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I. Kredsen 

Herre, din sandhed har vækkede bier 
de kredser om blomsten og falder og stiger 
i luft er de tøjret, for blæsten er anker 
og sådan, da har jeg de kredsende tanker.1  
   
Grotrian 

 

Kredsen eller cirklen udgør et centralt motiv i Simon Grotrians sal-
mer; “lad mig brænde i dit O”,2 lyder det et sted. Men – der er dog 
intet O i Gud? Ej heller i Jesus, Kristus eller Helligånden? Hvor hø-
rer dette O da hjemme? Det hører hjemme i Ordet med stort O: “Så 
føj et blad til Ordets vinge”.3 Det hører hjemme i VOrherre: “Vi har 
Vorherres arme rundt om dagen”4 og i trOen: “Troen kan vi ikke 
gruble / den skal bare pakkes op”.5 I kOrset: “jeg [kan] takke for mit 
kors, der altid minder om et plus”6 og i Opstandelsen, som hos 

 
1 Grotrian 2009b: nr. 3 (upagineret). Denne tekst er en lettere omarbejdet udgave af en 
artikel med samme navn udgivet i Studenterkredsen nr. 2, 67. årgang, 2017. Enkelte pas-
sager har tidligere været publiceret i artiklen “Krydsild: Om Simon Grotrians salme-
digtning mellem X, + & †” i: Kritik årg. 41, nr. 189 (2008), ligesom dele indgik i fo-
redraget “»Sangen vil blusse i himmelske sale«: lydlevende salmer ikke mindst hos Si-
mon Grotrian”, Studenterkredsen Aarhus, d. 30/3 2017.  
2 Grotrian 2006: 11; min kursiv. 
3 Grotrian 2009a: 47 
4 Grotrian 2012: 79 
5 Grotrian 2006: 3 
6 Grotrian 2007: 28 
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Grortian er rund som et O: “da ser vi opstandelsens kugle”.7 O’et er 
i kirkeklOkkerne: “fra markerne omkring os ringer sjælens kirke-
klokker”,8 og det er i trOnen og i tOrnekrOnen, og det er dens 
form. O’et findes også i udbruddets O! – som hyppigt benyttes af 
Grotrian: “O Gud, var mit liv som den glidende å”.9 Og O’et er i det 
O, munden former, når det siges højt. Hos Grotrian er det altid 
værd også at kaste et helt konkret – eller konkretistisk – blik på 
sproget: et O er også altid en cirkel. “[L]ad mig brænde i dit O”; hvor 
findes ellers denne O-kreds? O’et er i Oblaten, og det er dens form: 
“Du rækker os en blussende medalje”. Og O’et er i døbefOnten, og 
det er dens form: “cirklen alene / gjorde os rene”.10 Cirklen er en 
guddommelig form; hos mystikeren Jacob Böhme hedder det: “Das 
Wesen Gottes ist wie ein Rad”.11 O-hjul er talrige hos Grotrian: “det 
store himmelhjul”,12 “dit store verdenshjul”,13 “[t]ungehjulet bryder 
seglet”.14 Og O’et er i glOrien – “en partikelmesse sværmer som en 
glorie om livets bøg”15 – og det er dens form. O’et er også Jesus Kri-
stus, som kalder sig for alfa og omega (Åb 21,6):16 “Daß mein Schatz 
ist das A vnd O / Der Anfang / vnd das Ende”,17 med salmisten 
Phillip Nicolai. O kan hos Grotrian måske også være nul; han skri-
ver: “Gud er nulfoldig i Kanas basunligning” – og basunen munder 
ud i et O. Flere O’er: “Herre, i din hvide cirkel findes alt”.18 Og se-
nere i samme salme: “Himmelhvirvler drejer i en hvid tonsur”.19 
Cirklen kan også være livet selv: “Herren er livscirklens ler”,20 mens 
andetsteds “vores cirkelliv med ridser [smelter]”.21 O’et er også i alt 

 
7 Grotrian 2013: 56; det kunne jo dreje sig om vores nærmeste stjerne – mere om dén snart. 
8 Grotrian2009c: 36; klokkerne kimer gennem hele den pågældende salme. 
9 Op.cit.: 32 
10 Grotrian 2007: 58 
11 Böhme 1831 [1621]: 245  
12 Grotrian 2017: 15 
13 Op.cit.: 63 
14 Op.cit.: 21 
15 Grotrian 2009: nr. 41  
16 Jf. K. Nielsen 2007: 262 
17 Nicolai 1599: 411 (“Wie schön leuchtet der Morgenstern”) 
18 Grotrian 2009b: nr. 1  
19 Ibid. 
20 Grotrian 2009a: 125 
21 Grotrian 2012: 33 
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det runde: “Hjerter vil rundes / for foden af tronen”,22 og “selv en 
kiste kan man gøre rund”.23 Også underkopper og ringe er runde: 
“Herren i sin underkop / er lettet fra ækvatorringen”.24 Og sådan 
kunne man blive ved at kredse om dette O! Men cirkelmotivet hos 
Grotrian lader sig ikke udtømme, lader sig ikke begribe til bunds: en 
rest bliver tilbage.25 Cirklen er sådan og sådan – men den er også så-
dan og sådan. Dens mange fremtrædelsesformer indkredser noget, 
som ikke lader sig artikulere ad den direkte vej – sådan som det, som 
bekendt, fx kan være tilfældet med det guddommelige. Cirklen som 
sådan er “symbolet for det udelte, evige, uendelige, guddommelige, 
men i en religiøs tradition repræsenterer den ikke bare det hellige. 
Den er selv hellig”,26 med kunsthistorikeren Hans Jørgen Frederik-
sen. En sidste kreds skal nævnes her: O’et er i SOlen – dette for kri-
stelig tænkning så afgørende billede – i både ord og form. Og Solen 
brænder.  
 

 

II. Ilden 

Læs en sol.27  
     
Grotrian 
      

“Solen brænder som den halve appelsin”.28 Eller den kan være “en 
pinsesol, der brænder”.29 “Da ser jeg solens klare bål / og du er ét 
med den”.30 Sådan når vi frem til det andet centrale begreb verset: 
“lad mig brænde i dit O”.31 Som kredsen er også ilden et centralt mo-
tiv i Grotrian-salmerne. Hvorfor ønsker salmens jeg mon at brænde? 
Hvilken ild har vi her at gøre med? Et af epigrammerne fra barokdig-

 
22 Grotrian 2009b: nr. 8 
23 Op.cit.: nr. 6 
24 Grotrian 2013: 57 
25 Jf. fx Henrik Skov Nielsen: “analytikeren, efter at have forstået større eller mindre de-
le af det enkelte digt, sidder tilbage med en (ofte ganske stor) rest, som [...] virker ufor-
klarlig” (2007: 44). 
26 Frederiksen 2013: 73f. 
27 Grotrian 2008: 70  
28 Grotrian 2009b: nr. 31 
29 Grotrian 2009a: 126 
30 Op.cit.: 6 
31 Grotrian 2006: 11; min kursiv. 
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teren m.m. Angelus Silesius’ Cherubinischer Wandersmann kan være 
behjælpelig i forståelsen af den billedlogik, der er på færde: “Ich will 
ein Phönix sein und mich in Gott verbrennen, / Damit mich nur 
nichts mehr von ihme könne trennen”.32 Det er håbet om at blive ét 
med Gud, håbet om en sammensmeltning. Som cirklen er også ilden 
et religiøst grundbillede, og den flammer op utallige steder i Grotri-
ans salmer: “min sjæl skal forblive i luer”.33 Ilden fandtes i den 
“blussende medalje”, og den optræder, gennem selvsamme glose, 
metaforisk i en formulering som: “sangen skal blusse i himmelske sa-
le”. Et sted hedder det: “lykkens diamant / er nåden, og den bræn-
der”.34 Hos Grotrian står altså både nåden, sangen, oblaten, sjælen 
og jeget i lys lue. Også Ordet er hos Grotrian knyttet sammen med 
ilden, her på typisk paradoksal vis: “ordene er havets ild”.35 Og kor-
set: “lad altid korsets flammehav / stå ud af påskemorgens grav”.36 
Ja: “Alt skal forandres af flammernes kniv”.37 Ilden findes i den 
brændende tornebusk, som ikke fortæres af flammerne (2 Mos), og i 
pinsen sidder den på disciplenes hoveder som Helligåndsildtunger 
(ApG 2,3-4). “[M]ed ild over ild skal vi endelig havne / i Paradisskø-
det, hvor nætter får navne”.38 “[L]ad mig brænde i dit O”; hos H.A. 
Brorson hedder et sted: “Lad din kundskabs lys antænde / Og be-
straale min forstand, / O al godheds fulde brand! / Lad mig i din 
naade brænde”.39 Mon ikke det er løbeilden fra disse vers, der har 
fået fat i de grotrianske gloser? De samme komponenter sat sammen 
på ny: traditionen videreført og fornyet. “[L]ad mig brænde i dit O”… 
Sådan kan disse flammer blive ved at sætte stadig nye ord og hjerter i 
brand.40 Forhåbentlig bærer også disse ord yderligere ved til den ild, 
der til stadighed brænder i Studenter-O’et, -cirklen eller altså: -kredsen 
– og røgen stiger op som sang. 

 
32 Silesius 2016 [1675]: 50 (nr. 175: “Ein Phoenix soll man sein”) 
33 Grotrian 2012: 58 
34 Grotrian 2017: 8 
35 Grotrian 2009a: 48  
36 Op.cit.: 26 
37 Op.cit.: 30; min kursiv. 
38 Grotrian 2009a: 99 
39 Brorson 1951-56 [1739]: 207f. (nr. 73) 
40 Jf. fx vandringen til Emmaus (Luk 24,32): “»Brændte vore hjerter ikke i os, mens han 
talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?«” Ang. forholdet mellem ild og eksege-
se: se evt. Nielsen 2009: 37. 
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