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23. Sov sødt, barnlille 

 
Salmen kan bruges gennem hele forløbet, da den tematiserer dåben og fungerer som en 
salme til trøst og fred. Den har gennem mange år været en af de mest brugte ved 
barnedåb, men bruges også til både babysalmesang og som godnatsang. 
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
‘Sov sødt, barnlille’ bruges til barnedåb, hvor man ofte synger v. 1, 2 og 7, fordi de passer så 
fint til dåben: Barnet, der (forhåbentlig) ligger roligt og stille og bliver velsignet i dåben, så 
det til sidst kan nynne en stille tak. Det er en smuk bevægelse, salmen på den måde 
beskriver, og med sine ‘beroligende’ billeder bliver de nævnte vers også brugt som 
godnatsang: Gud har sat engle på vagt ved sengen, så vi kan sove lige så godt og trygt som 
blomsterne og fuglene i skoven. Hvis man synger alle versene, kan man også mærke stor 
alvor bag salmen. Grundtvig skrev salmen i 1844 efter lang tids sygdom og depression, og 
det kan man godt fornemme, for salmen er både en tak for troen, og en bøn om at blive 
holdt fast i troen. 
 
Uddybende 
Umiddelbart efter Grundtvig havde skrevet “Sov sødt barnlille”, kaldte han den for en 
“Vuggevise for Guds-barnet”. Den besidder da også billeder, som børn kan forstå med 
“engle på vagt”, “blomster i enge” og Jesus som lyset. Men salmen er meget mere end en 
pussenusset vuggevise. Det vidner dens tilblivelse om. Den er skrevet i en periode af 
Grundtvigs liv, der var fuld af alvor. I dag ville vi nok have sagt, at Grundtvig havde haft en 
livskrise. Han havde været nede og skrabe bunden både fysisk og psykisk, men rejste sig 
langsomt igen og skrev i rekreationstiden som 60-årig “Sov sødt barnlille”. Derfor er det 
også en salme til voksne. Måske endda mere til voksne end til børn, skønt dens brug har 
givet den karakter af primært dåbssalme. Men teksten rummer tunge alvorsord om djævel, 
kors, død, tvivl, frygt og sorg, der vendes til smil, liv, trøst, fred og nynnen i de sidste vers. 
Det er en salme til opbyggelse. Til det anfægtede, frygtsomme menneske, der trænger til 
trøst og fred.  
 

Parafrase og opbygning 
 
“Sov sødt, barnlille” er bygget op på den evangeliske treklang tro, håb og kærlighed. 
Barnedåben i vers 1 er repræsentant for troen, Fadervor i vers 4 repræsenterer håbet, og 
henvisningen til nadveren i vers 6 (manna) rummer kærligheden. Derudover består hele 
salmen af en dialektisk spænding mellem himmel og jord, liv og død, frelse og fortabelse.  
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I vers 1 befinder vi os i det lille barns rolige aftenunivers. Grundtvig bruger fuglene og 
blomsterne (som så ofte før) som billede på det ubekymrede liv, fuld af tryghed, der 
samtidig understreges af løftet om, at Guds engle vil stå vagt, hvor det lille barn sover. I 
vers 2 følger forklaringen på, hvor trygheden stammer fra. Den har sin begrundelse i dåben, 
hvor Gud med sine fingre slog kors for barnets pande og bryst. Derfor skal  intet ondt få lov 
at få tag i barnet. Du kan som menneske altid vende tilbage til det dåbens løfte og få renset 
din sjæl og dit hjerte for alt det, der vækker frygt og bekymring. I vers 3 bringes Fadervor på 
banen. “Det lille Guds ord”  / “Frelserens bøn” er en henvisning dertil. Med den bøn skabes 
der forbindelse mellem himmel og jord. Fadervor stiger i det skjulte helt op til Guds engle, 
der glæder sig over den og synger i kor. Med vers 4 stiger alvoren i salmen. Jordklimpen er 
en henvisning til mennesket. Oprindeligt “Madike-Tunge”, altså det døde, fortabte 
menneske. Men Guds engle anbefaler Gud at tage imod menneskets bøn, der kommer fra 
det laveste og har fundet vej helt op til det højeste. Tage imod alle dem, som har levet, 
kæmpet og lidt døden (vers 5) . Men som netop er blevet købt fri pga. Jesu gerninger, så 
englene efter deres råb til Gud om at sige ja til det døde menneske, nu holder inde med 
deres råb og tier og smiler i stedet, da mennesket får lov at gå ind til den evige hvile hos 
Gud. Det fremtidsperspektiv gælder selv det lille barn i vuggen. Det er også løskøbt ved 
Kristi gerning, som vi bliver mindet om i nadveren (manna, englenes bord), og derfor kan 
barnet med smil tage imod dagen i morgen og med den pludselige, nye vished sige godnat 
til alt det, der kan bekymre og gøre urolig: tvivlen og frygten og sorgen. Og med den 
fornyede tro vender vi så i vers 7 tilbage til udgangspunktet: “Sov sødt, barnlille”. Du har 
intet at frygte, for Jesus er på din side. Du har kun grund til at nynne hans navn og stole på 
Guds nåde. Så bliver alt givet dig - saligheden, lyset og livet.  
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 1: Matt 6,25-30 (Himlens fugle og markens liljer) 
Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, 
eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end 
klæderne? v26  Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres 
himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? v27  Hvem af jer kan 
lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? v28  Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg 
mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. v29  Men jeg siger 
jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. v30  Klæder Gud således 
markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I 
lidettroende? 
 
v. 3: Matt 6,9-13 (Frelserens bøn = Fadervor) 
Derfor skal I bede således: 
      Vor Fader, du som er i himlene! 
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      Helliget blive dit navn, 
       v10  komme dit rige, 
      ske din vilje 
      som i himlen således også på jorden; 
       v11  giv os i dag vort daglige brød, 
       v12  og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, 
       v13  og led os ikke ind i fristelse, 
      men fri os fra det onde. 
       For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. 
v14  For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. 
v15  Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. 
 
v. 5: 1 Pet 1,18 (Jesus har løskøbt os) 
 I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det 
tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre. 
 
v. 6: 2 Mos 16,12-16+31 (Gud bespiser israelitterne i ørkenen med ‘manna’) 
Jeg har hørt, hvordan israelitterne giver ondt af sig. Sig nu til dem: Lige inden mørket falder 
på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise jer mætte i brød; så skal I forstå, at jeg er 
Herren jeres Gud.« v13  Om aftenen kom der et vagteltræk, som dækkede lejren, og om 
morgenen lå der dug rundt om lejren. v14  Da duggen forsvandt, lå der hen over ørkenen et 
finkornet lag ligesom rim på jorden. v15  Da israelitterne så det, spurgte de hinanden: 
»Hvad er det?« For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem: »Det er det brød, 
Herren giver jer at spise. v16  Dette er, hvad Herren har befalet: I skal samle så meget af 
det, som hver enkelt kan spise, en omer til hver enkelt svarende til antallet af personer. 
Enhver skal tage til dem, der hører til i hans telt.« ...v31  Israels hus kaldte det manna. Det 
lignede hvide korianderfrø, og det smagte som honningkage. 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Se v. 1. Rundt om barnesengen ‘står engle på vagt’. Engle optræder flere gange både i 
Biblen og i Salmebogen. Hvad tror du, englenes funktion er i salmen og i det hele taget? 
Spørgsmålet er måske for nogle ret speget! For hvordan forholder det sig nu lige med de 
engle? For at begynde i det konkrete kan det være en fin indledning at høre, om der er 
nogle af konfirmanderne, der kan komme på historier fra Biblen, hvori der optræder engle 
(uddrivelsen af Paradis, Abraham i Mamrelund, Guds engle foran isralitterne gennem det 
Røde Hav, Jakobsstigen,  Bebudelsen, Hyrderne på marken, englene ved graven osv.) Både 
det hebraiske ord for engel, malak (ְָךְאַלמ) og det græske ord for engel, angelos (ἄγγελος), 
betyder budbringer. Så det må siges at være englenes primære funktion - at bringe bud fra 
Gud.  
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2. I dåben slås korsets tegn både for ansigtet og for brystet. Hvad tror du, det betyder? 
Her er det oplagt at tale om dåben som accepten af det hele mennesket. Der er ikke dele af 
os, som Gud ikke vil. Der bliver slået et korsets tegn for vores ansigt - eller for hovedet - 
altså der, hvor vi kan tale om at fornuften sidder. Men også et korses tegn for brystet - eller 
hjertet - hvor vi traditionelt placerer følelserne. Både fornuft og følelse hører med til at 
være menneske. Samtidig består korsets tegn af to streger. En vandret og en lodret. Den 
vandrette symboliserer vores jordiske liv. Det horisontale liv. Den lodrette symboliserer det 
himmelske. Det vertikale. Og ved at få slået korset over ansigt og bryst ved dåben, kommer 
vi til at høre til i krydsfeltet mellem det jordiske og det himmelske. Det bliver i den handling 
med vand, ord og tro sagt højt, at vores land er himmel og jord  (hvor kærlighed bor (-;). 
 
3. Se v. 2. Her står, at ingen djævel kan skade os. Er dette et løfte, et håb eller en bøn, 
tror du? 
Lad konfirmanderne selv reflektere først. Muligvis dukker teodicéproblemet hurtigt op. For 
selv de døbte rammes jo af ulykke, sygdom og død. Dåben er ingen fribillet til en lyserød 
tilværelse. Det onde rammer os alle og hører til som en del af livet. Men hvorfor så synge 
“thi skal ingen djævel dig skade”? Måske er det netop som et håb og en bøn. Som også er 
de to klare grundelementer i enhver barnedåb. At Gud vil bære med og være med i barnets 
liv. Og i sidste ende holde fast i sit løftet om, aldrig at give slip på den, han har sat sit 
korsmærke på, men som Frelseren netop holde fast og tage kampen op mod synd, død og 
djævel. 
 
4. Se v. 7. Hvordan kan Jesus være ‘lyset og livet’ i et menneskes liv? 
Bred gerne som indledning spørgsmålet ud. Hvordan kan vi være livet for hinanden. Eller lys 
i andre menneskers liv. “Du er mit liv” eller “du er mit lys” - kan man sige en romantisk 
stund.  
Livet og lyset i vores liv er dem, der holder os oppe og holder os ud. Viser os vejen og går 
den med os. Trods bøvl og omkostninger. Og den hverdagserfaring kan så skaleres op i det 
helt store perspektiv, når vi taler om Jesus som lyset og livet. Han holder os fast på håbet, 
når det ser håbløst ud. Holder os fast på vores værd, når vi mister troen på os selv. Giver os 
løfte om lys for enden af mørket - uanset hvilket mørke vi rammes af.  

 

 
Relevans i konfirmandernes liv 
 
1. Engle. Tror konfirmanderne på engle? Har de mødt en engel? Eller kender nogle som 
har? Det kan også være, at der er nogle, der kender begrebet skytsengle. Eller det at vi i 
folkesprog kan tale om at blive til en engel. Lad konfirmanderne selv kommer på banen 
med deres erfaringer og bud.   
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2. Dåben. Hvad betyder dåben for konfirmanderne? Kan nogle af Grundtvigs ord bruges? 
Trøst, fred, glæde, tryghed? Hvorfor tror de, at deres forældre har valgt at lade dem døbe?  
 

At lære udenad 
 
v 1: Gud Fader har sagt:  
Stå, engle, på vagt, 
hvor mine de små er i senge! 
 
 

Afsluttende musikstykke 
 
 Timen afsluttes med at lytte til en eller flere af indspilningerne af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Til netop denne salme er der usædvanligt mange 
anbefalelsesværdige versioner. Vi anbefaler særligt versionerne med Tyst, Svøbsk kvartet, 
Mads Bærentzen og Aera.  
 

 


