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8. Blomstre som en rosengård 
 
Salmen er umiskendeligt knyttet til adventstiden (den bagvedliggende Esajas-tekst er 
læsning på 3. s. i advent (1)), og er vigtig at få sunget i adventstiden, fordi man dermed kan 
tale om forjættelserne, det Gamle Testamente og vigtige dele af forståelsesrammen for 
hele Jesus tid og virke.  
 
Salmen er taget med 1) fordi det er en vigtig kernesalme, 2) fordi den som nævnt herover 
kan anskueliggøre de gammeltestamentlige forjættelser, håb og forventninger, men også 3) 
fordi man på baggrund af salmen kan tale om skuffede forventninger, og hvad sådanne kan 
føre til (langfredag).  
Salmen har også et sjælesørgerisk perspektiv, fordi den smukt og billedrigt taler om håb og 
forløsning. Endelig kan arbejdet med salmen give anledning til at tale om 
adventstraditioner samt forberedelsestid.  

 
 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Hele salmen er skrevet over én tekst i Biblen fra Det Gamle Testamente: et afsnit fra 
profeten Esajas’ bog, hvor profeten forudsiger, at Gud engang vil sende sin søn til verden. 
Når det sker, vil verden blive forvandlet, og det er den forvandling, salmen handler om. 
Esajas profeterede om Messias (Guds søn), cirka 700 år før Jesus blev født, men selv på Jesu 
tid kendte alle til Esajas’ forudsigelser, og de betød meget. Mange ventede og glædede sig 
til, at Messias skulle komme, for da skulle alt blive godt; ligesom hvis der pludselig væltede 
blomster op af den tørre jord i ørkenen. 
I salmen tolker Grundtvig de gamle profetier som profetier om Guds søn, Jesus. Salmen 
handler altså om fortidens forventninger og løfter, men det er også en salme om alt det 
gode, vi stadig kan håbe på og forvente af Gud. 
 
Uddybende 
Grundtvig har formodentlig arbejdet på salmen i mange år, og da den endelig var færdig og 
blev udgivet i sangværket i 1837, var den på 15 vers. Siden (i 1853) blev den forkortet til de 
7 vers, vi kender og bruger i dag. 
Salmen er tungt belæsset med bibelske referencer, også flere end de i 
Konfirmandsalmebogen citerede, og flere end det umiddelbart synes, idet f.eks. fuglene i 
vers 1 kan henføres til en Septuaginta-oversættelse af Esajas 35, 7.  
‘Blomstre som en rosengård’ er den salme i samlingen, der kræver flest ordforklaringer, og 
det hænger sammen med både salmens sprog, og ikke mindst med det særdeles 
mellemøstlige billedsprog. Udfordringen er således stor i forhold til den umiddelbare 
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tilegnelse, men der er til gengæld rig mulighed for at dykke ned i salmen og på den 
baggrund komme til en større forståelse af Israel og Jesu samtid.  

 
Parafrase og opbygning 
 
Vers 1-4 er én lang, poetisk gengivelse af Esajas 35, 1-7, som er aftrykt herunder.  
Det kan give god mening ganske enkelt at ‘genfortælle’ / oversætte disse fire første vers for 
konfirmanderne, da de rummer så mange smukke billeder. 
Allerede den første sætning rummer, hvis man forstår hvad en ørken er, et smukt og 
livgivende billede. Man kan forklare, hvordan de nævnte lokaliteter var kendt for deres 
skønhed (vers 1b). Man kan uddybe, hvad de kropslige billeder i vers 2 drejer sig om. I vers 
3 ser man for sig, at han kommer, han, der er ventet, og at de mange lidelser da vil fordufte 
(vers 4). Vers 4 afsluttes med et citationstegn, og dermed er det direkte Esajas-citat 
afsluttet. I vers 5 forklares det kort, at det var alt dette, Esajas profeterede, OG at det hele 
blev opfyldt i Kristus. Det er HAM, der forvandler en ørken til et paradis.  
I vers 6 takkes Kongen (Kristus) og hans ånd for det gode, han gjorde (og stadig gør = nutid).  
I vers 7 bæres løfterne og deres indfrielse ind i fremtiden, hvor de stadig vil foldes ud, idet 
der henvises til både nytår (kirkens) og det kommende gyldne år. 
Mens Grundtvig oprindeligt, som i ‘Nu falmer skoven trindt om land’, lod salmen have 
tydelig brod mod rationalismen, ikke mindst i Sangværkets oprindelige vers 10 og 11, så 
rækker det i denne sammenhæng at lade det nye år, nytåret være det timelige år, selvom 
Grundtvig altså også tænkte på kirkens lyse fremtid. 
 

 
Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 1-4: Es 35,1-7 (Ørkenen og det tørre land skal glæde sig…) 
       v1  Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, 
       ødemarken skal juble og blomstre, 
        v2  den skal blomstre som rosen, 
       juble med stor fryd. 
       Den får Libanons herlighed, 
       Karmels og Sarons pragt. 
       De skal se Herrens herlighed, 
       vor Guds pragt. 
        V3  Styrk de synkende hænder, 
       gør de kraftesløse knæ stærke, 
        v4  sig til de urolige hjerter: 
       Vær stærke, frygt ikke! 
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       Nu kommer jeres Gud med hævn, 
       Guds gengæld, 
       han kommer og frelser jer. 
        V5  Da skal blindes øjne åbnes 
       og døves ører lukkes op; 
        v6  da springer den halte som hjorten, 
       den stummes tunge bryder ud i jubel. 
       For vand vælder frem i ørkenen, 
       bække i ødemarken. 
        V7  Det hede sand bliver til oaser, 
       den udtørrede jord til kildevæld. 
       På sjakalernes tilholdssted 
       vokser der rør og siv. 
 
v. 3: Es 7,14 (…og hun skal give ham navnet Immanuel ~ Gud med os) 
Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, 
og hun skal give ham navnet Immanuel. 
 
v. 4: Matt 11,5 (Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, døve hører…) 
Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og 
evangeliet forkyndes for fattige. 
 
v. 6: Mark 7,31-37 (Helbredelsen af den døve og stumme) 
v31  Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt 
igennem Dekapolis. V32  Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at 
tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. V33  Jesus tog ham afsides, væk fra 
skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; v34  og han så op 
mod himlen, sukkede og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!« v35  Og 
straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne 
tale rigtigt. V36  Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo 
ivrigere fortalte de om det. v37  Og de var overvældede af forundring og sagde: »Han har 
gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale.« 
 
Med Bibelstederne kan man vise den direkte forbindelse mellem de gamle profetier og 
indfrielsen i Kristus.  
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Adventstiden er en tid fuld af forventning og håb. Hvad håber du på? 
Tag afsæt i adventstidens forberedelser og den tilstundende jul og tal med konfirmanderne 
om, hvad de glæder sig til i denne tid. Vær også klar til at dykke ned, hvor der er klangbund, 
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og hvor man eventuelt kommer til at tale også om bekymringer og ængstelse, brudte 
familier o.l. Man kan fortælle konfirmanderne om Grundtvigs julesorg, og man kan 
perspektivere julen ved at komme ind på, at det, der for nogen er hjerternes fest, for andre 
er en smerternes fest, fordi det så meget desto mere udstiller deres ensomhed og savn.  
2. Salmen er fuld af billeder – hvilke? 
Der er billeder på skønhed, på fysiske lidelser, der forsvinder og meget andet. Sæt 
konfirmanderne i gang med at undersøge, hvad lidelserne går ud på, og hvad de betyder. Få 
dem til at forestille sig, hvordan det må være at være lam eller blind og pludselig blive rask. 
Tilsvarende: At forestille sig, hvordan det er at være i den golde ørken, der pludselig bliver 
til en rosengård.  
 
3. Hvordan ville den bedste af alle verdener se ud for dig? 
Alle konfirmander har længsler og håb, og hvis man giver sig tid til en samtale, vil man også 
kunne kommer et spadestik dybere end rigdom og berømmelse. Tal med dem om, hvordan 
vi kan komme nærmere sådan en ‘perfekt’ verden, og hvad vi hver især kan gøre, men mind 
også de snart autonome og selvmægtige mennesker om, at ikke altid ligger i vores hånd.  
 
4. Hvordan kunne en moderne version af denne salme lyde? 
Man kan sætte konfirmanderne til at nydigte, tegne eller blot tale om, hvordan salmen 
kunne lyde, og hvilke billeder man ville bruge i dag. Hvad er ultimativ skønhed? Hvad er den 
værste lidelse, man kunne blive ramt af og befriet fra? 
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
Mens salmen i sit sproglige og bibelske univers er langt fra os moderne mennesker, sådan 
at en del af formålet med gennemgangen af salmen i det hele taget er at gøre opmærksom 
på netop dette, så viser det sig også, at den rammer noget universelt og evigt gyldigt. Den 
bro, der derved dannes fra fjern fortid til erfaringsnært konfirmandliv, kan virke ganske 
stærkt.  

 
 

At lære udenad 
 
‘Blomstre som en rosengård, skal de øde vange’ er en kort og løfterig sætning.   
 
 

Afsluttende musikstykke 
Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Sankt Annæ Pigekor. 
 


