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Forord 

I årets salmesangsprojekt skal vi arbejde med det allervigtigste i hele verden: Kærlighed. Noget 

helt særegent ved mennesker er, at vi kan elske; og vi kan ovenikøbet tale om det. Nok kan 

umælende kræ, som marsvin, hunde og katte møde os med en vis hengivenhed, men de er 

ikke i stand til at skrive smukke digte, kærlighedsbreve eller udtrykke sig i serenader (selvom 

min kat nogle gange forsøger, og derfor selv er ude om det, når den får fodtøj i hovedet). 

Kærlighed er hele grundlaget for menneskelig eksistens. Uden kærlighed var vi ikke 

mennesker. At kærlighed har mange flere facetter end den romantiske, vil projektet her gerne 

åbne op for. I kristendommen er det en særlig pointe, at Gud er kærlighedens kilde; formuleret 

af forfatteren til 1. Johannes’ brev: ”Vi elsker, fordi han elskede os først!”1 

Materialet inddrager kunsthistoriske billede, kortfilm og elementer fra cooperative learning. 

Webressourcer, bl.a. youtube-versioner af salmerne, noder, billeder, film og elevhæfter, kan 

findes på www.skolekirkesamarbejdet.dk/salmesang2016.html. 

Formål 

Fælles mål │ Kristendom │ kristne udtryk: ”Arbejdet med dette området dækker over de 

forskellige måder, kristendommen kommer til udtryk i Danmark og resten af verden… En særlig 

rolle spiller den danske salmeskat, som den kommer til udtryk i salmebogen og bruges i 

relation til højtider og i forbindelse med kirkelige handlinger.”2 

Indhold 

Forord, formål og indhold ...................................................................................... side 2 

Hvad er en salme? .................................................................................................. side 3 

Hvad er kærlighed? ................................................................................................ side 4 

Salme 1: Kærlighed er lysets kilde ......................................................................... side 5 

Salme 2: Hil dig frelser og forsoner ........................................................................ side 8 

Salme 3: Du som gir os liv og gør os glade ........................................................... side 11 

Salme 4: To gyldne sommerfugle ......................................................................... side 14 

Litteraturliste og links .......................................................................................... side 17 

Bilag til eleverne ................................................................................................... side 18 

                                                           
1
 1. Johannesbrev kap. 10, vers 19 

2
 http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/kristendomskundskab 
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Hvad er en salme? 

 Salmer er sange, der handler om Gud og troen på Gud, Jesus og/eller Helligånden. 

 Salmer digte, som kan synges på en melodi. 

 Nogle salmer er meget gamle; f.eks. er ”O, du Guds lam” oprindelig fra år 687. Og der 

skrives nye salmer hver eneste dag. Den nyeste i salmebogen er fra 2000: ”Hvad er det 

at møde den opstandne mester” af Hans Anker Jørgensen. 

 Salmer er skrevet af salmedigtere; nogle er kendte og har skrevet mange, f.eks. 

Grundtvig, som vi bl.a. skal arbejde med i dette projekt. Andre salmedigtere kender 

man slet ikke navnet på3. Mange salmedigtere er/var præster. Det gælder også de to, 

som har skrevet salmerne i dette materiale. 

 Salmer har ofte et særligt sprog, hvor ord, billeder og begreber kan virke fremmede, 

gammeldags eller ligefrem uforståelige. Hans Anker Jørgensen skriver salmer på et helt 

almindeligt dansk, som alle kan forstå. 

 Det er Martin Luther, som er det direkte årsag til, at vi alle sammen synger med på 

salmer. Før hans reformation i 1500-tallet blev salmerne sunget af særlige kor i kirken. 

Og i øvrigt var de skrevet på et fremmed sprog, 

som kun de færreste kunne forstå: latin. Luther 

brugte mange kræfter og tid på at skrive og 

oversætte salmer til et sprog, som folk kunne 

forstå. 

 Salmernes bog i Bibelen er faktisk en jødisk 

salmebog. Det er ofte hyldest-salmer til Gud, kaldet lovsange, eller klagesange, hvor 

man råber på Guds hjælp.  

 Salmer SKAL synges; det vil sige, at de er skrevet for, at mennesker ”afprøver” 

salmedigterens tanker og ord om Gud. Derfor oplever man ofte, når man synger 

salmer, at man synes, at man får noget forærende, som man ikke vidste eller kendte 

på forhånd. Men nogle gange, synes man også, at salmen er noget vrøvl4. Og det er 

helt i orden. 

 Der findes en lang række forskellige slags salmer, f.eks. lovsange, bønner, 

årstidssalmer, morgen- og aftensalmer og bibelhistoriske salmer.  

  

                                                           
3
 I Den Danske Salmebog er 18 salmer tilskrevet en ukendt forfatter, f.eks. den første udgave af ”Vær 

velkommen Herrens år”. 
4
 Jeg havde engang en lærerkollega, som nægtede at synge med på sidste halvdel af sidste vers af ”Vi 

pløjed og vi så’de”, hvor der står: ”Vi kan jo intet give,/ som nogen ting er værd,/ men tag vort stakkels 
hjerte,/ så ringe som det er!” Det er noget vrøvl, syntes hun: Vores menneskehjerter er meget værd, og 
vi har en masse at give til både Gud og mennesker. 

man ”afprøver” 

salmedigterens tanker 

og ord om Gud 
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Hvad er kærlighed? 

Selvom mange børn siger, at de elsker pizza, er det næppe udtryk for en dybere kærlighed til 

den italienske spise. Men kærlighed forekommer faktisk i mange forskellige udformninger, 

sammenhænge og situationer. Kærlighed handler om relationer; om vores forbindelser og 

forbundenhed til det, som betyder allermest i vores liv. 

På hjemmesiden www.skolekirkesamarbjedet.dk/salmesang2016.html findes en mind-map, 

som klassen kan udfylde sammen. Den handler om, at vi oplever kærlighed på mange måde. Vi 

føler kærlighed til vores familie, vores venner, kæledyr, bamser og så videre. En helt særlig 

romantisk kærlighed møder vi, når vi bliver forelsket; så får vi lyst til at købe roser, kysse og 

skrive kærlighedsbreve. 

Kærlighed er en følelse, men måske er den også mere end det. Man kan tale om kærligheden 

som livsgrundlag. Og man kan ville elske de mest u-elsk-værdige (hvis sådan nogle findes?). At 

kærlighed også er en viljeshandling, giver mening i en tid, hvor få føler sig på forpligtet på at 

gøre noget, som de ikke har lyst til. Det kan være meget besværligt at 

elske sin næste! Det kræver stor viljestyrke. Og man får i høj grad 

brug for, at kærligheden er noget, som kommer dig i møde; og ikke 

blot noget, du skal finde inde i dig selv. 

I kristendommen er kærlighed både noget som foregår mellem 

mennesker, og mellem Gud og mennesker. Kristendommens påstand er, at Gud elsker 

mennesker! Konsekvensen af det bliver det såkaldt dobbelte kærlighedsbud: ”Du skal elske 

Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind”, og ”Du skal elske din 

næste som dig selv”. I Bjergprædiken radikaliserer Jesus kærlighedsbuddet endnu mere: ”Elsk 

jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer”5. 

Man kan forenklet inddele kærlighed i fire kategorier6: Agape, som er den guddommelige og 

uselviske kærlighed, som man bl.a. møder i næstekærligheden. Eros, den erotiske kærlighed. 

Philia, som er kærligheden mellem ligeværdige venner. Storge, kærligheden bundet sammen af 

empatiske bånd som f.eks. i en familie. 

 

  

                                                           
5
 Matthæusevangeliet kap. 5, vers 44 

6
 Som forfatteren C. S. Lewis (1898-1963) gør det i bogen ”The Four Loves” 

det kan være 

meget besværligt 

at elske sin næste 
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1. salme 

Kærlighed er lysets kilde 

1 

Kærlighed er lysets kilde, 

kærlighed er livets rod, 

derfor er Guds råd så milde, 

derfor er Guds Ånd så god, 

som vor frelser har forklaret, 

Ånden selv os åbenbaret, 

som vi føler i Guds fred 

og det håb, vi trøstes ved. 

2 

Kærlighed er livets krone, 

kærlighed er lysets glans, 

derfor sidder på Guds trone 

Jesus nu med strålekrans; 

han, som lyset er og livet, 

har for os sig selv hengivet, 

bliver i og lever ved 

Guds, sin Faders, kærlighed. 

3 

Kærlighed er Lovens fylde  

og fuldkommenhedens bånd 

den er, hvad vor Gud vi skylde, 

den er frugten af hans Ånd; 

derfor med Guds-kærligheden 

vokser op om kap Guds-freden, 

vorde skal vi og ved den 

ét med sjælens bedste ven. 

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1853 / melodi: Wolfgang Wessnitzer 1661 
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Opgaver 

❶ 

 Udlevér bilag 1 til eleverne. 

 Mens I hører salmen sunget på www.skolekirkesamarbejdet.dk/salmesang2016.html, 

skal eleverne med grøn farve sætte cirkler rundt om alle navneord og egennavne i 

teksten. Del resultaterne med hinanden ved, at læreren på smartboardet viser bilag 1 

fra hjemmesiden, og eleverne skiftes til at markere navneordene. 

 Rammen rundt om salmen fyldes med illustrationer/symboler af navneordene (f.eks. 

kærlighed, lyset, kilde, Gud, råd, ånd, frelser, fred, håb og så videre). Sørg for, at 

baggrunden i hvert felt fyldes med forskellige farver. 

❷ 

 Klip bilag 2 i stykker, så der er en seddel til hver elev med 1-2 linjer fra salmer. Giv hver 

elev en seddel. 

 Eleverne skal stille sig op på en række, så teksten hænger sammen på den rigtige 

måde. 

 Lad hver elev læse sin seddel, så resultatet bliver en digtoplæsning af salmen. Optag 

evt. salmeoplæsningen på tablet, og se resultatet sammen bagefter. 

❸ 

 Samtal om salmen. Brug evt. nedenstående spørgsmål. 

 Hvordan kan du se, at det er en salme? 

Hvilke ord i salmen, synes du, er særligt ”salme-agtige”? 

Hvad fortæller salmen om Guds kærlighed? Lav evt. en liste på smartboardet. 

Undersøg ord og begreber i salmen, som I er usikre på; brug evt. ordnet.dk. 

Baggrund 

I 1823 skrev Grundtvig7 et par bryllupsdigte, som han 30 år senere samlede til salmen. I 

oktober 1851 blev Grundtvig gift med den 38-årige Marie, som han elskede meget højt8. På 

trods af det lykkelige ægteskab ramtes han i sommeren 1853 af tungsind, som han overfor 

Dronning Caroline Amalie kaldte ”dødbideriet”9. I september 1853 fyldte han 70 år og blev 

bl.a. fejret med en folkegave på 7000 rigsdalere, som blev startkapitalen til Grundtvigs 

Højskole i Hillerød. Samme år blev han i øvrigt genvalgt til Rigsdagen. 

                                                           
7
 Læs meget mere om Grundtvig og hans liv på http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig.html. I kan 

også se en lille film fra DR på 
http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50cea5be860d9a2e18f1c3f2 
8
 Hvilket man bl.a. kan læse i sangen ”Hvad er det, min Marie”, Højskolesangbogen 438. 

9
 http://www.grundtvig.dk/files/manager/pdf/grundtvigsalmer-mette-bock.pdf 
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Uden at nævne ordet ”tro” handler salmen netop om troen på 

kærligheden, som det vigtigste vi kan sige om forholdet mellem 

Gud og mennesker. Kærlighed er det vigtigste i livet: 

Kærlighed er lysets kilde, 

kærlighed er livets rod, 

Kærlighed er livets krone, 

kærlighed er lysets glans, 

Kærlighed er Lovens fylde  

og fuldkommenhedens bånd 

Nogle elever vil sikkert være usikre på, hvad en kilde egentlig er. 

Måske kender I steder i lokalområdet, hvor kilder springer op af jorden. Før i tiden var kilder 

magiske helligsteder, hvor folk kunne blive helbredt for deres sygdomme. Det kolde friske vand 

virkede under alle omstændigheder livgivende.  

Ordforklaringer 

1. vers 

kærlighed - er her Guds kærlighed 

lyset kilde - ophav til alt lyst og godt 

råd - planer, beslutninger 

Ånden selv os åbenbaret - Helligånden selv har vist os 

2. vers 

har for os sig selv hengivet - henviser til, at Jesus af kærlighed har givet sit liv for vore synders 

skyld for at frelse os10. 

3. vers 

Lovens fylde - opfyldesen af Guds lov, som Jesus sammenfatter i de to bud: ”Du skal elske 

Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind”, og ”Du skal elske din 

næste som dig selv”11. 

fuldkommenhedens bånd - udtrykket stammer fra Paulus’ Brev til Kolossenserne, hvor han 

bruger det om kærligheden12. 

frugten af hans Ånd - det, som følger af at have modtaget Guds kærlighed, nemlig den 

indbyrdes kærlighed mellem mennesker. 

vorde - være og forblive 

                                                           
10

 Et ofte anvendt bibelsted til at forstå kristendommens kernebudskab er Johannesevangeliet kap. 3 
vers 16: ”Gud elskede nemlig verden så højt, at han ofrede sin eneste søn for, at den, der tror på ham, 
ikke skal dø, men få evigt liv” (i oversættelsen ”Den nye aftale” 2007) 
11

 Matthæusevangeliet kap.22 vers 37-40 
12

 Paulus’ Brev til Kolossenserne kap. 3, vers 14 
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2. salme 

Hil dig frelser og forsoner 

1 

Hil dig, Frelser og Forsoner! 

Verden dig med torne kroner, 

du det ser, jeg har i sinde 

rosenkrans om kors at vinde, 

giv dertil mig mod og held! 

2 

Hvad har dig hos Gud bedrøvet, 

og hvad elsked du hos støvet, 

at du ville alt opgive 

for at holde os i live, 

os dig at meddele hel? 

3 

Kærligheden, hjertegløden 

stærkere var her end døden; 

heller giver du end tager, 

ene derfor dig behager 

korsets død i vores sted. 

4 

Ak! nu føler jeg til fulde 

hjertets hårdhed, hjertets kulde. 

Hvad udsprang af disse fjelde, 

navnet værd, til at gengælde, 

Frelsermand, din kærlighed? 

5 

Dog jeg tror, af dine vunder 

væld udsprang til stort vidunder, 

mægtigt til hver sten at vælte, 

til isbjerge selv at smelte, 

til at tvætte hjertet rent. 

6 

Derfor beder jeg med tårer: 

Led den ind i mine årer, 

floden, som kan klipper vælte, 

floden, som kan isbjerg smelte, 

som kan blodskyld tvætte af! 

7 

Du, som har dig selv mig givet, 

lad i dig mig elske livet, 

så for dig kun hjertet banker, 

så kun du i mine tanker 

er den dybe sammenhæng! 

8 

Skønt jeg må som blomsten visne, 

skønt min hånd og barm må isne, 

du, jeg tror, kan det så mage, 

at jeg døden ej skal smage, 

du betalte syndens sold. 

9 

Ja, jeg tror på korsets gåde, 

gør det, Frelser, af din nåde. 

Stå mig bi, når fjenden frister! 

Ræk mig hånd, når øjet brister! 

Sig: vi går til Paradis! 

 

Tekst: Arnulf af Louvain før 1250, N. F. S. Grundtvig 1837 /Melodi: C. Chr. Hoffman 1878  
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Opgaver 

❶ 

 Salmen er præget af meget stærke og konkrete billeder. Uddel et A6-kort til hver elev, 

og fortæl dem, at det skal ligge på langs (såkaldt landscape på moderne dansk). 

 Fordel versene mellem elever, så der males billeder til samtlige vers. 

 Understreg, at hele fladen skal fyldes med farve, og evt. motiv hellere må være for 

stort (og gå udover papiret) end for lille og usynlig. 

 Lyt til salmen, mens I tegner og maler. Forskellige versioner af salmen findes på 

projektets hjemmeside. 

 Saml alle kort til et stort fællesbillede; enten som en frise i forlængelse af hinanden, 

eller som et firkantet billedtæppe (fyld ud med ensfarvede kort). 

❷ 

 Mix og match. Salmen indeholder endelsesrim. Spillet går ud på, at man finder sin rim-

makker. Der er i alt 18 rim-par i salmen, så der bliver 36 kort. Det er jo for mange, så 

man må tage nogle af dem fra. Rim-parrene findes på bilag 3. Man kan med fordel 

forstørre arket til A3-papir. 

 Hver deltager får et kort med ord. 

 Læreren siger MIX, og eleverne går rundt og bytter kort med de elever, som de møder 

undervejs. 

 Når læreren siger MATCH, leder eleven efter sin makker; vedkommende skal have et 

kort med ord, som passer med deres eget. Eleverne må ikke tale under øvelsen. 

 Når man har fundet sin makker, går man ud til siden af lokalet. 

❸ 

 Se filmen Snedronningen på http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/snedronningen. 

Den varer 26 minutter og er lavet i år 2000 af Jacob Jørgensen og Kristof Kuncewicz. 

 H.C. Andersens eventyr Snedronningen er her fortalt som digitalt teater. Det visuelle 

udgangspunkt er såkaldte découpager, skabt af Dronning Margrethe II, der også 

lægger stemme til fortællingen om børnene Kaj og Gerda. Découpagerne består af 

utallige udklip, der siden er computeranimeret og mixet med grafik, levende 

skuespillere og musik til et enestående eventyrligt univers. 

 Sammenlign filmen med salmen. 

Baggrund 

Den oprindelige version af salmen stammede fra den belgiske munk, Arnulf af Louvain. Hans 

salme har udgangspunkt i en bøns-tradition, hvor man dvælede ved Kristi sår og lidelse, en 
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såkaldt korsmeditation. Man lader blikket og tankerne stoppe syv steder på et krucifiks13: 

Sårene i fødderne, knæene, såret i siden, hændernes sår og tornekronen14. 

Den katolske praksis med korsmeditationen lå fjernt for den lutherske Grundtvig, men han 

kunne alligevel ikke lade være med at blive fascineret af Arnulfs farverige og stemningsfulde 

tekst. Han skrev derfor salmen i 1837 som en samtale mellem mennesker og Jesus om 

meningen med korsfæstelsen og lidelsen15.  

Ud fra sårene på Kristi krop strømmer et kildevæld, som smelter isbjerge og vælter klipper og 

vasker hjertet rent. Det kan stadig give mening for moderne mennesker, som oplever, at 

hjertet bliver koldt som is eller hårdt som sten. 

Salmen er meget populær og synges praktisk talt hver eneste påske i alle kirker. På den danske 

salmebog online er salmen den sjette mest afspillede.16  

Ordforklaringer 

1. vers 

Hil dig - vær hilset 

rosenkrans om kors at vinde - binde en krans af roser (og ikke torne) rundt om korset som 

symbol på kærlighed 

2. vers 

støvet - menneskene 

os dig at meddele hel - Jesus giver os fuldkommen del i sig 

5. vers 

vunder - sår 

væld - kildevæld 

tvætte - vaske 

6. vers 

blodskyld - en skyld så stor at det bør koste livet 

8. vers 

så mage - ordne således 

syndens sold - syndens løn, som i kristendommen er døden 

                                                           
13

 Et krucifiks - model af den korsfæstede Jesus, fx ophængt i en kirke eller båret i en kæde om halsen 
14

 http://www.bornogengle.dk/files/1313/7002/7572/Microsoft_Word_-_salmeprojekt_3.pdf 
15

 Biskop Marianne Christiansen i http://www.grundtvig.dk/files/manager/materialer/20091124-16-
kernesalmer-fortolketpd.pdf 
16

 http://www.dendanskesalmebogonline.dk/topti 
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3. salme 

Du som gir os liv og gøre os glade 

1 

Du, som gir os liv og gør os glade, 

du, som holder af os, som vi er, 

du, som åbner bøgehækkens blade, 

du, som skaber blomst og bi og bær, 

uden dig var alle marker golde, 

uden dig var alle hjerter kolde. 

2 

Uden dig har kolde spekulanter 

skabt en hverdag uden lys og luft, 

uden tid til børn og gamle tanter, 

uden fuglesang og blomsterduft. 

Uden dig må glæden gå på krykker, 

uden dig må livet gå i stykker. 

3 

Uden dig forråder vi hinanden, 

uden dig går vores sind i chok. 

Uden dig går folket fra forstanden, 

hele verden går mod ragnarok. 

Derfor råber vi i angst og smerte: 

Lær os én gang til, hvad Jesus lærte: 

4 

»I kan ikke tjene Gud og Fanden, 

I må vælge mellem liv og død. 

I skal ikke tjene på hinanden, 

I skal dele glæde, sorg og brød. 

Tjen hinanden, I er alle lige, 

der er ingen rige i mit rige! 

5 

I skal se med kærlighedens øjne, 

alt det skabte skal I passe på. 

I skal ikke tro på gyldne løgne, 

i mit rige er de store små. 

I skal ikke frygte nogen fjende, 

kærlighedens liv har ingen ende!« 

6 

Du, som åbner døren gennem døden, 

når vi drikker af dit hjerteblod, 

vis os midt i mørket morgenrøden, 

giv os hvedekornets kraft og mod. 

Du, som åbner bøgehækkens blade, 

giv os liv og lys, og gør os glade! 

 

Tekst: Hans Anker Jørgensen 1982 / melodi: Hans Anker Jørgensen 1982 
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Opgaver 

❶ 

 Salmen har fire elementer:  

o 1. Det, som Gud gør (f.eks. holder af os, som vi er). 

o 2. Hvordan salmedigteren mener, verden bliver uden Gud (f.eks. går vore sind i 

chok). 

o 3. Hvad Jesus siger, at vi skal gøre (f.eks. passe på alt det skabte) og  

o 4. Bønner til Jesus (i bydeform, f.eks. giv os hvedekornet kraft og mod). 

 Stil fire borde i klassen lidt spredt med hver deres overskrift:  

o Gud gør… 

o En verden uden Gud  

o Hvad skal vi?  

o Bønner 

 Del eleverne i par og giv hvert par en version af bilag 4, som de klipper i stykker.  

 Lad eleverne fordele sedlerne på de fire borde. 

 Gennemgå sedlerne på et bord ad gangen. 

❷ 

 Salmen er skrevet i 1982 og tilhører derfor kategorien af nyere, moderne salmer. 

Opgaven er meget enkel: Find ord i salmen, som viser, at salmen ikke er gammel. 

 Opgaven kan med fordel løses enkelvis; eventuelt mens salmen afspilles på 

smartboard (se versioner på hjemmesiden). 

 Derefter samles resultaterne på tavlen et vers ad gangen. 

❸ 

 Salmens billedrigdom lægger op til, at man prøver at illustrere digterens udsagn. 

Gennemgå salmens sammen og fordel udsagnene mellem eleverne. 

 Eleven søger billeder på internettet, eller går ud i verden og tager billeder. 

 Billedet og teksten sættes sammen (f.eks. på word) og printes ud. 

 Lav en udstilling af salmens billeder. F.eks. på biblioteket. 

Baggrund 

”For Hans Anker står rædslerne fra Anden Verdenskrig som den evigt tilbagevendende 

gyserfilm, hvis scener han aldrig bliver færdig med at bearbejde. Symbolsk, sådan siger han det 

selv, blev han født dagen før befrielsen af Auschwitz. Det var den 26. januar 1945 i 

præstegården i Kongens Tisted i Himmerland, og i årene, der fulgte, blev beretningerne fra 

krigen overleveret lige så naturligt som bibelhistorien og salmeversene. Ikke som uafhængige 
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elementer, men som brikker, der sat sammen giver en flig af de uforklarligheder, som 

Gudsordet kæmper imod.”17 

Hans Anker Jørgensens salme, Du som gir og liv og gør os glade, er en samtale mellem 

menighed og Kristus. Versene 1-3 og 6 taler menigheden og i vers 4-5 taler Kristus. Og det er 

en meget direkte og præcis tale om, hvordan Gud skaber livet i mellem os, og hvordan livet går 

til grunde uden Gud. Ligesom mennesket får klar besked om, hvordan lives skal leves, og 

samfundet indrettes i versene 4-5. 

Som 34-årig kom Hans Anker Jørgensen som sognepræst til Tingbjerg Kirke i Brønshøj. 

Tingbjerg var allerede dengang et boligområde med mange sociale udfordringer18, og den unge 

præst begyndte hurtigt at sætte ord på evangeliet, som folk kunne genkende fra deres egen 

virkelighed. Blandt andet derfor blev hans salmer populære, selvom de ofte indeholder krasse 

politiske undertoner. Kampen for frihed og fred19 hænger for Hans Anker Jørgensen uløseligt 

sammen med den nærværende Gud, som kommer til jorden i skikkelse af Jesus Kristus. 

Denne salme er skrevet i forbindelse med et foredrag ved en økumenisk20 familielejr om 

Ansvaret for alt det skabte. 

Hans Anker Jørgensen har 6 salmer med i den nuværende salmebog. Det er ret 

bemærkelsesværdigt, da han i salmebogskommissionens oprindelige forslag21 kun var 

repræsenteret med en enkel salme. 

Ordforklaringer 

1. vers 

du - Gud 

golde - ufrugtbare 

3. vers 

ragnarok - undergang 

6. vers 

dit hjerteblod - nadvervinen 

giv os hvedekornets kraft og mod - hentyder til Jesu ord om, at hvedekornet må dø og lægges i 

jorden, for at ny hvede kan spire og gro. 

 

                                                           
17

 Nygaard Larsen, side 40 
18

 til trods for arkitektens Steen Eiler Rasmussens idé om at skabe en mønsterby, hvor boliger, 
institutioner og natur skulle mødes i harmoni. 
19

 Som det bl.a. kommer til udtryk i salmen Du satte dig selv i de nederstes sted, Den Danske Salmebog 
nr. 260. 
20

 økumenisk - mellemkirkelig 
21

 http://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/nyheder/DDS/Salmebog.pdf 
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4. salme 

To gyldne sommerfugle fandt hinanden 

1 

To gyldne sommerfugle fandt hinanden, 

og otte gyldne vinger bar dem bort. 

En lille bitte skovmus fandt en anden, 

og de fik forårskuller i forstanden. 

og livet er så alt for, alt for kort. 

2 

Og der skød primula og anemoner, 

og der skød gøgeurt af jordens lænd, 

og der kom hundrede af millioner 

af muntre, lattermilde blomsterkoner 

og muntre, lattermilde blomstermænd. 

3 

Du milde, mægtige mirakelmager, 

som elsker sommerfuglevinger frem. 

del ud af al den fryd, du har på lager, 

så evighedens frø i tidens ager, 

plant håb og fred i alle jordens hjem! 

4 

Så takker vi for kvinden og for manden, 

for livet, der er alt for, alt for kort, 

for kroppen, kærligheden og forstanden, 

for lykken, som vi finder hos hinanden, 

til dine store vinger bær’ os bort. 

 

Tekst: Nis Petersen (v. 1-2) 1926, Hans Anker Jørgensen (v.3-4) 1989 / Melodi: Caroline Borello 

Lerche 2012 
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Opgaver 

❶ 

 Se på billedet Kysset af Gustave Klimt22 (1862-1918) fra 1908. Billedet er oliemaling på 

lærred og fylder 180x180 cm. Det hænger på Belvedere Galleriet i Wien, Østrig. Der 

findes link til billede i høj opløsning på hjemmesiden. 

 Tal sammen om billedet:  

o Hvilken stemning ser I; og hvorfor? 

o Hvilke farver dominerer, og hvad forbinder i med netop de farver? (f.eks. er 

guld=rigdom, rød=kærlighed, grøn=naturlighed). 

o Hvordan er forholdet mellem de to kyssende? Hvilke ansigtsudtryk har de? 

o Hvilke elementer fra salmen kan I genkende i billedet? (f.eks. gyldne, 

forårskuller, fryd, lykken) 

❷ 

 Udfyld den traditionelle analysemodel på bilag 5 

❸ 

 Bilag 6 er et svar-bazar-ark, som hver enkel elev skal have én af. 

o Eleverne cirkulerer i klassen og finder en partner. 

o Elev 1 stiller elev 2 et spørgsmål fra opgavearket. Elev 2 svarer, hvis han kan, 

hvorefter elev 1 skriver svaret på sit opgaveark. 

o Elev 2 tjekker og skriver sine initialer ud for svaret. 

o Nu stiller elev 2 et spørgsmål, som 1 besvarer. 2 skriver svaret, og 1 skriver 

sine initialer. 

o Partnerne takker, siger farvel, signalerer ved at række hånden i vejret, at de er 

”ledige” og finder en ny partner. 

o I det nye par stilles andre spørgsmål fra arket. Der svares, skrives under, takkes 

og siges farvel. 

o Det fortsættes til opgavearket er udfyldt fra forskellige elever. Man sætter sig, 

når man har alle svarene, men kan stadig spørges. 

o I grupper kan man sammenligne sine svar. 

 

Baggrund 

”I løbet af det tyvende århundrede ændredes synet på seksualitet sig radikalt - fra ’djævelens 

fristelse’ til ’en Guds gave’ - og Nis Petersen bidrog nok til den ændring, da han i ”Forår ved 

                                                           
22

 Læs mere om Klimt på https://da.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt 
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Mariager fjord”23 skrev ”En lillebitte skovmus fandt en anden/ og de - nå ja - fristedes af 

Fanden/og livet er så alt for, alt for kort!” Da jeg stjal de to vidunderlige vers fra Nis Petersen 

til denne forelskelses- og bryllupssalme, var jeg nødt til at ændre det med ’fristedes af Fanden’ 

- til det noget kedeligere ’fik forårskuller i forstanden’.24 

Nis Petersen (1897-1943) var en af sin samtids mest populære digtere, og de to første vers i 

salmen kommer fra hans hånd i hans debut-digtsamling, Natten pibere. Den blev skrevet, 

mens Nis gik på vejene som vagabond og alkoholiker i årene 1922-26. I Højskolesangbogen 

findes to sange om børn af ham: ”Jeg samler på de små børn smil” og ”Forlad os vor skyld for 

hver drøm, vi har dræbt”25. 

De to første vers udtrykker elskovens mirakel: At der ud ad forskelle, der forenes, skabes et 

mylder af liv. Dette mirakel tilskriver salmedigteren Gud i tredje vers, hvor han også beder om, 

at Gud vil sprede håb og fred. Sidste vers bruges på at takke Gud for kærligheden, der (nogle 

gange) holder til ’døden skiller jer ad’, som det hedder i vielsesritualet. 

Ordforklaringer 

2. vers 

gøgeurt - en fredet orkidé 

lænd - se opslag fra 

ordnet.dk 

3. vers  

mægtige mirakelmager - 

Gud 

4. vers 

til dine store vinger bær 

os bort - til vi dør 

  

                                                           
23

 fra Nattens pibere, 1926 
24

 Lerche og Jørgensen, side 31 
25

 Henholdsvis nr. 104 og 105 i Højskolesangbogen. 
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Bilag 1 

Kærlighed er lysets kilde, 

kærlighed er livets rod, 

derfor er Guds råd så milde, 

derfor er Guds Ånd så god, 

som vor frelser har forklaret, 

Ånden selv os åbenbaret, 

som vi føler i Guds fred 

og det håb, vi trøstes ved. 

Kærlighed er livets krone, 

kærlighed er lysets glans, 

derfor sidder på Guds trone 

Jesus nu med strålekrans; 

han, som lyset er og livet, 

har for os sig selv hengivet, 

bliver i og lever ved 

Guds, sin Faders, kærlighed. 

Kærlighed er Lovens fylde  

og fuldkommenhedens bånd 

den er, hvad vor Gud vi skylde, 

den er frugten af hans Ånd; 

derfor med Guds-kærligheden 

vokser op om kap Guds-freden, 

vorde skal vi og ved den 

ét med sjælens bedste ven. 
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Kærlighed er lysets kilde, kærlighed er livets rod, 

derfor er Guds råd så milde, derfor er Guds Ånd så god, 

som vor frelser har forklaret, Ånden selv os åbenbaret, 

som vi føler i Guds fred og det håb, vi trøstes ved. 

Kærlighed er livets krone, kærlighed er lysets glans, 

derfor sidder på Guds trone Jesus nu med strålekrans; 

han, som lyset er og livet, har for os sig selv hengivet, 

bliver i og lever ved Guds, sin Faders, kærlighed. 

Kærlighed er Lovens fylde og fuldkommenhedens bånd 

den er, hvad vor Gud vi skylde, den er frugten af hans Ånd; 

derfor med Guds-kærligheden vokser op om kap Guds-freden, 

vorde skal vi og ved den ét med sjælens bedste ven. 

 

Bilag 2 
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forsoner torne kroner har i sinde 

kors at vinde bedrøvet hos støvet 

alt opgive holde os i live hjertegløden 

end døden tager behager 

til fulde hjertets kulde disse fjelde 

gengælde dine vunder stort vidunder 

sten at vælte selv at smelte med tårer 

i mine årer klipper vælte isbjerg smelte 

selv mig givet elske livet hjertet banker 

mine tanker blomsten visne barm må isne 

det så mage ej skal smage korsets gåde 

af din nåde fjenden fristen øjet brister 

 

Bilag 3 



 21 

Du, som gir os liv og gør os 
glade 

du, som holder af os, som 
vi er, 

du, som åbner 
bøgehækkens blade, 

du, som skaber blomst og 
bi og bær, 

uden dig var alle marker 
golde, 

uden dig var alle hjerter 
kolde. 
 

Uden dig har kolde spekulanter 
skabt en hverdag uden lys og luft, 
uden tid til børn og gamle tanter, 
uden fuglesang og blomsterduft. 

Uden dig må glæden gå på 
krykker, 

uden dig må livet gå i 
stykker. 

Uden dig forråder vi 
hinanden, 

uden dig går vores sind i 
chok. 

Uden dig går folket fra 
forstanden, 
hele verden går mod 
ragnarok. 

Derfor råber vi i angst og 
smerte: 
Lær os én gang til, hvad 
Jesus lærte: 

I kan ikke tjene Gud og 
Fanden, 

I må vælge mellem liv og 
død. 

I skal ikke tjene på 
hinanden, 

I skal dele glæde, sorg og 
brød. 

Tjen hinanden, I er alle 
lige, 
der er ingen rige i mit rige! 

I skal se med kærlighedens 
øjne, 

alt det skabte skal I passe 
på. 

I skal ikke tro på gyldne 
løgne, 
i mit rige er de store små. 

I skal ikke frygte nogen 
fjende, 
kærlighedens liv har ingen 
ende!« 

vis os midt i mørket 
morgenrøden, 

giv os hvedekornets kraft 
og mod. 

Du, som åbner døren 
gennem døden, 
når vi drikker af dit 
hjerteblod 

Du, som åbner 
bøgehækkens blade, 
giv os liv og lys, og gør os 
glade! 

 

  

Bilag 4 
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Analysemodel  

 

Præsentation 

Hvad er salmens titel?____________________________________________________  

Hvad hedder digteren? ___________________________________________________ 

Hvornår er salmen skrevet? ________________________________________________ 

 

Komposition 

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)?__________________________ 

Indeholder salmen rim?____________________________________________________ 

Hvor i salmen bruges rimene?_______________________________________________ 

 

Synsvinkel 

Hvilken synsvinkel indeholder salmen (f.eks. jeg, vi, han, hun eller du)?_____________ 

Hvilke følelser/fornemmelser kommer til udtryk i salmen?_______________________ 

Kan vi sige noget om, hvilke oplevelser ”salmens vi” har?________________________ 

 

Sprog eller stil 

Indeholder salmen (sæt et eller flere krydser) 

__ gentagelser. Hvis ja - hvilken effekt har det? ________________________________ 

__almindeligt sprog, kirkeord, hjemmelavede ord ______________________________ 

__værdiladede ord (positive / negative) ______________________________________ 

__slang ________________________________________________________________ 

Bilag 5 
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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? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Spørgsmål Svar Underskrift 

1. Hvem har skrevet salmen ”To 
gyldne sommerfugle” 
 

  

2. Hvornår er salmen skrevet? 
 
 

  

3. Der er mange ”kæreste-par” i 
salmen. Skriv tre af dem. 
 
 
 

  

4. Hvad skyder op af jorden? 
 
 

  

5. Hvem er den mægtige 
mirakelmager? 
 

  

6. Hvad har mirakelmageren på 
lager? 
 

  

7. Hvilke frø skal sås i tidens ager? 
 
 

  

8.  Hvad betyder: ”Til dine store 
vinger bær’ os bort”. 
 

  

9. Hvad ved du om salmedigteren? 
 
 

  

 

Bilag 6 


