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Genklang
fra Ingemanns morgensalmer for børn
I Danmark har vi en stor og slidstærk tradition for at synge salmer til gudstjenesten i kirken og til
morgensang på skolen.
Salmer for børn har siden Luthers tid været en del af ”den kristelige opdragelse”, da fællessang i
menigheden og salmer på modersmålet var en hjertesag for Martin Luther. Menigheden skulle,
ifølge Luther, ikke bare gå i kirke som tilhørere eller tilskuere, men med fællessangen fik de en
aktiv rolle som deltagere i gudstjenesten.
I den danske salmetradition står særligt Kingo, Brorson, Ingemann og Grundtvig som de fire
uundværlige og uundgåelige salmedigtere, når vi synger fra den danske salmeskat. Derfor er det
nærmest ikke muligt at digte eller synge en nyere salme uden genklang fra disse store digtere.
Ingemann var, som en del af den romantiske
strømning i begyndelsen af 1800, i høj grad selv en
digter, der skrev på skuldrene af dem, der kom før.
Han var hverken teolog eller præst (men dog
præstesøn) - han var en digter, der skrev digte,
eventyr og historiske romaner, digte og salmer for
voksne såvel som for børn. Han var i øvrigt samtidig
med både Grundtvig og H.C: Andersen.
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fra Ingemanns morgensalmer for børn
- er temaet til salmesangprojektet i Vejle 2021.
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inspiration og genklang fra en Ingemanns sange og
salmer.
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Salmeprogrammet 2021 er
Lysets engel går med glans
Ingemann og Weyse 1837

Måne og sol
Britt G. Hallqvist og Eigil Hovland 197

Nu titter til hinanden
Ingemann og Weyse 1837

Solen begynder at gløde
Lars Busk og Willy Egemose 1991

Dejlige er jorden
Ingemann 1850

Se min engel
Arne Andreassen 201
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Undervisningsoplæg
til salmesangsprojektet 2021
Vi forestiller os at der arbejdes med salmerne i tre trin
1. trin: Salmesang – hvor salmernes tekster og melodier indøves.
2. trin: Der arbejdes med de enkelte salmer i et eller flere fag
3. trin: Salmesangsdagen i kirken
Materialet til Salmesangsprojektet 2021 vil indeholde et salmehefte, noder og links med
indspilninger af de udvalgte salmer. Der udover medsender vi et idémateriale – tænkt som blandselv-bolcher- til inspiration og optakt til salmesangsdagen.
Der er en kort biografisk gennemgang af Ingemanns liv og digtning medsendt som power-point med
tale-kort. Der ud over er der forskellige forslag til at arbejde med de enkelte salmer i en dansk-,
musik-, billedkunst-og kristendomsfaglig sammenhæng – med særlig fokus på salmernes
billedsprog og bibelske referencer. Desuden er der i idématerialet indsat forskellige links til salmer
og sange, hvor vi har fundet en genklang af de seks udvalgte salmer.
Salmerne præsenteres her i kronologisk rækkefølge, men vil blive præsenteret og sunget i kirken i
som de er sat ind i det medfølgende sanghefte.

Salmemelodierne:
Vi har valgt fire salmer fra Den Danske Salmebog, samt to nye salmer fra tillægget 100 salmer.
Hvis I ønsker lydfiler, kan I finde
Nr. 13
Nr. 750
Nr. 747
Nr. 121

Måne og sol
Nu titte til hinanden
Lyset engel går med glans - og
Dejlig er jorden

via https://www.dendanskesalmebogonline.dk/

Noderne til de to nye salmer er medsendt på pdf.
Lydfiler kan findes på youtube.
Solen begynder at gløde
https://www.youtube.com/watch?v=MrCX0DO6iVI&ab_channel=LarsHaugePiano
Se min engel
https://www.youtube.com/results?search_query=se+min+engel
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Kort introduktion til Ingemanns morgensalmer.
De to morgensalmer af Ingemann, der er valgt til dette års salmesangsprojekt er skrevet før, det
elektriske lys kom til verden. Den gang hvor det faktisk var mørkt, helt mørkt om natten - til solen
og lyset brød frem. Derfor er der skrevet så mange fine morgensalmer i Danmark, og mon ikke
enhver der har oplevet, hvordan lyset fra en solopgang, får mørket til at forsvinde, forstår den jubel
vi finder i disse morgensalmer.
Oplevelsen af solopgangen og lyset er for os alle. Det er derfor ikke sært, at solen og lyset spiller en
rolle i alle religioner, men også mennesker, der ikke tror på noget som helst, oplever også noget
ved en solopgang. Salmedigterne skrev salmer om solopgangen og morgenen, fordi det var noget
alle kendte til, og så fordi solen har mindet de kristne digtere om ting i deres tro. Solens opståen
minder om den dag i skabelsen, da Gud skabte lyset. Og solopgangen minder om den dag, da Jesus
stod op af graven en tidlig søndag morgen. Søndag betyder solens dag. Den nye dag er tegnet på, at
Gud af kærlighed lader os begynde forfra. (Torben Poulsen, Sognepræst i Egense og Øster Skerninge)
Ja, uanset hvem man er eller hvor man er, begynder dagen med en solopgang.

Morgensange for Børn
B. S. Ingemanns ”morgensange for børn”
udkom i 1837 og indeholdt syv
morgensalmer; en til hver dag i uge.
Sangbogen var skrevet til morgensang på
"Prinsesse Caroline Amalies Asyl" i
København, et asyl for børn af fattige
familier, hvor begge forældre var nød til at
arbejde.
Alle syv morgensalmer står i dag i Den
Danske Salmebog. Den mest kendte
morgensang er ”I østen stiger solen op”,
som blev skrevet som onsdagens
morgensang.

I al sin glans nu stråler solen, Stig Weye, 2016

Ingemanns romantiske naturanskuelse kommer i særlig grad til udtryk i disse poetiske
morgensalmer, hvor perspektivet rækker fra det mindste, sneglen med hus på ryg, til den største,
solenglens stråleglans. Ja, universet er menneskebarnets gudskabte hjem, hvor Gud ånder på øjet,
for at trøste hver lille barn, som græder.
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Lysets engel går med glans – mandag morgens salme.
Ingemann, Weise 1837
Der er genklang af den første skabelsesberetning i Bibelen i 1.Mos. kap. 1. i denne smukke
morgensalme af Ingemann.
”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke
over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.
Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra
mørket”.
Salmens billedsprog fortæller os at, Gud er lysets skaber og lysets engel er solen, som går Guds
ærinde på jorden. Den jager nattens skygger og mørket på flugt og med himmelsk glans favner den
alverden, ja - ”i hvert solglimt Gud er nær og hvor glade morgensang fornemmer”.
Ordforklaringer
Strofe 1: Lysets engel – solen
Strofe 3: stråleflor – stråler, der blomstrer
Strofe 4: vrå – lav hytte, ussel bolig og drot – konge

Undervisningsforslag


Syng: ”I østen stiger solen op” og sammenlign billedsproget i disse to salmer om solen og lyset
af Ingemann.



Lad eleverne finde engle-motiver i kunstens og kulturens billeder.



Udvælg 8-12 forskellige englemotiver og lad eleverne enkeltvis vælge, det motiv, der svarer til
deres egne forestilling af Lysets engel.
Se forslag fra moderne altertavler; modernekirkekunst.dk



Mal englemotiver med inspiration fra tekst og udvalgte billeder.
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Lysets engel, Nis Schmidt, 2012.
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Ledelyset, Peter Mock, 2015

Nattens engel, Bodil Kaalund 1983
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Jeg er verdens lys, Simon Aaen, 2012
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Nu titter til hinanden – lørdagens morgensalme.
Ingemann, Weise 1837
Ordforklaringer
Strofe 1: favre – dejlige
Strofe 2: føder – give føde, mad
Strofe 3: foruden gænge – uden de bueformede træstykker, der gør, at en vugge kan gynge/vugge
Strofe 4: barmen – brystet eller favnen
Strofe 5: evindelig være du lovpriset – du skal have tak, ære og lovsang i al evighed.

Undervisningsforslag


Find de forskellige dyr og fugle i salmen



Digt jeres egne små fortællinger om, hvorfor det er
disse forskellige smådyr og fugle, som Ingemann
nævner i denne salme.



Lad eleverne klippe strofer og versene fra hinanden
for derefter at gendanne stroferne på ny måder.
Læs jeres nye salme for hinanden.



Læs fra Bibelen, Markusevangeliet kap. 10. v.13-16,
”Børneevangeliet”, der bl.a. læses ved hver eneste
barnedåb i Folkekirken
Kræsten Iversen, 1952
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Dejlig er jorden
Denne julesalme skrev Ingemann i 1850 på opfordring af pastor J.F. Fenger i Sorø som leverede
melodien og teksten fra en gammel tysk korsfarertekst.
Gennem tiden er salmen for mange blevet mere end en julesalme, nu anvendes den ofte som en
begravelsessalme eller ved dåb, bryllup og andre højtidelige lejligheder.

Ordforklaringer
Strofe 1: Pilgrimsgang - religiøs rejse mod et helligt sted
Fagre - skønne, dejlige
Strofe 2: Henrulle - gå videre og forsvinde
Slægt – familie, generationer
Strofe 3: Fred over jorden! - englenes lovsang fra juleevangeliet;
Luk. 2, 14: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag”.

Undervisningsforslag


Læs fortællingen om englene og hyrderne julenat i juleevangeliet, Luk. 2. 8-20.



Lyt til to vidt forskellige versioner af denne salme:
DR Junior Koret & DR Koncert Koret
https://www.youtube.com/watch?v=dz0ooyQjnYs&ab_channel=DRKoncerthuset

Kim Larsen & Kjukken
https://www.youtube.com/watch?v=U8fPN7EiXAE&ab_channel=WonderWaageRadio
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Måne og sol
Britt G. Hallqvist, Egil Hovland 1973
Salmen Måne og sol er skrevet til brug ved børnegudstjenester, dvs. at denne salme er som
Ingemanns morgensalmer skrevet til børn.
Med et enkelt sprog skriver Hallqvist om ét af gudstjenestens største temaer; Treeningheden Gud er én og dog tre; Gud er Skaberen, Gud er Sønnen (Jesus Kristus) og Gud er Ånden
(Helligånden).
Man kan sige, at denne salme er en kort og enkel gengivelse af den kristne trosbekendelse, hvor der
er føjet en lovsang til i et omkvæd, som gør det let at stemme i, også for den, som ikke har sunget
salmen før.

Undervisningsforslag


Lyt, som optakt til denne salme, til Gregorianske munkesang og til Trosbekendelsen,
som den kan synges til gudstjeneste i Den danske folkekirke, for at illustrere at hver
tid, hvert sted – og måske også hver aldersgruppe har sine egne sange og
udtryksmåder.

Gregoriansk munkesang
https://www.youtube.com/watch?v=yJfbQPmF6_c&t=28s&ab_channel=Helligaandsk
irken

Trosbekendelsen sunget i Den danske folkekirke
https://www.youtube.com/watch?v=-Y4bAlhrd8U&t=9s&ab_channel=JesusFrelser
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Solen begynder at gløde
Lars Busk Sørensen, W.Egemose 1991.
”Solen begynder at gløde” er som Ingemanns morgensalmer også skrevet som en morgensalme til
børn og unge og sunget første gang til FDFs Landslejr i 1991.
Denne morgensalme rummer motiver fra skabelsesberetningen, fordi begyndelsestemaet passer så
fortrinligt sammen med morgen og skabelse.
På melodisiden er der en genklang af Edvard Griegs indledende motiv i orkesterstykket
”Morgenstemning” i melodiens begyndelse.
Det er ret sjældent, at komponister ”låner” fra andres værker – men på raffineret vis understøtter
denne genklang, salmens morgenstemning som vi kan opleve, det en tidlig sommermorgen, når vi
lyner teltåbningen op – og stikker hovedet ud i sommersolen.

Undervisningsforslag


Led efter spor af skabelsesberetningen og syndefaldsberetningen i salmen.
Læs eller fortæl evt. skabelses- og syndefaldsberetningen i 1. Mos. kap. 1-3.
Find evt. fortællingerne i en børnebibel.



Lyt til Edvard Griegs Morgenstemning
https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0&ab_channel=Richard88



Udfordre eleverne til at tage et solopgangs-selfie – og del dem med hinanden på en
fælles digital platform.
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Se min engel
Arne Andreasen og Arne Andreasen 2011.

Denne fine nye salme har genklang af Lysets engel – samt en af de gammel testamentelige
profettekster fra
Mal. 3,1-3, som vi bl.a. læser i kirken i adventstiden og som netop begynder med Se min engel
kommer.
Salmen er en kærlighedssang til den hvide engel, den gyldne bue og den grønne glæde – og deri
findes der også en vis genklang fra den gamle børnesang ”Se min kjole”.

Undervisningsforslag


Lad eleverne komme med deres egne bud på sange og salmer om engle, som de
præsenterer for hinanden.

Fx Fald min engel, Steffan Brandt – her fra DR Koncerthuset.
https://www.youtube.com/watch?v=DD8cvUzyv6k&ab_channel=DR
https://www.youtube.com/watch?v=ml94aF0AVxw&ab_channel=DRKoncerthuset
Eller Robbie Williams Angels.
https://www.youtube.com/watch?v=luwAMFcc2f8&ab_channel=robbiewilliamsvevo



Lav en billedcollage – med ord og billeder, fotos, tegninger m.m. til denne lille salme.
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