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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 samfundets 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.

Overgangsriter kalder religionshistorien de religiøse ceremonier, som markerer et menneskes  
overgang fra at været 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.
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FORMÅL

Formål med salmesangsprojektet “Livets højtider”
“Livets højtider” beskriver den danske kulturs overgangsritualer, så langt de kan spores tilbage 
i Danmarkshistorien og lægger særlig vægt på folkekirkens ritualer. Andre kulturers ritualer 
tænkes inddraget som elevernes egne erfaringer og fortællinger om disse.

Gennem salmesangsprojektet “Livets højtider” skal eleverne opnå bevidsthed om, at fødsel og 
død er fælles grundvilkår. Det skal gøre dem bedre i stand til at tale med om og reflektere over 
grundlæggende tilværelsesspørgsmål.
 
Gennem arbejdet med projektet “Livets højtider” vil eleverne opnå viden om:
 Overgangsritualer som kulturelle fænomener.

 Overgangsritualer, der har eksisteret i dansk kultur og har været med til at  
 præge vores sprog og sat sig spor i det danske landskab.

 Overgangsritualer i folkekirken.
 
Eleverne skal opnå indsigt i de folkekirkelige ritualers historie og deres nutidige brug.  
Indøvelsen af salmer skal gøre dem i stand til at være aktive deltagere i den del af dansk  
kultur, som ritualerne udgør.
 
I projektet “Livets højtider” præsenteres eleverne for fire salmer,  
som ofte bruges ved overgangsritualerne:
 N. F. S. Grundtvig “Sov sødt, barnlille” ved dåb.

 Johannes Johansen “Vi kommer til din kirke, Gud” ved konfirmation.

 Johannes Johansen “I blev skabt som mand og kvinde” ved vielse.

 Jakob Knudsens “Se, nu stiger solen af havets skød” ved begravelse.
 
Eleverne præsenteres for salmerne, både som poetiske tekster og som brugstekster i kirken. 
Salmerne introducerer endvidere eleverne til tre forskellige salmedigtere og deres kristentro. 
“Livets højtider” skal gøre eleverne i stand til at samtale om salmer og sange som religiøst 
udtryk.

Salmesangsfinale i Odense Domkirke onsdag den 27. marts 2019
Eleverne får mulighed for at se Odense Domkirke, hvor salmesangsfinalen afholdes. Eleverne 
får fortalt om kirkens indretning og historie og om  rummets relation til overgangsritualerne.  
Finalens fællessang har tillige 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 salmer som udtryksform.
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OVERSIGT OVER FORLØBET

Salmesangsprojektet Livets højtider har som hovedformål, at eleverne opnår indsigt i de 
folkekirkelige ritualers historie og i deres nutidige brug.

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.

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

Her efter gennemgås de fire kirkelige ritualer skrid for skridt og de salmer, der knytter sig til det 
enkelte ritual. Til projektet hører en PowerPoint med relevant billedmateriale til gennemgang af 
de fire folkekirkelige ritualer for eleverne samt en PowerPoint, der viser konfirmationsmoden 
gennem tiderne.

Forløbet består af 3 faser:
1. fase: I synger og arbejder med salmer og fagtekster.
2. fase: I besøger den lokale kirke, hvor præst og organist kan præsentere  
 salmerne i en kirkelig sammenhæng.
3. fase: Salmesangsfinale i Odense Domkirke den 27. marts 2019

Som ekstra 

hjælp til at læ
re 

at synge salmerne, 

ligger der ly
dfiler 

med salmerne på 

hjemmesiden Husk at kontakte jeres 
lokale præst i god 
tid vedrørende kirkebesøget i jeres lokale kirke
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KRISTENDOMMENS RITUALER
 Baggrundsartikel af Mai Bjerregaard Andersen

Dåb har været et ritual så længe, der har været 
kristne, og lige så længe har der været diskussion 
om, hvordan dåbsritualet og andre ritualer skulle 
være og udføres. Diskussioner som også kan 
spores i Det nye testamente i bl.a. Paulus´ breve 
til de menigheder, han havde været med til at 
oprette. Da kristendommen i år 380 blev statsre-
ligion i Romerriget, øgedes romerkirkens indfly-
delse  i store dele af kristenheden. Ville man have 
del i Guds nåde og frelse, var det gennem den 
etablerede kirke og dens ritualer. Man systema-
tiserede de mange ritualer og kaldte de ritualer, 
som gav nåden for sakramenter. Augustins (354-
430, biskop i Kartago) definerede et sakramente 
som “et synligt tegn på en usynlig virkelighed”.

I 1100-tallet kom Hugo af sct. Victor med en ny 
definition for ritualer, der kunne betegnes som 
sakramenter. Tre kriterier skulle opfyldes: 1) Et 
indstiftelsesord 2) En ydre tegnhandling 3) En 
åndelig nådegave som blev skænket i ritualet.  
Syv sakramenter levede op til den definition: Dåb, 
firmelse, bod, konfirmation, vielse, ordination og 
“den sidste olie”. Den katolske kirke regner stadig 
med disse syv sakramenter.

Ritualer i den danske folkekirke
I modsætning til den katolske kirke anerkender 
folkekirken og andre lutherske kirker kun to 
sakramenter: Dåb og nadver. Konfirmation, vielse 
og begravelse er ritualer, som skal styrke den 
troende i troen på Kristus og i troen på dåbens 
nåde. De er særlige former for gudstjenester, 
der har til formål at forkynde kristentro ind i 
overgangssituationen. De ændrer ikke ved de 
deltagendes gudsforhold, men de har til hensigt 
at styrke dem i troen og derigennem give livsmod 
og glæde.

Kirkeritualernes fastlagte forløb kaldes liturgi 
(af græske leiturgia – ”tjenesteydelse overfor 
folket” – senere om offentlige gudstjeneste). 

Folkekirkens liturgi for gudstjenester og kirkelige 
handlinger som dåb, konfirmation, bryllup eller 
begravelse er autoriseret og samlet i Den Danske 
Alterbog og i Ritualbog. Ritualerne er også trykt i 
Den Danske Salmebog, så man som kirkegænger 
kan følge med i forløbet. Ritualerne indeholder 
en række variationsmuligheder, som menighedsråd 
og præster kan vælge imellem.

 OVERGANGEN FRA UFØDT 
 TIL LEVENDE

Før moderne lægevidenskab var en fødsel meget 
farlig for både mor og barn. Fødslens farer 
forsøgte man at værge sig mod med fødselsritu-
aler. Sådan er det stadig de steder i verden, hvor 
lægevidenskaben ikke er tilgængelig.

Vikingetiden
I forbindelse med fødsler påkaldte vores for-
fædre f.eks. gudinderne Frigg og Freja, og de 
sang særlige rituelle sange for at beskytte både 
den fødende og barnet.

Kort tid efter fødslen blev barnet “knæsat”. Barnet 
blev placeret på farens knæ, mens han sad i 
højsædet. Her blev det overøst med vand og blev 
navngivet. Børn blev ofte opkaldt efter en afdød 
slægtning, fordi man mente, at der til navne  
knyttede sig bestemte egenskaber, som på den 
måde blev videregivet i slægten. Når barnet var 
knæsat, var det inkluderet i slægten. Det betød, 
at barnet ikke længere kunne sættes ud uden at 
det ville blive regnet for mord.

Dåben
Ved kristendommens begyndelse var det voksne, 
der blev døbt, men tidligt i kirkens historie 
begyndte kristne forældre at døbe deres børn, 
og dåbskapellerne blev fra midten af 200-tallet 
også udstyret med døbefonte i børnestørrelse til 
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fuld neddykning. De ses stadig under dåbsfadet 
i mange danske middelalderkirkers stendøbe-
fonte. Fuld neddykning gik man bort fra efter 
reformationen i 1500-tallet. De kulturhistoriske 
rester af den fulde neddykning har vi i dåbsk-
jolens lange slæb, som “ligner” det klæde eller 
tæppe, som det nøgne barn var draperet i, når 
det blev båret til dåben.

Livet som nyfødt var grundet en høj børnedøde-
lighed farligt også efter, at danskerne var blevet 
kristne, og mange børn blev døbt hurtigst muligt. 
Ifølge Danske lov (1683) skulle det ske inden otte 
dage. Skete det ikke, fik forældrene bøder. Dåbs-
tvangen blev først ophævet i 1857, som følge af 
religionsfriheden i grundloven.

Mange holder dog fortsat fast ved barnedåben 
enten af religiøs overbevisning, eller fordi dåb 
er en tradition med meget gamle rødder, som 
forbinder den nyfødte med tidligere slægtled. 
Mange børn døbes i dåbskjoler som er gået i arv 
i generationer. Meget gamle dåbskjoler kan dog 
ofte ikke spændes, fordi de fleste børn i dag døbes 
senere. Når de er 2-3 måneder gamle eller ældre.

Dåben anses for central i de allerfleste kristne 
trossamfund, og fælles for de fleste af dem er, at 
det er dåb i den treenige Guds navn – i Faderens, 
Sønnens og Helligåndens navn – sådan som Jesus 
påbyder i dåbsbefalingen (Matt 28,16-20). Fælles 
er også, at den, som skal døbes, overøses med 
vand enten ved fuld neddykning eller på anden 
vis. “Neddykning” svarer til at dø. “Opdukning” 
svarer til genfødsel, til en ny fødsel som et krist-
ent menneske.

 OVERGANGEN FRA BARN  
 TIL VOKSEN

Om og hvad der har været af overgangsritualer 
fra barn til voksen fra før kristen tid, ved vi ikke 
meget om. Måske har 7 afklippede fletninger af 
årene 1800 – 500 før Kristus været en del af et 
sådant ritual eller også har de været en del af et 
vielsesritualet.  

Katolsk firmelse
Ordene firmelse og konfirmation kommer begge 
af det latinske ord “confirmatio”, som betyder 
stadfæstelse eller bekræftelse. Fra ca. år 1000 
og frem til 1536, det vil sige fra kristendommens 
indførelse i Danmark til reformationen, blev 
der afholdt firmelse første søndag efter påske. 
Firmelsen var kirkens bekræftelse af dåben og 
dens stadfæstede og fuldendelse, og sådan er 
det stadig i den katolske kirke.

Ved firmelsen kommer firmanden op til alteret 
ofte fulgt af sine faddere. Biskoppen gør korsets 
tegn på firmandens pande med en vellugtende 
olie. Firmanden modtager dermed den samme 
Helligånd, som disciplene modtog den første 
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pinse, og det udruster firmanden til at være 
vidne for Jesus. Ifølge katolsk opfattelse var Jesus 
den første, der blev salvet med Helligånden (Luk 
4,18f.).

Protestantisk konfirmation
Katolsk firmelsen som en hellig handling, der 
lægger noget til dåben, afviste reformationens 
far Martin Luther, og firmelsens sakramente, blev 
derfor afskaffet i Danmark med reformationen i 
1536. 200 år senere i 1736 blev konfirmationen, 
den dåbs bekræftelse, som Luther var for, indført 
og lovpligtig. Ved konfirmationen bekræftes Guds 
dåbsløfte og konfirmandens bekræfter sit tilhørs-
forhold til Kristus.

Indtil midten af 1900-tallet var konfirmationen 
et ritual, der markerede overgangen fra barn til 
voksen. Ved konfirmationen trådte man ind i de 
voksne rækker. Skolegangen var for de allerf-
lestes vedkommende slut, og de kom ud at tjene. 
Og sådan var det fortsat for mange frem til 1972, 
hvor der blev indført en ny skolelov med ni års 
undervisningspligt.  Med konfirmationen fulgte 
en række rettigheder: Retten til at arbejde, til at 
indgå ægteskab og til at vidne i retten.
For at kunne forstå Bibelen skulle man lære 
at læse, og for at blive konfirmeret skulle man 
aflægge en kundskabsprøve.  Det skulle ske 
efter, at man var fyldt 14 og før man fyldte 19. 
Man blev konfirmeret, når præsten syntes, man 
havde lært lektien – bl.a. Luthers Lille Katekismus 
– udenad.

I fra 1822 til 1921 var det lovpligtigt for konfir-
mander, der skulle ud at tjene, at modtage en 
skudsmålsbog, hvor præsten på forreste side 
skrev sin vurdering af konfirmanden. Derefter 
fulgte arbejdsgivernes. I løbet af 1800-tallet blev 
de love ophævet, som gjorde konfirmation til en 
nødvendighed. Og siden 1849 med grundlovens 
paragraf om religionsfrihed har konfirmation 
været et frit valg. Dog var det først i 1880, at det 
blev muligt at blive gift uden at være konfirmeret.
I 1909 blev overhøring en frivillig sag, og fra 1912 
kunne man ikke mere dumpe til konfirmation.
I dag er beslutningen om konfirmation ofte en 

af de første store beslutninger teenagere selv 
træffer og det første skridt på vej til at blive vok-
sen. Mange konfirmander er nysgerrige efter at 
vide mere om kristendommen og meget diskus-
sionslystne. I dag bliver en del unge, som ikke 
blev døbt som børn, døbt i forbindelse med kon-
firmationsforberedelsen og konfirmeret sammen 
med deres kammerater.

Konfirmationsfesten
Konfirmationsdag skulle ifølge konfirmationens 
ophavsmand Christian den 6. bruges til at tænke 
alvorlige og fromme tanker. Det holdt fra 1736 til 
1784, da den senere Frederik den 6. blev kon-
firmeret, og der blev holdt et selskab for familie 
og venner. Langsomt bredte den skik sig. Først 
kaffe og kage for dem, der boede tæt ved. Siden 
kom middagsfesterne til, og omkring 1900 holdt 
alle fest – mest for de voksne. I dag deltager som 
regel både konfirmandens jævnaldrende  
familiemedlemmer og en eller flere venner.

 OVERGANGEN FRA UGIFT  
 TIL GIFT  

Bryllup
Ordet bryllup kommer af det gamle nordiske ord 
“brudelaub” eller “brudeløb” og betegner den 
ridetur, som brudeparret red ved indgåelse af 
ægteskab. Brudeløbet var det offentlige vidnes-
byrd om, at nu var de nygifte mand og hustru. 
Den tradition holdes stadig i hævd her i landet 
ved kongelige bryllupper i form af en karettur 
gennem byens gader. Se Birthe Einer-Jensens 
billede “Bryllup”.
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Sengeledning var et andet helt centralt ritual. Her 
blev parret den første nat fulgt til sengs af vidner, 
som bar på fakler. Sengeleding fungerede som 
markering af forskellen på det lovlige forhold og 
de hemmelige udenfor ægteskabet.

Ægteskaber har førhen i stort omfang været ar-
rangerede og i høj grad et spørgsmål om at sikre 
familiens indflydelse og økonomi bedst muligt, i 
mindre grad et spørgsmål om forelskelse og det, 
vi i dag forbinder med kærlighed. Ægteskabet var 
længe for kvindens vedkommende en overgang 
fra én familie til en anden. Resterne af det ses i 
den tradition, som ikke er en del af selve vielses-
ritualet, men som de fleste ønsker at holde fast 
ved, at bruden kommer ind sammen med sin far 
eller et andet familiemedlem og for alteret bliver 
overdraget til gommen og hans familie.
 
Vielse 
Vielse er i dag den tekniske betegnelse for ind-
gåelse af ægteskab, uanset om vielsen indgås 
på rådhuset eller i kirken, selvom vielse betyder 
“at blive helliget” og altså betegner en eksklusiv 
kirkelig handling.

Med reference til Det gamle Testamente siger Je-
sus: “Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen 
skabte dem som mand og kvinde og sagde: Der-
for skal en mand forlade sin far og mor og binde 
sig til sin hustru, og de to skal blive til ét kød. 
Derfor er de ikke længere to men ét kød. Hvad 
Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke 
adskille”. ( Matthæus 19.4ff)

De kristne har fra begyndelsen af betragtet 
ægteskabet som indstiftet af Gud, men det er 
først i det tredje århundrede, at vi hører om et 
kirkeligt vielsesritual. De kristne har formodelig 
indtil da som lovlydige borgere underordnet 
sig romerretten. Ifølge romerretten var det, der 
indstiftede ægteskabet, brudeparrets ja-ord: 
“Parternes konsensus og ikke samlejet stifter 
ægteskabet”. En regel som blev skrevet ind i  
kirkeretten, og som stadig spores i vielsesritualets 
ordlyd: “Eftersom I forud har lovet hinanden at ville 
leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet 
dette for Gud og for os, som er her til stede, og 

givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer 
at være ægtefolk både for Gud og mennesker”. 
Ægtefolk er man, fordi man forud har lovet det. I 
Norden og Danmark begrænsede kirkeretten – i 
hvert tilfælde i teorien – slægtens magt over indi-
videt, særligt over kvinden.  Det kommer bl.a. til 
udtryk i Jyske Lovs formulering om, at ægteskabet 
skal finde sted med hendes samtykke og vilje.

Var man så de arrangerede ægteskaber kvit? Nej. 
Kirkeretten accepterede trolovelse af umyndige 
og tillagde dem bindende kraft. Først med hen-
visning til at begge parter skulle give deres ja og 
samtykke, blev trolovelser af umyndige forbudt i 
1539 af Christian den III som en del af den lutherske 
reformation i Danmark.

Luther regnede som sagt ikke ægteskabet for et 
sakramente; men lige så selvfølgeligt det var for 
Luther, at det ikke var den kirkelige velsignelse af 
ægteskabet men parternes ja og samtykke, der 
konstituerede ægteskabet – altså noget verdsligt 
–  lige så selvfølgeligt var det for ham, at ægte-
skabet “har Guds ord for sig” og er et billede på 
Kristusmysteriet – på forholdet mellem Kristus  
og hans menighed og derfor helligt.

Det mente Luther bedst understregedes ved at 
parret sagde ja foran kirkedøren, og så gik ind til 
en velsignelsesgudstjeneste. Det holdt til slutningen 
af 1500-tallet, så rykkede den ægteskabsstiftende 
del af vielsen også ind i kirken, for alteret hvor 
den holdes i dag. Den største forandring var dog, 
at en kirkelig velsignelse i 1600-tallet blev et krav 
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 homo-
seksuelle at blive viet i kirken.

 OVERGANGEN FRA LEVENDE   
 TIL DØD

Siden oldtiden har man haft begravelsespladser 
på tydelige og afgrænsede områder i nærheden 
af beboelse. Disse steder blev betragtet som 
hellige. En tids og en kulturs begravelsesskikke 
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afspejler de forestillinger, der hersker i samfun-
det om menneskets skæbne efter døden.

Gravpladsen ved Bøgebakken nær Vedbæk i  
Nordsjælland, der har været konstant bosat fra 
5500-4500 f.Kr., er den ældste i gravplads i  
Danmark. På gravpladsen blev der fundet 17 
grave med velbevarede skeletter. De fleste var 
rødfarvede af brændt okker. I en grav lå en  
ung kvinde med et nyfødt barn, lagt på en 
svanevinge. I en anden lå en ældre mand med 
hjortegevirer under hofte og skulder. En tredje 
grav rummede tre personer, bl.a. en mand dræbt 
af pileskud.

Fra ca. 4500-3000 f.Kr. har vi dysser og jættes-
tuer, med store gravkamre bygget af sten eller 
træ, hvor man har kunnet gå ind. De store grav-
monumenter, hvor mange blev begravet, vidner 
om forfædredyrkelse. Efter 3000 f.Kr. ser man 
enkeltgrave og enkeltmandsgravhøje, der kende-
tegner tiden frem til midten af bronzealderen, ca. 
1100 f.Kr. Ligbrænding blev fra yngre bronzeal-
der til omkring år 0 fuldstændigt dominerende i 
Danmark. Urner med brændte ben blev nedsat i 
ældre gravhøje. Fra førromersk jernalder, 
ca. 500 f.Kr., er brandgrave under flad mark eller 
under lave høje i brug.

I vikingetiden var begravelse en religiøs pligt, som 
også gjaldt fjender, man havde dræbt. Gravøllet, 
der var den vigtigste højtid i forbindelse med et 
dødsfald, blev holdt syv dage efter dødsfaldet. 
Her mødtes slægten for at afgøre arvespørgsmål. 
Formålet med begravelsesritualerne var at lede 
de døde på rette vej til dødsriget for at forhindre, 
at de vendte tilbage og hjemsøgte de levende. 
Hvis det ikke skete, ville de døde ikke kunne finde 
hvile. De hvileløse dødes onde ånder manede 
man i jorden ved at dræbe den døde ved ned-
pæling eller ved halshugning af liget.
Vikingetidens gravformer varierede. Folk blev 
enten jordfæstet eller brændt, og som i de 
foregående perioder var både gravgaver og 
en form for markering af graven almindeligt. 
Vikinger anså ikke døden for afslutningen på 
tilværelsen. Det viser bl.a. gravpladsen Lindholm 

Høje i Vendsyssel, hvor gravene er formet som 
skibssætninger til de dødes sidste sejlads.

Da kristendommen kom til Danmark, samledes 
gravpladserne i og omkring kirkerne. Sådanne 
gravpladser har eksisteret længe før Harald 
Blåtand rejste Jellingestenen ca. 950. I Ribe ved 
den kirke som Nordens apostel, Ansgar, fik lov 
til at bygge af kong Horik II ca. 855, fandt man i 
2014 en kirkegård med mere end 60 grave. Der 
blev ikke fundet gravgods af nogen art i dem, og 
de dødes sociale rang var ikke markeret. En skik 
som afspejler troen på, at alle er lige overfor Gud 
(Gal 3.28). I samtlige grave ligger de døde med 
hovedet mod vest. En skik som afspejler troen 
på, at når Kristus kommer igen, så vil han komme 
fra øst og kan ses, hvis man ligger med hoved i 
vest (“For som lynet kommer fra øst og lyser helt 
om i vest, sådan skal også Menneskesønnens 
komme være”. Matt 24,27). 

Bilag 1 viser en oversigt over fortids- og gravminder 
i Svendborg. Kortene er venligst udlånt af Svend-
borg Museum.
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LIVETS HØJTIDER I FOLKEKIRKE-TAL

Dåb
60,3% af alle et-årige børn i Danmark var i 2017 
blevet døbt. Hertil kommer, at der i vore dage  
er en del dåb af konfirmander og andre voksne.  
I 2017 blev der i alt døbt 41.015 mennesker.  
I Svendborg provsti blev 445 døbt i 2017.

Konfirmation
I Danmark i 2017 blev 46.602 unge konfirmerede. 
Det svarer til, at 70% af alle unge konfirmeres. 
Dette tal er forbavsende stabilt; ti år før i 2007 
blev 72% af unge konfirmeret. I Svendborg 
provsti blev 541 konfirmerede i 2017.
 

Vielse
I 2017 var der i Danmark ialt 31.777 vielser. Heraf 
udgjorde borgerlige vielser næsten 60 %. Efter 
den borgerlige vielse valgte 1.332 par i 2017 i 
Danmark at få en kirkelig velsignelse af deres 
borgerlige vielse. Antallet af kirkelige vielser  
har siden 2011 været svagt stigende. Der var i 
Svendborg provsti i 2017 119 kirkelige vielser  
og 19 velsignelser af borgerlige vielser.
 

Hospice-logo malet af Birthe Einer-Jensen 2008 

Begravelse
I 2017 var der i hele danmark 44.388 begravelser 
eller bisættelser i folkekirken. Antallet af kirkelige 
begravelser i 2017 svarede til, at 83,3 % af  alle, 
der døde i Danmark, blev begravet eller bisat med 
medvirken af en præst i folkekirken. I Svendborg 
provsti var det i 2017 87,6% af døde, der blev 
begravet eller bisat fra folkekirken.
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RITUALER I FOLKEKIRKEN 



 BARNEDÅBEN 

Dåben i Den danske Folkekirke er som regel en del 
af søndagens højmesse. 

Dåbsritualet begynder med at præsten spørger:  
Er barnet hjemmedøbt?
Den, der bærer barnet svarer: Nej.

Derefter siger præsten en lovprisning for dåben  
og beder en takkebøn.

Præsten læser nu to skriftsteder fra Bibelen op  
– se BILAG 2. 

Oplæsningen afsluttes med disse ord:
”Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans  
velsignelse ved at døbe det (dem) i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn”.

Nu bærers dåbsbarnet hen til døbefonten.

Præsten tegner kors for ansigtet og brystet af den, 
der skal døbes, og siger: 
Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt 
og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal 
tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

Præsten spørger: Hvad er barnets navn?
Den, der bærer barnet svarer med barnets fulde 
navn.

TILSPØRGELSE OG SVAR

Præsten læser trosbekendelsen op og spørger til 
sidst: Vil du døbes på denne tro? 
Den, der bærer barnet svarer på vegne af barnet: 
Ja.
 
Den, der bærer barnet, holder nu barnet ind over  
døbefonten.

LOVPRISNING VED DÅB OG BEGRAVELSE 
»Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, 
som i sin store barmhjertighed har genfødt os til 
et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de 
døde.« (1. Pet. kap. 1, v. 3)
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Præsten øser vand tre gange på hovedet af den,
der skal døbes, og siger:
(Barnets navn) Jeg døber dig i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og 
siger:
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden
og skænket dig syndernes forladelse, han styrke
dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din
udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.

Alle beder Fadervor højt sammen.

Herefter holder præsten en faddertale til de, der
står fadder til barnet.
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 KONFIRMATIONEN 

Konfirmationen er en del af en gudstjenesten.  
Den starter med præludium (forspil) hvor  
konfirmanderne går ind i kirken og sætter sig  
på deres pladser. 

Efter indgangsbøn, en salme, læsning fra Bibelen 
og en kort prædiken, holder præsten tale til 
konfirmanderne. Talen kan også indgå som del af 
prædikenen.

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved 
alteret.

Konfirmanderne siger Trosbekendelsen i kor. 

TILSPØRGELSE OG SVAR
(Denne handling kan udelades).

Præsten siger konfirmandens navn og spørger 
derefter konfirmanden:
Vil du konfirmeres i den kristne tro?  
eller Tror du på Gud fader, på Jesu Kristus hans 
enbårne søn og på Helligånden?
Konfirmanden svarer ja.
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Konfirmanden knæler, præsten lægger  
hånden på konfirmandens hoved og velsigner 
konfirmanden.

Herefter læses det skriftsted højt (konfirmationsord) 
som konfirmanden ofte selv har valgt. 

Der afsluttes med Fader Vor – Se BILAG 2.

Derefter går konfirmanderne tilbage til deres  
pladser. Resten af gudstjenesten forløber som 
vanligt med bøn, velsignelse og salmer.

Konfirmationen slutter i mange kirker med, at  
konfirmanderne og præsten går ud i procession.
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 VIELSEN 

Indgangsspil

Ofte følges bruden ind af sin far eller af gommen.

Brud og brudgom sætter sig og præsten indleder 
med hilsen, bøn og læsninger fra Bibelen  
– Se BILAG 2. 

Der synges en salme.

Præsten holder en tale for brudeparret.

TILSPØRGSEL OG ERKLÆRING

Præsten spørger først gommen og dernæst  
bruden, om de vil giftes med hinanden og leve 
sammen i medgang og modgang. Både brud og 
brudgom skal svare ja og i vidners påsyn.

Så giv hinanden hånd derpå!

Præsten lægger sin hånd på parrets hænder og 
siger: Eftersom I forud har lovet hinanden at ville 
leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette 
for Gud og for os, som er her til stede, og givet 
hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være 
ægtefolk både for Gud og mennesker.
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Her kan brud og brudgom give hinanden  
vielsesringe på.

Forbøn og velsignelse

Salmesang

Brudeparret får vielsesattesten.

Udgangsspil

Brudeparret går ud, når organisten begynder  
at spille.
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 BEGRAVELSEN 

En kirkelig begravelse eller bisættelse i folkekirken 
er de pårørendes afsked med den døde og forkyn-
delsen af det kristne budskab om opstandelse, håb 
og trøst.

Her siger man tak for den dødes liv og for alt, hvad 
andre mennesker fik lov at dele med ham eller 
hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, 
vi har mistet eller aldrig fik.

Salmerne ved en begravelse giver os billeder på 
opstandelse og evigt liv. Bønnerne sætter ord  
på sorg, savn og på håbet om, at vore døde er hos 
Gud.

Der findes både et langt og et kort vejledende 
begravelsesritual. Ritualet for jordpåkastelse er 
altid det sammen. Ved jordfæstelse afsluttes med 
jordpåkastelse på kirkegården. Ved bisættelse 
foretages jordpåkastelsen i kirken eller kapellet. 

Her følge et eksempel på et ritual for en bisættelse:
Orgelet spiller præludium. 

Der synges en salme.

Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, 
vor Fader, og Herren Jesus Kristus.
Indledningskollekt og bøn.

Læsninger fra Det gamle Testamente og/eller  
Det nye Testamente. 

Trosbekendelsen 

Salme
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Prædiken/begravelsestale

Salme

 

JORDPÅKASTELSE

Lovprisning

Præsten kaster jord på kisten tre gange og siger:
(Afdødes navn) af jord er du kommet.
Til jord skal du blive. 
Af jorden skal du igen opstå.

Fadervor bedes i kor

Velsignelse

Salme

POSTLUDIUM 

Kisten bæres ud af de pårørende/kirkens personale 
eller bliver stående i kirkerummet.
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 SALMER
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1   Sov sødt, barnlille!

 Lig rolig og stille,

 så sødelig sov

 som fuglen i skov,

 som blomsterne blunde i enge!

 Gud Fader har sagt:

 Stå, engle, på vagt,

 hvor mine de små er i senge!

2   Gudsfingrene grande

 slog kors for din pande,

 Guds Enbårnes røst

 slog kors for dit bryst,

 thi skal ingen djævel dig skade;

 nu kan i din dåb

 med saligheds håb

 din sjæl og dit hjerte du bade.

3   Læg hænderne sammen,

 da lægger sig amen

 til Frelserens bøn,

 som stiger i løn

 og lyder, hvor englene kvæde;

 i Himmerigs kor

 det lille Guds-ord

 omfavne Guds engle med glæde.

4   De råbe, de sjunge:

 På jordklimpens tunge

 et ord af Guds Søn 

 er blevet til bøn,

 svang hid sig på åndedræts-vinger;

 Gud Fader i løn,

 sig ja til den bøn!

 Fra lavland livsalig den klinger.

5   Og alle de købte,

 i Jesu navn døbte,

 som striden har stridt,

 som døden har lidt,

 gik ind til den evige hvile,

 istemme så lydt

 halleluja nyt,

 at englene tie og smile.

6   Da drypper som duggen

 der manna1 på vuggen

 til barnet på jord

 fra englenes bord,

 du finder med smil det i morgen;

 og klarøjet brat

 du siger godnat

 til tvivlen og frygten og sorgen.

7   Sov sødt, barnlille!

 Lig rolig og stille,

 og nyn på det navn

 med nåden i favn,

 al jorden til salighed givet!

 Nyn: Jesus er min,

 så favr og så fin,

 min Jesus er lyset og livet!

 DDS nr. 674

 N. F. S. Grundtvig 1844.  

Bearbejdet i 1872

 Mel.: Thomas Laub 1915

SOV SØDT, BARNLILLE 
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SOV SØDT BARNLILLE
 Salmegennemgang af Johanne Elisabeth Fauerskov Sloth

Salmen er skrevet af Nicolaj Frederik Severin 
Grundtvig i 1844. Grundtvig skrev salmen efter, 
at han i en lang periode havde været syg og 
havde lidt under en voldsom depression. Mens 
han var syg rejste han rundt og besøgte venner 
og bekendte. De blev efterhånden opmærk-
somme på, hvor dårligt Grundtvig havde det, og 
en af dem, Gunni Busck der var præst i Stifts-
bjergby, fortæller, at Grundtvig på et tidspunkt 
var forsvundet, og at man senere fandt ham 
liggende på knæ ved en vogn med hænderne 
foldet på vognhjulet, bedende og grædende.

Det var undervejs på samme rejse, at salmen, som 
senere blev kaldt ”Gudsbarnets Vuggesang”, blev 
til.

Man fornemmer i salmen en grundtone af den 
dybe taknemlige ydmyghed, som ifølge øjenvidner 
til Grundtvigs voldsomme depression efter-
hånden afløste de voldsomme anfald af anfæg-
telse.

Grundtvig kaldte selv salmen for ”Vugge-visen” 
kort efter, han havde skrevet den. Men salmen 
er mere end en vuggevise og en aftensalme for 
børn. Den er også en salme til beroligelse for an-
fægtede og fortvivlede. Vi voksne synger den for 
de små, og vi gør det, bl.a. fordi det giver os en 
indre ro, og fordi vi alle længes efter ”barnekår” – 
at blive som børn igen.

Grundtvig anslår den folkelige vuggesangs grund-
tone meget præcist i sit første vers: ”Så sødeligt 
sov / som fuglen i skov, /som blomsterne blunde 
i enge”. Tænk som det lille barn at være trygt 
tilstede i verden!

Men de fredfyldte barnekår, som Grundtvig – og 
vi andre – længes efter, og som han tydeligvis  
forsøger at vugge sig selv tilbage i, midt i de opsli-
dende kampe med sig selv, er andet og mere end 

virkelighedsflugt og ønsketænkning. Det bliver 
tydeligt allerede med vers 2, hvor det fremgår, 
at der er en årsag til barnets ro og søde søvn: 
”Gudsfingrene grande / slog kors for din pande, 
/ Guds enbårnes røst / slog kors for dit bryst”. 
Netop med de ord knytter Grundtvig an til det, 
der sker med alle i dåben med korstegningen 
og fadervor. Det betyder, at med dåben er man 
udenfor det ondes række-vidde, og ingen djævel 
kan skade en, fordi man med dåben i al evighed 
tilhører Gud som hans eget barn.

Og selvom den dåb fandt sted for mange år 
siden, og man intet kan huske af den, kan 
man ”bade” i den – dvs. gøre den nutidig og 
nærværende, når man folder sine hænder og 
beder Fadervor. Netop den bøn som Guds egen 
søn lærte os at bede. Den bøn hører Gud, og 
som, der står i vers 3, omfavner Guds engle den 
med glæde. Med Fadervor, det (”det lille Gudsord”), 
som der står i vers 3, beder vi os ind i Guds favn. 
Ja, i den bøn er der ligefrem en direkte kontakt 
mellem himmel og jord, som der står i vers 4:  
fra lavland livsalig den klinger.

Grundtvig brugte mange billeder og fortællinger 
fra bibelen i sine salmer. Man kan f. eks. se det i 
vers 6, som henviser til fortællingen om israelit-
terne i ørkenen (2. mosebog 16, 1ff.). Israelitterne 
sultede, og Gud lod manna falde ned til dem. 
Det er ikke tilfældigt, at Grundtvig bruger det 
billede, for ligesom Gud hjalp israelitterne, sådan 
nærer han også sit barn, d. v. s. enhver døbt, 
med nadverens brød. Og på samme måde som 
man finder trøst og fred i mindet om sin dåb, 
siger man farvel til ”tvivlen og frygten og sorgen” 
i nadverens måltid. I dåben begyndte ens liv 
som Guds barn. I nadveren, måltidet finder man 
styrke og kræfter til sin vandring videre gennem 
livet. Eller sagt på en anden måde, man får her 
næring eller ligefrem madpakke til resten af ens 
liv. Og derfor siger Grundtvig med denne salme 
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både til sig selv og til alle os andre, som kæmper 
med sorg, frygt og depression: ”Lig rolig og stille” 
og nyn Jesu navn. For det er Jesus, som har gjort 
alt dette for os, det er ham, der har givet os då-
ben og nadveren som tegn på, at vi hører Gud til, 
og at vi derfor ikke skal være bange!

Ordforklaring
Fuglene og blomsterne. Himlens fugle er et  
nytestamentligt motiv, som Grundvig ofte bruger
 i sine salmer. Se f.eks. salme 41 v. 3 og salme  
319 v. 8.
v. 2: Grande – uskyldsfine
v. 4: Jordklimpen – betyder jordknold men bruges 
her om mennesket.
 

v. 5: Købte- løskøbte i kraft af Jesu gerning. 
Striden- både tilværelsens modgangsfyldte kamp 
og kampen mod tvivl og anfægtelser.
v. 7: Det navn – Jesu navn, som betyder ”Gud 
frelser”. Favr – sund og dejlig.

Dåben er et overgangsritual – tal med børnene 
om hvilke skikke, der er i andre kulturer, når et 
barn bliver født og anerkendt i ”sin stamme”.

   

 OPGAVER TIL “SOV SØDT BARNLILLE” 
OG DÅBSRITUALET
Sov sødt barnlille er først og fremmest en  
dåbssalme. Tal med børnene om dåben. Her skal 
der også tages hensyn til de børn, som ikke er 
døbte.  Mange børn forbinder først og fremmeste 
dåb med det at få et navn og er ikke klar over, 
at man kan få navn uden at være døbt. Man kan 
forklare børnene, at dåb ikke er lig med navngiv-
ning, og at dåb heller ikke kun er for små børn. 
Døbt kan man altid blive uanset alder.

Genfortæl eller læs de to bibelfortællinger, som 
hører til dåben nemlig Markusevangeliet 10,  
13-16 og Matthæusevangeliet 28, 18-20.

Spørgsmål til Fadervor
1. Hvem er Fader Vor?
2.  Hvad vil det sige at forlade vores skyld?
3.  Hvem er vores skyldnere?
4.  Hvad er fristelse?
5.  Hvad er det onde?

Navnet
Hvad betyder dit navn? 
Spørg dine forældre eller brug opslagsbøger.
Hvorfor fik du netop det navn?
Er du opkaldt efter nogen?

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?
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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 
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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 mod-
erne 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 
forklaringen også, at salmen er skrevet til en tid, 
hvor konfirmationen er noget helt andet, end 
konfirmationen 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 
forandret. 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 Helligån-
dens 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.
 
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 
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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.

   

 OPGAVER TIL “VI KOMMER TIL DIN KIRKE, 
GUD” OG TIL KONFIRMATIONSRITUALET
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 sym-
bolsk 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:pr
ogramcard: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 bedstefor- 
ældre om deres konfirmationer.
Lad eleverne søge på hjemmesider for konfir-
mander 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.
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1   I blev skabt som mand og kvinde

 af den samme skaberhånd,

 I fik sang og sol i sinde,

 optændt af den samme ånd,

 ja-tak har I begge sagt

 til den gave, Gud har rakt.

2   Hver sin krop og hver sin gåde,

 I fik også hver sit sind.

 Denne forskel er en nåde

 li'som regn og sol og vind,

 intet svælg er Gud for bredt,

 han kan gøre to til ét.

3   Egen byrde skal I bære,

 så den anden slipper fri,

 men er byrderne for svære,

 skal I stå hinanden bi,

 den, som intet bærer på,

 visner som det golde strå.

4   I sit billed han os skabte,

 han kom selv i kød og blod,

 han, som tar imod fortabte,

 han gør al vor uret god,

 han, som ingen støder bort,

 lægge selv sit sind i vort.

5   Du, som troner i det høje,

 kom med kærlighed og tro,

 ene du kan sammen føje,

 helt forene disse to,

 to, der vandrer hver for sig,

 Herre, led dem samme vej!

6   Derfor pris ham, mand og kvinde,

 underet med jer er sket,

 kærlighed kan sammen binde,

 så I blir fuldkommen ét,

 kærlighed gør intet halvt,

 håber og udholder alt.

 DDS nr. 706

 Johannes Johansen 1977 og 2001

 Mel.: Henry John Gauntlett 1849 

I BLEV SKABT SOM MAND OG KVINDE 
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I BLEV SKABT SOM MAND OG KVINDE
 Salmegennemgang af Johanne Elisabeth Fauerskov Sloth

Når en mand og en kvinde bliver gift i kirken, er 
der helt bestemte tekster, der skal læses og helt 
bestemte bønner, der skal bedes.  Det hedder et 
ritual, og det ritual, man bruger nu, er revideret 
og godkendt i 1992.

I salmen ”I blev skabt som mand og kvinde” 
sætter forfatteren, Johannes Johansen, dette 
ritual på vers.  Vielsen bliver gennemgået og 
gennemtænkt i denne salme.

Før brudeparret siger ja til hinanden  læses der 
tre uddrag af bibelen – først fra 1. Mosebog kap 
1 vers 26 til 28 , hvor det siges, at mennesket 
blev skabt af Gud, og at denne mand og kvinde 
skal beherske verden, dvs. de skal turde handle 
i verden og leve i den. Dernæst læses Markus 
evangeliet kap 10. vers 7 til 9. Hvor Jesus gent-
ager ordene fra 1. Mosebog men tilføjer, at det er 
meningen at mand og kvinde skal høre sammen.  
Kort sagt et citat, der understøtter de unge men-
nesker, der skal til at danne en familie og til at 
tage ansvar både for sig selv og deres børn.
Sidst men ikke mindst citeres Galaterbrevet 
kap. 6 vers 2, hvor man formanes til at passe på 
hinanden og bære over med hinanden, så det 
ægteskab, der nu påbegyndes, kan bestå – og det 
kan det kun, hvis de passer godt på den kær-
lighed, de nu har til hinanden.

v. 1 og 2. taler om skabelsen og gentager bi-
belens ord om at det er meningen at mand og 
kvinde skal høre sammen.

v. 3 læner sig op ad Galaterbrevets formaning 
om at man skal bære over med hinanden. – Dog 
understreger Johannes Johansen at forudsæt-
ningen for, at man hjælper hinanden er, at man 
ser hinanden som selvstændige personer, der 
selv er ansvarlige for egne handlinger, og som 
er ligestillede.  I gamle dage sagde man somme 
tider i talerne ved brylluppet, at manden skulle 

bære kvinden på hænder. Det betød at hun 
vedblev at være et forkælet barn hele livet -  men 
den tankegang betød så også,  at manden skulle 
tænke for hende hele livet.  Den tanke gør forfat-
teren her op med – Det er to selvstændige og 
ligeværdige personer, der hjælper hinanden og 
er solidariske.

v. 4 , 5 og 6 Understreger, at uden Guds hjælp 
går det slet ikke. Vi har brug for Guds tilgivelse, vi 
har brug for hans støtte. Salmen munder ud i et 
citat fra kærlighedens højsang i 1 Korintherbrev 
kap 13 vers 7 – ” Den (kærligheden) tåler alt, tror 
alt, håber alt, udholder alt.”

Hvis vi vender tilbage til bryllupsritualet kan man 
sige, at versene 4 til 6 svarer til de bønner og den 
velsignelse, som man beder for brudeparret – 
man understreger, at de ikke er alene men har 
Guds støtte.
 
Johannes Johansen var i sin ungdom præst på 
Fyn og på Thurø og senere var han præst og 
dernæst biskop i Helsingør. Han skrev denne 
salme til en vens bryllup. Nu er den kommet med 
i salmebogen, og den er meget brugt ved vielser. 
Selvfølgelig egner den sig ikke til vielser af men-
nesker af samme køn, men det gør bibelstederne 
i ritualet heller ikke – så ved disse vielser må der 
noget andet til.  Men det er en god og forståelig 
salme, der hjælper de mennesker, der er i gang 
med at danne et hjem sammen– og her har de 
en salme, der hjælper dem godt på vej.

Salmen er skrevet i 1977 og med mellemrum 
revideret frem til 2001.
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 OPGAVER TIL “I BLEV SKABT SOM MAND  
OG KVINDE” OG BRYLLUPSRITUALET
Salmegennemgang med eleverne 
Gennemgå salmen strofe på strofe med henblik 
på at eleverne lærer om de bibelreferencer der er 
forbundet med salmen og med selve ritualet.

Spørg eleverne hvad de umiddelbart tror 
der menes med:
“Egen byrde skal I bære, så den anden slipper 
fri”? 
“Den, som intet bærer på, visner som det golde 
strå.”?

Vielsen før og nu
Tal med eleverne om hvad ægteskabet betød 
førhen.
Tal med eleverne om ægteskabet i dag. Hvordan 
er kønsrollerne i vores tid afspejlet i salmen? 

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? Var det i kirke eller et andet 
sted? Hvilke ritualer var forbundet med det, og 
hvordan oplevede de det?
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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 



Livets højt ider

32 

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 Rand-
ers 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 
tre.

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 mor-
gensalme 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 
solopgang. 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 or-
dene: ”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 an-
giver 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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 OPGAVER TIL “SE NU STIGER SOLEN”  
OG BEGRAVELSESRITUALET
”Se nu stiger solen” er blevet kaldt Jakob Knuds-
ens ”Lyssang” pga. dens jubel over livet og lyset. 
Prøv at finde nr 785 i salmebogen og sammenlign 
de to salmer. 

Nr. 785, som er blevet kaldt hans ”Mørkesang” 
viser, at digteren til tider havde et tungt, mørkt 
sind, og at han, når han havde det dårligt, følte,  
at han kun havde Gud at klynge sig til.

”Se nu stiger solen” er først og fremmest en 
morgensalme men også en meget populær 
begravelsessalme. Prøv at synge salmen samti-
dig 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.






Hospice-logo malet af Birthe Einer-Jensen 2008 
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BILAG 1: OVERSIGT OVER FORTIDS- OG  
GRAVMINDER I SVENDBORG



Livets højt ider

35 

BILAG 2: BIBELTEKSTER

 BIBELTEKSTER DER ANVENDES  
 I FORBINDELSE MED DÅB:

Matt. kap. 28, v. 18 – 20: Mig er givet al magt i 
himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle 
folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem 
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, 
og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har 
befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil 
verdens ende.

Mark. kap. 10, v. 13 – 16: Og de bar nogle små 
børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; 
disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, 
blev han vred og sagde til dem: "Lad de små 
børn komme til mig, det må I ikke hindre dem 
i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: 
Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et 
lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han 
tog dem i favn og lagde hænderne på dem og 
velsignede dem.

 BIBELTEKSTER DER ANVENDES  
 I FORBINDELSE MED VIELSE: 

1. Mos. kap. 1, v. 26 – 28: Da Gud havde skabt 
himlen og jorden, havet, solen, månen og 
stjernerne, planterne og dyrene sagde han:  
"Lad os skabe mennesker i vort billede, så de 
ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens 
fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, 
der kryber på jorden." 

Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede 
skabte han det, som mand og kvinde skabte han 
dem. Og Gud velsignede dem.

Matt. kap. 19, v. 4 – 6: Har I ikke læst, at Ska-
beren fra begyndelsen skabte dem som mand og 
kvinde og sagde: "Derfor skal en mand forlade 
sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to 
skal blive ét kød"? Derfor er de ikke længere to, 

men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, 
må et menneske ikke adskille.

Paulus’ brev til Galaterne kap. 6, v. 2: Bær  
hinandens byrder; således opfylder i Kristi lov. 

Paulus’ brev til Kolossenserne kap. 3, v. 
12 - 14: Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige 
og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, 
ydmyghed, mild hed og tålmodighed. Bær over 
med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene 
har noget at bebrejde den anden. Som Herren 
tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette 
skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommen-
hedens bånd.

 BØN: FADER VOR

Matt. kap. 6, v. 9 - 13: Vor Fader, du som er i 
himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, 
ske din vilje som i himlen således også på jorden; 
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor 
skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led 
os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For 
dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

 TROSBEKENDELSEN: 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger 
og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den 
Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på 
Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som 
er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru 
Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, 
død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje 
dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, 
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, 
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme 
levende og døde. Vi tror på Helligånden, den 
hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, 
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det 
evige liv. 
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KILDEHENVISNINGER

På hjemmesiden www.salmesvendborg.dk finder du:

 Livets højtider – salmesangsprojekt 2019 undervisningsmaterialet som PDF

 De fire ritualer – PowerPoint til præsentation og gennemgang af de fire  
 ritualer i folkekirken.

 Konfirmander gennem tiden – PowerPoint til præsentation af konfirmandmode  
 fra starten af 1900-tallet og frem til i dag.

 Lydfiler med salmerne indspillet af organist Povl Christian Balslev.

KILDER OG NYTTIGE LINKS:
www.bibelselskabet.dk
www.dendanskesalmebogonline.dk
www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50b2f63f860d9a1c6852b96d
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation
www.estvad-ronbjerg-sogne.dk/konfirmand.htm#Konfirmander_1900
www.videnskab.dk/kultur-samfund/ny-viden-om-gadefuld-jernalder-skik
www.hospicesydfyn.dk
www.svendborgmuseum.dk













