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19. Du kom til vor runde jord             
 
Denne og de to følgende salmer handler alle om Jesus/inkarnationen/kristologien.  
Kaaløs salme er en umiddelbar let tilgængelig salme, der samtidig bærer en gammel 
tradition videre, og som er hurtig at lære at synge pga. den enkle opbygning og den let 
tilgængelige melodi med en tilbagevendende slutlinje. 

 
 

Kort om salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Salmen rummer en koncentreret beskrivelse af Jesu liv, og den er samtidig en bekendelse, 
fordi hvert vers slutter med, at vi synger: “Jesus, du min Herre”. Vers 1 handler om julen og 
Jesu barndom. Vers 2 handler om Jesu dåb og de mange mirakler, han udførte. Vers 3 
handler om Jesu død, og vers 4 handler om Jesu opstandelse. Bemærk, hvordan salmen 
slutter i nutid for at minde os om, at Jesus fødsel, liv og død ikke kun er interessant som en 
historie fra fortiden, men også er vigtig nutid for os, her og nu. 
 
Uddybende 
Salmen hører til i kategorien af børne – og ungdomssalmer. Den er skrevet til indvielsen af 
FDFs hovedkontor og senere trykt første gang i FDFs sangbog March og Lejr i 1992. Den 
besidder en lethed og en kækhed, som har sine rødder helt tilbage i middelalderen. Her 
opstod et begreb kaldet ”risus pascalis” eller påskelatter, hvor mennesker tidligt 
påskemorgen mødtes i kirken for at le, så det rungede – dybt og befriet – fordi døden og 
satan var blevet snydt af Kristus, da han stod op fra de døde. Senere blev latteren 
indarbejdet som en del af liturgien. Påskedag fortalte præsten en munter historie fra 
prædikestolen for at få menigheden til at grine. Latteren udtrykte glæde over påskens 
begivenhed og skulle symbolisere overlegenhed og sejr over døden (Kristus Victor). Men 
med tiden førte traditionen til alt for mange dårlige vitser og mærkværdige 
præstegrimasser fra prædikestolen for at få menigheden til at grine, så biskopperne satte 
en stopper for påskelatteren.  
Men helt er den dog ikke blevet glemt. For i ”Du kom til vor runde jord” tager Sten Kaalø 
traditionen op igen. Han digter muntert og frit om Jesu bare fødder, om hvordan Herren 
som en anden graffitimaler tagger diverse ting med sit navn, springer ud af dåben og bliver 
stående ukueligt hos os uanset vores følelse af værd eller ej.  
I det simple og umiddelbare i salmen er der altså gemt et historisk vingesus: ”Risus 
pascalis”. Og hvis man tillader sig selv den vinkel ind i salmen og har sans for dens bevidste 
kækhed, er der rig mulighed for at få et smil på læben under sang.   
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Parafrase og opbygning 
 
Salmen er bygget op som en genfortælling af evangeliet. Den rummer kernenedslag i Kristi 
livshistorie vers for vers (se ‘Kort om salmen’), men har derudover en del fri fortolkning og 
udlægning af bl.a. Jesu ungdomstid (v. 1), dåbsspringet (v. 2) og Jesu insisterende 
tilstedeværelse i vores liv (v. 4). Og så slutter hvert vers af med en kort bekendelse til 
Kristus som vores herre, og hele salmen rundes af i en nutidig glæde over den 
reaktualisering af påsken, der sker i vores liv i dag, hver gang Jesus holder fast i os på trods 
og understreger vores værd og berettigelse lige nu og her. 

 
  

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder 
 
v. 1 Luk 2,8-14 (Hyrderne på marken) 
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. 
v9  Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet 
af stor frygt. v10  Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, 
som skal være for hele folket: v11  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, 
Herren. v12  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en 
krybbe.« v13  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste 
Gud og sang: 
v14   Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
Fred til mennesker med Guds velbehag! 
 
v. 2 Luk 3,21-22 (Jesu dåb) 
Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at 
himlen åbnedes v22  og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; 
og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!« 
 
v. 3 Luk 23,43 (Røveren på korset) 
Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis. 
 
v. 4 Mark 16,1-7 (Opstandelsen) 
Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome 
vellugtende salver for at gå ud og salve ham. v2  Meget tidligt om morgenen den første dag 
i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. v3  Og de sagde til hinanden: »Hvem 
skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« v4  Men da de så derhen, opdagede 
de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. v5  Og da de kom ind i graven, så de en 
ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. v6  Men han sagde til 
dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er 
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opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! v7  Men gå hen og sig til hans 
disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har 
sagt jer det. 

 
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Salmen rummer Jesu livshistorie på kortform. Kan du genfortælle den vers for vers for 
din sidemakker/gruppe? 
Spørgsmålet er tænkt som en måde, hvorpå konfirmanderne kan få lov at komme på banen 
med de detaljer, de hver især kan huske om de mest centrale begivenheder i Jesu liv. Bed 
dem derfor gerne om at genfortælle salmen så detaljeret, de kan, og gerne med mange 
flere oplysninger, end salmen egentlig lægger frem. Salmen har 4 vers, og derfor er det 
oplagt at konfirmanderne to og to skifter til at fortælle efter hvert vers. Men inden det 
bliver den næstes tur til at fortælle, kan den første fortæller spørge sin makker: ”Kan du 
huske mere om den historie?” – så de to konfirmander sammen får givet historien 
volumen. 
 
2. Se v. 2. Hvad sagde Gud, dengang Jesus blev døbt? (se Luk 3,21-22) 
Lad eventuelt konfirmanderne slå Bibelstedet op. Også gerne i forhold til mange andre af 
henvisningerne her i Konfirmandsalmebogen. Så får de en oplevelse af den rigdom af 
fortællinger, Biblen rummer, og de bliver fortrolige med at slå op i Biblen.  
Det umiddelbare svar på spørgsmålet er: “Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet 
velbehag!” Men hvad betyder det? Særlig den sidste det af udtalelsen, er det ikke sikkert 
giver mening for konfirmanderne. ”I dig har jeg fundet velbehag”. Hvad tænker de, det 
betyder? Del gerne ordet op: ”vel” som i ”godt” – og “behag” – som konfirmanderne selv 
kan finde eksempler på. Hvornår behager noget os? 
Spørgsmålet kan give anledning til en dybere teologisk refleksion. Eller en præsentation af 
et historisk kætteri, da nogle teologer i oldkirken mente, at Jesus først rigtig blev Guds søn, 
da Gud adopterede ham i dåben (adoptianisme). Derved bliver der åbnet for en samtale om 
kirkehistorien – og de forskellige brydninger, der har været ved fastsættelse af autoriserede 
bibelskrifter, trosbekendelser osv. 
  
3. Se v. 3. Hvordan kan Jesus tømre et håb for os ‘fra korsets planker’, her hvor han er ved 
at dø? 
Fordi hans død og opstandelse er udgangspunktet for vores håb om opstandelse. 
 
4. Se v. 4. Hvad betyder det at lade være med at være? 
Et alvorligt spørgsmål, som mange konfirmander nok alligevel kan forstå. Tankerne om 
mindreværd, om ikke at være god nok, om hvad meningen er med, at jeg er her, kan 
ramme alle. Og måske særligt i teenageårene, hvor hele ens identitet er ved at blive bygget 
op, og man skøjter rundt i mange sammenhænge for at finde fodslag og ståsted. Når man i 
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sådanne situationer mister troen på sig selv og ens betydning, kan det være som om, man 
har lyst til at give op, har lyst til at lade være med at være, det vil sige, lade være at forsøge 
at prøve, gøre noget, kaste sig ind i livet – og i stedet hellere vil kaste sig ned i sengen på sit 
værelse og lukke verden ude. Og netop i sådan nogle situationer – eller dem, der er værre – 
er det, at Jesus insisterer på vores værd. ”Står du her med livets nu” – det her liv er til dig, 
du er elsket og har værdi, altid.   
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
1. Se spørgsmål 4. Kender konfirmanderne situationer, hvor de bare ikke orkede mere? 
Hvor livet pressede dem for hårdt til, at det var sjovt. Hvor de har haft lyst til at give op i 
forhold til skole eller fritid eller venner eller familie? 
 
2. Se v. 1: ”Skar dit navn i stort og småt”. Hvilke ting i verden vil vi gerne sætte navn på – 
altså markere, hører til vores liv? Måske også med blik på fremtiden. Hvilke drømme har 
konfirmanderne om, hvad der skal være deres? Familie, arbejde, fritid? 

 
 

At lære udenad 
 
Hver gang at jeg syns jeg ku' 
helt la' vær' at være, 
står du her med livets nu, 
Jesus, du min Herre! 

 
 

Afsluttende musikstykke 
 
 Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten 
’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Den nye Salmetrio. 
 
 

 


