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13. Opstandelsen er lige her 
 
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 påske, som man eventuelt kan knytte an 
ved. 
 
Om denne salme:  
‘Opstandelsen er lige her’ betoner, at opstandelsen ikke bare var en fortidig begivenhed 
eller noget, vi har i vente, men at der er tale om en Guds kraft, vi kan møde, også her og nu. 
Konfirmanderne har nemt ved at leve sig ind i de beretninger, der ligger bag de enkelte 
vers, og påsken bliver på den måde både håndgribelig og erfaringsnær. 
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Mens de fleste påskesalmer i Salmebogen handler om, hvad der skete ved Jesu opstandelse 
for 2000 år siden, så handler denne nye påskesalme om, hvordan vi også her og nu, i vores 
egne liv, kan opleve Guds opstandelseskraft. 
Iben Krogsdal, der har skrevet salmen, siger, at hvert vers bygger på virkelige begivenheder. 
Hun så for eksempel en gang en kvinde tage vanterne af på en grav, hvor hun knælede og 
plantede et frø i jorden under sneen. For Krogsdal blev det et smukt billede på den stædige 
tro på, at livet altid vinder og bliver til nyt liv. Denne oplevelse blev til vers 1. 
En anden gang talte salmedigteren med en kvinde, der havde mistet sin mand og flere af 
sine børn i en borgerkrig. Alligevel kunne kvinden på en smuk forårsmorgen, hvor hun 
pludselig hørte nogle børn, der legede og grinede, ikke lade være med at sige: “Sikken 
morgen”. Den oplevelse blev til vers 6. 
 
Uddybende 
Følgende tekst stammer fra udgivelsen ‘100 kommentarer til salmebogstillægget 100 
salmer’ (Syng Nyt, 2016) og er prof.em. Kirsten Nielsens kommentar til nærværende salme:  
 
Iben Krogsdal fortæller selv om sin salme, at den på et tidspunkt havde titlen ‘Opstandelsen 
er også her’. Nogle teologer var ikke tilfredse med udtrykket ”lige her” og foreslog ”også 
her”. ”Opstandelsen er også her” er derfor titlen på salmen i den udgave, der blev anvendt i 

http://syngnyt.dk/onewebmedia/Kort%20indtroduktion.pdf
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DR-kirken fra 2011, og som kan findes på Youtube. Krogsdal valgte dog at vende tilbage til 
udtrykket ”lige her”, da salmen har ”en række billeder af opstandelsen som et Du, der står, 
er, går, ser og sker - lige her”. 
Iben Krogsdal skrev første vers, efter at hun ”en tusmørk og frysende vinterdag for nogle år 
siden så en gammel kvinde på en kirkegård. Hun sad på knæ i mørket foran en gravsten 
iført stor frakke og var ved noget så uventet som at plante frø i den dybfrosne jord. Det 
virkede meget voldsomt”. Iben Krogsdal fik en fornemmelse af, at der var noget ved siden 
af kvinden, der lyste, og tolkede det som tegn på opstandelse. 
Også de følgende vers er skrevet ”med tanke på mennesker, jeg kender (mig selv inklusiv), 
som har oplevet, at noget greb ind i deres liv og rejste dem op og gjorde alt nyt. Hvert vers 
er altså skrevet ud fra en konkret opstandelseserfaring”. Det gælder en kvinde som passede 
sin døende mand i månedsvis og alligevel fik kræfter, hun ikke selv havde (vers 4), og ”en 
midaldrende, statelig mand, jeg engang på en vindblæst dag oppe fra klitterne i Vorupør så 
falde på knæ på stranden - foran solen og bølgerne - for så at rejse sig lidt anderledes op og 
vandre videre (vers 7)”. 
Om salmens sidste vers fortæller Iben Krogsdal, at ordene om at give alt det liv tilbage, som 
nogen tog fra os, blot kom til hende. Efter nogen tid læste hun dem igen og tænkte: ”Dette 
giver ingen logisk mening. For hvordan kan man give det tilbage, man har mistet? Men 
alligevel (eller måske netop derfor) vidste jeg, at salmen skulle ende sådan, med tilgivelsens 
eller forsoningens gåde”. 
 
Den afgørende pointe i Iben Krogsdals påskesalme er udtrykt i den første linje, som 
gentages i alle versene: ”Opstandelsen er lige her”. Salmen har en stram opbygning. I hvert 
vers følger der efter den indledende proklamation af opstandelsens nutidighed en linje på 
bare to ord, hvoraf det første er ”Du”, og det andet er et verbum i nutid, der beskriver, 
hvad dette du, Gud selv, gør eller er. I første vers står Gud ved siden af den, der sår et frø 
på en vintergrav. I vers 2 blæser Gud liv i vore planer (jf. at Gud blæste livsånde i Adam ved 
skabelsen, 1 Mos 2,7). Med vers 3 sker opstandelsen, når Gud går sammen med os 
mennesker, og en får øje på en andens smil. Det er opstandelse, når mennesker bliver ved 
og ved med at bære andre (jf. Gal 6,2: ”Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi 
lov”), og når Gud støtter os i ”de værste stunder (vers 4-5). ”Du sker”, hedder det i vers 6 
som uddybning af, hvad opstandelse er. For når en sørgende pludselig kan smile, så er det 
Gud, der sker. 
I de to sidste vers hedder det ”Du er” (jf. vers 2). Selve udtrykket spiller på Guds 
selvpræsentation i 2 Mos 3,13-14, hvor Moses beder om Guds navn og får som svar: ”Jeg er 
den, jeg er”. Moses skal derfor sige til israelitterne at ”Jeg Er” har sendt ham. Det er de 
samme ord, som ligger bag Jesu selvpræsentation, når han siger: ”Jeg er vejen, sandheden 
og livet” (Joh 14,6). Vi mærker Guds nærvær som en blæst, der går gennem sjælen og 
sætter os fri til at bøje os for Gud. Når vi tør bøje os, så kan vi også ”give alt det liv tilbage / 
som nogen tog fra os på onde dage”. Når vi således kan tilgive andre, så sker der 
opstandelse, så bliver livet nyt. 
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Parafrase og opbygning 
 
Allerede i det ovenstående er der gjort delvist rede for flere af versene og referencer heri, 
så her blot en kort gennemgang af de enkelte vers og deres temaer: 
Vers 1 handler om den trodsige opstandelsestro, der kan få os til at håbe på mere, end vi 
kan forstå. At plante et frø på en vintergrav er – på insisterende vis – at tro og håbe, at der 
kan vokse liv ud af det kolde og døde.  
I vers 2 er der allerede henvist til Adam, men det er også en generel bekendelse til Gud, 
som den der altid er større end os.  
Vers 3 kan mange konfirmander nok forholde sig til, for så vidt som det drejer sig om 
småforelskelsen og forbindelsen til det andet menneske, men verset handler også om Gud, 
som går med os, hvor vi mangler mod og alligevel får det givet.  
Vers 4 tager som nævnt afsæt i dødslejet, men kan også handle om, hvordan vi også i andre 
af livets forhold får kræfter til at gøre mere, end vi vidste, vi kunne.  
Vers 5 handler om den livsangste eller deprimerede, og de fleste konfirmander kender til 
mismod og har måske endda pårørende, der har været deprimerede. Og forhåbentlig igen 
har kunnet rejse sig en dag.  
Vers 6 ligger i forlængelse af vers 5, for også det handler om en dag at kunne se op igen og 
tro på og takke for livet. 
Vers 7 beskriver den styrke, der er i at kunne være lille, så man kan knæle, og samtidig deri 
vide, at man ikke er alene.  
Vers 8 er velsignelsens og kærlighedens ulogiske matematik: At vi med opstandelsen har 
fået givet troen på, at vi kan give meget væk, også det, der blev taget fra os.  
 
Der er alt i alt ikke tale om en egentlig, fortløbende fortælling i denne salme, men om en 
række eksempler på, hvad opstandelseskraft er.  
 

Bibelsteder og øvrige referencer 

 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 1: Joh 12,24 (Hvedekornet) 
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun 
det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold.  
 
v. 2: Joh 20,22 (Jesus blæser ånde i disciplene) 
Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden!  
 
v. 5: Sl 139,8-10 (“Din højre hånd holder mig fast”) 
Stiger jeg op til himlen, er du dér, 
 lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. 
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V9  Låner jeg morgenrødens vinger 
 og slår mig ned, hvor havet ender, 
v10  så leder din hånd mig også dér, 
 din højre hånd holder mig fast. 
 
“Du er…” i v. 2, 7 og 8 er henvisninger til Jesu ord “Jeg er…”, 
fx Joh 6,35 (“Jeg er livets brød”), Joh 8,12 (“Jeg er verdens lys”) m.fl. 
De tilsvarende præsensformer “Du står”, “Du går”, Du ser” og “Du sker” er paralleler hertil, 
som understreger Guds præsentiske nærvær med forbindelse til “Jeg er- citaterne.  
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Prøv om du kan regne ud eller give eksempler på, hvilke oplevelser, der kunne ligge 
bag de enkelte vers. 
Flere af svarene herpå er givet i ovenstående, men det ved konfirmanderne ikke ;-) 
Prøv at lade konfirmanderne komme frem til deres egne fortællinger om, hvad det kunne 
betyde. Bed dem eventuelt om at fortælle den tænkte historie bag hvert vers.  
Man kan afsluttende fortælle, hvad Krogsdal har tænkt på, men det er ikke nødvendigt, for 
de oprindelige historier er næppe bedre end konfirmandernes.  
Dog er der en vis kraft i den historie, der konkret ligger bag vers 6:  
Krogsdal var i foråret 1993 frivillig i en flygtningelejr i det borgerkrigshærgede Ex-
Jugoslavien. En dag sad hun og talte med en gammel kvinde, der fortalte, hvordan hun 
under massakren i Vukovar havde mistet sin mand og flere sønner. Hun havde siddet i en 
kælder og gemt sig med sine børnebørn og flere døde familiemedlemmer og var nu 
kommet til flygtningelejren. Det var forår, solen skinnede den dag, og da hun hørte nogle 
børn lege i nærheden og grine højlydt, løftede hun sit hoved - der midt i sorgen - og sagde: 
“Sikken smuk morgen, det er i dag”.    
 
2. Kan du finde på eksempler på oplevelser, hvor du har mærket Guds opstandelseskraft? 
(se evt. Joh 20,22) 
Måske nogle har oplevet farlige situationer eller at føle sig hjulpet ud af svære tider. Mange 
konfirmander har desværre erfaringer med skilsmisser og psykiske lidelser. Hvis ikke der er 
mange lyse historier, kan det være præstens opgave at tale lys og håb ind i mørket.  
 
3. Se v. 8. Hvordan kan man give noget tilbage, som man har mistet? 
Verset hentyder entydigt til Jesu opstandelse, men vi kan også mærke dette i vort eget liv. 
Grundtvig har i DDS 703, ‘Det er så yndigt’ en slags parallel til denne kærlighedens 
matematik, når han i vers 1 siger, at man på en gang kan få dobbelt så stort glæde og halvt 
så mange sorger at bære på. Det går heller ikke op, rent logisk, men det er jo netop 
velsignelsen.   
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Relevans i konfirmandernes liv 
 
I kraft af samtalen, hvor konfirmanderne selv har bidraget, både med tænkte historier og 
beretninger fra deres eget liv, burde det erfaringsnære ligge lige for.  
Bevægelsen ud af en krise er grundlæggende for alverdens bøger, film og dramaer.  

 
 

At lære udenad 
 
Vers 8: 
Opstandelsen er lige her 
Du er 
når vi kan give alt det liv tilbage 
som nogen tog fra os på onde dage 

 
 

Afsluttende musikstykke 
 
Der er desværre endnu ikke indspilninger på playlisten ’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify 
af denne salme. Den findes på Youtube, men under titlen ‘Opstandelsen er også her’ og i en 
mere solistisk udgave af Helene Blum.  
 
 
 

 


