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12. Påskeblomst, hvad vil du her?                

 
Generelt om de tre påskesalmer:  
Påsken er overmåde vigtig (også) i et konfirmationsforløb, 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 påske, som man eventuelt kan knytte an 
ved. 
 
Om denne salme: 
En evig aktuel påskesalme, fordi den indeholder en rejse fra tvivlen til troen. Den giver det 
moderne menneske plads til at bølge mellem mismod og håb, og sætter ord på både det 
fortvivlende og opløftende i den bevægelse. 

 
 

Kort om salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Grundtvig skrev denne salme i en periode af sit liv, hvor han havde det svært, fordi han ikke 
blev anerkendt for de ting, han skrev. Han sad og kiggede trist ud af vinduet, da hans kone 
kom ind af døren med en buket påskeliljer, og pludselig blev Grundtvig mindet om 
påskeliljerne fra sin egen barndom, når han gik til påskegudstjeneste med sin mor. På 
Grundtvigs tid blev påskeliljen betragtet som en slags ukrudt, lidt ligesom mælkebøtter, og 
de fine københavnere kunne finde på at kalde bønderne for “påskeliljer” som øgenavn. Så 
påskeliljen fik Grundtvig til at tænke. Og skrive. For også Grundtvig følte sig tit selv bondsk 
som en påskelilje. Men da gik det op for ham, at Jesus også var en slags påskelilje, der ikke 
blev anerkendt af de rige og fine, men som alligevel opstod påskemorgen – som en smuk 
påskelilje. Så Grundtvig skrev og skrev om påskeliljen og havde til sidst et digt på 30 sider, 
der nu er blevet forkortet til denne salme. 
 
Uddybende 
Hvilken grim ælling drømmer ikke om at blive en svane? Grundtvig var en grim ælling, da 
han i 1817 skrev påskeblomst. Han befandt sig på det tidspunkt i en periode af sit liv, hvor 
han havde opgivet at søge embede som præst og i stedet levede af den økonomiske hjælp, 
han kunne få fra forskellige mennesker, mens han ene mand skrev og udgav tidsskriftet 
Danne-Virke. Han havde allerede været igennem flere svære perioder i sit liv og var ikke 
anerkendt i de rigtige kredse i København. Han var nærmere kendt som en, der 

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


Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – de enkelte salmer 

 

2 
 

provokerede og forargede – og dermed trådte ved siden af: En grim ælling i flokken.  
Og den biografi smelter sammen med den store historie i Påskeblomst, hvor den undseelige 
blomst ender med at få størst værdi af dem alle: Et håb og en trøst. Men Grundtvig hæver 
sig samtidig op fra sin egen sammenhæng ved at lade sit ”jeg” bliver til menighedens ”vi” i 
den teologiske tankestrøm, der begynder i tvivl men ender i tro. 
  
 

Parafrase og opbygning 
 
Salmen er bygget op som en samtale med en påskelilje, der står på digterens skrivebord. 
Den indeholder en meget dramatisk udvikling hos et menneske /en menighed, der på kort 
tid går fra at være på gyngende, usikker grund, fuld at spørgsmål til at nå, i hvert fald for en 
stund, til en overbevisende trosvished. I de to første vers bliver påskeliljen udfordret på sin 
legitimitet – hvorfor er du overhovedet her? Du har ingen duft, ingen pragt! Du er ikke 
smuk som rosen eller liljen, men vokser vildt overalt, som udskud og ukrudt i storm og 
regn! Men i slutningen af vers to bliver sløret så løftet for legitimiteten - påskeliljen har en 
betydning, som ingen af de andre har. Og den betydning vækker en masse spørgsmål i vers 
3. Alle påskens spørgsmål. Alle tvivlens naturlige spørgsmål. Som der bliver konkluderet på i 
vers 4. For hvis opstandelsen ikke findes, hvad er så det hele værd? Så er det flygtigt, så skal 
vi glemmes og visne og ikke lyse og leve igen efter døden. Det er mismodets opgivende 
vers! Men så sker der en forvandling i vers 5. Tvivlen bliver til tro – da digteren ”drikker” af 
påskeliljen – det vil sige indoptager betydningen af påsken, så den bliver til indsigt og tro. 
Opstandelsestroen bliver en del af digteren, så den pludselig står klar og stærk, og alle 
tvivlens spørgsmål bliver gjort til skamme i vers 6 med trosbekendelsen: Ja, jeg ved, det du 
siger, er sandt – Frelseren stod op fra de døde. Det er det lys, der gemmer sig bag hvert 
langfredagsmørke. Og intet kan holde lyset/ Kristus tilbage, hverken sværd eller skjold, for 
han har lovet os oprejsning for al vores smerte og alle vores nederlag. 
  
 

Bibelsteder og øvrige referencer 

 
v. 4: 1 Kor 15,12-20 (De dødes opstandelse) 
Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at 
der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? v13  Hvis der ikke findes nogen opstandelse 
fra de døde, er Kristus heller ikke opstået; v14  men er Kristus ikke opstået, er vores 
prædiken tom, og jeres tro er også tom. v15  Vi kommer så også til at stå som falske vidner 
om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har 
oprejst, hvis døde ikke opstår. v16  For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået; 
v17  men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, v18  og 
så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. v19  Har vi alene i dette liv sat vort 
håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. 
v20  Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. 
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Matt 5,14 (I er verdens lys) 
 I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. v15  Man tænder heller ikke 
et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. 
 
v. 5: Luk 24,1-6 (Jesu opstandelse) 
Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de 
vellugtende salver, som de havde tilberedt. v2  De fandt stenen væltet bort fra graven, v3  
og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. v4  Mens de stod og ikke vidste, hvad 
de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. v5  Kvinderne blev 
forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: »Hvorfor 
leder I efter den levende blandt de døde? 
 
v. 6:  Matt 27,66 (Graven bevogtes og forsegles) 
De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte segl på stenen. 
Bibelstederne relaterer sig næsten alle til påskens begivenhed og opstandelsen. Lad 
konfirmanderne læse op, så de får en fornemmelse af den dramatik, der ligger gemt. 
  
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Hvad tror du, der sker, når vi dør? 
Svarene kan være mangeartede på sådan et konfirmandhold. Det er vigtigt ikke bare at feje 
nogle af vejen. Dem, der tror på reinkarnation, kan man give ret i, at det er én måde at tro 
på, som hører en anden religion til end kristendommen. Og så fortælle lidt om forskellen på 
de to trosoverbevisninger (f.eks. at i den klassiske hinduisme er det er summen af ens 
handlinger, der afgør, hvad du bliver genfødt som). Kristendomme frisætter dig dig derimod 
fra at skulle lide under egne fejltrin og svigt). Dem, der tror, der bare er mørke, kan man 
imødekomme ved at fortælle, at det nok er det mest almindelige videnskabelige svar. For vi 
kan ikke vide, hvad der sker. Men i kirken har vi lov at tænke stort. At tro og håbe. Det er 
det, vi forkynder. Forsøg at få dem med på den galej: At tro og håbe. Indfør evt. et ”hvad nu 
hvis” – spørgsmål som troens mulighed. Altså ”hvad nu, hvis du forestiller dig, at du faktisk 
vågnede op igen, efter du var død, til et evigt liv. Hvordan mon det så ville se ud?” 
For spørgsmålet kan også lægge op til en samtale, om de mange forskellige billeder og 
tanker, vi har lov at gøre os om det evige liv. Ingen af os kan slå hinanden oven i hovedet 
med vores eget billede. Nogle har helt konkrete forestillinger, andre mere abstrakte. 
Hvilket billede af det evige liv havde konfirmanderne, da de var mindre? Har det ændret sig 
nu?  
 
2. Hvilke paralleller er der mellem påskeliljen og Jesus? 
Som der også står i indledningen til salmen, var påskeliljen ikke anerkendt på Jesu tid – men 
rejser sig alligevel af jorden ved påsketid. Sådan kunne man også sige om Jesus. 
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3. v.6. Hvilken historie gemmer der sig bag ‘Hvad er segl og sværd og skjold mod den 
Herre kæk og bold?’ (Se Matt 27,66: De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at 
sætte segl på stenen.) 
Spørgsmålet kan fungere som oplæg til en samtale om, hvor meget bibelhistorie salmerne 
egentlig rummer og er baseret på. Bare enkelte ord kan dække over hele historier og 
dermed bære på en dybere betydning end den umiddelbare. Gå evt. på jagt i andre af KS’s 
salmer – hvor der er bibelhenvisninger efter dem alle. 
 
4. Se ‘Kort om salmen’. Hvilket eventyr af H.C. Andersen minder lidt om påskeblomst? 
Den undseelige påskelilje, der ikke regnes for noget, ender alligevel i salmen som den 
blomst, der kommer med budskab om det allerstørste i livet – nemlig opstandelsen fra de 
døde. Den udvikler sig altså fra at være regnet for intet, til at være regnet for noget stort. 
På den måde kan der drages paralleller til H.C. Andersens, Den Grimme Ælling. 
   
  

Relevans i konfirmandernes liv 
 
1. Påskeblomster i dag – er der noget, vi ikke regner, som burde regnes? De fleste er vel 
godt klar over, at det er et almindeligt gængs menneskesyn  i Danmark, at vi alle sammen er 
lige meget værd. Men er det også sådan, når det ikke bare er på papiret? Kan 
konfirmanderne komme med eksempler på forskelsbehandling, eller på at der er nogle, der 
ikke rigtig bliver regnet for noget? Det kan også handle om følelser. Som Grundtvig der sad 
og ikke følte sig så meget værd. Hvad kan pille følelsen af værdi fra os? 
 
2. Bevægelsen mellem tro og tvivl. Der kan være fin samtale gemt i, at vores største 
salmedigter og på mange måder store, danske kirkereformator, selv havde så meget tvivl 
boende i sig. Havde konfirmanderne regnet med det? Hvad med præster? Tænker 
konfirmanderne, at præsterne tvivler, eller at de er helt faste i troen og sikre på det evige 
liv? Samtalen skulle gerne give plads til troen som noget naturligt og ikke som noget, der 
skal skjules eller ikke har lov at være. Selv disciplene kan inddrages. F.eks. Thomas 
tvivleren. 
  
At lære udenad 
 
“Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde!” 

 
Afsluttende musikstykke 
 
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Tyst. 


