
foRTIDSNØGLER  
I fREMTIDSLÅSE  
SALMEREFORMATOREN SIMON GROTRIAN 

JESUS KRISTUS SoM JoKEREN i 

lommen. Gud som dyneløfter. Engle, 

der står på ski. Alt sammen optræder 

det i kristne menighedssalmer – men 

kan man synge den slags i kirken?

Spørgsmålet er blevet stillet utallige 

gange, siden digteren Simon Grotrian 

(1961-), som citaterne stammer fra, for 

godt ti år siden indledte sit omfatten-

de virke som salmist. Han har skrevet 

madsalmer fyldt med mayonnaise og 

remoulade og fodboldsalmer med  

driblinger og stolper. En af sine salmer 

foreslår Grotrian sunget på melodien 

til Yesterday, og i teksterne svirrer 

gummibåde og ufoer ind og ud mel-

lem det bibelske inventar. De moderne 

ord og fænomener er måske den tyde-

ligste markering af, hvad der er på fær-

de i Grotrians salmer – nemlig en mar-

kant fornyelse af en gammel tradition. 

Ordet ‘psalme’ stammer fra de gam-

meltestamentlige Davids Salmer, og langt op i det 

17. århundrede bruges det udelukkende om disse. 

Gennem hele middelalderen synges Davids Salmer 

stadig, og for Martin Luther og ligesindede fungerer 

de som forbillede for den nye salmedigtning: Man fø-

ler sig strengt forpligtet over for salmesangens tra-

dition. Alligevel er det, reformatorerne gør, særdeles 

nyt – og mere radikalt end noget utraditionelt ord 

hos Grotrian. 

fØR LUTHER stod professionelle sangere for salme-

sangen i den katolske messe, og salmernes sprog var 

latin. Selvom Luther ikke bør tilskrives hele æren for 

at have indført menighedssang på nationalsprogene, 

kan hans indsats på området næppe overvurderes. I 

den luthersk-protestantiske gudstjeneste står ordet 

i centrum, og salmesangen, som er blevet kaldt den 

protestantiske højmesses hjertebarn, lader menighe-

den huske og inderliggøre evangeliet. Det er ganske 

enkelt komplet umuligt at forestille sig en original 

og eksperimentel nutidig omgang med salmegenren 

som Grotrians uden den radikalt fornyende impuls, 

der er udgået fra den reformatoriske bevægelse. 

Selvom Grotrians salme-

digtning med alle dens ny-

skabelser kan fremstå påfal-

dende moderne og original, 

hviler den – som Luthers 

egen gjorde – i høj grad på 

traditionens skuldre. På for 

eksempel Thomas Kingos 

(1634-1703) barokke kon-

traster, H.A. Brorsons (1694-

1764) sanselige inderlighed, 

N.F.S. Grundtvigs (1783-

1872) lysende optimisme og 

B.S. Ingemanns (1789-1862) 

tillidsfulde barnetro. 

Af JAKob SCHwEppENHäUSER
POSTDOC, CENTER FOR LITTERATUR  
MELLEM MEDIER, AARHUS UNIVERSITET

Adskillige af Grotrians salmer bygger på et direkte 

forlæg fra salmetraditionen – fx den, der begynder 

med ordene: “En mand er død på korsets knast”. Den 

er skrevet med afsæt i den gamle julesalme Et barn 

er født i Bethlehem og overtager dens struktur og 

det dobbelte halleluja. Men hvor sidstnævnte be-

gynder med Jesu fødsel, begynder førstnævnte med 

hans død. Det er et voldsomt, men måske også hu-

moristisk greb.

HUMoR ER EN SJÆLDENHED i salmetraditionen, 

men ikke hos Grotrian. Han fornyr, men han gør det 

med stor traditionsbevidsthed. Grotrian-salmens 

næstsidste linje er endda identisk med originalens 

berømte åbningslinje. Et barn er født i Bethlehem 

har i øvrigt selv en forgænger i traditionen: Ein Kind 

geborn zu Bethlehem, som igen er en oversættelse 

af den gregorianske hymne Puer natus in Bethlehem. 

Og denne er skrevet over Lukasevangeliets kapitel 2, 

det såkaldte juleevangelium. Man kan sige det sådan, 

at enhver salme føjer sig ind i den kristne digtnings 

geologiske lag, som dybest nede består af de bibel-

ske tekster. 

Ligesom salmedigtningen er kristendommen som 

sådan til stadighed udspændt mellem tradition 

og fornyelse. Hvor vægten skal lægges, er et evigt 

stridspunkt, men selve dette at videreføre kristen-

dommens grundimpuls – den impuls, der begyndte 

med Jesus Kristus – indebærer en fortløbende for-

nyelse. Evangeliet må til enhver tid forkyndes ind i 

samtiden, aktualiseres, genfortolkes – uden at kappe 

forbindelsen til udgangspunktet. For som salmere-

formatoren Simon Grotrian formulerer det: “Fortids-

nøgler passer ind i fremtidslåse.” Og for resten er 

svaret ja: Hans salmer kan godt synges i kirken. Det 

bliver de nemlig allerede!
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En mand er død på korsets knast
korsets knast
da åbnes vi, og himlen brast
halleluja, halleluja.

Den første nat er rød som blod
rød som blod
apostlen ejer smertemod
halleluja, halleluja.

Men alle nætter efter den
efter den
har flettet bønnen helt herhen
halleluja, halleluja.

Og manden har en fingerring
fingerring
han krones af triumfens sving
halleluja, halleluja.

For han har puffet stenen væk
stenen væk
en skrigdæmon er død af skræk
halleluja, halleluja.

Og sådan hæves døden op
døden op
af livet med sin verdenskrop
halleluja, halleluja.

Den samme mand i frelserklud
frelserklud
fik verden til at holde ud
halleluja, halleluja.

En dag, hvor visdomshimle skød
himle skød
blev kærligheden natterød
halleluja, halleluja.

Men midt i blomsten findes han
findes han
deroppe over korsets rand
halleluja, halleluja.

Og han vil fragte haven hjem
haven hjem
et barn er født i Betlehem
halleluja, halleluja.

 
Simon Grotrian: Natterøde daxis. Gyldendal 2013

EN MANd ER død  
pÅ KORSETS KNAST 
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D i g t n i n g s  u b e s t r i D t  
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Bjarne Sandstrøm: “Salmen - fra kampsang til lovprisning“ i Dansk  
litteraturs historie, Mortensen og Schack (red.), 2006-09, Gyldendal.
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