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Der er et enkelt tema i denne salme. Der er nye muligheder på en ny dag. Møllehave udfolder, at det kan 

være at trække vejret og glæde sig over børnene. Omgivelse af kærlighed. Vi kan føle en munterhed, når 

morgenlyset sætter sig igennem og når nattemørket forsvinder, kan vi lægge fortiden bag os, for ”alt bliver 

givet nyt tilbage. Salmen er præget af et bibelsk menneskesyn. 

 

Vi kan som mennesker vælge mange muligheder om dagen – og det forudsætter at vi har en frihed til at 

vælge. Dette menneskesyn svarer til syndefaldsfortællingen, hvor Adam og Eva ved at spise af kundskabens 

træ fik muligheden for at skelne mellem godt og ondt. Da Gud pustede luft ind i menneskets næsebor, da 

fik det ”luft i vore lunger” (Vers 1). 

 

Vi giver kærlighed til hinanden – en gave, som er ”givet os af nåde” (Vers 2) 

 

Skaberen har valgt, at lyset er stærkere end mørket og når det sker, så bryder munterheden ud overalt. 

Hele skaberværket glæder sig. I salme 148 i Det Gamle Testamente opfordres hele naturen til at lovsynge 

Herren og i dansk salmetradition er fuglesangen en del af lovprisningen. (Vers 3) 

 

I sidste vers handler det om tilgivelse. Vi må have den tillid til, at ”alt bliver givet nyt tilbage” hver en dag. 

Her kan ordene fra Johannes Åbenbaring ”Se, jeg gør alting nyt” klinge med i baggrunden. Salmen bevæger 

sig fra skabelsens morgen til de sidste tider. (Vers 4) 

 

Til sidst ender salmen med ”Tro, Håb og Kærlighed” treklangen – og det er også denne treklang, der ligger 

bag salmen om morgenens mulighed.  

 

Morgen Helmer Petersens melodi får som helhed en sandwichs struktur, hvor de livligere, ydre dele 

kontrasteres af en roligere, indre del. Det sker, da akkompagnatøren sætter salmer i gang med at betone 1-

slaget og menigheden begynder at synge på andet, ubetonede slag. Dette sker på flere af tekstens seks 

linjer og linjernes afsluttende ord betones. 

 

Organist Anne-Marie Kongsgaard Helligsø 

 

1 Denne morgens mulighed 
Vi har luft i vore lunger 
Hænder, øjne, ører, tunger 
Levende og glade unger 
Denne morgens mulighed 
Denne morgens mulighed 
 
2 Denne morgens kærlighed 
Frugter af den fryd vi så'de 
Alt blev givet os af nåde 
Her er svar på livets gåde 
Denne morgens kærlighed 
Denne morgens kærlighed 



3 Denne morgens munterhed 
Her hvor nattens mørke brydes 
Her hvor lysets skaber lydes 
Se hvor muntert alting frydes 
Denne morgens munterhed 
Denne morgens munterhed 
 
4 Denne morgens mulighed 
Hang du fast i glemte dage 
I en fortid, som kan nage 
Alt blir givet nyt tilbage 
Denne morgens mulighed 
 

 

 

 


