EKSTRAMATERIALE
PÅSKE I DRONNINGLUND
Et skole-kirkeprojekt for 4.-klasserne i den tidl. Dronninglund kommune
med teater, musik og salmer

Projektet kan indgå i fagene:
musik, kristendom, historie og dansk

INDHOLD
2. Lad os bryde brødet
5. Hil dig frelser og forsoner
9. Du kom til vor runde jord
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Lad os bryde Brødet sammen – Baggrund
Salmen her er oprindelig en spiritual: Let us break bread together:
https://www.youtube.com/watch?v=WO5SYsNC-Hw
https://soundcloud.com/kristin-folkvord-pedersen/let-us-break-bread-together

Holger Lissner:
Holger Lissner (f. 1938) er en populær nulevende salmedigter. Han har bl.a. skrevet Måne og sol
(DS 13) og Nu går solen sin vej (DS 786), som allerede er blevet klassikere.
Lissner er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, og hans pædagogiske baggrund afspejles i hans
salmers lettilgængelige sprog og billeder. Senere tog han en teologisk uddannelse, blev
højskolelærer og arbejdede de sidste 23 år af sin karriere som sognepræst uden for Kolding.

Læs om nadveren på næste side:
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mægtigt til hver sten at vælte
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent!

1. Hil dig, frelser og forsoner!
verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!

6: Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klipper vælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blod-skyld tvætte af!

2. Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hél?

7: Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

3: Kærligheden, hjertegløden,
stærkere var her end døden,
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted!

8: Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold!

4: Ak! nu føler jeg til fulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde!
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værdt, til at gengælde,
frelsermand, din kærlighed?

9: Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
ræk mig hånd, når øjet brister!
sig: vi gå til Paradis!

5: Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
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Hil dig Frelser og Forsoner
Om forfatteren
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig blev født i 1783 i Udby på Sydsjælland, hvor faderen var præst.
Som 9-årig blev han sendt til en af faderens kolleger i Midtjylland for at blive forberedt til
skolegang på latinskolen i Århus. På grund af alt for meget terperi hadede han sin skolegang, men
endte dog med at læse teologi i København, og han blev kandidat i 1803. Grundtvig blev ordineret
som præst i 1811, men havde i årene forinden virket som lærer forskellige steder, og han havde i
den forbindelse indledt sin litterære karriere med bl.a. bøger om de nordiske guder og historiebøger
til undervisningsbrug. Efter Københavns bombardement i 1807 skrev han en række historiske digte,
bl.a. De Snekker mødtes i Kvæld på Hav, men hans mange danske salmer blev hans livsværk.
Omkring 1500 salmer skrev han, og han er den danske salmedigter, der har flest salmer med i den
nuværende salmebog.
Grundtvigs betydning for både samtid og eftertid som digter, præst, historiker, politiker og pædagog
kan ikke overvurderes. Han fornyede dansk folkelighed og kristendom, han gav os højskolen:
”skolen for livet”, de mange salmer, og fornyede gudstjenesten. Grundtvig døde i 1872 seks dage
før sin 90-års fødselsdag og skrev til langt op i alderdommen.

Om komponisten
Caspar Christian Hoffmann (1839-1893). Vi ved ikke ret meget om ham, men han var organist i
Næstved og Herlufsholm. Ud over Hil dig frelser og forsoner han har også skrevet melodi til Den
store mester kommer (DDS nr.544). Begge melodier optrådte første gang i Christian Barnekows
udgivelse: Melodier til Tillægget til Psalmebog for Kirke- og Huus-Andagt, 1878.

Om salmen
Salmen skrev Grundtvig i 1837 efter, at han havde læst et digt af en belgisk abbed Arnulf af Lovain,
der levede i 1200-tallet. Dette digt (skrevet som en bøn på vers) beskriver hver del af den forpinte
Jesus på korset langfredag, idet han begynder med de gennemhullede fødder og løfter blikket mod
hver enkelt del af Jesu sårede krop for til sidst at lade blikket standse ved hovedet.
Munkene i middelalderen var meget optaget af den lidende Kristus, og man skrev inderlige,
mystiske passionssange (=lidelsessange). Grundtvig ser i salmen lidt anderledes på korsets gåde, og
han undrer sig mere over, at Kristus elskede støvet (=menneskene)så højt at han ville forlade himlen
for at frelse menneskene (v.2).
Han indleder salmen med et ”Hil dig”, som man hilser en konge, men menneskene giver ham en
smertelig tornekrone. I stedet vil Grundtvig vinde en krans af roser (=kærlighedens blomster) rundt
om korset. I vers 3 udtrykkes Jesus grænseløse kærlighed, der er stærkere end døden. Selv døden
holdt ham ikke tilbage. Og det på trods af vores kolde ufølsomhed (v.4), som Grundtvig også havde
[6]

fundet hos sig selv, og som ikke gengælder Jesu kærlighed og opofrelse. Men alligevel strømmer en
mægtig flod ud af Jesu vunder (=sår) – fra Jesu ubrydelige kærlighed flyder en inspiration, som kan
vælte klipper og smelte isbjerge (v.5-6). Og ved at have Jesus som midtpunkt lærer vi kærligheden
til livet (v.7). Skønt vi må som blomsten visne, så er Jesu venskab og kærlighed stærkere end døden,
fordi Jesus betalte syndens sold (v.8), og derfor tror Grundtvig på korsets gåde, og henvender sig
direkte til Jesus: stå mig bi, ræk mig hånd, skaf mig plads i Paradis!

Forslag til bearbejdelse af teksten
Som udgangspunkt kunne man læse eller genlæse Jesu lidelseshistorie Markus kap. 14-15. Til
konkretisering kunne man vise eleverne et af de mange middelalderlige korsfæstelsesbilleder.
Én har sagt, at vores tre salmedigtere arbejder med hver sit syndsbegreb. For Kingo er synd først og
fremmest verdslighed, for Brorson stolthed og hovmod, for Grundtvig kulde og ukærlighed. Prøv i
salmen at finde begreber/ord, der karakteriserer/beskriver denne kulde. Prøv herefter at finde de
ord/begreber, der beskriver Guds kærlighed, og stil dem op over for hinanden. Man kan med fordel
arbejde med salmen i billedkunst, da de stærke billeder egner sig fortrinligt til illustrationer.
Få eleverne til at definere, hvad magt er, og sammenlign denne definition med den opfattelse, som
gennemsyrer salmen, at Guds (anderledes) magt viser sig i, at han giver afkald på magten og af
kærlighed til menneskene dør uskyldigt på korset. Grundtvig undrer sig i v.2 over Guds mærkelige
adfærd, men giver svaret i v.3. Diskuter om magt og kærlighed har noget med hinanden at gøre?
Kan man tvinge nogen til kærlighed?
Man kan evt. vise den amerikanske film E.T., der netop handler om: ”Kærligheden, hjertegløden,
stærkere var her end døden” (v.3). E.T. kan ses som en Jesus-film. E.T. ”fødes” til jorden i et usselt
skur under en prægtig stjernehimmel. E.T samler sig en lille jordisk discipelskare (”lad de små børn
komme til mig..”). E.T. helbreder. E.T. dør, da magthaverne har fået fat på ham, og deres ”kulde”
overmander ham, men han opstår fra de døde, og i overværelse af din discipelflok farer han ”til
himmels igen”, Inden sin himmelfart når han dog lige at give sine ”disciple” løfte om, at han i sin
kærlighed altid vil være midt iblandt dem.
Læs kap. 1 og 2 fra bogen Brødrene Løvehjerte af Astrid Lindgren. Eller læs beretningen om
”Moder Elisabeth” (vedlagt).

Moder Elisabeth
Det franske postvæsen har ladet fremstille en serie frimærker med portrætter af
modstandsbevægelsens helte. Et af frimærkerne bærer portrættet af en nonne. ”Moder Elisabeth”
står den på det.
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Det er Frankrig 1944. Priorinden spadserer i klosterhaven inden fromessen, da hun pludselig hører
hvinende bremser. En SS-officer skriger: ”Moder Elisabeth”. ”Det er mig” svarer priorinden roligt.
”Følg med, De er arresteret!”
Moder Elisabeth havde givet en såret frihedskæmper mad og husly; beroliget en bange familie i et
brev, der var blevet opsnappet, eller i en telefonsamtale, der var blevet aflyttet. Moder Elisabeth
blev ført til koncentrationslejren i Ravensbrück. Allerede ved ankomsten til lejren blev
ordensdragten revet af hende. Man lod hende kun beholde et sort bomuldsskørt.
I lejren traf hun Luce(Fransk udtale, Lys), en ung uforfærdet kvinde, der havde været aktiv i en
modstandsbevægelse, men som var blevet nedbrudt af timelange forhør og tortur.
”Jeg er så bange for at dø”, græd hun.
Hver dag rullede en lastbil op foran lejren. Navne blev råbt op. Mennesker blev ført bort. Ingen
vidste hvorhen. Til gaskamre? Til skydning? Det eneste sikre var, at det var til døden.
Og Luce var bange for at dø.
”De har en Gud, der beskytter Dem, Moder Elisabeth”, græd Luce, når de to hviskede sammen om
natten. ”Men jeg har ingen Gud til at værne mig”.
En tidlig morgen, det var 26.marts 1944, da lejren endnu henlå i mørke, rullede lastvogne atter op
foran lejren. Kvinderne i Moder Elisabeths blok vågnede forskrækket op. Så tidlig var de ikke
kommet op før. Hvem gjaldt det denne gang?
Støvletramp rungede gennem gangene. En gestapo-officer standsede op uden for kvindernes blok.
Han tog en liste frem. I højre hånd holdt han en blyant, parat til at krydse af.
”Luce!” råbte han.
Ingen svarede, men i mørket hørtes en kvindes fortvivlende gråd.
”Luce!” gentog stemmen utålmodigt.
Havde officeren haft et signalement eller et fotografi, havde der nok ikke fået lov at gå så lang tid.
Men han havde kun et navn. Mere var der ikke tid til i de hektiske dage i marts 1944.
Moder Elisabeth strøg Luce blidt over håret og gav hende tegn til, at hun skulle blive siddende. Så
rejste Moder Elisabeth sig, glattede sit krøllede og lasede bomuldsskørt og gik frem.
”Jeg er Luce”, sagde hun.
Roligt og tålmodigt fulgte hun officeren ud til den ventende lastvogn. Det var det, der skete
langfredag: Han blev såret for vore overtrædelser. Jesus gik i vort sted.
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Du kom til vor runde jord
Mel.: Hans Dammeyer 1990
Du kom til vor runde jord,
barn, på bare fødder,
midt i engles julekor,
med Himlens frakkeskøder.
Du var dreng i Nazareth,
stod i tømrerlære,
skar dit navn i stort og småt,
Jesus, du min Herre!

Du sprang kådt i dåben ud,
ingen ku' dig kue,
Helligånden fløj fra Gud,
Johannes så en due.
Var der ondskab, folk som led,
djævelsk atmosfære,
du gav al din kærlighed,
Jesus, du min Herre.

Dagligt håb du tømred os,
vildt fra korsets planker,
døde for at være hos
din Far, med vore tanker.
Røveren fra Golgata
loved du at bære
med til Paradis den dag,
Jesus, du min Herre!

Påskemorgen stod du op,
du kan ikke bindes,
gravens sten er ikke nok,
og døden overvindes.
Hver gang at jeg syns jeg ku'
helt la' vær' at være,
står du her med livets nu,
Jesus, du min Herre!
Sten Kaalø 1990.
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Du kom til vor runde jord
Om forfatteren
Steen Kaalø er født i 1945. Han har arbejdet som tallerkenvasker, bud, statist, klokker og
skuespiller, før han blev præst i 1992 for Bovlund Frimenighed i Sønderjylland. Sideløbende med
sine forskellige erhverv har han virket som forfatter i mange år. Steen Kaalø har skrevet romaner,
skuespil, tv-spil, radiospil, digtsamlinger, salmer og prædikener.

Om musikken
Melodien er i rytmisk stil, rolig, varm og jordnær. Den appellerer klart til den umiddelbare
sangglæde og bærer teksten godt igennem.

Om salmen
Salmen er skrevet på opfordring af FDF. Steen Kaalø beskriver i fire enkle vers en kortfattet
gennemgang af Jesu liv: fødsel, dåb, korsfæstelse og opstandelse.
Salmen bekender sig helt og fuldt til Jesus som vor Herre og beskriver i denne bekendelse, at Jesus
blev menneske, ”barn på bare fødder”. Han var en ganske almindelig dreng i Nazareth, der kunne
lide at snitte og skære i træ, som så mange børn kan.
Efter sin dåb (som ca. 30-årig) brugte han sit liv på at lindre ondskab og sygdom og på at forkynde
Guds Rige (magtområde). Han svar på menneskers forsøg på at komme ham til livs var kærlighed.
Salmen fortæller i et smukt billedsprog, at han ved frivilligt at tage spot og kors (=straf) på sig (dvs.
ved at handle så modigt og kærligt) tømrede ”dagligt håb” ”for os”, så der herefter er håb for endog
en røver. Tre dage efter viste det sig, at den handling Jesus havde gjort var så stærk, at døden tabte
og livet vandt. Salmen er optaget i den nye salmebog på opfordring af de kirkelige børne- og
ungdomsorganisationer.

Forslag til bearbejdelse af salmen
1. Hvad vil det sige ”at være” – eller ”helt la’ vær at være” (vers 4)?
2. Jesu livsforløb ligger gemt i salmens tekst – kan du finde, hvilke kirkehøjtider, der ligger
gemt i salmen?
3. Hvorfor tror du, at forfatteren lægger vægt på, at Jesus var tømrer?
4. Salma Lagerløf har i bogen ”Kristuslegender” skrevet legenden ”I Nazareth” (se nedenfor),
der handler om, at Jesus allerede som barn var noget særligt. Hvad vil forfatteren fortælle
med legenden?
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”I Nazareth” af Selma Lagerløf
Engang, da Jesus var fem år gammel, sad han på trappen udenfor sin faders værksted i Nazareth,
optaget af at lave fugle af en klump blødt ler, som han havde fået af pottemageren på den anden side
af gaden. Han var så Iykkelig som aldrig før; thi alle børnene i kvarteret havde sagt til ham, at
pottemageren var en gnaven mand, der hverken lod sig røre af milde øjne eller honningsøde ord, og
han havde aldrig haft mod til at bede ham om noget. Og nu - han vidste knap, hvordan det var gået
til, havde han bare stået på sin egen trappe og set længselsfuldt over til genboen, der arbejdede med
sin formue, og så var pottemageren kommet ud af sit værksted og havde foræret ham så meget ler,
at det var nok til at lave et vinkar af.
På trappen udenfor nabohuset sad Judas; han var grim og med ansigtet fuldt af buler og blå pletter
og tøjet fuldt af rifter, som han havde fået i sine evindelige slagsmål med gadedrenge-ne. Lige i
øjeblikket sad han stille, han hverken skændtes eller sloges, for han arbejdede med en
klump ler på samme måde som Jesus. Men dette ler havde han ikke selv skaffet sig; han turde knap
så meget som komme pottemageren for øje, thi denne beskyldte ham for at kaste med sten på hans
skøre varer og ville have jaget ham bort med sin stok; men Jesus havde delt sit forrad med ham. De
lavede lerfugle.
Efterhånden, som de to børn fik deres lerfugle færdige, stillede de dem op i en kreds foran sig. De
så ud, som lergøge til alle tider har set ud, de havde en stor rund klump at stå på i stedet for fødder,
korte haler, ingen hals, og vinger, der næsten ikke var til at skelne fra kroppen.
Men alligevel viste der sig straks en forskel mellem de små kammeraters arbejde. Judas’ fugle var
så skæve, at de uafladelig faldt omkuld, og hvor ivrigt han end brugte sine små, hårde fingre, kunne
han ikke få deres krop pæn og veldannet. Af og til kastede han et stjålent blik hen på Jesus for at se,
hvordan han bar sig ad med at få sine fugle så lige og glatte som egebladene i Tabors skove.

For hver fugl Jesus fik færdig, blev han gladere og gladere. Han syntes, den ene var smukkere end
den anden, og han så på dem med stolthed og kærlighed. De skulle være hans legekammerater, hans
små søskende, de skulle sove i hans seng, holde ham med selskab, synge deres sange for ham, når
hans mor gik fra ham. Han havde aldrig følt sig så rig; aldrig mere ville han føle sig ene og forladt.

Solskinnet blinkede i de små vandpytter, der havde samlet sig mellem de store, ujævne stenfliser,
som dækkede gaden. Og lige med et stak Jesus sin hånd ned i den pyt, der var nærmest ved ham.
Det var faldet ham ind, at han ville male sine grå fugle med det strålende solskin, der havde givet
vandet og murene og alt omkring ham sådan en smuk farve. Da behagede det solskinnet at lade sig
opfange ligesom farve i en malerpotte, og da Jesus gned det ud på de små lerfugle, lå det stille og
dækkede dem fra top til tå med en diamantlignende glans.

Judas, der hele tiden kiggede over til Jesus for at se, om han lavede flere og smukkere fugle end han
selv, skreg højt af glæde, da han så, at Jesus malede sine lerfugle med solskin, som han hentede i
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pytterne på gaden. Og Judas dyppede også sin hånd i det blinkende vand og prøvede at fange
solskinnet. Men solskinnet lod sig ikke fange at ham. Det gled bort mellem fingrene på ham, og
hvor hurtigt han end prøvede at bevæge sine hænder for at fange det, smuttede det fra ham, og han
kunne ikke få fat på den mindste smule farve til sine stakkels fugle.
“Bi lidt, Judas” sagde Jesus, nu skal jeg komme og male dine fugle” “Nej”, sagde Judas “du må
ikke røre dem, de er gode nok, som de er”. Han rejste sig, hans øjenbryn rynkedes, og han bed
læberne sammen. Og han satte sin brede fod på sine fugle og forvandlede dem en efter en til en lille
flad lerklump.Da alle hans fugle var ødelagte, gik han hen til Jesus, som sad og klappede sine små
lerfugle, der skinnede som juveler. Judas betragtede dem en tid i tavshed, men så løftede han foden
og trådte på en af dem.
Da Judas trak foden til sig og så hele den lille fugl forvandlet til gråt ler, blev han så fornøjet, at han
gav sig til at le, og han løftede foden for at træde en til itu. “Judas!” råbte Jesus “hvad er det, du
gør? Ved du ikke, at de er levende og kan synge?” Men Judas slog en latter op og trådte endnu en
fugl itu.
Jesus så sig om efter hjælp. Judas var stor, og Jesus havde ikke kræfter til at standse ham. Han så
efter sin mor, hun var ikke langt borte, men inden hun kunne nå hen til ham, ville Judas allerede
have ødelagt alle hans fugle. Jesus fik tårer i øjnene. Judas havde allerede trådt fire af hans fugle
ihjel, han havde kun tre tilbage.
Jesus harmedes over sine fugle, der stod så stille og lod sig træde ihjel uden at ænse faren. Han
klappede i hænderne for at vække dem, og han råbte til dem: “Flyv, flyv”
Da begyndte de tre fugle at bevæge deres små vinger, og ængsteligt flagrende lykkedes det dem at
svinge sig op på tagskægget, hvor de var i sikkerhed.
Men da Judas så, at fuglene på Jesu ord brugte deres små vinger og fløj, gav han sig til at græde.
Men Maria, der hele tiden havde set på børnenes leg, rejste sig nu og løftede Judas op, satte ham på
sit skød og kærtegnede ham.
“Stakkels barn”, sagde hun. “Du ved ikke, at du har prøvet på noget, som intet menneske formår.
Gør aldrig mere noget sådant, hvis du ikke vil blive det ulykkeligste af alle mennesker! Hvorledes
skulle det gå den af os, der fordristede sig til at kappes med ham, som maler med solskin og
indblæser livets ånde i det døde ler ?”
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Påskelatteren og humorens magt
Det er tankevækkende, at man fra gammel tid i påskenatsfejringen inddrog et liturgisk led, som vi
ikke længere kender, nemlig ”påskelatteren”. Ifølge denne vendte menigheden sig under
gudstjenesten mod vest og lo af djævelen, han som påskenat tabte sit greb om døden. Der findes
endnu kirker, der har et djævleansigt på vestmuren. Efter påskelatteren vendte man sig atter mod
østalteret, mod den opgående sol, opstandelseshjørnet. (jf. mange kirker før der blev etableret
altertavle).
Med påskelatteren er vi ovre i en helt anden kategori end troslæren, nemlig humorens kategori. Her
drejer det sig ikke om at forstå men om at le med, at hengive sig til Guds dårskab, den
guddommelige humor, der siges at være visere ned menneskene. Humor er i den forbindelse jo ikke
en modsætning til alvor. Humor er modsætning til stivnethed og fastlåsthed. Latteren befrier og
hjælper til at se tingene fra en ny synsvinkel. Som en har udtryk det: ”Hellighed uden humor er
umenneskelig”!
Tager vi maleren Chagall havde han måske blik for de ting fra Jesu liv. ”Som han engang sagde:
”Jeg forstår det ikke , men hver gang jeg skal male Jesus på korset får jeg den samme følelse, som
når jeg maler klovne og cirkus”.

Men livet fik dog overhånd
(Tolkning af vedlagte ikon af ”Jesus i dødsriget” fra Morten Møbjerg: ”Ikoner. Vinduer til en hel
virkelighed)
Helvedes port er sprængt i stumper og stykker, og Kristus skrider frem over der itubrudte planker,
der danner et kors. Korset er den bro, der forbinder de de dødes rige med de levendes land.
Hen over denne bro skrider Kristus med hænderne strakt frem. Adam har allerede grebet hånden –
og Eva rækker hånden frem mod ham i brændende længsel efter befrielse.
De to repræsenterer hele menneskeslægten, alle, som drømmer om og længes efter befrielse fra
mørkets og lidelsens dæmoniske kræfter.
Kristus, Adam og Eva og de skarer, som følger efter dem, over broen fra de dødes rige til de
levendes land, er oplyst, men bag dem er der mørkt, og mørket er omgivet at forrevne klipper.
Som man fødes ud af moderskødets mørke, således fødes livet ud af dødens og jordens skød ved
opstandelsens under.
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