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4. Du, som har tændt millioner af stjerner 
 
Salmen kan man f.eks. bruge på konfirmandlejren, i klubben eller til aftenandagten 
 
Salmen er medtaget, fordi den på få år er blevet sunget ind som nok ingen anden af de 
nyere salmer. Det er allerede nu er klassiker, der bruges til aftensang og til begravelser. 
Salmen rummer en interessant sammenstilling af tak og bøn.  
I forlængelse af salmen er der i Konfirmandsalmebogen mulighed for at skrive en aftenbøn, 
så det tema kan også inddrages. 
 
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
En aftensalme, der indeholder mange gode og vigtige elementer: I første og sidste vers er 
der en slags trosbekendelse til Gud, der har skabt alt, selv millioner af stjerner. De midterste 
tre vers består alle af både en tak og en bøn. 
I salmen får vi sagt tak for dagen, der er gået, og for de mennesker, vi holder af. Derfor 
bliver salmen også brugt ved begravelser. Man kan også sige, at salmen med sin opbygning 
minder om en aftenbøn, hvor man siger tak og beder Gud om fortsat at passe på os. 
 
Uddybende 
Salmen blev oprindeligt skrevet på opfordring til FDF landslejren i 1981, og derfra har den 
spredt sig med stor hast og gennemslagskraft. Tekst og melodi er skabt sammen og flettes 
sammen i en inderlighed og sødme, som passer godt til aften, nattestemning, putning og 
aftenbøn. Salmen er dog langt mere end blot en godnatsalme, hvilket fremgår af både 
indledningen i Konfirmandsalmebogen og nedenstående gennemgang af salmens 
opbygning. Salmen har en stor styrke i dens ligefremme og let forståelige sprog, der 
alligevel løfter blik og tanker mod det uendelige univers og vores lille plads deri.  

 
 

Parafrase og opbygning 
 
Salmen er stramt bygget op af et indledende og et afsluttende vers, der rammer salmen ind 
med to bekendelser til den skabende, lysende, vogtende og værnende Gud. I begge disse 
rammevers er Gud på den ene side den, der er skaber og knyttes til universets uendelighed 
og utallige stjerne og på den anden side også den, der er os nær i nattens mørket og i livet. 
Denne dobbelthed rammer noget dybt i ethvert menneske: en bevidst eller især ubevidst 
følelse af livet, som udspændt mellem det fjerne og det nære. Her er med andre ord alt på 
spil: fra den inderste frygt til uendelighed og evighed.  
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Også i de tre midterste vers kommer vi omkring væsentlige temaer: Tak for dagen, bøn om 
tilgivelse (v. 2). Tak for livsglæde og bøn om hjælp i modgang (v. 3). Tak for vores kære og 
den hjælp, vi fik af dem samt bøn om selv at være noget for de andre (v. 4). Den allersidste 
linje i vers 5 rummer en vigtig punch-line: At det mørke, vi gerne vil vogtes fra, også er det 
mørke, der kommer fra os selv.      
  
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 1: Sl 8,4-5 (Når jeg ser din himmel, dine fingres værk…) 
v4  Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, 
v5  hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? 
 
Her møder vi med Biblens ord ovennævnte spænding mellem min lidenhed og Guds 
storhed, som den også manifesterer sig i skaberværket. Og vi møder en undren, som vi 
genfinder i DDS 15, ‘Op, al den ting, som Gud har gjort’ og i Hans Anker Jørgensens salme 
‘Usynlige’.   
 
v. 3: Matt 11,28-30 (Mit åg er godt, min byrde let) 
v28  Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. 
v29  Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I 
finde hvile for jeres sjæle. v30  For mit åg er godt, og min byrde er let.« 
 
Her møder vi kærlighedens opgave som en god og livgivende opgave. Det er i sandhed en 
samtale værd i en tid, hvor meget handler om wellness og opfyldelsen af mine egne, store 
behov.  
 
v. 4: Matt 25,40 og omegn (Alt, hvad I har gjort mod disse mine mindste brødre…) 
… jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg 
var fremmed, og I tog imod mig, v36  jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer 
af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. v37  Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår 
så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? 
v38  Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? 
v39  Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? v40  Og kongen vil svare dem: 
Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I 
gjort mod mig. 
 
I fortællingen og dens afsluttende pointe får vi at vide, at vi ikke alene skal hjælpe de 
forknytte, men at det er Jesus, vi står overfor, når vi møder svage og små på vores vej.  
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v. 5: Joh 1,5 (Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke) 
v1  I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. v2   Han var i 
begyndelsen hos Gud. v3  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. v4  I 
ham var liv, og livet var menneskers lys. v5  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det 
ikke. 
 
Denne reference kan bruges på forskellig vis. Den kan stå alene som et stærkt poetisk 
statement, eller man kan tale med konfirmanderne (igen) om lys og mørke. Uanset hvad, så 
kan man ved også at inddrage dette skriftsted dvæle en smule mere ved det sidste vers’ og 
ikke mindst den sidste linjes bøn og budskab.  
 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 

 
1. Salmen bruges ofte til begravelser. Hvad tror du, det skyldes? 
Besvarelsen kan pege i mindst tre retninger: 

1. En begravelse er altid både en tak og en bøn og trøst og håb. Dette dobbelte tema 
findes i rigt mål i salmen.  

2. I vers 4  takkes der direkte for de mennesker, der har været vores støtte. Dette vil 
ofte gælde for dem, vi tager afsked med ved en kiste.  

3. Melodiens karakter spiller også ind. Se spørgsmål 3.  

 
2. På hvilken måde hører vi i kristendommen, at Guds lys er stærkere end mørket? (Se 
f.eks. Joh 1,5) 
Henvisningen til Joh 1, 5 har vi været omkring, men man kan også pege på skabelsens 
lys, der fortrængte mørke og kaos over urdybet. Eller på det lys, Jesus tændte i menneskers 
øjne og hjerter, hvor han kom. Eller påskemorgens lys.  
 
3. Hvordan vil du beskrive melodien? 
Medmindre der er en musikteoretiker gemt, enten på holdet eller i præsten, så må man her 
nøjes med den subjektive oplevelse, men den vil formodentlig handle om netop sødme, 
godnatstemning og måske dermed lidt vemod over, at dagen er forbi.  
 

 

Relevans i konfirmandernes liv 

 
1. Vi har ikke egentlige begravelsessalmer med i Konfirmandsalmebogen, men et antal 

salmer, som ofte bruges ved begravelser (især morgensalmerne, ‘Nu falmer skoven’, 
og ‘Op, al den ting’). Temaet død og begravelse fylder ofte meget hos konfirmander, 
hvor der på ethvert hold vil være mange, der har mistet bedste- eller oldeforældre. 
Ofte kan der også være konfirmander, der har mistet nogle endnu tættere 
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familiemedlemmer, og selvom man i skolerne har forskellige former for 
kriseberedskab på området, så kan der ofte være god grund til at vende disse 
alvorlige emner i klassen.  
De unge har brug for rum, hvor man kan tale åbent om de allerstørste og lidt 
uudgrundelige spørgsmål.  
 

2. Det at sige tak er også et spændende tema. Gør vi det nok? Hvad skal vi takke for? 
Hvem skal vi egentlig takke? 
Sammen med den efterfølgende skriv selv-side kan man tale om, hvordan man kan 
formulere netop tak i f.eks. en aftenbøn.  

 

At lære udenad 
 
‘Tænd i vort mørke en tindrende tro’ (v.1)  

 

 
Afsluttende musikstykke 
 
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af ‘Du, som har tændt millioner af 
stjerner’ på playlisten ’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler Doky og Gerlachs 
version. 
 
 


