustava Brandt og Jens 

Rosendal. Sammenlagt bliver det vist til 16 

salmer. Fælles for dem er, at de i mindre grad 

bærer traditionens teologiske indhold med sig, 

og i højere grad er personlige. Jeg ville nødig 

undvære dem. De tager den urolige sjæl og den 

ubegribelige natur med ind i troens verden. 

Ingemanns salmer har samme præg. 

Hvis læsere har lyst til at vide mere om 

Ingemanns salmer, kan jeg henvise til min bog 

Frelseren er mig en hyrde. Books on Demand, 

2019. En glimrende bog om Ingemann som 

salmedigter er Peter Balslev-Clausens: Salme-

digteren B.S. Ingemann fra 1989, en bog jeg 

selv har øst af. 

 

 

 

 

 


