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2. Se, nu stiger solen af havets skød 

 
Primært en morgensalme, men egnet til brug også ved kirkelige handlinger, især nok 
begravelser/bisættelser, hvor konfirmanderne således også vil kunne møde salmen. 
 
Salmen er den anden ud af tre morgensalmer i konfirmandsalmebogen, og den supplerer 
den første med fin kontrast med sin særegne tyngde og dybde. Salmen er en af vores mest 
brugbare salmer, der elegant får flettet så mange eksistentielle temaer sammen, at det 
giver fint mening at bruge den i meget forskelligartede livssituationer. Derfor kan den give 
anledning til en samtale med konfirmanderne om livet som modsætningernes holdeplads – 
kærlighed og sorg, lethed og tyngde, liv og død, lys og mørke.  

 
 

Kort om salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
Denne morgensalme bruges til almindelige gudstjenester men også tit til begravelser, fordi 
den både indeholder lys og mørke, tristhed og håb. Og tak. 
Jakob Knudsen var en præst og forfatter, der havde en meget svær tid i sit liv, da han skrev 
salmen. Han var angst og usikker over for fremtiden, men salmen udtrykker, at selv i mørket 
er der skønhed, håb og liv.  
Hvis man læser teksten grundigt, så kan man måske mærke, at man bevæges af salmen. I 
begyndelsen handler salmen ‘kun’ om en solopgang, men til sidst handler den også om 
opstandelse og evighed. Det er godt på den måde at blive mindet om, at Gud er så stærk, at 
han har kræfter til at rive os ud af døden, når den til sidst har fanget os i sit garn.  
 
Uddybende 
Jakob Knudsen havde tilværelsen igennem en længsel efter at få Gud helt tæt på. Han ville 
gerne erfare og føle Gud, selvom han ind imellem havde det, som om han stod uden for 
muren til Paradisets have og bankede på. Det var ikke altid let at få det rationelle til at gå 
op med troen. Men ”Se, nu stiger solen” er alligevel et fint eksempel på netop sådan en 
sammensmeltning. På, at Gud kan erfares i det, vi også godt kender den videnskabelige 
forklaring på - nemlig en solopgang. Der er plads til både tro og viden i livet i dag. 
Derudover tematiserer salmen vældig fint, at glæden godt kan finde ind i livet på trods. Vi 
er nødt til at blive ved med at turde kaste os ud i dagene, turde favne dem, skønt vi måske 
bærer rundt på erfaringer, der forsøger at få os til at gøre det modsatte. 
Jakob Knudsens levnedsbeskrivelse er dramatisk, men næppe så relevant i denne 
sammenhæng, da salmen er skrevet i de år, hvor ægteskabet ganske vist knagede, men to 
år før skilsmissen og den dermed følgende offentlige skandale og forhånelse. At han 
sidenhen fik et succesfuldt forfatterskab og sågar var nomineret til Nobels litteraturpris har 
heller ikke meget med salmen at gøre.  
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Parafrase og opbygning 
 
Salmen tager sit udgangspunkt i erfaringen med en solopgang – som netop kun en 
solopgang uden dybere betydning. En ren beskrivelse: ” Se, nu stiger solen”. Men langsomt 
trækker Knudsen et lag af fortolkning med ind i erfaringen, der kulminerer i vers 5, som er 
salmens klare omdrejningspunkt. Her sker forandringen. Naturoplevelsen bliver tolket som 
noget, der har Gud i centrum. ”Morgenens vind”, ”lysvældet” har sit udspring hos Gud, vor 
far. Det bliver til en hel lille bekendelse i vers 5. ”Jeg tror, det er dig, milde Fader, min 
Skaber, der står bag det hele”.  
Solopgangen bliver dermed et vidnesbyrd om Gud. Og erfaringen med solopgangen ændres 
fra at være en ren naturoplevelse til en oplevelse, der åbner for en sansning af eksistensens 
helt dybe lag.  Den erfaring ender i vers 5 og 6 som en trøst og et mod i livet på vej mod 
døden, fordi ”Livets Gud”, der står bag det hele, ikke kun lader solen stå op af havets skød, 
men også har givet os løfte om at ville lade den stå op på ny, når vores sidste dag er levet.  
  
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 1+5: 1. Mos 2,7 
Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket 
blev et levende væsen. 
 
Beretningen om skabelsen hører den allerførste tid til, men samtidig kan ethvert menneske 
gøre den erfaring på ny, når solen rammer os om morgenen, eller når vi mærker, vi får en 
ny dag givet, når vi får lov at rejse os efter sygdom, eller grine igen efter sorgen har haft tag 
i os. 
 
v. 2: Sl 96,1  
Syng en ny sang for Herren, 
syng for Herren, hele jorden! 
 
Sangen, som det sted, vi kan prise Gud og udtrykke taknemmelighed, glæde, sorg, håb, 
lykke osv. Alle de store følelser, vi ikke nødvendigvis går og ”flasher” til dagligt. 
 
v. 3+7: Luk 1,79  
..for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på 
fredens vej. 
At livet kan have værdi på trods. Eller som Knausgård skriver som allersidste linje i sin 
roman ”Om foråret”, der er skrevet til hans datter på få måneder, mens moren var indlagt 



Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – de enkelte salmer  

 

3 
 

på sygehuset med dyb depression:  ”Forstår du? Det gør af og til ondt at leve, men der er 
altid noget at leve for. 
Tror du at du kan huske det?”. 
 
v. 3: Matt 6,10  
… komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden... 
 
”Din vilje ske”  - en bøn, hvor vi lægger magten fra os. Giver slip på os selv og sænker 
skuldrene for at leve i tillid til, at det nok skal gå. 
 
Derudover vil det være relevant at inddrage Matt 4,18-22 (Menneskefiskerne) i forbindelse 
med v. 6. Gud som den ultimative menneskefisker, der til sidst tømmer selve dødens garn. 
Eller Møllehaves billede på opstandelsen som det ”at falde i levende hænder”. 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 

 
1. Se v. 2. Hvorfor synger vi mennesker sange, når livet gør ondt – og godt? 
Et svar kan være, at det er den bedste menneskelige måde at udtrykke følelser på. Der 
kommer en ekstra dybde med, når musikken understøtter ordene. 
Martin Luther - som satte pris på både musik og sang - sagde, at “når det kommer til de 
største ting i livet, da må man synge“. 
Før i tiden ville man kunne henvise til det dramatiske og romantiske indhold i alt fra opera 
til popmusik, men det skal man næppe rode sig ud i, da en stor del af popmusik i dag 
handler mere om sex end om kærlighed.  
 

2. Se v. 4. ‘Alle gode navne som bedst jeg ved’. Hvilke gode navne ville du nævne? (dvs. 
hvilke mennesker er du glad for findes i dit liv). 
Herunder kunne man også komme ind på navnenes betydning. Hvordan klinger forskellige 
navne i vores ører? Hvorfor hedder konfirmanderne, som de gør? Hvilken betydning ligger 
gemt i forskellige navne. Det er et stort ansvar at vælge et navn til et barn. Hvad ville de 
vælge? 
 
3. Se v. 6. Hvad betyder: ‘ud hans hånd mig river af dødens garn’? 
Her kan det være fint at inddrage et af Arne Haugen Sørensens opstandelsesbilleder. 
 
4. Sammenlign v. 1 og v. 7. Hvad er forskellen på, at solen lander på verdens kyst, og at 
solen stander stille på livets kyst? 
Svaret ligger i hele den udvikling, der sker gennem salmen fra, at solopgangen er den rene 
naturoplevelse til at være en oplevelse af opstandelsen. Verdens kyst hører til 
naturoplevelsen, livets kyst til opstandelsen. 
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Relevans i konfirmandernes liv 
 
1. Salmen er sprunget ud af Jakobs Knudsen erfaring i naturen. Den samme slags erfaring 
kan vi gøre i dag. Vesterhavets vilde vind i ansigtet, de glødende nuancer på himlen ved en 
solnedgang eller Grand Canyons bjergtagende storhed kan vække følelser af ydmyghed, 
taknemmelighed og forundring i os. Hvilke erfaringer har konfirmanderne gjort sig med 
storslået natur? Vækkede det nogle følelser i dem? Hvilke? 
 
2. Jakob Knudsen blev i 1893 skilt fra sin kone – i al fordragelighed. Men det var et særsyn, 
at en præst lod sig skille, og derfor var rigtig mange mennesker i Danmark stærkt imod hans 
beslutning. Da Knudsen så 3 år senere giftede sig igen og denne gang med den noget yngre 
Helga Bak, blev der virkelig fyret op for forargelsen. Den offentlige kritik rejste sig, og han 
var nødt til at sige op og rejse fra sit hjem. 
I sådan nogle livssituationer er det vigtigt at holde fast i livet trods synd og død. Ud fra den 
stump af biografi fra Jakob Knudsens liv, kunne man tale med konfirmanderne om, hvilke 
fordomme vi skal kæmpe mod i dag? Hvilken sladder er den værste? Hvad lukker andre ude 
– får dem til at ”flygte” /flytte skole – ligesom Knudsen var nødt til at flytte pga. bagtalelse 
og fordomme. Hvad kan synd og død også være billeder på i salmen, hvis man tænker på 
ting i livet, der suger ens glæde og energi? 
 
3. ”Synge Gud en sang for den lyse dag”. Hvilke andre måde kan vi udtrykke følelser på end 
ved sangen? Hvad gør konfirmanderne, hvis de er rigtig glade eller rigtig kede af det? (Her 
kan man evt. også komme ind på øvrig kunst og litteratur). 
  
 

At lære udenad 
 
v. 2: At mig dagen fryder, trods synd og død 
v. 6: Ud hans hånd mig river af dødens garn 

 
 

Afsluttende musikstykke 
 
Timen afsluttes med at lytte til en af de mange indspilninger af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler Tysts version.  
 
 

 

 


