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Forord
Salmer skal synges. Salmer skal opleves. Salmer skal synges og opleves sammen med andre.
Nye og gamle ord støder sammen med nye og gamle melodier. Når man skal prøve at forstå dansk kultur og kristendom, er salmerne en guldgrube, det nok er værd at grave lidt dybere i.
Dette materiale skulle gerne hjælpe med kristendomskundskabs-undervisningen på mellemtrinnet. Jeg har forsøgt at gøre materialet så konkret og omhyggeligt, at der er noget for
alle lærere og elever.
Der tre niveauer i materialet, som udover kristendomskundskab også indeholder ideer til
billedkunst- og musiktimer:
1. niveau er egentlig skjult. Det handler om at synge og samtale om salmerne, og det helt
fint, hvis man gør det med sit helt eget udgangspunkt. Dertil kræves ingen undervisningsvejledning.
2. niveau er undervisningsvejledningens opgaver. De er markeret med små bogstaver. Opgaverne har meget forskellige i tilgange og varighed og skulle meget gerne komme omkring
de fleste af undervisningsmetoderne nævnt i Fælles Mål 2009, Kristendomskundskab.1
3. niveau er opgaverne, som for det meste er mere frie og kreative opgaver til salmerne.
Det er en god idé at plukke de opgaver, der passer bedste til lærere og elever. Man er altid
velkommen til at kontakte mig for hjælp; også med opgaver, der involverer IT, som nogle
gange kan drille.
Tilmelding sker til mig, Svende Grøn, på mail: sg@km.dk. Skriv venligst skolens navn, lærerens navn, hvilke klasser og hvor mange elever, der deltager. Ring 23432337, hvis du har
spørgsmål.
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Formål
Dette materiale forsøger at bidrage til opfyldelse af nogle trinmål efter 6. klasse i Fælles Mål
2009, Kristendomskundskab:
- Synge og samtale om salmer og sange.
- Beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen.
- Udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det
religiøse sprogs virkemidler.

Materialet kan bruges tværfagligt med fagene musik og billedkunst og bidrager i de fag til
flg. trinmål:
Musik:
- Synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer.
- Samtale om musikkens funktion og virkning som samlende, stemningsskabende, opildnende og manipulerende.
Billedkunst:
- Kendskab til billedbrug inden for andre fagområder.
- deltage i kulturelle begivenheder og udstillinger på skolen og i nærmiljøet, herunder udsmykningsopgaver og medieproduktioner.
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Hvad er en salme?
Til en familiefest kan samtalen godt gå lidt trægt, når rejseminderne og de nyfødte er blevet
kommenteret. Så er det et godt trick at stille spørgsmålet: Hvad er kunst? Det er et simpelt
spørgsmål, som alle har et svar på, men ingen får nogensinde ret.
Samme slags spørgsmål er: Hvad er en salme?
Man kan begynde med at kigge ”udenpå” en salme. Det er tydeligt, at en salme ser ud som
et digt. Det er (forholdsvis) korte linjer af forskellige længde, samlet i en række grupper
(som vi i hverdagssprog kalder vers, men som i fagsproget hedder strofer) og som har en
salmedigter. Det ser også ud til, at salmer står i særlige bøger: Salmebøger.
Men ”man skal ikke skue hunden på hårene”; udseendet siger ikke alt. Der findes massevis
af salmer, der slet ikke står i en salmebog. Mange skriver salmer til kopipapir og skrivebordsskuffer. En salme har ikke kun en digter, for mindst lige så vigtigt for en salmes popularitet og tilgængelighed er melodien, som en komponist har komponeret.
Man skal naturligvis se ”indeni” en salme. Salmer har et særligt indhold, men det er bare
ikke tydeligt afgrænset. De fleste er enige om, at salmer handler om Gud og mennesker;
nogle handler mest om Gud, og nogle handler mest om mennesker.
Især i ældre salmer er der tale om et særligt salmesprog. Der bliver brugt ord og begreber,
som man praktisk talt kun møder i salmer. Højtidelige ord, uforståelige ord, gammeldags
ord.
En vigtig motivation for mange moderne salmedigtere har netop været at skrive i et hverdagssprog, som man umiddelbart kan forstå betydningen af. Det gælder for eksempel for
de tre moderne salmedigtere, I møder her. Holger Lissner siger. ”For mig har det været vigtigt at arbejde på, at ingen skal føle sig fremmedgjorte
”For mig har det været vigtigt at
i gudstjenesten. Det er derfor, jeg skriver nye salmer
arbejde på, at ingen skal føle sig
og nye bønner!”2
fremmedgjorte i gudstjenesten. Det
De fleste salmer, uanset alder, bruger en række poetier derfor, jeg skriver nye salmer og
ske værktøjer. Det drejer sig bl.a. om forskellige typer
nye bønner!”
af rim (endelse-rim, bogstavrim eller stavelsesrim),
rytme og metrik. Udover de åbenlyse æstetiske og lyriske kvaliteter ved at bruge poetiske virkemidler, gør de faktisk også salmen lettere at synge
og huske. Et godt eksempel er begyndelsen af Britt G. Hallqvists-salmen, som man får lyst
til at gå i takt til: ”Måne og sol, vand luft og vind, (og) blomster og børn, skabte vor Gud.”
Salmernes religiøse (og poetiske) sprog bruger billed- og symbolsprog. Når man skal undersøge kristendommens gudsbegreb ved hjælp af salmerne, bliver billedsprog og symboler et
kernepunkt. Man må ”gå” rundt i salmerne og samle alle billederne op; tydeligst i Brorsons
”Op, al den ting”, hvor skoven, stjernerne og havets dybe grund viser digterens billede af
Guds ”godhed, kraft og rige!”
Det kan være en hjælp for en dybere forståelse af en salme at se på tekstens fortælleforhold.
Ofte afslører fortælleforholdene noget om digterens tanker om forbindelsen mellem Gud
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s. 235 i ”Himmelgrus”
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og mennesker. Et godt udgangspunkt kan være at se på salmens personlige stedord; hvem
er jeg, vi, du, han osv. i teksten.
Vi behøver ikke at blive enige om, hvordan en salme skal forstås. En salme skal ikke kun
forstås med hjernen. Det er ikke et regnestykke. Det er ligesom, når vi lytter til stor musik
eller betragter et maleri af god kvalitet. Kunsten taler til vores hjerte på en meget personlig
måde. Vi ser det samme billede; men vi får overhovedet ikke de samme tanker eller følelser
ud af synet.
Det er ligesom, vi slæber vore erfaringer, viden, minder og stemninger med ind i det møde,
hvor salmen kommer med sin egen synsvinkel og stemning.
Netop derfor er det vigtigt, at eleverne lærer at tale om kunst (bredt forstået), hvor de oplever, at vi både har et fagligt sprog og et personligt sprog, som supplerer og udvider hinanden. På mellemtrinnet skal det faglige sprog ikke blive for indviklet. Det handler om at få
øje på salmens særegenhed, sprog, symboler, billeder og budskab.
Det kan være gavnligt at se på salmens funktion, da en lang række salmer knytter til særlige
begivenheder i kirkeåret (f.eks. jul) eller i livet (f.eks. begravelse).
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Måne og sol

Måne og sol,
vand, luft og vind
og blomster og børn
skabte vor Gud.
Himmel og jord,
alting er hans,
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig.
Herre, vi synger dit hellige navn.

Ånden, vor trøst,
levende, varm
og hellig og stærk,
taler om Gud,
bærer os frem
dag efter dag.
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig.
Herre, vi synger dit hellige navn.

Jesus, Guds søn,
levede her
og døde for os,
lever i dag,
ja, han er her,
ja, han er her,
Herren vor Gud vil vi takke.
Herre, vi takker dig.
Herre, vi priser dig.
Herre, vi synger dit hellige navn.

Tekst: Britt G. Hallqvist 1973 / Holger
Lissner 1978
Melodi: Egil Hovland, 1974
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Ordforklaringer
1.

priser – værdsætter og hylder
vi synger dit hellige navn – kan referere til Fadervor: Helliget blive dit navn3

3.

Ånden- Helligånden, Guds stemme, Guds nærvær

Kommentar
Britt G. Hallqvist (1914-1997) var en meget flittig svensk salmedigter, som også var poet,
magister i filosofi, oversætter og hædersdoktor i teologi på Lunds universitet. Hendes mest
kendte salme er ”Måne og sol” fra 1974, som hun skrev til en bog om familiegudstjenesternes musik4.
I Sverige har man en særlig tradition for at være solidariske med børnene. Vi kender det fra
Astrid Lindgren og Ulf Stark. Børnene er helt grundlæggende ”rigtige”; de forstår noget, vi
voksne ikke fatter. Prøv at høre Hallqvists digt:
”Hvad er tid?
Tid til at spise
tid til at gå i skole
tid til at sove.
Jeg har ikke tid til at klatre i mit træ mere,
for jeg skal regne stykker.
Gud har lisså meget tid det skal være.
Evigheden, det er lisså meget tid det skal være.
I himlen er der nok ingen ure.
Og ingen regnestykker.
Men træer…?”5
Salmen er opbygget efter en enkel model: Tre vers med samme omkvæd (de sidste fire linjer). Omkvædet er en bøn og lovprisning; begge teksttyper som er nært knyttet til salmegenren og det religiøse sprog. Sproget i salmen er ellers meget positivt og barneagtigt (uden
at blive barnligt).
Når man spørger salmen: Hvem er Gud? er svaret: Se på trosbekendelsen!6 Gud er Gud
Fader, der skabte himmel og jord. Gud er Jesus, Guds Søn, som levede, døde og lever i
dag. Gud er Ånden, der taler om Gud og bærer os dag efter dag.
Melodi er skrevet af en norsk præst i løbet af tre-fire minutter efter, at han havde modtaget
teksten.

3

Matt. 6,9
Læs mere på http://sv.wikipedia.org/wiki/Britt_G._Hallqvist
5
fra ”Jeg vil spørge Gud”
6
Hvis I har salmebogen fremme, kan I finde trosbekendelse på allersidste side
4
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Undervisningsvejledning
a. Lær salmen at kende. Syng den igennem.
b. Lad eleverne i par (eller ved bordene) lave en mindmap over salmens billeder og
udsagn. Sammenlign ved, at parrene skiftevis skriver på en fælles mindmap på tavlen.
Brug evt. Bilag 1.
c. Hvorfor er Måne og sol en salme? Find sammen kendetegn på salmegenren (f.eks.
ord, emne/tema, fortælleforhold).


Se videoen ”Måne og sol” på youtube, som er lavet af en gruppe 14-årige, der har fundet
salmens ord i det offentlige rum. Filmen er hentet fra websitet Konfirmandcenter.dk og
kan ses her: http://www.youtube.com/watch?v=LvyIDXuzvO4.
Samtal om, hvorfor det giver mening at bruge ord fra virkelighedens verden til lige præcis
denne salme.
Del klassen i tre grupper; en til hvert vers. Udstyr dem med kamera (eller lad dem bare
bruge deres mobil) og besøg den lokale kirke, hvor I finder motiver til salmen. Del billeder
med hinanden (lav en fælles mappe på skolens netværk), og lad eleverne i par fremstille power point-præsentationer, hvor både tekst og billeder er med. Send dem gerne til mig
(sg@km.dk), så jeg kan vise nogle af dem til salmesangsdagen.
(Man kan også lade dem finde billederne på google-billeder.)
Lad eleverne lytte til melodien (før I lærer salmen at kende). Spil den selv eller afspil fra klaverversionen på dendanskesalmebogonline.dk. Spørg og lad eleverne skrive svarene ned
hver for sig, så I kan sammenligne dem bagefter (og HUSK der er ingen rigtige eller forkerte svar): Hvilken farve har melodien? Hvilken tid på dagen? Hvilken tid på året? Hvilken
af disse fire følelser har melodien: Frygt, glæde, tristhed eller håb. Brug evt. Bilag 2.
Når I er færdige med at arbejde med salmen, kan I sammenligne melodiens stemning med
salmens budskab.
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Op, al den ting

Op al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker!

Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og set den store kæmpetrop
af blide engleskarer!

Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale!

Hvad skal jeg sige? - Mine ord
vil ikke meget sige:
O Gud, hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle!

Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og himlen svare: Amen!

Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge!

Tekst: H.A. Brorson, 1734
Melodi: Tjekkisk sangbog, 1576

Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt han kige ind
og ser så mange munde!
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Ordforklaringer¨
1.

prise – takke for

6.

havets dybe grunde - havbunden
kige – gammel skrivemåde for kigge

8.

i ånden – åndeligt, i tankerne

10 halleluja – hebraisk: Gud være lovet! Gud skal have tak.
amen – hebraisk: Sandelig, lad det ske!

Kommentar
I oplysningstiden kom naturen og det naturlige på dagsordenen, og man søgte ny viden
overalt. Nysgerrighed og videnskab var midler til nye indsigter om, hvordan verdenen hang
sammen. Midt ind i denne samtid skrev den pietistiske biskop Hans Adolph Brorson (1694
– 1728) sine salmer i Ribe.7
I oplysningstiden begyndte man at tænke på mennesker uafhængige af Gud. På en måde er
salmen et opgør med denne tænkning. Gud er uendelig stor, og mennesker er små. Salmen
afslører i et poetisk sprog, hvordan Brorsons gudsbillede ser ud.
I Brorsons salme er naturen billeder og bevis på Guds godhed, magt og rige. Vi kan ved at
betragte skoven, havet, fuglene osv. lære Gud at kende. Man kan sige, at Brorson med sine
ord ”maler” et farverigt billede af Gud.
I slutningen af salmen fortæller han endda, hvordan vi, mennesker, skal forholde sig til
Gud: Vi skal hylde og prise ham for hans store visdom og skaberkraft.
Det er nok værd at tænke lidt over, hvad det betyder, når Brorson påstår, at alting er skabt
af Gud. Når noget er skabt, betyder det, at der ligger en viljeshandling bag. Verdenen og
menneskene eksisterer, fordi Gud har villet det! Når børn skaber et billede, en tekst, en
sang eller en leg, genkender de skaberkraft.
Det er et særligt karakteristikum ved salmen, at den består af en lang række spørgsmål, som
egentlig ikke besvares. Brorsons bud, på hvordan man skal forholde sig til spørgsmålene, er
hyldest af Guds storhed og magt. Gud er kraften bag alt levende.
De fleste genkender salmen, og mange kan flere af versene udenad. Det skyldes dels, at endelses-rimene ”holder styr” på rækkefølgen, og dels at melodien er iørefaldende og enkel.
Jeg tror også, at Brorsons følelsesfulde (måske endda sentimentale) sprog tiltaler mange.

7

På wikipedia kan du læse mere om Brorson og hans til tider triste skæbne. http://da.wikipedia.org/wiki/Brorson.
På denstoredanske.dk kan du finde en lang artikel om Brorson: http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Hans_Adolph_Brorson?highlight=H.A.%20Brorson
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Undervisningsvejledning
a. Lær salmen at kende. Syng den igennem.
b. Fordel versene mellem eleverne, så de bliver ”eksperter” på hvert deres vers. Giv
dem tid til at lære verset udenad, og saml salmen til sidst ved at lade dem
læse/synge deres egne vers i den rigtige rækkefølge.
c. Spørg ”eksperterne”: Hvad tænker Brorson om Gud i dit vers? (Han har større
magt end konger. Han er omgivet af engle. Han er god).
d. Undrer I jer over nogle af de samme ting, som Brorson gør i vers 2-6? Hvilke oplevelser på godt og ondt har I haft med naturen, som har gjort indtryk på jer?
e. Hvordan besvarer Brorson alle sine spørgsmål?
f. Vers 1 og vers 10 er en hyldest, en lovprisning, af Gud. Hvis man skulle skrive hyldester i dag, hvordan ville de så se ud?

Film eller optag opgave b. Du kan lægge resultatet på Skoleintraen. Eller måske sende den
til mig, så jeg kan vise den til Salmesangsdagen (sg@km.dk).
Hvilke ord i teksten viser dig, at det er en salme, du synger?
Giv hver elev et stykke papir (f.eks. A6 størrelse) og lad dem illustrere ”deres” vers. Brug
oliekridt, så de kan overkomme at fylde papiret helt ud. Saml billederne i en frise eller et
billedtæppe.
Lad eleverne lytte til melodien (før I lærer salmen at kende). Spil den selv eller afspil fra klaverversionen på dendanskesalmebogonline.dk. Spørg og lad eleverne skrive svarene ned
hver for sig, så I kan sammenligne dem bagefter (og HUSK der er ingen rigtige eller forkerte svar): Hvilken farve har melodien? Hvilken tid på dagen? Hvilken tid på året? Hvilken
af disse fire følelser har melodien: Frygt, glæde, tristhed eller håb? Brug evt. Bilag 2
Når I er færdige med at arbejde med salmen, kan I sammenligne melodiens stemning med
salmens budskab.
Ordjagt. Lad ”eksperterne” finder ord i deres vers, som de ikke forstår; f.eks. herlighed.
Lad klassens viden og fantasi prøve at finde betydningen, før du som lærer giver svaret.
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Til himlene rækker din miskundhed, Gud

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.
Til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.
Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud,
hvor menneskebørnene bygge!
I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,
vi skjuler os under dens skygge.
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.

Tekst: B.S. Ingemann, 1845
Melodi: J.P.E. Hartmann, 1852
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Ordforklaringer
1. miskundhed – barmhjertighed og overbærenhed. Ordet betyder egentlig manglende
kendskab eller kundskab (ligesom misforståelse betyder manglende eller forkert forståelse).
Men når ordet bruges i forbindelse med Gud, som kender til alt, betyder det, at han vælger
ikke at kendes ved vores synd. Den har han nemlig tilgivet.
2.

ihukomme – huske, have for øje

3.

mulm – mørke

Kommentar
Salmen er en ”fortrøstningssang”, som Ingemann skrev det på sit manuskript. Den er en
gendigtning af en af Davids gammeltestamentlige salmer8, som en dødende, ung kvinde
havde ønsket sig. Hun døde af tuberkulose den 13. april 1845, men nåede altså at få salmen
inden.
Ingemann (1789-1862), der var lektor, digter og forfatter, har skrevet nogle af vores mest
elskede salmer. Det drejer sig bl.a. om ”Dejlig er Jorden”, ”Glade Jul”, ”I østen stiger solen
op” og ”Lyset engel går med glans”. De to sidste er fra en samling af syv morgensange,
”Morgensange for børn”, som han sammen med komponisten Weyse skrev til et københavnsk børnehjem i 1837. Året efter lavede de to også syv aftensange, bl.a. ”Bliv hos os,
når dagen hælder”.
Ingemann9 var en af romantikkens førende danske kulturpersonligheder og samtidig med
H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger og Steen Steensen Blicher. Der er nogle ord, som er
gode at genkende romantikken på: Drøm, længsel, fantasi, ånden i naturen og ”Der var engang…” Groft sagt ville romantikkens kunstnere vække store følelser; men ikke for at
vække til kamp, oprør, forandringer eller handling.
Denne drømmeverden af lykke er tydelig i samtidens billedkunst; f.eks. Juel, P.C. Skovgaard, Marstrand, Købke osv. - de såkaldte guldaldermalere.
Gudsbilledet, som Ingeman tegner i sin salme, viser en uendelig, evig, altfavnende kærlighed, som mennesker kan bygge og bo i. Gud er som hønen, der beskytter sine kyllinger under sine vinger i den kolde nat; et ofte brugt billede fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente10.
Salmens billedsprog er en eftertanke værd. Hvad betyder det, at Gud vil ”skabningens suk
ihukomme”? Eller ”Lys i dit lys skal vi skue.”?
Hans billedsprog er blevet kritiseret for at være barnligt og naivt, men det måske netop
hans styrke, at han tør skrive enkelt.

8

Salme 36, vers 6-10. Kan bl.a. findes på www.biblen.dk
Du kan læse mere om Ingemann på http://www.denstoredanske.dk/Historien_om_b%C3%B8rnelitteratur/%E2%80%9EBarnlighed_er_et_Talent%E2%80%9D_-_b%C3%B8rnelitteraturen_18201880/Den_store_generation/B.S._Ingemann?highlight=B.S.%20Ingemann
10
F.eks. Salme 57
9
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Undervisningsvejledning
a. Lær salmen af kende. Syng den igennem.
b. Undersøg salmens billeder af Gud. Lad eleverne
enkelvis, i par, i grupper eller på klassen forsøge
at forklare billedsproget eller komme med eksempler fra eget og andres liv. Se bilag 3. De behøver
ikke tage opgaverne i rækkefølge.
c. Hvilke ord viser os, at teksten er en salme?
d. I Humlebæk Kirke har Sven Havsteen-Mikkelsen
malet en altertavle med titlen ”Lyset sejrer over
døden”. Sammenlign billedet med salmen: Er der
noget, du kan genkede begge steder?
Billedet kan ses på kirkens hjemmeside:
www.humlebaekkirke.dk
e. Lad eleverne lave en kort anmeldelse af salmens
tekst og melodi. De skal komme ind på, hvad de
tænker om den Gud, som salmer beskriver. De
skal komme med gode råd til salmedigterens næste salme. Og de skal have en mening om melodien. De kan aflevere anmeldelse som tekst eller
lydfil, som de har optaget på deres mobil (og I må
gerne sende eksempler til mig på sg@km.dk).



I forbindelse med opgave d.: Tag store ark karton med i
klassen. Hvid, gul, orange, rød, grøn, lilla, blå og sort (eller så mange, som du nu vurderer, er godt i din klasse).
Lad dem skrive en stemning til hver farve; det kan være
et eller flere ord; måske en lille forklaring. Sammenlign jeres stemninger med hinanden og Havsten-Mikkelsen-billedet. Brug evt. bilag 4.
Lad eleverne lytte til melodien (før I lærer salmen at
kende). Spil den selv eller afspil fra klaverversionen på dendanskesalmebogonline.dk. Spørg
og lad eleverne skrive svarene ned hver for sig, så I kan sammenligne dem bagefter (og
HUSK der er ingen rigtige eller forkerte svar): Hvilken farve har melodien? Hvilken tid på
dagen? Hvilken tid på året? Hvilken af disse fire følelser har melodien: Frygt, glæde,
tristhed eller håb? Brug evt. Bilag 2 Når I er færdige med at arbejde med salmen, kan I sammenligne melodiens stemning med salmens budskab.
Udfyld analysemodellen, bilag 5
[16]

Den Mægtige finder vi ikke

Den Mægtige finder vi ikke,
den mægtige Gud finder os,
der famler og fægter i mørket
og lukker os inde i trods.
Han hører de bange, der beder,
han søger de blinde, der leder,
og tager os ind i sin favn.
Guds Himmerig åbner vi ikke,
men Gud åbner riget for os.
Han kalder os ind til sin glæde,
han kalder os ud af vor trods.
Hans ord kan gå gennem en sprække,
den hårdeste skal kan det flække,
så frøet kan spire og gro.
Guds lovsange synger vi ikke,
men sangene synger i os,
når glæden slår ind i vort hjerte
og smelter vort mismod og trods.
Da ser vi med undrende øjne
vor tvivl blive afklædt som løgne,
og sandheden lyse af liv.
Tekst: Holger Lissner 1989 og 1996
Melodi: Oluf Ring, 1932
[17]

Ordforklaringer
1.

den Mægtige – Gud
han hører de bange, der beder – refererer til Bjergprædiken11
han søger de blinde, der leder – er hentet fra Jesu svar til Johannes Døbers spørgsmål12

2.

han kalder os ind til sin glæde – er fra lignelsen om de betroede talenter13
så frøet kan spire og gro – fra lignelsen om sennepsfrøet14

Kommentar
Jeg hørte engang en teolog forklare, at folket får sin dogmatik fra salmerne. Hvordan
kristendom skal leves og forståes, finder vi i fællesskab ud af, når vi synger sammen i skole
og kirke. Det kan egentlig godt lyde lidt underligt, for de fleste salmer er digte, og digte er
ret dårlige til at forklare noget entydigt. Digte ”maler” billeder; digte fortæller korte
fortællinger med stemninger, symboler, antydninger.
Salmen ”Den Mægtige finder vi ikke” henter sine gudsbilleder i en række episoder og
lignelser fra det nye testamente. De handler om, hvad vi kan og skal gøre som mennesker;
og hvad vi skal overlade til Gud.
Salmen er skrevet i to omgange. Sidste vers er skrevet først; i 1989 i forbindelse med 100året for den jyske vækkelses frembrud i Sdr. Bjert, hvor Holger Lissner (1938 - ) virkede
som præst. De to første vers er skrevet i 1996. En ny religiøs søgen så dagens lys i de år.
New age og alternative verdensbilleder blev ”hvermandseje”, og der var ikke længere noget
mystisk over horoskoper, meditation eller clairvoyance. Det blev damebladsstof.
Mange sider af denne nye relgiøse søgning, handlede om at finde gud; ofte gud indeni dig
selv.
Derfor er det i virkeligheden meget provokerende, at Holger Lissner skriver, at man ikke
kan finde Gud, at man ikke kan åbne Himmerigets porte, at man ikke engang kan synge
Guds lovsange. Gud finder os, kalder os ind til sin glæde og smelter vort mismod og trods.
Holger Lisnner betragter sig selv som brugsdigter. Han siger: ”Mit sprog er så ligetil, at
litteraterne ikke synes, at der er noget ved mine salmer. Det er ikke originalt nok. Rigtigt,
rigtigt, jeg er ikke en stor digter… Men styrken ved det er, at almindelige mennesker måske
bedre kan tage mine ord til sig som deres ord. Og det er det, der er meningen med en
salme.”15
Fordelen ved at skrive en ny salme på en gammel melodi, som Holger Lissner har gjort i
dette tilfælde, er naturligvis, at salmen blive brugt mere og spredt hurtigere. Man skal kun

11

Matt. 7, 7-8
Matt. 11, 5
13
Matt. 25, 24
14
Mark. 4, 31-32
15
s. 235-236 i ”Himmelgrus”
12
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lære en ny tekst. Hvorvidt teksten så indretter sig for meget efter melodien, må være op til
hver enkelt at vurdere.

Undervisningsvejledning
a. Lær salmen at kende. Syng den sammen.
b. Når Jesus skulle fortælle om sit gudsbillede, brugte han ofte lignelser. Små hverdagshistorier og – erfaringer, som folk kunne nikke genkendende til. Her er en liste
over nogle af de lignelser, der er relevante i forhold til salmen:
- Lignelsen om det forsvundne får, Lukasevangeliet kap. 15, vers 1-7
- Lignelsen om den tabte mønt, Lukasevangeliet kap. 15, vers 8-10
- Lignelsen om de betroede talenter, Matthæusevangeliet kap. 25, vers 14-30
- Lignelsen om sennepskornet, Markusevangeliet kap. 4, vers 31-32
Fordel lignelserne mellem eleverne, og lad dem genfortælle for hinanden. Lad dem
selv vælge en form, der passer til deres tekst (rap, skuespil, tegneserie, interview
(f.eks. med konen i Den tabte mønt), avisartikel, radioavis, maleri, sms’er, mime
osv. Kun fantasien sætter grænser).
c. Hvad gør Gud, og hvad gør vi mennesker (ikke)? Det spørgsmål undersøger salmen. Udfyld skemaet i bilag 6 i par og sammenlign med resten af klassen, og prøv
at blive enige om at formulere salmens budskab i max tre punkter.


Lav en ord-frise af første vers. Hver elev får et ord fra salmen, som vedkommende skal
skrive personligt og kreativt på et stykke overskåret A3-papir (på den lange led, så det bliver
ca. 15x42 cm). Ordet skal være letlæseligt, men det må gerne være fuld af farver og detaljer.
Når nogle bliver færdige før de andre, kan de passende lave ord-mellemrum med ornamenter, flotte farver eller små menneskefigurer. Sæt frisen sammen og udstil den et sted på skolen, hvor folk ser den (og tag gerne nogle billeder og send dem til mig på sg@km.dk). I må
meget gerne medbringer frisen til salmesangsdagen.
Vælg de vigtigste ord i salmen (du skal helst have mere end ti for at det bliver flot, synes
jeg). Åben www.wordle.net og lav din egen grafiske version af ordene ved at klikke på
”Create your own”. Prøv mange gange, så du kan vælge den flotteste.
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Se, hvilket menneske

Se, hvilket menneske,
se, hvilket sind.
Se, hvor han glad lukker
udskuddet ind.
Brød til de sultende
deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvor han fængsles og
dræbes derved.
Se, hvor han følger sin
kærligheds bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!
Se, hvor han gør sig til
brød og til vin.
Mærk, hvor han nu gør din
byrde til sin.
Mod til de modløse
deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvilken kreativ
kærlighedsmagt.
Hør de fantastiske
ting, han har sagt.
Fest for de fattige!
lyder hans bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvilket menneske,
se, hvilket mod.
Se, hvor han angriber
ondskabens rod.
Mærk, hvor hans Ånd driver
dødsangsten ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvor han helbreder
hjerte og krop.
Se, hvor han slider og
slæber sig op.
Se, hvor hans kraft driver
kræmmerne ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Tekst: Hans Anker Jørgensen, 1987
Melodi: Merete Wendler, 1987

Se, hvor han kæmper for
frihed og fred.
[20]

Ordforklaringer
1.

se, hvilket menneske – er inspireret af Pilatus’ udbrud efter tornekroningen16

2.

fest for de fattige – peger hen på lignelsen om det store festmåltid17

3.

han helbreder hjerte og krop – helbredelsen af en spedalsk18
slider og slæber sig op – Jesu fryderåb19
kræmmerne – henviser til beretningen om Jesus, der smider de handlende ud af tem20

plet.
5.

se, hvor han gør sig til brød og til vin – henviser til nadverindstiftelsen21

Kommentar
Det er næppe en overdrivelse at kalde Hans Anker Jørgensen (1945 - ) én af de mest
sungne moderne salmedigtere. Han har skrevet ny-klassikere som ”Du, som gir os liv og
gør os glade” og ”Du satte dig selv i de nederstes sted”. Hans salmer har en tydelig solidaritet med de svage og små mod det moderne, teknologiske og industrialiserede samfund. Det
utilslørede og bevidste forståelse af, at evangeliet stiller sig på de svages side, har gjort hans
salmer både populære og upopulære. Der var kun en (endda forkortet) salme af ham med i
Forslaget til ny salmebog 2000, da denne blev sendt i høring. Det viste sig, at Hans Anker
Jørgensens salmer var langt mere indsungne og brugte end først antaget, så i det nye salmebog har han seks salmer med.
Når man i kristendommen spørger til gudsbilledet, vil svaret være: Se på Kristus. Det er kristendommens påstand, at gennem Jesu liv og ord kender vi Guds sande væsen. Salmen udforsker dette Kristusbillede og tager bevidst hændelser og lignelser fra evangelierne og formulerer dem på en måde, så de får en stærk nutidig betydning. Udskuddet, de sultende, de
fattige, de syge, de udslidte, de modløse, de bange bliver mødt af Guds kærlighedsmagt på
en måde, så vi fornemmer, at det ikke kun ”var engang”, men også er nu.
Ordet ”Se” har en altafgørende betydning i salmen. Vi skal se, hvem Gud er; måske ligefrem indse det. Og underligt nok er der jo ikke noget at kigge på. Det, vi skal se, står på og
mellem linjerne i gamle beretninger i Bibelen. Vi skal blive seende, som om vi før var
blinde eller i det mindste sovende. Det er som om salmen siger: Se nu godt efter! Gå ikke
glimt af alt det gode, Gud vil dig.

16

Johs. 19, 5
Luk. 14, 15-24
18
Matt. 8, 2
19
Matt. 11, 28
20
Matt. 21 og Johs. 2
21
f.eks. Matt. 26, 26-29
17
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Undervisningsvejledning
a. Lad eleverne lytte til melodien (før I lærer salmen at kende). Spil den selv eller afspil
fra klaverversionen på dendanskesalmebogonline.dk. Spørg og lad eleverne skrive
svarene ned hver for sig, så I kan sammenligne dem bagefter (og HUSK der er ingen rigtige eller forkerte svar): Hvilken farve har melodien? Hvilken tid på dagen?
Hvilken tid på året? Hvilken af disse fire følelser har melodien: Frygt, glæde,
tristhed eller håb? Brug evt. Bilag 2
Når I er færdige med at arbejde med salmen, kan I sammenligne melodiens stemning med salmens budskab.
b. Lær salmen at kende. Syng den sammen
c. Ordjagten i ”Se, hvilket menneske” er egentlig omvendt. Normalt leder vi efter ord,
der hører hjemme i en salme; ord, der afslører, at vi synger en salme. Prøv at finde
alle de ord i salmen, der ligesom ikke hører hjemme i salmegenren; måske fordi de
er for moderne eller provokerende (f.eks. kreativ, fantastiske, slæbes, kræmmerne,
fængsles osv.)
d. Se. Der står ”Se” mange steder i salmen. Og et par steder står der ”Mærk” og
”Hør”. Eleverne skal på Google-billeder finde fotos, malerier, tegninger eller grafik
som illustrerer, den sætning de selv har valgt. Man afleverer billede med tekst på en
tekstbehandlingsside på skolens netværk eller en usb-nøgle. Bliver man færdig før
de andre, vælger man blot en ny sætning.
Læreren samler alle siderne til e-bog over salmen, som han/hun kan lægge på Skoleintra (og måske sende til mig på sg@km.dk)

I ordforklaringens noter kan I se seks bibelsteder, som ”optræder” i salmen. Fordel stederne mellem eleverne, og lad dem med deres egne ord forklare, i hvilket sammenhæng citaterne optræder. Det kan godt være svært; måske har de aldrig læst en bibeltekst LIVE før,
så vær tålmodig og lydhør overfor hinanden. Man kan skrive sin forklaring ned eller optage
den på sin mobil.
Kan man danse til en salme? Ja, det kan man godt, og eleverne husker melodi såvel som
tekst bedre bagefter. Bed eleverne stille op i én stor rundkreds. I udgangspositionen skal de
ikke holde hinanden i hænderne, og alle kikker fremad – ind i nakken på den foran.
Se, hvilket menneske,
se, hvilket sind
Se, hvor han glad lukker
udskuddet ind.
Brød til de sultende
deler han ud!
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

8 raske skridt til højre med den ”inderste” (:venstre arm) på venstre
skulder foran
Vend rundt og 8 raske skridt til venstre med den ”inderste” (:højre
arm) på højre skulder foran
Alle tager hinanden i hænderne i rundkredsen og tager 4 langsomme skridt ind mod midten
Hændernes slippes, og alle drejer ½ omgang
3 hop tilbage til den oprindelige plads ledsaget af 3 klap
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Bilag 1

Mind Map over ”Måne og sol”

Gud Fader
Gud Søn

MÅNE OG
SOL

Gud Helligånd
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Bilag 2

Melodiens stemninger og følelser

Hvad tid på dagen foregår melodien?

Hvilken farve har melodien?

Hvilken måned
foregår musikken i?

Hvor meget af hver følelse, synes ud, at der er i melodien?
Jo mere du farver i termometeret, jo mere af følelsen er der.

frygt

glæde
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tristhed

håb

Bilag 3

Billedsproget i ”Til himlene række din miskundhed, Gud”

Hvad tænker du, når du læser…
1.

Din trofasthed når dine skyer

2.

Din retfærdshånd … er strakt over dale og byer

3.

Som himlenes favn er din kærlighed

4.

Som havenes dyb dine domme

5.

Til frelsen fører du sjælene ud

6.

Vil skabningens suk ihukomme

7.

I mulm er kærlighedsvingen bredt ud

8.

Vi skjuler os under dens skygge
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9.

Du kvæger i ørkenen den tørstende sjæl

10.

Du bjærger den bævende due

11.

Hos dig er lyset det evige væld

12.

Lys i dit lys skal vi skue

13.

Til himlene rækker din miskundhed, Gud
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Bilag 4

Farver og stemninger
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Bilag 5

Analysemodel
PRÆSENTATION
Hvad er salmens titel?____________________________________________________
Hvad hedder digteren? ___________________________________________________
Hvornår er salmen skrevet? ________________________________________________
KOMPOSITION/OPBYGNING
Hvor mange strofer er der i salmen? _________________________________________
Hvor mange verslinjer er der i hver strofe? ____________________________________
Hvilken tid anvendes i salmen (f.eks. nutid eller datid)?___________________________
RIM
Indeholder salmen rim?_________________
Hvilke typer rim?______________________
SYNSVINKEL

Parrim, når to vers lige efter hinanden rimer. Krydsrim,
når to vers rimer, men der er et vers imellem. Omsluttende rim, når første og sidste vers i en strofe rimer. Bogstavrim, når mere end to ord i en strofe begynder med
det samme bogstav

Hvilken synsvinkel indeholder salmen (f.eks. jeg, han, hun eller du)?_________________
Hvilke følelser/fornemmelser kommer til udtryk i salmen?_________________________
Kan vi sige noget om, hvilke problemstillinger / oplevelser ”salmens jeg” har?
______________________________________________________________________
Eller hvordan ”salmens jeg” har det?__________________________________________
MODSÆTNINGER
Indeholder salmen modsætninger? ___________________________________________
I givet fald ja – hvilke modsætninger?_________________________________________
Hvad fortæller modsætningerne? ____________________________________________
SPROG OG STIL
Indeholder salmen (sæt et eller flere krydser) ___________________________________
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gentagelser (begynder/slutter nogle eller flere strofer på samme måde? Hvis ja - hvilken
effekt har det?)_________________________________________________________
almindeligt sprog, kirkeord, hjemmelavede ord ______________________________
værdiladede ord (positive / negative) ______________________________________
slang _______________________________________________________________
SPROGLIGE BILLEDER
Hvilke sproglige billeder og symboler indeholder salmen?__________________________
TEMA
Hvad mener du, salmen handler om? _________________________________________
BUDSKAB
Skriv om hvilket budskab, du mener, salmen har ________________________________
______________________________________________________________________
PERSONLIGT
Hvad synes du om salmen? Sammenlign med dit første indtryk af salmen______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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bilag 6

Den Mægtige finder vi ikke

Hvad gør Gud?

Hvad gør mennesker (ikke)?
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