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5. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord            

 
Egnet til brug i begyndelsen af forløbet, i høsttiden. Dels på grund af årstiden, men også 
fordi salmen er egnet til at introducere Biblen som bog og ‘opslagsværk’, da salmen 
rummer et væld af bibelske referencer. 
 
Salmen er den første af samlingens to høstsalmer, og den kan sætte konfirmanderne ind i 
en lang høst- og takketradition, hvor man også kan bevidstgøre de unge om den gæld, de 
har til deres forfædre. Salmen er også en kalds-salme, som kan belyse en vigtig side af det 
luthersk-evangeliske. 
Den kan således knyttes sammen med den snak om identitet (’Hvem er jeg?’), som man 
ofte har i den indledende fase af konfirmationsforløbet. I forlængelse af salmen kan 
konfirmanderne reflektere over deres eget liv, og hvordan de håber, at det vil forme sig. 
Dette kan give anledning til spændende drøftelser om værdier, drømme, egne evner og 
mangel på samme. 
 

 

Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
Salmen er en høstsalme, men det er lige så meget en takkesalme, der kan bruges hele året. 
Der siges tak i to forskellige retninger i salmen: Opad til Gud, fordi han har givet mig det 
sted i verden, som er mit og brød på mit bord. Og bagud til mine forældre, forfædre og min 
slægt, som knoklede før mig for at verden kunne blive god, også for eftertiden. 
Salmen handler om at takke, men også om, at vi skal bruge vores talenter og evner, så godt 
vi kan: Til gavn for andre og ikke kun for os selv. 
 
Uddybende 
Der var tider, for kun et par generationer siden, hvor man som dansker kunne dø af sult, 
hvis man ikke havde mad nok. Det er erfaringer, som forfædrene har gjort sig før 
landboreformer og velfærdsstatens grundlæggelse, og det er en del af forståelsesrammen 
for denne salme. Det i sig selv er ikke nogen dårlig ting at minde konfirmanderne om. 
Salmen bærer K.L. Aastrups navn og er en af hans allerbedste. Retfærdigvis skal det dog 
siges, at der er tale om en meget direkte oversættelse af en salme af den svenske præst 
C.R. Sandell, som skrev salmen i 1934. Fra Sundells side var salmen en del af et projekt, der 
handlede om at skrive (kalds)salmer til de forskellige erhvervsgrupper, og denne salme 
havde oprindeligt overskriften ’för jordbrukara’. Projektet blev ikke til noget, men denne 
salme blev hurtigt udbredt i Danmark, da Aastrup tog den med sig hjem efter sin tid i 
Sverige under krigen. Salmen rummer, som nævnt, en tak både bagud til tidligere slægter 
og opad til Gud, der har givet os en lod, en plads, et sted i verden. 
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Salmens opbygning 
 
Salmen indledes i vers 1 med en lovprisning af selve livets gave med særligt fokus på stedet. 
Tak for, at jeg har et sted, en lod, en mark, noget jord, hvor jeg kan bygge og bo. Tak for, at 
jeg har et sted, hvorfra jeg kan takke Gud. 
I vers 2 lærer vi, at stedet ikke er blevet mit af sig selv: Forfædrene har knoklet, så dem 
skylder man tak, men mest af alt skylder man Gud tak, for først og fremmest er jorden hans 
gave til mennesker. 
For alt dette – lyder det i vers 3 - skal jeg takke, og det skal jeg ikke kun gøre i ord, men også 
ved at leve mit liv så godt og tillidsfuldt som muligt. 
I vers 4 forlænges denne tråd helt ind i evigheden.       

 
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
Vers 1: 1 Matt 6,11  
… giv os i dag vort daglige brød 
 
Det giver mening at knytte vers 1 til Fadervors bøn om det daglige brød og en snak om, 
hvad det betyder for konfirmanderne. Når det ikke kun er brød, vi takker for, hvad er det 
da?  
 
Vers 3: Mark 4,26-29  
Og han sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; v27  han 
sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. v28  Af 
sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. v29  Men når kornet er 
modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde. 
 
Skriftstedet her har især til formål at gøre konfirmanderne opmærksomme på de righoldige 
fortællinger, der er i Biblen, og at mange af Salmebogens sentenser og vers har bibelsk 
forlæg.    
 
Vers 4: Luk 19,11-27 (Lignelsen om de betroede pund) 
Mens de hørte på ham, fortalte han dem også en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, 
og fordi de mente, at Guds rige straks ville komme til syne. v12  Han sagde: »En mand af 
fornem slægt rejste til et land langt borte for at blive anerkendt som konge og derpå vende 
tilbage. v13  Han kaldte ti af sine tjenere til sig, gav dem ti pund og sagde: Arbejd med dem, 
indtil jeg kommer tilbage. v14  Men hans landsmænd hadede ham, og de lod udsendinge 
rejse efter ham for at sige: Vi vil ikke have den mand til konge over os. v15  Da han så 
vendte tilbage efter at være blevet anerkendt som konge, lod han de tjenere, som han 



Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – de enkelte salmer 

 

3 
 

havde givet pengene, kalde til sig for at få at vide, hvad de havde tjent. v16  Den første kom 
frem og sagde: Herre, dit pund har indbragt ti pund til. v17  Da sagde han: Godt, du gode 
tjener, du har været tro i det små, derfor skal du have myndighed over ti byer. v18  Den 
anden kom og sagde: Herre, dit pund har givet fem pund. v19  Og til ham sagde han: Du 
skal have fem byer under dig. v20  Så kom den næste og sagde: Herre, her er dit pund; jeg 
har haft det liggende i et tørklæde. v21  Jeg var nemlig bange for dig, fordi du er en streng 
mand, som tager ud, hvad du ikke har sat ind, og høster, hvad du ikke har sået. v22  Til ham 
sagde han: Efter dine egne ord vil jeg dømme dig, du dårlige tjener! Du vidste, at jeg er en 
streng mand, som tager ud, hvad jeg ikke har sat ind, og høster, hvad jeg ikke har sået. 
v23  Hvorfor anbragte du da ikke mine penge i en bank? Så kunne jeg have fået dem igen 
med rente, når jeg kom tilbage. v24  Og til sine folk sagde han: Tag pundet fra ham og giv 
det til ham med de ti. v25  – De sagde til ham: Herre, han har jo ti pund. – v26  Jeg siger jer: 
Enhver, som har, til ham skal der gives, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, 
som han har.  
 
Med udgangspunkt i denne lignelse kan man tale om, hvad det vil sige at være noget 
betroet, herunder evner og talenter. Hvad skal man bruge det betroede til?  
 
Vers 4: Luk 10,25-28 (Det dobbelte kærlighedsbud) 
Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal 
jeg gøre for at arve evigt liv?« v26  Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser 
du dér?« v27  Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele 
din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.« v28  Jesus 
sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. 
 
Her har vi at gøre med den sætning, som de fleste danskere vil mene, rummer 
kristendommens kvintessens. Det er den ikke, men væsentlig er den. Man vil formodentlig 
støde på sætningen også på andre tidspunkter, men dette kan være anledning til at tage fat 
om den. Hvad er meningen med livet? At tjene næsten eller at tjene penge? At elske eller 
at eje.  

 
Vers 4: Åb 20,12 (Livets bog) 
Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden 
bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der 
stod skrevet i bøgerne.  
 
‘Livets bog’ er næppe et tema, der fylder meget for flertallet af kulturkristne, og Aastrup var 
da heller ikke begejstret for at slutte sin salme med dette billede, men man kan ikke desto 
mindre bruge skriftstedet til at tale om himmel-længsel og evighed.  
 

 
 



Undervisningsvejledning til Konfirmandsalmebogen – de enkelte salmer 

 

4 
 

Generelt 
 
Der er til denne salme tale om ganske mange og overordentlig indholdsmættede, bibelske 
referencer, og det vil være nærliggende, således at bruge salmen også til en slags Bibel-jagt.  
En af de primære grunde til, at vi har lagt vægt på bibelske referencer til alle salmerne, er 
ønsket om at gøre konfirmanderne fortrolige, dels med Biblens univers, men også med helt 
konkret at slå op i Biblen. Ved at slå op i Biblen og læse i dens mange bøger, får de et 
fortroligt og håndgribeligt forhold til den store bog.  
 

  

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 

 
1. Salmen synges ofte om efteråret og til begravelser. Hvad skyldes det, tror du? 
Her kan der tales om det cykliske ved årstiderne og forbindelsen til forfædrene, som man 
ofte bliver bevidst om, når man mister. Hvis man begraver folk, der har arbejdet med 
landbruget, så vil der også være stor identifikation 
 
2. Se v. 2. Vi har arvet jorden fra ‘henfarne slægter’, som ryddede ‘marken for stene 
engang’. Kan du pege på nogle kampe, som tidligere generationer har kæmpet, og som vi 
stadig nyder godt af i dag? 
Perspektivet er vigtigt, fordi den historiske bevidsthed ikke er udpræget i dag. Man kan 
komme omkring reformationen, oplysningstiden, skolelovene , Grundloven, 
andelsbevægelsen, højskolerne, kvindernes stemmeret, arbejdernes kamp for tålelige vilkår 
samt 2. verdenskrig og velfærdsstaten. Og meget mere. 
 
3. Se v. 3. At leve frimodigt – hvad betyder det? 
I en tid, hvor terror, klimakrise og uro præger mange unges tanker, er det værd at minde 
om tillid og evnen til at lægge sit liv i Guds hænder. Provokerende ganske vist, og det kan 
nok føre til samtaler om, hvorfor det rent faktisk ikke altid går, som vi håber og tror på. 
Men et væsentligt tema. 
 

Øvrige temaer, man kan tage op 
Jfr. v. 1. Man kan spørge konfirmanderne, hvad ’deres sted’ er. Hvad er det for en lod, de 
har fået at virke fra? 
 
Man kan tage en snak om kald. Hvad er det at være sat et sted, og at ’være jorden tro’. 
 
Man kan naturligvis også komme ind på Luthers kaldstanke, og måske Grundtvigs ophøjelse 
af menneskelivet før døden.     
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OBS: Husk at bruge lidt tid på at lade konfirmanderne udfylde ‘Skriv selv’ siden efter 
salmen.   

 
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
Hele øvelsen må være netop at slå en bro fra fortid til nutid: At bidrage til en historisk 
bevidstgørelse om det, der går forud. Ikke en romantisering af fortiden, men en 
opmærksomhed på arven fra forfædrene. 
De fleste konfirmander taler gerne om deres bedsteforældre, og man kan eventuelt bede 
dem om på forhånd at finde og tale med familiemedlemmer, der har arbejdet med 
landbrug ’i gamle dage’. 
Samtidig kan man have en samtale med konfirmanderne om deres sted nu, og ikke mindst, 
hvordan de selv ønsker at bruge deres talenter og deres liv fremover, jfr. de ’skriv selv’ 
spørgsmål, der er i Konfirmandsalmebogen. 
 

  

At lære udenad 
 
v. 2: Her rydded de marken for stene engang 
v. 3: Det vokser jo, medens vi sove. 
v.4: at elske, thi deri er livet 
  

 

Afsluttende musikstykke 
 
Vi anbefaler at timen afsluttes med at lytte til ’Du gav mig, o Herre, en lod af din jord’ med 
Maria Kynne og Electric Sheep fra playlisten ’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. 
 
 
 
 
 

 


