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3. Den signede dag med fryd vi ser 

 
Bruges som morgensang, men udvider morgen-temaet betydeligt.  
 
Salmen er medtaget, blandt andet fordi den yderligere udfolder morgen-perspektivet ved 
at inddrage frelses-historien, skabermagt, lovsang, livsforløbet i evigheden. Desuden bruges 
den mange steder til konfirmationer, og mange konfirmanders bedste- og oldeforældre vil 
have brugt salmen til deres egen konfirmation og vielse engang. 

 
 

Kort om salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
Også denne morgensalme er et af de store salmehits i Folkekirken, og den bruges både til 
almindelige gudstjenester, til bryllup, til begravelse og mange steder også til konfirmation. 
Salmen handler om rigtig mange ting. Den handler om solopgang, om jul, om gudstjeneste, 
om sang, om storhed, om tak og om det evige liv. Den er skrevet af Grundtvig med 
inspiration i en gammel, dansk vise. Sådan gjorde man ofte før i tiden: Man skrev videre på 
de gamle salmer, så de fik ‘nye versioner’. Da den udkom, blev den nærmest forbudt, fordi 
nogle ikke synes, den var god nok, men nu er det en af de mest populære salmer. 
 
Uddybende 
Kærlighed gør blind, siger man! ‘Den signede dag’ er ubetinget en af den danske kirkes 
mest elskede festsalmer. Vi synger den ved bryllupper, kirkeindvielser, konfirmationer osv. 
Den er højt skattet, også selvom den litterært set ikke hører til i toppen af Grundtvigs 
værker. Salmen er måske nærmere brugskunst af høj kvalitet, som vi ser på med kærlige 
øjne.  
Den er skrevet i 1826  til en helt særlig lejlighed, nemlig 1000-året for kristendommens 
komme til Danmark. I den forbindelse skrev Grundtvig et par salmer og ville trykke dem i en 
lille bog, så de kunne bliver sunget til festgudstjenesterne. Men både stiftsprovst og biskop 
stak en kæp i hjulet ved at beslutte, at der ved gudstjenesterne alene måtte synges salmer, 
der stod i den autoriserede salmebog. Biskop Münter pakkede ikke sin mening ind. Han 
skrev om Grundtvigs salmehæfte: ”Hvad nu Hr. Grundtvigs Psalmer angaae, da kan jeg 
ingenlunde anse dem for passende. De have ikke den Egenskab, som bør ventes af 
Psalmer”.  
En interessant udtalelse – også når vi i dag diskuterer, hvad der gør en god, ny salme. Den 
signede dag var for nogle i hvert fald engang ikke en god, ny salme! 
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Salmens opbygning 
 
Salmen er en bearbejdelse af en gammel nordisk dagvise. En sang, som blev sunget, når 
dagen brød frem. Derfor er det takken for dagen, der er i centrum sammen med lovsangen, 
fordi Kristus lod sig føde og bragte lys over verden ”for gamle og så for unge”. Salmen er 
gennemgående præget af glæde og højtidsstemning og fyldt med beskrivelser af forskellige 
velsignede overgange i (kristen)livet: Overgangen fra nat til dag (v. 1 + 6), overgangen fra 
hverdag til højtid (v. 5) og overgangen fra død til liv /opstandelse (v. 4. + 7). 

 
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
v. 1: 1 Mos 2,3  
Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det 
arbejde, han havde udført, da han skabte. 
 
Joh 12,36 
Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn.« 
Sådan talte Jesus, og han gik bort og forsvandt for dem. 
 

v. 2: Matt 2,1-12 
v1  Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise 
mænd fra Østerland til Jerusalem v2  og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi 
har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« v3  Da kong Herodes hørte 
det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. v4  Og han sammenkaldte alle 
ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. v5  De 
svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: 
        v6  Du, Betlehem i Judas land, 
       du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. 
       Fra dig skal der udgå en hersker, 
       som skal vogte mit folk, Israel.« 
v7  Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, 
hvornår stjernen havde vist sig. v8  Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og 
spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan 
komme og tilbede det.« v9  Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som 
de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. v10  
Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. v11  Og de gik ind i huset og så barnet hos 
dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar 
gaver til det, guld, røgelse og myrra. v12  Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at 
tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej. 
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v. 3: Joh 1,9  
Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. 
 
v. 4+6: Mark 16,1-7  
v1  Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome 
vellugtende salver for at gå ud og salve ham. v2  Meget tidligt om morgenen den første dag 
i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. v3  Og de sagde til hinanden: »Hvem 
skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« v4  Men da de så derhen, opdagede 
de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. v5  Og da de kom ind i graven, så de en 
ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. v6  Men han sagde til 
dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er 
opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! v7  Men gå hen og sig til hans 
disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har 
sagt jer det.«  
 
v. 7 Åb 21,23-25  
 v23  Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser 
den, og Lammet er dens lys. v24  Folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger 
komme ind i den med deres herligheder. v25  Dens porte lukkes ikke om dagen, og nat er 
det aldrig dér. 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Hvilken dag tror du er “Den signede dag”? 
Her vil det først og fremmest være nødvendigt at tale om, at signede betyder velsignede – 
og hvad velsignelse egentlig er. Når vi lyser velsignelsen i kirken, er det en bøn eller et 
ønske om, at menigheden må stå under Guds beskyttelse. Når nogen velsignes i Det Gamle 
Testamente, er det ligesom at etablere en ny virkelighed, der gælder uanset hvad. Når 
Jesus velsigner, er det med sigte på fred og frelse. Og når vi selv mærker velsignelsen, er 
det som Guds kraft og nåde, der understøtter vores liv, så vores liv lykkes, eller vi oplever at 
have styrken med os på de svære dage. 
 
2. Se v. 1. og 2. Hvad og/eller hvem er lyset et billede på? 
Det vil være oplagt i forlængelse af ”lysets børn” at tale om, hvis børn vi også siges at være i 
kirken. Hvad betyder det at være Guds barn? Hvilken ret giver det os overfor ham? (Se. evt. 
Rom 8,15  “I har fået den ånd, som giver barnekår”). Hvad kunne være særligt ved livet for et 
”lysets barn”. Derudover kan man i forbindelse med v. 2. komme ind på sætningen, hvor 
Jesus siger om sig selv, at han er verdens lys. (Joh 8,12) 
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3. Lyset skinner også ind i ‘aftenrøden’ (v. 6). Hvad tror du salmedigteren mener med 
det? 
Prøv at få konfirmanderne til at dele menneskelivet op som en dag. Hvad svarer det tidlige 
morgenlys til? (Fødslen) Formiddagen? (Barndom) Middagen (voksenliv) osv. Dermed 
kommer de naturligt til aftenrøden, som det tidspunkt, hvor solen går ned /livet finder sin 
afslutning. Men selv her insisterer lyset på os, for ”Jeg er med jer alle dage indtil verdens 
ende”.  
Her kunne det også nævnes, at det at synge konfirmandsalmebogens aftensalme nr. 4, “Du 
som har tændt millioner af stjerner” til begravelse, netop giver mening, fordi den rummer 
tak som afslutning på en dag - eller livet selv. 
 
4. Se v. 7. Hvad tror du salmedigteren mener med slutordene: ‘Så frydelig der til evig tid, 
med venner i lys vi tale’? 
Først er det vigtigt, at linjen bliver forstået. Den er et billede, opfundet af Grundtvig selv, på 
det mest fantastiske, han kunne forestille sig som et evigt liv - nemlig en fortsat samtale 
med dem, han holdt af. Den baggrund kan så lægge op til en samtale om netop billeder på / 
udtryk for det evige liv. Ingen har de færdige svar, så alle kan byde ind med ord på deres 
håb for opstandelsen. Præster har både begravet folk med piber og gafler, fordi de 
mennesker havde et meget konkret håb om evigheden, som et sted, hvor der blev tid til 
både en god pibe tobak eller en lækker dessert! I den forbindelse vil der helt sikkert også 
komme eksempler på flere, der tror på reinkarnation.  
 
Øvrige temaer, man kan tage op 
Man kunne gå ind i Grundtvigs fascination og brug af den nordiske mytologi i forbindelse 
med vers 7:  ”der stander en borg så prud og grand”, som med stor sandsynlighed henviser 
til Valhal, som man kan læse om i bl.a. Vølvens spådom 
 
  

Relevans i konfirmandernes liv 
 
1. Salmen er præget af en grundstemning af højtid. Hvilke tider skiller sig ud i 
konfirmandernes liv? Hvad synes de, er de helt særlige stunder i livet? 
 
2. Grundtvig skrev salmen til jubilæumsåret for kristendommens komme til Danmark. 
Kristendommen har siden præget vores land og samfund. Måske kunne man lege med 
tanken om, hvad vi ikke ville have, hvis kristendommen ikke var kommet hertil eller 
omvendt, hvordan kristendommen har præget landet. 
 
3. Grundtvig fik ikke ”Den signede dag” anerkendt i første omgang. I forlængelse herfra 
kunne man tale med konfirmanderne om, hvad de synes gør en god salme. Har de nogle 
yndlingssalmer? Er det godt med højtideligt sprog i salmer, eller skal det helst være let at 
forstå? 
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At lære udenad 
 
v. 7: Så frydelig dér til evig tid med venner i lys vi tale. 
  
 

Afsluttende musikstykke 

 
Timen afsluttes med at lytte til en af de mange indspilninger af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify.  
Vi anbefaler Musica Fictas version (Den Dankse Sangskat Vol. 6)   
 
 

 

 


