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11. Hil dig, Frelser og Forsoner 
 
Generelt om de tre påskesalmer:  
Påsken er overmåde vigtig (også) i konfirmandforberedelsen, og vi har udvalgt tre salmer til 
påsken, hvoraf denne er den første. For et par ord om valget af de tre salmer til påske, se 
den korte introduktion på hjemmesiden, hvor vi også peger på et par supplerende 
påskesalmer. Se http://syngnyt.dk/onewebmedia/Kort%20indtroduktion.pdf.   
Påskesalmerne kan synges og bruges enkeltvis, men de kan også indgå i et samlet 
påskeforløb, f.eks. på en konfirmandlejr eller på en temadag, eventuelt sammen med 
skolen. Mange skole-kirke tjenester har forløb om påsken, som man eventuelt kan knytte 
an ved. 
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
En påskesalme om Jesus på korset, som er en af de allermest populære salmer i 
Salmebogen, også blandt konfirmander. Den er skrevet af Grundtvig med inspiration fra et 
digt fra 1200-tallet, som i mange vers beskrev hver enkelt kropsdel af Jesus, der hang på 
korset. På den måde fungerede digtet som en slags meditation, og der var ikke sparet på 
detaljerne om blod, sår og smerte. 
I Grundtvigs version af salmen, som vi synger i dag, handler det ikke kun om Jesu lidelse, 
men også om, hvad Jesus gjorde for os ved at prædike om kærlighed og ved at være villig til 
at gå hele vejen og betale den højeste pris.  
I de første vers betragter man korset og undrer sig over, hvorfor han dog gik frivilligt i 
døden. I vers 3 får vi svaret: Kærligheden var stærkest. I vers 4-6 beder man om, at Jesu død 
kan bane nye veje, også selvom man ikke har fortjent det. I de tre sidste vers takker man for 
Guds offer og glæder sig over, at Guds kærlighed vil hjælpe en gennem hele livet. Helt ind i 
evigheden. 
For mange er vers 7 det vigtigste vers, og nogle bruger det vers som aftenbøn. 
 
Uddybende 
‘Hil dig, Frelser og Forsoner’ er et stort konfirmandhit, og hvor det nok i høj grad skyldes 
melodien 
(se, om I kan sælge den til konfirmanderne på Laubs melodi...), så rummer teksten også en 
kraft og århundreders dybde og indsigter. Det kan konfirmanderne mærke.  
Salmen er egentlig en gendigtning af et digt på 12 vers af munken Arnulf af Louvain fra 
1200-tallet. Bønnen var på latin og hed, oversat: “Bøn på vers ved hvert af lemmerne på 
den lidende og til korset fæstnede Kristus". Den bestod af en række led/vers, hvor den 
læsende/bedende/mediterende munk ved hvert vers dvælede ved en del af Jesu krop, idet 
man begyndte med fødderne, og kun langsomt løftede blikket fra knæene, til hånden, siden 

http://syngnyt.dk/onewebmedia/Kort%20indtroduktion.pdf


Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – de enkelte salmer 

 

2 
 

brystet, hjertet og til sidst ansigtet. 
Det samme digt ligger bag DDS 193, ‘O, Hoved højt forhånet’. 
Som det så ofte gælder, når Grundtvig har nydigtet en salme, så ender det med at være 
mere Grundtvig end den oprindelige digter, og således flyttes fokus også her i Grundtvigs 
bearbejdning fra den enkeltes betragtelse af Jesus lidelse til glæden over, hvad Jesus død 
har gjort for den syngende.   

 
 

Parafrase og opbygning 
 
Som det også er anført i Konfirmandsalmebogens ‘Kort om salmen’, så rummer salmen en 
dramatisk og stramt komponeret bevægelse fra den første hilsen i første linje til Paradiset i 
den sidste. I den forstand har salmen stadig karakter af en meditation, der fører en et nyt 
sted hen.    
I første vers hilser den syngende frelser og forsoner på korset og konstaterer - endnu en 
gang med hentydning til sin egen tids kolde rationalisme - at Jesus ikke bare en gang, men 
til stadighed må lide hån og spot. Den syngende vil ikke desto mindre, eller så meget desto 
mere - smykke korset, fordi det er et tegn til frelse. I vers 2 udtrykkes der undren over, 
hvorfor han dog gik frivilligt i døden med henvisning til Filiperhymnen, Fil 2, 5-11. I vers 3 
får vi svaret til vores undren: Kærligheden var stærkest. Således indledningen. 
I vers 4 kommer den syngende selv på banen, og det er ikke nogen køn historie: Intet har 
jeg at lægge frem for Gud (Kyrie Eleison). Dog tror jeg (vers 5), at der fra Jesus vunder kan 
flyde en kraft, der er større end min synd, og den beder jeg om at få ledt ind i mine årer 
(vers 6). 
I vers 7 kulminerer salmen i foreningen af Kristus og den syngende, for hvem alt nu hænger 
sammen i den rette sammenhæng. 
I de sidste to vers takker man derfor for Guds offer og glæder sig over, at Guds kærlighed vil 
være hos en, helt ind i evigheden. 

 
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 1: Matt 27,29 (Tornekroningen) 
…flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og 
faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde: »Hil dig, jødekonge! 
 
v. 2: Fil 2,6-8 (Jesus giver afkald på at være Gud lig, og ofrer sig) 
v6 han, som havde Guds skikkelse, 
regnede det ikke for et rov 
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at være lige med Gud, 
v7  men gav afkald på det, 
tog en tjeners skikkelse på 
og blev mennesker lig; 
og da han var trådt frem som et menneske, 
 v8  ydmygede han sig 
og blev lydig indtil døden, 
ja, døden på et kors. 
 
v. 5: 2 Mos 17,6 (Vand af klippen) 
Dér, på klippen ved Horeb, vil jeg stille mig foran dig. Når du slår på klippen, strømmer der 
vand ud af den, så folket kan drikke.« Det gjorde Moses for øjnene af Israels ældste, 
 
Joh 6,53-54 (Nadveren) 
Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis ikke I spiser Menneskesønnens 
kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. V54  Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, 
har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. 
 
v. 8: Rom 6,23 (Syndens sold) 
For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. 
 
v. 9: Luk 23,43 (Korsordet til røveren) 
Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.« 
 
De mange bibelhenvisninger kan give anledning til en gennemgang af langfredagens 
begivenheder og lidelseshistorien i det hele taget.  
 
Som øvrig reference skal nævnes Mel Gibsons film ‘The Passion of the Christ’. Den er 
ganske vist for barsk til de fleste konfirmander (til trods for at de dagligt ser det, der er 
værre), men den understreger på stærkeste vis den grundlæggende pointe, at Jesus frivilligt 
gik ind i smerten for at vise os en ny vej. Hvis man ser og forstår de sidste to sekunder af 
filmen (hvor Jesus rejser sig fra gravstenen), så fremtræder de foregående to timers lidelse 
pludselig i et helt nyt lys. Når man nu ikke kan se filmen, så kan man i det mindste 
genfortælle lidelseshistorien, så konfirmanderne forstår, at det gjorde ondt den dag.  

 
 
Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 

 
1. Hvorfor tror du, at denne salme er blevet så populær? 
Der kan anføres subjektive argumenter, men man kan også tage en snak om, hvordan en 
salme gennem 8 århundreder stadig har noget at sige. Det virker paradoksalt, at en salme, 
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der handler om blod og kors og tornekrans, kan tale til os i vor tid. 
Man kan også vove at synge den på Laubs melodi og diskutere, om salmen stadig er lige så 
god. Eller bedre ;-) 
 
2. Se v. 4. Hvad betyder ‘hjertets hårdhed, hjertets kulde’ og hvad kan hjælpe mod det? 
Det umiddelbare svar i denne sammenhæng (og salmens svar) er 1) Vores syndighed 2) 
Jesus. Dette kan være interessant at tale om og dykke ned i, både forsoningslære og 
offertanken, men man kan også komme omkring den hårdhed, konfirmanderne selv kender 
– fra sig selv og fra andre. Og man kan tale om, hvordan man bløder op på den slags. 
 
3. Se v. 6. Hvad betyder ordsproget: ‘Tro kan flytte bjerge’? 
Idet der henvises til 1. Kor 13, hvorfra citatet stammer, kan man tale om magt og afmagt. 
Hvad er det, jeg selv kan – ved egen kraft- og hvad kan jeg i kraft og tro og HANS kraft? 
 
4. Hvad betyder ‘korsets gåde’? 
Spørgsmålet peger på det store paradoks: at korset, som er et torturinstrument (se ‘Vidste 
du…’ efter salmen), også er et livgivende tegn på frelse. Grundtvig nyfortolker i øvrigt 
Arnulfs gamle salme netop derved, at han flytter fokus fra korset og de blodige sår til den 
smukke betydning, korset har for os.  
 
5. Hvad handler de sidste to vers om? 
Hvor det er indlysende, at de to vers handler om døden og det evige liv, så kan de give 
anledning til en dybere snak om, hvad det egentlig er, vi mener med det evige liv. Man kan 
fortælle, hvor meget det betød engang og tage en snak om, hvad det betyder, eller kunne 
betyde for os, at have et evighedsperspektiv.  
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
Salmens univers kan synes langt fra konfirmandernes hverdag, men der er alligevel 
tilknytningspunkter.  
1. Dette at betragte Jesus på korset har de fleste af os nok prøvet. Det er en gåde, hvad han 
laver der (v. 1 og 2). 
2. At kærligheden er stærkere end døden oplever man, når de døde lever videre i vores 
hjerter og vores erindring (v. 3). 
3. Vi kender også følelsen af ‘hjertets hårdhed’ både hos os selv og andre.  
4. Vers 7 handler om at finde mening og tryghed i noget eller nogen, som ikke er os selv. 
Det kender konfirmanderne forhåbentlig fra forholdet til deres forældre og øvrige familie.  
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At lære udenad 
 
Vers 6:  
Du, som har dig selv mig givet, 
lad i dig mig elske livet, 
så for dig kun hjertet banker, 
så kun du i mine tanker 
er den dybe sammenhæng! 
 

Afsluttende musikstykke 
 
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Chris Minn Doky og Søren 
Huss. 
 
 

 


