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Gejstligheden var "hverken fornøjet med den Kingoske. den ypperlige
Pontoppidanske eller den blandede Harboiske Psalmebog" - præster og herre-
mænd trodsede den nye salmebog. Kritik af BALLE. Luthercitat: det gælder
"ikke om Ensformighed, men kun om christelig Enighed". Salmeenheden er kun
et skin, næppe 10 menigheder synger hver søndag de samme: salmer. I stedet
for præsten burde "Ældste" i menigheden have overladt salmevalget som præ-
stens medhjælpere (1).

Ingemanns salmer er guld værd. De går efter gamle melodier og er for
det nteate "virkelige Choraler". "De er langt bedre, end dem jeg har gjort".

talen stod op i 0EHLENSCHLIGE1S salmer for 20 år siden (Poetiske Skrif-
) Mog rørde i det mindste mig uforglemmelig dybt".
Karakteristik af Ingemanns salme: "...vandet...som jeg finder Angers

og Længsels-Taaren. og som jeg finder Daaben vandet". Der er forskel på



fase 116.1. II.

"Hjerte-Vand og Hoved-Vand" o.s.v. - Sikkert opgivet på grund af

det alt for indtrængende forsøg på at skildre det særligt ingemann-

sfce. Slutningen findes i fase. 122.III.


