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17. Du tar mig, som jeg er 
 
Denne og den følgende salme er begge medtaget som ‘lutherske kernesalmer’, der hver 
især, kort og fyndigt, sætter ord på luthersk-evangelisk kristendom. De kan nærliggende 
inddrages i forløbet, hvor man i øvrigt taler om Luther.   
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Skal man formulere, hvad folkekirkelig og luthersk kristendom er, så kan det gøres med 
denne salmes titel, for Gud ta’r mig, præcis som jeg er. Ikke som jeg burde være, eller som 
jeg prøver at være, men som jeg er. Tænk på, hvilken befrielse der ligger i det! Tænk, hvis 
Gud kun elskede de helt rigtige og perfekte! Og hvem skulle det i øvrigt være? 
Derfor bliver man døbt uden at præstere noget, og derfor kan man også blive konfirmeret, 
hvis man vil. Man skal ikke kunne hele Biblen udenad eller bede aftenbøn hver aften eller gå 
i kirke hver søndag. 
Det er et skønt mirakel, at Gud tar mig, som jeg er, både når jeg er svag og ingenting er 
værd, og når jeg danser, glad og vild. Han tar mig fuldstændig som jeg står og går, og det er 
en tak og en salme værd. 
 
Uddybende 
Denne første salme har vi fra Syng Nyts side medtaget i ‘Syng Nyt-hæftet - 20 nyere salmer’ 
(2014), i ‘100 salmer’ (2016), og nu også her, fordi den besidder alle de kvaliteter, der 
præger en god salme: Poetisk/sproglig kvalitet, teologisk/forkyndende kvalitet, musisk 
kvalitet og dertil originalitet. 
Den sproglige kvalitet afslører, at Kaalø er lyriker og har et langt poetisk forfatterskab bag 
sig. Det er ham, der mestrer sproget og ikke sproget, der trækker ham rundt i manegen. 
Læs vers 4 højt for dig selv eller konfirmanderne, og du vil mærke, at billeder, tryk, rytme 
og rim fungerer og kører med rytme og puls. (Der er ganske vist et rim, der er lidt flosset, 
formodentlig fordi digteren i skriveprocessen har ændret fra ‘forspilde’ til ‘forspildte’, men 
det gør ingenting i salmens større sammenhæng). 
Den teologiske kvalitet ses i den implicitte brug af bibelhenvisninger, som de er remset op i 
vores liste over bibelreferencer. Den musiske kvalitet rummes både i sproget, men også i 
den let tilgængelige og flydende melodi. Endelig er salmen original både i metaforer, 
billeder og sprog.   
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Parafrase og opbygning 
 
De første tre ord i hvert vers er de samme, og de etablerer salmens grundlæggende og 
velsignede påstand, som er nævnt ovenfor. Vers 1 består af en række dikotomier, der mere 
eller mindre direkte henviser til den evangeliske pointe i Matt 5,45. Vers 2 handler om det 
menneske, der intet selv har at byde på, men som alligevel er velsignet gennem dåben. Læg 
mærke til, hvor kondenserede mange af Kaaløs sætninger er i denne salme: “mit kors er dit, 
det er min redningsplanke”. Vers 3 er ren glæde, for glæde må der være, når man tilslutter 
sig den lidt vovede og meget moderne påstand, at Gud intet andet vil end at velsigne. 
Tilgivelsen er omdrejningspunkt i vers 4, og i vers 5 kommer nadveren på banen. I det 
afsluttende vers 6 dykkes der igen ned i den enkeltes uformåenhed for dog at klinge ud i et 
forsigtigt tak.  
Salmen kommer således vidt omkring, både i følelsesregisteret, i de bibelske referencer og i 
menneske- og kirkelivet. Det kan egentlig undre, at salmen slutter så afdæmpet, men den 
har været omkring jublende højder, og det øger vel kun salmens troværdighed, at den 
formår at blive på jorden, i den enkeltes syngende tak.  
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 1: Matt 5,45 (Gud lader det regne over retfærdige og uretfærdige) 
... for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og 
gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.  
 
v. 2: Mark 4,35-41 (Stormen på søen) 
Samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem: »Lad os tage over til den anden bred.« 
v36  Og de forlod skaren og tog ham med i den båd, han sad i, og der var også andre både 
med. v37  Og der kom en voldsom hvirvelstorm, bølgerne slog ind over båden, så den var 
lige ved at fyldes. v38  Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Så vækkede de ham 
og sagde til ham: »Mester, er du ligeglad med, at vi går under?« v39  Og han rejste sig, 
truede ad stormen og sagde til søen: »Ti stille, hold inde!« Og stormen lagde sig, og det blev 
helt blikstille. v40  Så sagde han til dem: »Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro?« v41  Og 
de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden: »Hvem er dog han, siden både storm og 
sø adlyder ham? 
 
v. 5: Matt 26,26-28 (Nadveren) 
Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: 
»Tag det og spis det; dette er mit legeme.« v27  Og han tog et bæger, takkede, gav dem det 
og sagde: »Drik alle heraf; v28  dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til 
syndernes forladelse. 
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1 Mos 28,10-12 (Jakobs drøm om en himmelstige) 
 Jakob forlod Be'ersheba og begav sig til Karan. v11  Undervejs kom han til et sted, hvor han 
overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som 
hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér. v12  I drømme så han en stige, 
der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen.  
Supplerende bibelsteder 
 
1 Mos, 27: ” Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig” 
Teksten kan virke som en kontrast til vers 3’s to sidste strofer. Fortegnet er på en måde 
omvendt, og det kan være interessant at udforske, hvad forskellen er på de to opfattelser 
af Guds velsignelse - den man skal kæmpe sig til, og den man får i nådegave, fordi han slet 
ikke kan lade være. 
 
Luk 12,27-28: Markens liljer (særligt ift. salmens første vers) 
Markens liljer er bare. De forsøger ikke at være andet end det, de er. De lader ikke som om. 
 

 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Hvilket vers kan du bedst lide? 
Det kan helt generelt være svært at få konfirmander – ikke mindst ‘de stille elever’ – til at 
gå ind i en tekst og ikke mindst til at blotte sig i klassesammenhænge. Lad dem derfor gerne 
tage disse drøftelser i små grupper, hvor man evt. fordeler et par roller, så en læser op, en 
anden tager stikord, en tredje genfortæller, og en fjerde fremlægger til sidst e.l. 
 
2. Se v. 1. ‘duggen spreder guld på skrald og hegn’. Sammenlign med Matt 5,45. Kan du få 
øje på sammenhængen? 
Pointen er vigtig for både det evangeliske indhold, men også for digterens måde at udvide 
et tema på. Bed eventuelt konfirmanderne om at finde tilsvarende modsætningspar, der 
bliver ramt gavmildt af noget, hvadenten det er af Guds kærlighed eller regnen… 
 
3. Se v. 2. Det er ret sjældent, at det stormer i en døbefont. Hvad tror du, at 
salmedigteren mener med det? (se evt. Mark 4,35-41) 
Pointen er, at der er stille efter stormen, og parallellen må være dåbens ‘Se, jeg er med jer 
alle dage’ og ‘herren bevare din udgang og indgang’. 
 
4. Har du prøvet at blive tilgivet eller selv at tilgive? 
Samtalen om dette spørgsmål kan nemt blive lidt flyvsk og uhåndgribelig, men den er til 
gengæld vigtig, og alle konfirmander kender (forhåbentlig) til dette at være i relationer, 
hvor man bliver elsket som den, man er. Vi skal bagom anerkendende pædagogik og 
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derind, hvor man reelt elsker den anden, fordi den anden bare er sig selv. Der, hvor man af 
og til elsker på trods og ikke kun på grund af… 

 
Supplerende spørgsmål 
1. Hvor oplever man overhovedet det at blive taget, som man er? I et samfund, hvor man 
skal være alt andet end sig selv, alt andet end sårbar, alt andet end det man er - men 
samtidig også skal være original.  

 
2. Er der forskel på den version af en selv, man fremstiller på f.eks. Facebook, og den 
version, man viser sine venner? Og er der en version af en selv, som ingen nogensinde rigtig 
får at se? Og hvis der er, hvilken rolle kan Gud så have i, at netop denne ”skjulte” version 
bliver set og mødt og accepteret?  

 
3. Er det overhovedet muligt at være sig selv i fuld offentlighed altid og hele tiden, hvor 
meget man end har brug for det, fordi facade-ræset bare er, ja, overfladisk? 
 
4. Ad dåben i vers 2: Hvilken betydning har dåben for os som kristne? Er det bare noget 
vandpjaskeri, eller hvilken betydning har det for os i vores daglige liv? 
 
5. Hvordan karakteriserer billedsproget i vers to dåben? Og hvilken betydning får Jesu kors? 
 
6. Ad Nadveren i vers 5: Hvordan beskrives nadveren i salmen? Hvilken betydning har 
nåden? Og skylden?  

 
 
Relevans i konfirmandernes liv 
 
I forlængelse af ovenstående er dette nok en af de salmer, som konfirmander lettest burde 
kunne forholde sig til, men salmen skal ganske givet lukkes op for de unge. Man kan tale 
med dem om forstillelse: Hvordan vil popstjerner og andre idoler gerne tage sig ud? 
Hvordan mon det er at være så afhængig af det billede, man kan give andre af en selv, når 
der bag det hele er et almindeligt drømmende menneske, der også har brug for bare at 
være sig selv. Man kan eventuelt inddrage de ulykkelige pop-skæbner, som konfirmanderne 
godt kender til: Michael Jackson, Whitney Houston, Marilyn Monroe etc.  
Lad evt. konfirmanderne sætte ord på, hvornår de ‘ingenting er værd’ (vers 2), eller 
hvordan de har det, når de ‘danser glad og vild’ (vers 3). 
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At lære udenad 
 
Både vers 2 og vers 4 er værd at lære udenad.  
Brug tid på at lære de to vers, og vend tilbage til dem gennem forløbet. Den store styrke i at 
lære tingene udenad er, at de bliver gemt i hjertet og der kan virke bevidst eller ubevidst, 
resten af livet.  

 
 

Afsluttende musikstykke 
 
Der er desværre endnu ikke nogle indspilninger af denne salme på Spotify. 
 

 


