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Forord

I den vestlige kultur opfatter man tiden som en lineær fremadskridende proces. I går,  

i dag og i morgen er unikke tider, som tilsammen er og bliver til den enkeltes og samfun-

dets historier. Den lineære tidsopfattelse er præget af den jødisk-kristne opfattelse, at 

Guds og menneskers historier med hinanden er en fremadskridende historie. En historie, 

som fortælles i Det gamle Testamente startende med skabelsesberetningen, og som, 

for kristendommens vedkommende, fortsættes i Det nye Testamente, der slutter med 

tidernes ende og en ny tids begyndelse. 

I andre kulturer har man en cirkulær opfattelse af tiden. Alting vender tilbage og  

gentages igen og igen. Den tidsforståelse præger mange østlige kulturer, og den er  

central for forestillingen om reinkarnation. 

Men uanset om vi opfatter tiden som lineær eller cirkulær er forandringer og overgange 

i et menneskes liv noget særligt. Til de fleste tider og i de fleste kulturer er overgangene 

blevet markeret med hellige handlinger og/eller med verdslige fester, hvor skikke og 

traditioner i form af beklædning, smykker, gaver, spisning etc. føjes til.

Overgangsriter kalder religionshistorien de religiøse ceremonier, som markerer et  

menneskes overgang fra at være ét til at blive noget andet. De traditionelle fire  

overgangsriter markerer: 

1.  Overgangen fra ufødt til levende – dåben 

2.  Overgangen fra barn til voksen – konfirmationen 

3.  Overgangen fra single til par med familierelation – brylluppet 

4.  Overgangsritual fra levende til død – begravelsen 

I dette projekt vil vi se nærmere på de fire overgangsritualer i Den Danske Folkekirke  

ved at se på de beklædningsgenstande, som hører overgangsritualerne til. På samme vis 

gennemgås fire salmer, som hver især knytter sig til én af de nævnte kristne ceremonier. 
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Formål

”Klædt på til livets højtider” beskriver overgangsritualerne, som en del af dansk kultur og 

tradition, hvor traditioner bæres videre og samtidig fornyes. Det lægges særlig vægt på, 

hvordan overgangsritualerne praktiseres i Folkekirken i det 21. århundrede. Andre kulturers 

ritualer tænkes inddraget som elevernes egne erfaringer og fortællinger om disse. 

Gennem salmesangsprojektet ”Klædt på til livets højtider” skal eleverne opnå bevidsthed 

om, at fødsel og død er et grundvilkår. Det skal gøre dem bedre i stand til at tale med om 

og reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål. 

Gennem arbejdet med projektet ”Klædt på til livets højtider” vil eleverne opnå viden om:

 Overgangsritualer som et kulturelt fænomen

 Overgangsritualer i folkekirke

I projektet ”Klædt på til livets højtider” præsenteres eleverne for fire salmer, som ofte  

bruges ved overgangsritualerne: 

 Rikke Birkeholm/Povl Balslev ”Din kærlighedsdåb” (dåb)

 Johannes Johansen ”Vi kommer til din kirke, Gud” (konfirmation)

 N. F. S. Grundtvig ”Det er så yndigt at følges ad” (vielse)

 Jakob Knudsen ”Se, nu stiger solen af havets skød” (begravelse)

Salmesangsfinalen onsdag den 19. april 2023
Eleverne deles i grupper og skal besøge fire steder i Svendborg: ”Huset” ved vor Frue kirke, 

Vor Frue kirke, Sct. Nicolai kirke og Svendborg kirkegårdskapel. Hvert sted vil de høre om et 

af de fire ritualer, og hvordan rummets indretning, og særlig påklædning, har betydning for 

ritualerne, og hvordan salmen knytter sig til ritualet. Til slut samles alle eleverne i Vor Frue 

kirke og synger alle salmerne sammen, da finalens fællessang også har til hensigt at give 

eleverne oplevelsen af, at de kan synge med god intonation og klang, og at de er i stand til 

at bruge salmen som udtryksform. 
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Oversigt over forløbet

Undervisningsmaterialet indledes med en baggrundsartikel, som rummer en gennemgang 

af hver af de fire overgangritualer: overgangen fra ufødt til levende, overgangen fra barn  

til voksen, overgangen fra ugift til gift og til sidst overgangen fra levende til død – set i  

historisk lys og med udgangspunkt i den beklædning, som hører ritualet til. 

Dernæst følger en statistisk oversigt over danskernes brug af folkekirken overgangsritualer. 

Herefter er der link til små film om de fire ritualer, hvor ritualernes forløb opleves. 

Til slut gennemgås de fire salmer om dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Til hver 

salmegennemgang er der knyttet en række spørgsmål eller ideer til undervisning, som 

underviseren med fordel kan benytte. 

Forløbet består af 3 faser: 
1. fase:  I synger og arbejder med salmer og fagtekster i klasserne. 

2. fase:  I besøger den lokale kirke, hvor præst og organist kan præsentere  

 salmerne i en kirkelig sammenhæng. 

3. fase:  Salmesangsfinale i Svendborg onsdag den 19. april 

SOM EKSTRA  

hjælp til at lære salmerne, 

ligger der lydfiler med 

melodierne på hjemmesiden  

www.salmesvendborg.dk

HUSK at kontakte 

 jeres lokale præst i  

god tid for at aftale  

et kirkebesøg
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Når mennesker skal noget, som er ud over det sædvanlige, klæder man sig ofte på til det . 

De færreste tager arbejdstøj på, når man skal være vært eller gæst til en fødselsdag . Sær-

lige begivenheder ledsages af forskellige skikke, der markerer det særlige . Det kan være i 

tøj, mad, drikkevarer, pynt på bordet og så videre . 

Det gælder også i tøj og skikke i forbindelse med de fire kirkelige begivenheder: dåb, 

konfirmation, vielse og begravelse. Den person, der skal døbes, konfirmeres, vies eller 

begraves, tager eller får noget særligt tøj på . De gæster, der skal være vidner til begiven-

heden markerer med deres tøj og måske med gaver eller gennem andre skikke, at det er 

noget særligt . 

Skikke og traditioner er bevægelige og har derfor ændret sig over årene . Skikke og  

traditioner kan være forskellige fra familie til familie, ligesom der kan være forskel på 

økonomisk råderum og på den enkeltes behov for at sætte sig i centrum og lade sig fejre . 

Det er vigtigt at understrege, at kirken ikke kræver nogen bestemt klædedragt . Der er 

ingen ”lov” om, at et barn skal være iført hvid dåbskjole eller konfirmanden et jakkesæt.  

Et brudepar behøver ikke investere i dyr brudekjole og kjole og hvidt, og den døde i kisten 

kan lige så godt være iført den overall, han altid gik i fremfor nye, dyre ligklæder . Ingen  

begravelsesgæster bliver afvist ved døren, hvis de ikke er i sort . Alt mulig andet tøj kan 

også gøre det – bare man har tøj på – som en præst kan finde på at sige, når hun bliver 

spurgt om man skal have noget bestemt på i kirken . 

Uanset hvad man bliver iklædt eller klæder sig selv i, vil det dog ofte være med opmærk-

somheden rettet på, at der er tale om en særlig begivenhed, der følger et bestemt ritual 

– et overgangsritual . Klædt særligt på til at deltage i ritualet klædes man samtidig på, af 

Guds ord og kirkens tegn, til at gå ind i noget nyt . Det nye er ukendt land . Ritualet gør det 

ukendte kendt . For nok er det nyt for den, der går fra at være ufødt til levende, den, der går 

fra at være barn til ung, for den, der går fra at være single til par, for den der gik fra at være 

levende til død, fra gift til enke . Men det er ikke usikkert . For ritualet er gammelt, traditioner 

og skikke ligeså . Millioner og atter millioner af mennesker har gjort det samme, som man 

selv er i færd med at gøre . Således bærer ritualerne et individ ind i et fællesskab med Gud 

og alle dem, der har været nøjagtig det samme sted i livet, hvor man selv står . 

Klædt på til livets højtider
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Overgangen fra ufødt til  
levende – dåben

Dåben historisk set
Dåb har været et ritual i kirken lige så længe, 

der har været kristne, og det vil sige, at vi har 

døbt børn og voksne i næsten 2000 år. 

I gammel tid skulle børnene døbes få dage 

efter dåben. Der var høj børnedødelighed, 

og skulle barnet dø før det var døbt, ville det 

gå fortabt, da dåben var den eneste vej til 

frelse og evigt liv. Oftest lå moderen stadig i 

barselsseng, og derfor blev det normalt, at  

et andet familiemedlem bar barnet til dåb, 

og deraf har vi traditionen med Gudmødre 

og Gudfædre. 

I middelalderen var der meget mystik for-

bundet med dåben. Man skulle puste under 

barnets øjne for at puste Helligånd ind, og 

man puttede salt i barnets mund for at  

uddrive det onde. Desuden skulle barnet 

dyppes helt ned under vandet tre gange, 

hvilket kunne være en kold og farlig 

fornøjelse for et spædbarn i en kold kirke. 

I dag døber vi med tre håndfulde vand på 

hovedet af den, der skal døbes. Dåben er 

stadig den dag i dag den eneste måde, 

hvorpå man kan optages i den kristne kirke, 

men alle kan modtage dåben uanset alder, 

køn og tidligere religiøst tilhørsforhold. Og  

er man døbt én gang, gælder den for evigt. 

Dåbsritualet
Dåben er normalt en del af søndagens gudstje-

neste, men den kan også foregå ved særlige 

dåbsgudstjenester .

Dåben begynder med en lovprisning og tak for 

opstandelseshåbet . Præsten beder en bøn, hvor 

vi takker Gud for barnet og for dåben og beder for, 

at den døbte får plads i det kristne fællesskab nu 

og i evigheden. 

Herefter rejser alle i kirken sig op, og præsten 

læser fra Bibelen om Jesus' dåbsbefaling om, at 

alle mennesker skal døbes og beretningen om, at 

lade de små børn komme til Jesus. Fortællingen 

fremhæver børnenes tillid som et forbillede for, 

hvordan voksne skal tro .

Herefter tegner præsten korstegn over ansigt og 

bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud 

og hans søn Jesus Kristus. 

Derefter spørger præsten: Hvad er barnets navn? 

Den, som bærer barnet, siger barnets fulde navn 

og svarer på barnets vegne ja til de efterfølgende 

spørgsmål til den kristne trosbekendelse. Til sidst 

siger man ja til spørgsmålet: Vil du døbes på 

denne tro?

Præsten øser nu vand over barnets hoved tre 

gange . En gang for Gud Fader, en gang for Gud 

Søn og en gang for Gud Helligånd . Præsten læg-

ger sin hånd på barnets hoved og velsigner det 

med Guds løfte om at være med det fra nu og til 

evig tid .

Til slut beder man Fadervor, og præsten fortæller 

forældre og faddere, at de har til opgave at minde 

barnet om dåben og dåbens betydning . 
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Dåbskjolen 
Langt de fleste spædbørn, der døbes, er iført en 

dåbskjole . Den er oftest hvid med langt slæb og 

med et blåt eller rødt bånd afhængig af, om det 

er en pige eller en dreng . 

Dåbskjolen har rødder langt tilbage i tiden . Den 

lange kjole minder om det klæde, den nydøbte 

blev svøbt i før 1500 tallet for at kunne holde  

varmen efter den fulde neddykning i vand, der 

ofte var ret koldt . Dette klæde kaldte man et  

kristenklæde . 

I 1700 tallet blev det til en kristenpose, som holdt 

barnet bedre varmt . Senere blev det til en kjole, 

som vi kender den i dag . Dåbskjolerne var engang 

i kulørt stof, men da adelen indførte hvide kjoler, 

fulgte de fleste efterhånden efter. 

 Den lange hvide dåbskjole, som vi kender den 

i dag, blev almindelig fra 1890’erne . Den hvide 

farve symboliserer uskyld og renhed og nogen 

siger, at kjolen er lang, fordi den døbte skal vokse 

i troen . Den hvide kjole var meget ofte syet af  

morens brudeforklæde, fordi stof var en kost-

barhed . Omkring 80 % af de børn, der døbes i 

Danmark, er klædt i en dåbskjole, som har været i 

familiens eje i flere år og som barnets mor eller far 

selv er døbt i . På mange dåbskjoler bliver navnene 

på dem, der er døbt i kjolen, broderet på . 

 Der er ikke noget krav om, at barnet skal have 

dåbskjole på, når det skal døbes . Hvis familien 

ikke har en dåbskjole, eller hvis barnet ikke kan 

passe den kjole, familien har, har barnet noget 

andet tøj på, som oftest er lidt finere end dets 

almindelige tøj . 

En dåbskjole, eller noget lidt finere tøj end det 

almindelige, er med til at markere det særlige  

ved dåben . Barnet klædes på til det højtidelige i 

kirken, ligesom gæsterne typisk også ifører  

sig noget lidt pænere tøj end, hvad de har på  

til hverdag .



Klædt på t i l l ivets højt ider

10 

Overgangen fra barn til  
voksen – konfirmationen

Konfirmationen historisk set

Konfirmationen er det ritual i kirken, som 

markerer overgangen mellem barndom og 

ungdom, og det blev taget meget alvorligt 

i gamle dage, hvor konfirmanderne ofte 

flyttede hjemmefra og kom ud at tjene efter 

konfirmationen.

Ordet konfirmation kommer af det latinske 

ord “confirmatio”, som betyder stadfæstelse 

eller bekræftelse.

Konfirmation betyder altså, at Gud 

bekræfter sit løfte om at være med den 

døbte, som han gav, da konfirmanden 

blev døbt som lille, ligesom konfirmanden 

bekræfter sit tilhørsforhold til Kristus. 

I Danmark blev konfirmationen indført ved 

lov i 1736. I dag er det frivilligt, om man vil 

lade sig konfirmere, men det er et krav, at 

man er døbt og har fulgt konfirmations-

undervisning hos sin lokale sognepræst. 

Konfirmationen er dermed også en oplæring 

i kristendom. I tidligere tider blev konfirman-

derne overhørt i kirken, hvor de skulle svare 

på en række spørgsmål. Dumpede man 

kunne man ikke konfirmeres. 

 I Danmark er det normalt, at man kon-

firmeres i 7. eller 8. klasse, men i praksis kan 

man blive konfirmeret når som helst gen-

nem hele livet.  

Konfirmationsritualet
Konfirmation begynder med, at konfirmanderne 

går ind i kirken i procession og sætter sig på deres 

særlige pladser . Der er indgangsbøn, en salme, 

læsning fra Bibelen og en kort prædiken og/eller 

en tale til konfirmanderne. Derefter siger præsten, 

konfirmanderne og alle i kirken trosbekendelsen i 

fællesskab .

Derpå går konfirmanderne op til alteret, hvor de 

en ad gangen bekræfter deres dåb . 

Der er to muligheder i ritualet til konfirmation: 

Præsten spørger konfirmanden, om han eller 

hun vil konfirmeres i den kristne tro, og konfir-

manden bekræfter trosbekendelsen ved at svare 

ja og bliver velsignet . Den anden mulighed er, at 

konfirmanden ikke selv svarer, men blot modtager 

velsignelsen med det samme ved at præsten 

lægger hånden på konfirmandens hoved. I begge 

tilfælde slutter præsten ofte med at læse et bi-

belvers op: Konfirmandens eget konfirmationsord.

Når alle er blevet konfirmeret bedes Fadervor 

i fællesskab, inden konfirmanderne sætter sig 

tilbage på deres pladser . Gudstjenesten afsluttes 

på normal vis, og til slut går konfirmanderne ud af 

kirken i procession . 
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Konfirmationstøjet 
Selv dengang konfirmationen blev indført i 1736 

var der tænkt på tøjet .

Det var en højtidelig handling, og det blev under-

streget især med de krav til påklædning, som blev 

opstillet for pigerne. De kvindelige konfirmander 

skulle i følge forordningen bære en kjole af hvidt 

eller sort stof . Kjolen skulle være enkel og måtte 

ikke være udsmykket . Desuden skulle den være 

syet sådan, at halsen var tildækket .

Nyt tøj var dyrt, så konfirmationstøjet skulle tjene 

som søndagstøj mange år efter konfirmationen, 

når man skulle være pænt klædt . Det var utænke-

ligt at købe en kjole, som ikke kunne bruges igen . 

Kun i de allerfineste og rigeste familier kunne det 

komme på tale, at en kjole kun skulle bruges én 

gang .

Den dag i dag har tøjet også stor betydning for 

konfirmanderne. 

Hvis man kigger indenfor i en præstegårds  

konfirmandstue, kan man flere steder se foto-

grafier af konfirmandholdene mange år tilbage. 

At konfirmandmoden skifter, levner fotografierne 

ingen tvivl om . 

I dag er der tradition for, at pigerne er klædt i 

hvidt, hvor drengene står mere frit – de er dog 

som regel i jakkesæt . 

Der er også opstået mange sjove traditioner med 

transport til og fra kirken, ligesom fest, gaver og 

blå mandag er en del af ritualet uden for kirken! 
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Overgangen fra single til par med 
familierelation – brylluppet

Brylluppet historisk set

Ordet bryllup kommer af det gamle nor-

diske ord “brudelaub” eller “brudeløb” og 

betegner den ridetur, som brudeparret red 

ved indgåelse af ægteskab. Brudeløbet var 

det offentlige tegn på, at de nygifte nu var 

mand og hustru. Den tradition holdes stadig 

i hævd her i landet ved kongelige bryllupper 

i form af en karettur gennem byens gader.

Ægteskaber var i gammel tid oftest arran-

gerede, for at man kunne sikre familiernes 

indflydelse og den enkeltes mulighed for 

selv at få en familie og et økonomisk sikkert 

liv. Kærlighed og forelskelse spillede en 

mindre rolle. 

 Ifølge Martin Luther var ægteskabet først 

og fremmest et juridisk og borgerligt 

anliggende, men det var også selvfølgeligt, 

at parret skulle have Guds velsignelse.  

Derfor blev det praksis, at parret sagde ja 

foran kirkedøren, og så gik ind til en  

velsignelsesgudstjeneste bagefter. 

Det holdt til slutningen af 1500-tallet, så 

rykkede den ægteskabsstiftende del af 

vielsen også ind i kirken, hvor den holdes i 

dag. Herefter blev en kirkelig velsignelse  

et krav ved indgåelse af ægteskab og var 

det frem til grundloven. Som konsekvens  

af grundlovens religionsfrihed blev der i 

1851 indført borgerlig vielse som nødløsning 

og i 1922 som frit valg. I 2012 blev det muligt 

for homoseksuelle at blive viet i kirken.

Vielsesritualet
Brylluppet indledes med, at der kimes fra klok-

kerne i kirketårnet . Herefter spiller organisten 

indgangsmusik, imens bruden går ind i kirken . 

Ofte ledsages hun af sin far eller et andet fami-

liemedlem .  Når hun er kommet op til alteret,  

sætter hun sig over for gommen . Det er en  

udbredt tradition, at bruden og hendes far sidder 

i venstre side af kirken, mens gommen og hans 

forlover sidder i højre side . 

Præsten læser tre tekster fra Bibelen og holder 

derefter en tale til brudeparret . 

 Efter talen stiller brudeparret sig foran alteret 

med fronten mod præsten . Her følger tilspørg-

slen, hvor både brud og brudgom skal svare ja  

to gange . 

Først spørger præsten, om de hver især vil tage 

den anden til ægtefælle . Med svaret ja forpligter 

de sig på ægteskabet i borgerlig og juridisk 

forstand . (Dette svarer til en borgerlig vielse på 

rådhuset) .

Derefter spørger præsten, om de vil elske og ære 

hinanden i medgang og modgang, indtil døden 

skiller dem ad . Dette spørgsmål handler om 

forholdet mellem bruden og brudgommen og 

afspejler det kristne menneskesyn .

Når begge har sagt ja til hinanden, siger 

præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Og med sin 

hånd på brudeparrets hænder forkynder præsten 

derefter, at brudeparret nu er rette ægtefolk . 
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Tilspørgslen kan afsluttes med, at parret giver 

hinanden ringe på .

Vielseshandlingen afsluttes ved, at parret knæler 

ved alteret, og præsten med sine hænder på 

begges hoveder beder for dem . Præsten afslut-

ter med fadervor og velsignelsen . Derefter rejser 

brud og brudgom sig og sætter sig tilbage på 

deres pladser . 

Vielsen afsluttes som regel med, at parret går ud 

hånd i hånd . 

Bryllupstøjet 

Hvide kjoler til bruden har været kendt siden 

1100-tallet . Dengang var kjolen gerne rød, fordi 

man mente, det kunne holde det onde på af-

stand. I de finere kredse brugte man dog gyldne 

brudekjoler for at vise sin velstand og rigdom . 

Det gjaldt fx Margrethe d . 1, hvis brudekjole man 

stadig kan se i dag . 

At kjolen i dag er hvid, skyldes moden i tiden 

omkring den Franske Revolution, hvor det blev 

borgerskabets og ”de fines” farve. De fattige 

kvinder havde sort kjole, som de også bar ved alle 

andre højtider . Det var ikke ualmindeligt, at den 

sorte kjole en kvinde fik til sit bryllup skulle holde 

resten af livet . 

Det var dog først omkring 1 . verdenskrig, at tradi-

tionen med hvid kjole fik stor folkelig udbredelse. 

I 1800-tallet begyndte brudene også at iføre 

sig hvidt slør . Man anså det for romantisk, og så 

henledte det tankerne på de græske og romerske 

gudinder . Af samme grund indførte man også 

traditionen med at have en krans af myrter på 

hovedet . Både traditionen med slør og myrter er 

dog sjældne i dag . 

At bruden bærer brudebuket, så man op gennem 

1800-tallet . Det stammer fra den brystbuket gom-

men havde på skærfet . Senere har mange tradi-

tioner knyttet sig til brudebuketten: Nogen lægger 

blomsterne på afdøde familiemedlemmers grave, 

og den nyeste tradition er, at brudebuketten skal 

kastes ud blandt de unge piger i selskabet . Det 

siges, at den ugifte pige, som griber buketten, er 

den næste til at blive gift .

I dag, hvor det bliver mere normalt at folk bliver 

gift igen, og hvor mange har fået børn før de gifter 

sig, ser vi, at brudens tøj oftere har andre farver  

eller udformninger . 

Hvor der er stærke traditioner for brudens 

påklædning, står manden lidt friere . Det er dog 

normalt i dag – som i gamle dage – at gommen 

bliver gift i sit fineste sæt tøj. Det er oftest  

jakkesæt eller kjole og hvidt . 
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Overgangen fra levende til død 
– begravelsen

Begravelsen historisk set

Siden oldtiden har man haft begravelses-

pladser på afgrænsede områder i nærheden 

af de steder mennesker boede. Disse grav- 

steder blev betragtet som hellige. Især  

de fornemme familier fik ekstravagante  

begravelseshøje, hvor de fik klæder, tøj  

og genstande med, som skulle hjælpe  

dem sikkert over i dødsriget.

Da kristendommen kom til Danmark, lagde 

man gravpladserne ved kirkerne. Det har 

aldrig været kristen skik, at give de døde 

gravgods med i kisten, da de ikke vil have 

nogen nytte, når Kristus kom tilbage på den 

yderste dag og alle skulle opstå til evigt liv. 

De tidligste kristne grave afslører heller ikke, 

hvilken social rang den døde har, hvilket 

afspejler troen på, at alle er lige overfor Gud. 

Senere kan man dog i flere kirker se, 

hvordan rige familier og særlige gejstlige 

(præster) har fået fornemme gravpladser, 

sarkofager eller kapeller indrettet i kirke-

rummene, hvor de fattigste knap havde råd 

til gravplads og sten.  

I dag er der også stor forskel på gravsted-

ernes udseende på kirkegården. Nogle har 

store familiegravsteder med gravsten påført 

afdødes navne, årstal og bibelcitater, hvor 

andre vælger at blive begravet i fællesgraven 

eller strøet over havet. 

I dag bliver langt de fleste døde kremeret, 

og deres aske lagt i urne, hvilket vil sige, at 

jordbegravelser med kister er et sjældnere 

syn. 

Inden afdøde lægges i kisten og køres til 

kapellet, er det gammel skik, at man synger 

den døde ud og åbner vinduet i rummet,  

så sjælen kan flyve ud. 

Begravelses- og 
bisættelsesritualet
Ved en bisættelse eller begravelse synges der 

som regel tre til fire salmer og præsten læser  

tekster fra Bibelen (gerne opstandelsesberet- 

ningen) for derefter at holde en tale over  

afdødes liv og det kristne opstandelseshåb .

Hvis der er tale om en begravelse, føres kisten 

herefter ud til gravstedet på kirkegården, hvor 

kisten sænkes i jorden og resten af ritualet  

udføres . Er der tale om en bisættelse, foretages 

hele ritualet i kirkerummet eller kapellet . 

Ritualet består af samme lovprisning, som  

dåbsritualet indledes med . På den måde  

markeres det, at håbet om en opstandelse 

indrammer et kristent menneskes liv . Derefter 

kaster præsten jord på kisten tre gange med  

ordene: af jord er du kommet, til jord skal du  

blive, af jorden skal du igen opstå . De tre skovl-

fulde jord modsvarer dåbens tre håndfulde vand . 

Som ved dåben beder man Fadervor sammen .  

og ringen om det kristne menneskes liv sluttes 

med, at præsten lyser velsignelsen . 
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Ved bisættelser bæres kisten til sidst ud til rust-

vognen uden for kirken, hvor de efterladte tager 

afsked, inden kisten køres væk . Imens slår kirke-

klokkerne ni bedeslag . 

Begravelsestøj 
Det er kutyme, at begravelsesgæsterne er klædt 

i pænt tøj i mørke eller sorte farver for at udtrykke 

den sorg, de gennemlever ved et elsket men-

neskes død, men der er også mange overvejelser 

angående den dødes påklædning i kisten . 

Der er ikke krav om, at den døde skal iklædes 

særlige ligklæder . Hvis ikke afdøde selv havde 

ønsker til påklædning, kan de pårørende træffe 

beslutningen. Nogen lægges i deres fineste tøj, 

andre i deres arbejdstøj eller en pyjamas . Tøjet 

kan dermed afspejle afdødes yndlingstøj eller 

erhverv .  For dem, hvor påklædningen ikke har 

betydning, ses det også, at den døde bisættes i 

det tøj, vedkommende havde på, da døden indtraf 

– fx hospitalstøj .  

Ligesom man i oldtiden gav den døde genstande 

med i graven, sker det også i dag, at de efterladte 

lægger effekter af særlig værdi i kisten. Det kan 

være børnetegninger, breve, billeder, vielsesringe 

mv . 

Det er meget normalt, at der som pynt lægges 

blomster på kisten, ligesom der kan sættes 

billeder eller andre genstande på kisten . 
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Livets højtider i folkekirke-tal

Dåb
56,2 % af alle et-årige børn i Danmark var pr . 1 . 

januar 2021 blevet døbt . Hertil kommer, at der i 

vore dage er en del dåb af konfirmander og  

andre voksne . I 2022 blev i alt 40 .849 mennesker 

døbt i folkekirken . I Svendborg provsti blev 477 

personer døbt i 2022 . 

Konfirmation
45.671 unge mellem 14 og 15 år blev konfirmeret  

i 2022 . Det svarer til, at 66,5 % af alle unge  

konfirmeres. I Svendborg provsti blev 522 unge 

konfirmeret i 2022.

Vielse 
I 2022 var der 32 .544 par, der blev viet i Danmark . 

De kirkelige vielser udgjorde 31,1 % af alle vielser . 

De borgerlige vielser udgjorde 61,5 % . Efter den 

borgerlige vielse valgte 2 .024 par i 2022 i Danmark 

at få en kirkelig velsignelse af deres borgerlige 

vielse . I Svendborg blev 138 par viet i kirken . 23 

par fik en kirkelig velsignelse af deres borgerlige 

vielse .

Begravelse
59 .080 mennesker døde i Danmark i 2022 . 80,7 % 

af dem blev begravet eller bisat med medvirken 

af en præst fra folkekirken . I Svendborg døde der 

726 mennesker, hvoraf 600 blev begravet eller  

bisat fra folkekirken . Det svarer til 82,6 % af de 

døde .

Videolinks

Dåb
Dåben i Folkekirken

https://www.youtube.com/watch?v= 

D-fGbiAtY9g&t=8s 

Prinsesse Josephine og prins Vincents  

dåb i Holmens kirke

https://www.youtube.com/

watch?v=eBfHNTOa9Y4 

Konfirmation 
Sådan foregår en konfirmation i Folkekirken

https://www.youtube.com/

watch?v=K9rGTbgqDTU 

Vielse i Folkekirken
https://www.youtube.com/watch?v=4NSZkedI40c 

Bisættelse/begravelse i folkekirken
https://www.youtube.com/

watch?v=QnbZsuFadXM 
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Salmer
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1. Du er født, du er til, du kan sprælle, 

 og om lidt kan vi andre fortælle

 om den tro og det håb

 og den kærlighedsdåb

 som bli’r din, og som altid vil gælde .

2. Se på helligåndslyset, der brænder! 

 Mærk, vi holder dig i vores hænder! 

 For den tro og det håb

 i din kærlighedsdåb

 er en flamme, som livsgnisten tænder.

3. Du skal vaskes i selvsamme kilde 

 som din evige forgænger ville; 

 denne tro, dette håb

 er en kærlighedsdåb

 til et fællesskab lige fra lille .

4. Når nu livsdryppet tørrer på panden, 

 kan det vande og gøde forstanden, 

 så din tro og dit håb

 og din kærlighedsdåb

 i Hans navn vokser ind i hinanden .

5. Uanset om du søger og finder,

 om du taber din tråd eller vinder, 

 kan din tro og dit håb

 og din kærlighedsdåb

 lægge sveller for livsbanens skinner .

6. Nu har ilden og korset og vandet

 budt velkommen i menneskelandet; 

 med den tro og det håb

 bli’r din kærlighedsdåb

 til en hvælving, som himlen har dannet .

 Rikke Birkeholm 2016

  Mel: Povl Balslev 2016

Din kærligheds dåb
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Din kærligheds dåb
 Salmegennemgang af Thomas Neergaard

Salmen er skrevet i 2016 af to lokale svendbor-

gensere . Salmedigter Rikke Birkeholm har skrevet 

teksten, der byder det lille barn velkommen til 

verden . Det er organist i Vor Frue Kirke i Svend-

borg, Povl Christian Balslev, der har skrevet den 

smukke og sangbare melodi . 

Hvor andre dåbssalmer normalvis henvender 

sig til Gud, dåbsforældrene eller blot beskriver 

dåbshandlingen og dens betydning, henvender 

denne salme sig direkte til det lille barn, der skal 

døbes med et ”du” . 

I samtlige vers danner tredje og fjerde linje et 

omkvæd, der er inspireret af de kendte linjer i 

Kærlighedens Højsang (1 . kor 13), hvor Paulus 

skriver ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse 

tre, men størst af dem er kærligheden .” Dåben er 

altså en kærlighedshandling, hvor Gud tager den 

døbte til sig som sit barn . Ligesom en far eller 

mor elsker sit barn, elsker Gud den døbte  

ubetinget . 

Vers 1 – Dåben gælder for altid 

Det fortælles, at barnet er kommet til verden, 

men spædbarnet er ikke selv i stand til begribe, 

hvad dåben betyder . Derfor er det forældrene og 

faddernes ansvar at fortælle og formidle, hvad 

dåben har af betydning, nemlig at troen, håbet 

og kærligheden er en gave, som gives barnet, og 

som altid vil gælde . Dåben er evigt gyldig, hvilket 

vil sige, at dåben hverken kan eller må gentages . 

Én gang døbt, altid Guds barn . 

Vers 2 – Hænder og Helligånd 

Det lille barn er sårbart, men mærker tryghed i 

forældrenes beskyttende hænder . Men det er 

ikke kun forældrene, der beskytter barnet . I  

dåben har barnet fået del i Helligåndens gaver: 

tro og håb, som skal tænde en livsgnist . 

Vers 3 – det kristne fællesskab

Når man bliver døbt, optages man samtidigt i  

et fællesskab af familiemedlemmer og andre 

nulevende kristne, men fællesskabet af døbte 

trækker også streger helt tilbage til de første 

kristne og det første menneske, der blev døbt: 

nemlig Jesus selv, der her kaldes ”den evige 

forgænger” . Det er Kristus selv, der ”vil”, at vi skal 

døbes, så vi aldrig føler os alene men husker, at 

vi har et særligt tilhørsforhold til ham, der gælder 

resten af livet og helt ind i døden . (matt . 28) .

Vers 4 – Korset og vandet som tegn 

Dåben består af to synlige tegn: Korsets tegn,  

der slås for ansigt og bryst og bagefter de tre 

håndfulde vand, der øses over barnets hoved . 

Begge tegn har det tilfælles, at de kun er synlige 

i det øjeblik, de gøres . Efter dåben er der ingen 

synlige mærker, der fortæller, at man er døbt .

Men korset og vandet har betydning . Bag ansigtet 

sidder hjernen og forstanden, og bag brystet sid-

der hjertet og følelseslivet . Det er altså fornuften 

og troen, der skal gødes og vokse sammen . Som 

planterne behøver vand for at vokse, har vi brug 

for dåben for at vokse som mennesker . 
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Vers 5 – Gud er med på vejen 

… men det kan være svært at vokse som men-

neske. Man kan være heldig at søge og finde 

mening i tilværelsen, men mange oplever også  

at tabe det hele på gulvet .  

Dåben er ikke en sikkerhed mod modgang, men 

ligesom jernbaneskinner lægges med et fast og 

urokkeligt fundament under sig, giver dåben ret-

ning i livet . Der kan være sporarbejde og blade på 

skinnerne, men Gud er altid med som passager .  

Vers 6 – Jord og himmel mødes 

Her stilles Guds Himmel over for ”menneskelan-

det” . Barnet er skabt af Gud og bliver gennem 

dåbsritualet budt velkommen til menneskelivet . 

Men heldigvis befinder Guds Himmel sig over 

mennesket . Som en hvælving danner Himlen en 

ramme om vores liv . Vi er ikke guder, og vi kan 

derfor ikke nå himlen selv . Til gengæld er Himlen 

altid tæt på, og der er højt til loftet! 

Om at være budt velkommen til livet 

Dåbssalmen ”Din kærlighedsdåb” har først og 

fremmest til formål at byde det lille barn  

velkommen til verden . 

 

Tal med børnene om de er døbt . Hvis ikke, 

hvordan blev de så budt velkommen? 

Hvilke ritualer kan man stille i stedet for dåben? 

Betyder ritualer noget, når vi skal markere noget, 

eller er de ligegyldige? 

Hvem vil man gerne have med, når man skal fejre, 

at et lille barn er kommet til verden? 

Denne salme er skrevet særligt til de små næsten 

nyfødte dåbsbørn, Derfor kan I med fordel tale 

om, at dåb ikke kun er er for små børn . Døbt 

kan man altid blive uanset alder . Der er hvert år 

mange konfirmander, der bliver døbt, ligesom 

voksendåb også er temmelig normalt . 

Fællesskab

 Hvad betyder det at være en del af et  

 fællesskab? 

 Kan du nævne nogle af de fællesskaber,  

 du selv er en del af? (Fx familie, venner,  

 sportsklub mv) . 

I dåben bliver man en del af et fællesskab af alle 

andre døbte – hvilket vil sige alle andre kristne på 

jorden, men: 

 er der tale om et fællesskab, når det bliver så  

 stort, at man slet ikke kender hinanden? 

 hvad har de døbte tilfælles? 

 hvad har de døbte tilfælles med dem, der   

 ikke er døbt? 

Fødselsritualer i andre religioner

Undersøg følgende spørgsmål til ritualer ved 

fødsel/dåb/navngivning i andre religioner .

 Hvordan fejres det, når et lille nyt menneske   

 kommer til verden?

 Hvornår får barnet sit navn?

 Hvem deltager i ritualet?

 Hvor foregår ritualet?

 Hvordan udfører man ritualet?

 Hvem udfører ritualet?

 Fortæller ritualet noget om hele religionen?

 OPGAVER TIL ”DIN KÆRLIGHEDSDÅB”
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1. Vi kommer til din kirke, Gud, 

 og finder døren åben. 

 Det navn blir aldrig slettet ud, 

 vi fik hos dig i dåben..

2. I dåben har du givet os 

 dit Himmerig i eje, 

 selv om du vidste, vi i trods 

 gik bort fra dine veje .

3. Du lærte os at sige far 

 til dig, da vi var spæde . 

 Du sa': I disse små jeg har 

 min allerstørste glæde . 

4. Så blev vi børn af dig, som bor 

 på jorden og i Himlen . 

 Den mindste her, som på dig tror, 

 blir ikke væk i vrimlen .

5. Den grund, du har i dåben lagt, 

 dit stærke ja til svage, 

 bekræfter du, skal stå ved magt 

 i dag og alle dage .

6. O Herre, hvor skal vi gå hen? 

 din dør er altid åben . 

 Her taler du til os igen 

 som første gang i dåben .

 DDS nr. 478 

 Johannes Johansen 1974 og 2001.  

Mel.: Henrik Fibiger Nørfelt 1992. 

 "Op, al den ting, som Gud har gjort."

Vi kommer til din kirke, Gud



Klædt på t i l l ivets højt ider

22 

Vi kommer til din kirke, Gud
 Salmegennemgang af Torben Poulsen

Salmen er skrevet af Johannes Johansen (1925-

2012). Johansen har blandt andet været præst 

på Thurø, domprovst i Helsingør og biskop over 

Helsingør stift. Johansen var en meget produktiv 

digter og har blandt andre skrevet digtsam-

lingerne “Thurø-Rim”, “Rim om Gud og gule ærter” 

og “Min egen salmebog” . I Den Danske Salmebog 

er der 16 salmer af Johannes Johansen, hvoraf 

“Du, som har tændt millioner af stjerner” hurtigt 

er blevet usædvanligt populær af en moderne 

salme at være . 

Mens Johannes Johansen var præst på Thurø, 

skrev han på opfordring af et konfirmandhold en 

ny konfirmationssalme. Samtlige konfirmander 

på holdet skrev under på en ansøgning til Fyens 

biskop om, at den nye salme måtte synges ved 

deres konfirmation. Det blev tilladt, og salmen 

blev sunget ved konfirmationen på Thurø i 1974. 

Nu bruges salmen ved de fleste konfirmationer. 

Udover salmens åbenlyse kvaliteter, så er forkla-

ringen også, at salmen er skrevet til en tid, hvor 

konfirmationen er noget helt andet, end kon-

firmationen var for op mod 200 år siden, hvor 

de fleste konfirmationssalmer blev til. Dengang 

var udtrykket “Nu hvor du er kommet ind i de 

voksnes rækker” ikke en tom floskel; de fleste 

konfirmander blev voksne ved konfirmationen og 

flyttede hjemmefra for at komme ud at tjene eller 

komme i lære . Det religiøse klima er også foran-

dret. Johannes Johansens salme holder fast i, 

hvad konfirmationen er: En bekræftelse af dåben 

og en overgang fra barn til voksen, hvor det i  

stigende grad går op for den unge, at der er 

megen usikkerhed i verden . 

Samme år som salmen blev sunget første gang, 

offentliggjorde Johansen salmen i samlingen 

“Thurø-Rim og noget der ikke rimer” . Salmen  

blev trykt og brugt flittigt herefter og blev  

optaget i flere salmebogstillæg.

Flere komponister har skrevet melodi til salmen . 

Salmebogens nodebog har to melodier: En 

moderne melodi af Henrik Fibiger Nørfelt og den 

gamle melodi fra 1576 til “Op, al den ting, som 

Gud har gjort” . Den sidste kan alle synge, og det 

har uden tvivl hjulpet salmens popularitet . 

Versgennemgang

Vers 1, linje 3 og 4: Det navn … vi fik i dåben: Når 

man bliver døbt, bliver man kristen, får navn efter 

Kristus. Jf. det engelske ord for dåb: “Christening” 

Vers 2: Verset er skrevet over Jesu ord: “Lad de 

små børn komme til mig, det må I ikke hindre 

dem i, for Guds rige er deres” (Markusevangeliet 

10,14) . Stykket læses op ved hver eneste dåb . 

Vers 3, linje 1: Du lærte os sige far: Hentyder til 

Fadervor, som Jesus har lært os. 

Vers 4, linje 1 og 2: … som bor på jorden og i 

Himlen: Udtrykket kan findes i Esajas´ Bog 66,1 

og Apostlenes Gerninger 7,49 . Tankegangen er, at 

Gud ikke kun er en fjern Gud i Himlen, Gud virker 

også på jorden; det er blandt andet det, der loves 

i dåben . 

Vers 5: Verset er en parafrase over dåbsbefalingen 

i Matthæusevangeliet 28,19-20: “Gå derfor hen  

og gør alle folkeslagene til mine disciple,  

idet I døber dem i Faderens og Sønnens og 

Helligåndens navn … . Og se, jeg er med jer alle 

dage indtil verdens ende” . Stykket læses op ved 

hver eneste dåb . Tankegangen er, at Gud er  

med den døbte alle dage på jorden . 
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Indhold

Mange mennesker i vore dage synes, at det er 

svært at komme i kirke . Dørtrinet føles simpelt 

hen for højt . Salmen minder om, at døren til kirken 

er åben . Døren blev åbnet ved dåben, hvor Gud, 

den stærkeste sagde “ja” til den svageste . Vi 

mennesker er altid overfor Gud den svageste; for 

overfor Gud er vi som børn . Børn, der altid kan 

henvende sig til deres far, Gud . 

Guds “ja” til den døbte står ved magt i dag og alle 

dage . Selv om mennesket bliver væk i vrimlen 

og farer vild på de mange veje, livet kan byde os, 

og mennesket ikke aner, hvor man skal gå hen, 

så kan man altid gå til Gud . Kirkens og Guds dør 

er altid åben, og her kan vi tale med Gud lige så 

enkelt, som da vi mødte Gud første gang som 

spæde i dåben .

   

Historisk gennemgang 

Eleverne skal have en historisk forståelse af 

konfirmationen. Førhen havde konfirmationen 

en anden betydning for de unge . Den ændrede 

deres liv helt konkret . Mange kom ud at tjene 

efter konfirmationen, og deres status ændrede 

sig også. De blev efter konfirmationen betragtet 

som voksne . 

I dag har konfirmationen i højere grad en symbolsk 

betydning, og overgangen er fra barn til ung, ikke 

fra barn til voksen .

Brug evt. et klip fra DR´s undervisningsmateriale 

om dåben og konfirmationen til at understøtte det 

læreren fortæller i klassen .

https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:p

rogramcard:50b2f63f860d9a1c6852b96d 

Orienter jer på siden .

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/

konfirmation 

At gå til præst

Hvordan forbereder man sig til konfirmationen?

Hvad betyder konfirmationen i dag?

Vis eleverne Power Pointen med billeder af 

konfirmander gennem tiderne og tal om hvilke 

forskelle der er på dengang og nu . På denne 

hjemmeside finder du flere konfirmandbilleder:

http://www.estvad-ronbjerg-sogne.dk/konfir-

mand.htm#Konfirmander_1900 

 Lad eleverne interviewe forældre og  

 bedsteforældre om deres konfirmationer.

 Lad eleverne søge på hjemmesider for  

 konfirmander for at skabe et overblik over,   

 hvad der er mest brugt og populært lige nu i   

 forbindelse med konfirmationer. De kan finde   

 ting som:

 Hvilket konfirmationstøj er mest brugt?

 Hvad står der typisk på ønskelisterne?

 Hvordan afvikles festerne?

 Hvad laver konfirmanderne typisk på blå   

 mandag?

 Del evt . eleverne op i grupper og lad dem   

 lave plancher til hvert spørgsmål .

 OPGAVER TIL “VI KOMMER TIL DIN KIRKE,   
     GUD” OG TIL KONFIRMATIONSRITUALET
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1. Det er så yndigt at følges ad

 for to, som gerne vil sammen være;

 da er med glæden man dobbelt glad

 og halvt om sorgen så tung at bære;

 ja, det er gammen

 at rejse sammen,

 når fjederhammen

 er kærlighed .

2. Det er så hyggeligt allensteds,

 hvor små og store har ét i sinde,

 og det, som drager de store læs,

 i hjertekamret er inderst inde;

 ja, det er gammen

 at holde sammen,

 når ja og amen

 er hjertets sprog .

3. Det er så herligt at stole på,

 vi har en Herre, som alting mægter,

 han os ej glemmer, når vi er grå,

 hans nåde rækker til tusind slægter;

 ja, det er gammen,

 at alle sammen

 er ja og amen

 Guds nådes ord .

4.   Det er vemodigt at skilles ad,

 for dem, som gerne vil sammen være,

 men, Gud ske lov! i vor Herres stad

 for evig samles de hjertenskære;

 ja, det er gammen

 at leve sammen,

 hvor ja og amen

 er kærlighed .

5.   Hvert ægtepar, som med kærlighed

 i Jesu navn holder bryllupsgilde,

 skønt alt i verden går op og ned,

 skal finde tidlig og finde silde:

 Det er dog gammen

 at sidde sammen,

 hvor arneflammen

 er kærlighed .

 DDS 703

 N. F. S. Grundtvig 1853

 Mel: C. E. F. Weyse 1833

Det er så yndigt at følges ad
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Det er så yndigt at følges ad
 Salmegennemgang af Torben Poulsen

Baggrund

“Det er så yndigt at følges ad” er skrevet af Nikolaj 

Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) i 1855 .

På det tidspunkt havde Grundtvig været i opposi-

tion til den danske kirke, han havde været under-

lagt censur, han havde været uden fast arbejde 

i mange år . I 1855 var alt det historie . Nu stod 

Grundtvig bag en åndelig vækkelse, de første 

højskoler i hans ånd var åbnet, han var præst i 

Vartov, han sad i Rigsdagen, hans salmer blev 

sunget… Personligt var han ramt af en stor sorg: 

Hustruen Marie Toft var død efter få års ægteskab . 

Hun døde af komplikationer fra fødslen af deres 

barn, Frederik . Det var en stor sorg, og den sorg er 

en undertone i salmen “Det er så yndigt  

at følges ad” .

Salmen blev egentlig skrevet til pastor P . A . 

Fengers sølvbryllup . Festen blev holdt i Slots 

Bjergby, og Danmarks store salmedigter havde 

skrevet en sang med titlen: “Sølvbryllups-Sang  

(af Nikolaj Frederik Severin Grundtvig til Præsten 

P. A. Fengers Sølvbryllup 3die Juni 1855. Melodien 

er komponeret af C . E . F . Weyse til en Sølvbryl-

lupsfest 1833, og ikke trykt tilforn .)” 

Titlens klodsede parentes var nødvendig . Sølv-

brudens forældre havde fejret sølvbryllup i 1833 . 

Til festen havde digteren F . C . Hillerup skrevet 

en sang på versemålet til Jens Zetlitz´ drikkevise 

“At slyngler hæves til ærens top” . Melodien var 

gevaldigt fængende, men den samfundskritiske 

vise ansås for at være vulgær . Så for at distancere 

sølvbryllupssangen fra drikkevisen skrev den 

store komponist Weyse en ny melodi; dén melodi 

vi fortsat bruger .

Zetlitz´ drikkevise gentog linjerne 6 og 8. Mærke-

ligt og ærgerligt nok valgte Weyse at fortsætte 

med disse gentagelser, hvilket godt kan gøre 

salmen noget træg at synge .

Grundtvigs sang til Fengers sølvbryllup havde 

nogle konkrete henvisninger til festen . Det femte 

vers lød:

Det er en liflig Sølvbryllups-Fest

I Bjergby, mellem de Skarpe Vinde,

Hvor luunt saalænge sad Herrens Præst

I Børne-Kreds med sin Dannekvinde;

 Ja, det er Gammen

 :/: At sidde sammen, :/:

 Hvor Arne-Flammen

 :/: Er Kiærlighed! :/:

Grundtvigs tekst og Weyses melodi gjorde, at 

sangen skulle i salmebogen . Med nogle tekstæn-

dringer er salmen blevet en værdsat salme ved 

stort set samtlige bryllupper i kirken .

Versgennemgang 

Vers 1, linje 3 og 4: Gengiver ordsproget “Delt 

glæde er dobbelt glæde, delt sorg er halv sorg” .

Vers 1, linje 5: Jf. vendingen “fryd og gammen”. 

Gammen betyder glæde .

Vers 1, linje 7: Fjederhammen. Sammensætning af 

fjer og ham, der betegner en fugls ydre, fuglens 

fjer . Fjederhammen, fjerdragten er det, der løfter 

og bærer .

Vers 2, linje 3: som drager de store læs: Igen 

et ordsprog: “God vilje drager de store læs”. 

Ægteparrets kærlighed får de store ting til at 

lykkes .
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Vers 2, linje 7: ja og amen: Brudeparrets ja til 

hinanden og Guds velsignelse over brudeparret 

ved kirkebrylluppet . De øvrige vers forudsætter, 

at hvis ægteparret fortsat siger ja til hinanden, så 

velsigner Gud dem fortsat .

Vers 3, linje 2: en Herre, som alting mægter: 

Udtrykket er fra Bibelen, Salmernes Bog 103,17 .

Vers 3, linjerne 4-8: ja, det er gammen, at alle 

sammen er ja og amen Guds nådes ord: Det er 

glædeligt, at Guds ord, velsignelse er grundlaget 

for ægteparrets og alle slægters ægtepars kær-

lighed, når de bliver gråhåret, når alderen tynger

Vers 4, linje 3: vor Herres stad: Jf. Johannes Åben-

baring kapitlerne 21 og 22, der handler om det 

nye Jerusalem, paradiset.

Vers 5, linje 4: silde: Sent

Vers 5, linje 7: arneflammen: “Arne” er på oldnor-

disk husets ildsted . Der tænkes på ægteparrets 

kærlighed, der varmer hele hjemmet op, men 

også på Helligåndens flammer, der gør troen og 

dermed kærligheden mulig .

Indhold

Salmen opstod som en lejlighedssang til et sølv-

bryllup, men der er nogle kvaliteter i salmen, der 

har gjort den til en uopslidelig bryllupssalme, der 

fortsat besegler ægteparrets ja og amen i kirken 

i dag .

Der er i salmen et forløb: Fra ægteskabet  

begynder med ja og amen i kirken, til døden 

skiller ægteparret, og de atter samles i himmelen:

I vers 1 ønsker det nygifte ægtepar at være sam-

men og rejse sammen . I vers 2 er der nu kommet 

børn, men det er hyggeligt, hvor både små og 

store, børn og voksne har det samme mål . I vers 

3 er børnene er flyttet hjemmefra, parrets hår er 

gråt, alderen tynger, men Gud husker ægtepar-

ret, og det er glædeligt for de to at leve med 

Guds velsignelse, der ikke kun rækker til det ene 

ægtepar men til ægtepar i tusind generationer . 

Men til sidst må ægteparret skilles, en af dem 

dør . I himmelen samles de skilte dog igen (vers 4) . 

Salmens sidste vers er konklusionen: Ægteparret, 

der elsker hinanden og stoler på Gud, vil opleve 

både som unge og gamle, at lykken i hjemmet 

er, at kærligheden varmer i både medgang og 

modgang .

Salmen bruges ved stort set alle bryllupper i kirk-

en . Salmen har nogle kvaliteter, der tiltaler alle . 

Årsagen er sikkert, at den er skrevet til et konkret 

ægtepars samliv i medgang og modgang, pastor 

Fengers ægteskab. De fleste brudepar kan spejle 

sig i Fengers ægteskab; fra håbet ved vielsen 

om et godt og varigt ægteskab over børnene og 

alderdommen til døden ved begravelsen skiller 

de to, der ville hinanden .

Det er kærligheden, der får ægteskabet til at 

fungere . Men for Grundtvig er det ikke den 

kærlighed, de to besidder eller kan rejse, der får 

forholdet til at fungere . I dag ved vi noget om det, 

hvert andet ægteskab går i opløsning i vore dage . 

Grundtvigs og den kirkelige vielses tese er, at den 

vedvarende kærlighed kommer fra Gud . Derfor er 

parrets ja og fortsatte ja til hinanden vigtig, men 

det går ikke uden Guds amen, velsignelse og 

fortsatte velsignelse .

Året før, Grundtvig skrev “Det er så yndigt at 

følges ad”, døde hustruen Marie Toft . Det havde 

været et stærkt forhold, som Grundtvig blandt 

andet har skrevet om i sangen “Hvad er det, min 

Marie” . Sorgen over Maries død er en undertone i 

salmen .

I løbet af sommerens vielser synger jeg “Det er så 

yndigt at følges ad” mange gange . Når jeg bliver 

ved med at holde af salmen, og når den bliver 

ved med at holde, så tror jeg, at det skyldes den 

realisme og dybde, som Grundtvig videregiver fra 

sølvbrudeparret Fengers ægteskab og fra sorgen 

over den elskede Marie . En realisme og dybde, 

som bliver ved med at give håb og inspiration til 

nye brudepar .
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Gennemgang af salmen 

 Læs salmen igennem og lad eleverne  

 understrege de ord, de ikke forstår . Forklar   

 ordene og tal med dem om de gamle ord   

 stadig kan bruges til at forstå kærlighed  

 og bryllup . 

 Spørg eleverne, hvad de umiddelbart tror  

 der menes med følgende udsagn i salmen: 

 ”da er med glæden man dobbelt glad

 og halvt om sorgen så tung at bære”?

Vielsen før og nu

 Tal med eleverne om hvad ægteskabet  

 betød førhen . 

 Tal med eleverne om ægteskabets  

 betydning i dag . 

Elevernes egne fortællinger

 Tal med eleverne om deres erfaringer fra   

 familie og venner . Rigtig mange bliver viet i   

 kirken, og nogle bliver gift på andre måder . 

 Har de været med til et bryllup? 

 Hvordan gik brudeparret klædt? 

 Hvordan var eleven og de andre gæster   

 klædt? 

 Var det i kirke eller et andet sted? 

 Hvilke ritualer var forbundet med det, og   

 hvordan oplevede de det?

 OPGAVER TIL “DET ER SÅ YNDIGT AT  
   FØLGES AD”
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1. Se, nu stiger solen af havets skød, 

 luft og bølge blusser i brand, i glød; 

 hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, 

 medens lyset lander på verdens kyst! 

2. Jeg vil ånde luften i fulde drag

 synge Gud en sang for den lyse dag, 

 takke ham, at morgnen mig end er sød, 

 at mig dagen fryder, trods synd og død . 

3.  Takke ham, som gav mig, når sol står op, 

 selv at føle morgen i sjæl og krop, 

 at al mørkhed svinder og sjælevé, 

 blot jeg trygt vil sige: din vilje ske! 

4.  O, at jeg tør favne dig, skære dag, 

 kalde dig med navne, min sjæls behag, 

 alle gode navne, som bedst jeg ved: 

 Moder, søster, elskte: min kærlighed! 

5.  Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind, 

 did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind, 

 ret som om det ånded af lyset ud 

 – o du milde Fader, min skaber, Gud!

 6. Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav, 

 lad mig ikkun stævne imod min grav: 

 Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, 

 ud hans hånd mig river af dødens garn . 

7.  Se, da stiger solen af hav på ny, 

 alle dødens skygger for evig fly; 

 o for sejersjubel, for salig lyst: 

 Lyset stander stille på livets kyst! 

 DDS nr. 754 

 Jakob Knudsen 1891 

 Mel.: Oluf Ring 1915

Se, nu stiger solen
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Se, nu stiger solen
 Salmegennemgang af Annie Løvig Thomassen

Salmen er skrevet af Jakob Knudsen, som var 

forfatter og præst i Mellerup . Han har skrevet  

salmen i 1891 en tidlig forårsmorgen ved  

Randers fjord . 

Man har diskuteret, om det er en salme, fordi  

Kristus ikke er nævnt i den . Men det er under- 

forstået i fryden over livet – trods synd og død .  

Ligesom fadervor også citeres i sidste linje af  

vers 3 . 

Jakob Knudsen boede lige ned til Randers fjord 

og havde fra sit hus udsigt til grønne enge på 

begge sider af fjorden . Når han kiggede mod 

øst kunne han se solen stå op . Salmen er for en 

umiddelbar betragtning en morgensalme med 

dens beskrivelse af morgensolen, som står op . 

Men salmen ender med at være en salme om 

opstandelsen (vers 7) og salmen har på samme 

tid også øje for døden (vers 3 og 6) . Salmens  

fortrøstningsfuldhed i forhold til døden er  

overvejende knyttet til oplevelsen af den smukke  

og livsbekræftende solopgang . Det er netop i 

kraft af solopgangen, digteren er i stand til at 

fryde sig over livet på trods af døden (vers 2) . 

Det hænger sammen med, at solopgangen for 

Jakob Knudsen netop er mere end bare en sol-

opgang . For ham er Gud nemlig overvældende 

tilstede i lyset (vers 5) . Netop fornemmelsen 

af Guds nærvær i lyset og solen giver digteren 

mod til at se døden i øjnene . Han ved, at livets 

Gud skærmer ham mod døden. Det løfte fik han i 

dåben, hvor han først gang blev kaldt Guds barn . 

I ritualerne for både dåb og begravelse bliver ens 

navn således knyttet sammen med Kristus . Dette 

tydeliggøres, når der ved begge ritualer læses 

ordene: ”Lovet være du vor Herre Jesus Kristi 

Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt 

os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse 

fra de døde”. Jacob Knudsen skriver, at livets Gud 

skærmer ham mod døden og derfor kan han 

frejdigt gå døden i møde (vers 6) . Da kan solen 

stige på ny, denne gang på livets kyst, og her er 

solopgangen et billede på opstandelsen (vers 7) . 

Han skriver: "Ud hans hånd mig river af dødens 

garn" (vers 6) . Dette er et opstandelsesbillede, 

der henviser til fiskernes garn i Randers fjord. 

Ordforklaring 

Vers 2: Drag – åndedrag, End – endnu 

Vers 3: Sjælevé – klage og smerte i sindet 

Vers 4: Skære – uskyldsrene – endnu uberørte, 

Kalde dig med navne – ældre vending, som  

angiver personlig fortrolighed 

Vers 5: Lysvæld bagved lysvæld – mytologisk 

klingende kaldenavn for Gud, lysets skaber og 

ophav . Did – der . Ret – akkurat, præcis 

Vers 6: ikkun – blot 

Vers 7: fly – flygter . Lyst – glæde   
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Syng salmen 

Prøv at synge salmen samtidig med, at I  

forestiller jer, I er til en begravelse. 

Når I synger den på den måde, er der så nogle af 

ordene, som får en anden betydning, end hvis I 

bare synger den til morgensang på skolen?

Gruppearbejde 

Der er mange sprogbilleder og metaforer i  

de enkelte strofer. Inddel klassen i grupper. 

Hver gruppe får en strofe fra salmen.

 Tal om hvilke billeder I får når I læser jeres   

 strofe. 

 Mal et billede som beskriver hvad der sker  

 i jeres strofe. 

Billederne hænges op ved siden af hinanden i 

klassen (eller i kirken), med teksten der hører  

til de enkelte strofer under billederne

 OPGAVER TIL “SE, NU STIGER SOLEN”  
   OG BEGRAVELSESRITUALET


