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“Døden kan jeg umuligt forestille mig, men opstandelsen kunne godt 

være lyden af en blank lille cykelklokke et sted derude i 

morgenmørket.” 

 

Uddrag fra Søren Ulrik Thomsens bog ‘En hårnål klemt inde bag 

panelet’, 2016 

 

Spørgsmål du kan tænke over: 

Hvad synes du, opstandelse kan være?  
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“Det var tidligt i Maj. Himlen og Havet var saa blændende lyse og 

klare, at det var svært at faa Øjnene op imod dem – salte, uendelige 

og fyldte med Fugleskrig, som om nogen uafladelig hvæssede store 

Knive, til alle sider og højt oppe i Æteren. Simon var overrasket og 

betaget af Lyset deroppe, der syntes at vare hele Døgnet rundt. Han 

havde ikke lært Geografi, og skrev det ikke paa den høje Breddegrads 

Regning, men tog det som et Udslag af en hidtil ukendt Velvilje i 

Verdensrummet, en Naade. Han havde hele sin Barndom været lille 

af sin Alder, en spinkel, svag Dreng, men sidste Vinter var han brat 

skudt i Vejret og var blevet sværlemmet og stærk. Han følte, at 

denne store Lykke maatte komme fra samme Sted som Klarheden og 

Sødmen i luften og, ligesom den, have sit Udspring i en ny, 

overvældende Godhed etsteds over ham.” 

 

Uddrag fra ‘Skibsdrengens Fortælling’, fra Karen Blixens bog ‘Vinter-

Eventyr’, 1942 

 

Spørgsmål du kan tænke over: 

Hvornår har du sidst følt en stor lykke eller overvældende godhed? 
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“En gang om dagen er ensomheden så stor, at man ikke kan stille 

noget op med den. Og én gang er lykken. Indimellem må man så se 

at få ordnet sine ting.” 

 

Digtet ‘En gang om dagen er ensomheden så stor’ af Søren Ulrik 

Thomsen fra digtsamlingen ‘Hjemfalden’, 1991 

 
Spørgsmål du kan tænke over: 
Hvornår i dag har du været ensom, og hvornår har du oplevet 
lykken? Og fik du ordnet dine ting? 
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Dog jeg tror, af dine vunder 

væld udsprang til stort vidunder, 

mægtigt til hver sten at vælte, 

til isbjerge selv at smelte, 

til at tvætte hjertet rent. 

 

Vers fra salmen ‘Hil dig, Frelser og Forsoner’. Skrevet af N.F.S 

Grundtvig, 1837. Salme nr. 192 i Den danske Salmebog 

 

Spørgsmål du kan tænke over: 

Kan der efter din mening godt ske et vidunder i hverdagen? Er det 

sket for dig? 
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Påskeblomst! hvad vil du her? 

Bondeblomst fra landsbyhave 

uden duft og pragt og skær! 

hvem er du velkommen gave? 

Hvem mon, tænker du, har lyst 

dig at trykke ømt til bryst? 

Mener du, en fugl tør vove 

sang om dig i Danmarks skove? 

 

Vers fra salmen ‘Påskeblomst! hvad vil du her?’ Skrevet af N.F.S. 

Grundtvig, 1817. Salme nr. 236 i Den Danske Salmebog 

 

Spørgsmål du kan tænke over: 

At trykke nogen eller noget ømt til bryst – eller kramme - hvornår har 

du sidst gjort det? 
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“Jeg er i gang med at sy et patchworktæppe. Det vil jeg lave færdig, 

og så vil jeg tage det om mine skuldre i en halv times tid og gå rundt 

med det sådan (Katrine viser mig hvordan), og så vil jeg pakke det 

ned og pakke det ind og give det til en advokat med instrukser om, at 

det skal min veninde have, når jeg er væk. Og så vil jeg lægge en 

besked ved om, at det sidste, jeg gjorde, inden jeg pakkede det her 

ned, var at gå rundt med det om mine skuldre – “og så vil du, når du 

pakker det ud, tage det om dine skuldre, og så kan du få et knus fra 

mig, når du har brug for det”. Det er det, jeg gør for hende.”  

  

Citat fra Katrine, en kvinde som fik en livstruende tumor i sit bryst. 

Citatet er fra bogen ‘Kræften og Kraften’ af Christine Tind 

Johannessen-Henry.  

 

Spørgsmål du kan tænke over: 

Kan du komme i tanker om en gave eller gestus, der kan føles som et 

knus? Hvad kunne det være?  
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Opstandelsen er lige her   

Du går   

med sagte skridt hos dem, der bærer andre   

og alt til trods blir ved og ved at vandre  

  

Vers fra salmen ‘Opstandelsen er lige her’, skrevet af Iben Krogsdal, 

2011.  

 

Spørgsmål du kan tænke over: 

Er der nogen i dit liv, der bærer dig? Eller bærer du nogen?  

 


