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       et er usædvanligt, at betydelige kontem-
porære danske digtere eksplicit udfolder en konfes-
sionel kristendom i deres poesi. Litteraten Marianne 
Stidsen peger i Udveje fra 90’erne på digteren Søren 
Ulrik Thomsen og prosaisten Jeppe Brixvold – og så 
på Simon Grotrian. Det er imidlertid ikke blot 
usædvanligt, men fuldstændig enestående, at en be-
tydelig kontemporær dansk digter lader denne kon-
fessionelle kristendom manifestere sig sprogligt som 
salmer: sangbare, rimede salmer på metriske vers – 
sådan som Grotrian har gjort det.1  
 Grundgrebet i denne artikel er et forsøg på at 
forstå Simon Grotrians salmedigtning – som den 
udfoldes i de to salmesamlinger Jordens salt og ver-
dens lys (2006) og Din frelser blir din klippe (2007) – 
som et X. Eller rettere: som det punkt, hvor de to di-
agonaler gennemskærer hinanden, brændpunktet, 
krydsfeltet. Tanken, som forfølges gennem artiklen, 
er den, at det kan være frugtbart at anskue salmerne 
som et sted, hvor en lang række linier på flere ni-
veauer krydser hinanden: Teologien krydser littera-
turen (og således krydser hymnologien, dvs. salme-
videnskaben, litteraturvidenskaben), som igen kryd-
ses af funktionaliteten. Det postmoderne krydser 
det præmoderne, det dennesidige krydser det hinsi-
dige, livet krydser døden, himlen jorden, det hellige 
det profane. Det meningsfulde krydser det menings-
løse, mundtligheden krydser skriftligheden, og det 
særegent grotrianske krydser salmetraditionen.  
 “[E]r det overhovedet så vigtigt, at der bliver 
skrevet nye salmer?”,2 spørger Søren Ulrik Thom-
sen retorisk. Ja, ville Grotrian svare, for gamle salmer 
risikerer at “blive tappet for enhver mening – de kan 
blive reduceret til fraser [...], og det er et problem; 
det skal man gøre op med [...] Hvis det skal handle 
om nærvær, er klichéen et fravær”, som Grotrian si- 

 
 

 
 
 
ger i et interview.3 Med udgangspunkt i den ovenfor 
beskrevne krydstænkning skal bestræbelsen her væ-
re at demonstrere, hvordan det grotrianske opgør 
mod fraværet i nærværets navn etableres. Det gør 
det gennem desautomatiseringen: en sproglig mod-
stand mod perceptionens automatisme.4 Denne 
modstand, som er fuldstændig fundamental for den 
grotrianske poesi, krydses med salmegenrens krav 
om sangbarhed og folkelighed. I det følgende skal vi 
iagttage vejen mod denne grundlæggende kryds-
ning. 
 
Salmen X Grotrian Simon Grotrians forfat-
terskab kan på et niveau betragtes som en ubrudt 
tematisk og formel udvikling: Kollageteknikken, ne-
ologismerne, de sammensatte ord og den allesteds-
nærværende typisk pæoniske eller daktyliske rytme 
er til stede i kim fra starten og raffineres og varieres 
over årene, ligesom indholdsmæssige tyngdepunk-
ter – døden, myten, kristendommen etc. – bearbej-
des og sammenflettes i nye vævninger igen og igen. 
Gennem hele forfatterskabet støder man på klokker, 
kloder, kroner, kors og kroppen – engle, eksplosio-
ner, fugle, hjerter, himlen, solen og ilden.  
 Samtidig er det muligt at identificere nogle på-
faldende brud eller spring på forskellige niveauer; 
man kan sige, at salmen langsomt krydser ind i for-
fatterskabet. I nærværende sammenhæng er de ind-
holdsmæssigt-religiøse, de formelle og de para-
tekstuelle brud de mest interessante. Man kan med 
disse tre indfaldsvinkler lægge tre snit, nemlig ved 
Livsfælder (1993), Seerstemplet (2001) og Jordens salt 
og verdens lys (2006).  
 1) Fra debuten i 1987 og frem til den fjerde 
digtsamling i 1990, Fire, udsender Grotrian en bog 
hvert år – det samme gør han (mindst) fra Livsfælder 
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og frem til Seerstemplet i 2001. Men mellem Fire og 
Livsfælder er der tre års tavshed; en tavshed i hvilken 
gud vokser til Gud. Også i de fire første bøger strej-
fes den religiøse dimension glimtvis, men med Livs-
fælder skifter holdningen grundtone.5  
 2) Det spor, Seerstemplet intonerer i forfatter-
skabet, er salmen som form: Bogen rummer syv ri-
mede, metriske, strofiske, sangbare tekster med reli-
giøs klangbund. Hverken rim eller metrik har hidtil 
været Grotrian fremmed, men teksterne har aldrig 
tidligere været organiseret ensartet strofisk med de 
enkelte strofer konstrueret efter samme metriske sy-
stemer og rimskemaer – i Seerstemplet (og senere 
også ofte i de to salmesamlinger) er disse systemer 
hentet direkte fra traditionen og alluderer eksplicit 
til den:  
 

God verden, goddag  
med blomster i hække og Paradistag 
jeg kender dig gerne ved forårets duft 
og ruller på fødder i Abrahamsluft 
jeg springer fra sengen med inderlighed 
forgængeligt ked 
kom andre mig ved.6 
 
(2001: 103)  

 
3) Da Jordens salt og verdens lys udkommer i 2006, 
bærer den ikke genrebetegnelsen “digte”, som alle 
de hidtidige samlinger, men “salmer”, ligesom også 
Din frelser blir din klippe gør det i 2007. Også ind-
holdsmæssigt finder en forandring sted i og med 
salmesamlingerne; det særegent grotrianske kan 
her siges grundlæggende at være krydset med salme-
traditionen. Eksempelvis får henvendelsen til Gud 
en anden karakter:  
 

Velsign mit barn, du kære Gud 
og lad det holde livet ud 
og tænd et lys på sjælens tinde 
for verden selv, for os herinde.  
 
(2006: 10) 

 
Henvendelsen, med litteraten og anmelderen Erik 
Skyum-Nielsens ord: “den samtale med det hellige, 
som er salmegenrens sine qua non”,7 er i salmen 

indfældet i “en kollektiv udsigelse og samhørighed 
over for Gud”,8 som det hedder hos Grotrian-
forskeren Stefan Kjerkegaard. Samme demonstre-
rer, hvordan indførelsen af denne struktur markerer 
et omslag hos Grotrian, idet der i salmerne finder 
en stabilisering sted: “et postmoderne og splittet jeg 
[kan] – gennem poesien – [...] genopstå og hvile i et 
religiøst vi”,9 som følgende kan transformeres til “et 
lyrisk jeg, som virker mere standhaftigt end tidlige-
re”:10   
 

[...] 
jeg takker dagen med drømmeskyers tøjler 
jeg takker natten med englene i søjler 
jeg skyder rod i madrasserne på ærten 
jeg takker dig, min Gud, du opretholder verden. 
 
(2006: 85. Mine fremhævelser, Grotrians kursivering) 

 
Stabiliseringen kan her registreres meget udtrykke-
ligt på et bogstaveligt niveau, og den synes desto 
mere påfaldende set i lyset af følgende bemærkning 
fra Grotrian selv, som vel at mærke sigter til digtene, 
ikke salmerne: “hvis der nu står ‘jeg’ og så lige ne-
denunder ‘jeg’ igen, så synes jeg, at det er slapt alle-
rede”.11  Man kan anskue denne radikale stabilise-
ring som en bevægelse, hvor en grundlæggende 
grotriansk desautomatiserings- og variationsteknik 
krydses med en grundlæggende repetitiv, “automa-
tiserende” tænkning – et musikalsk organiserings-
princip, hvor sangbarhed og mnemotekniske for-
hold spiller væsentlige roller: salmens funktionalitet 
krydser ind. Et stort flertal af salmerne er strukture-
ret efter stramme repetitionsmønstre: metriske, 
strofiske og rimmæssige, og de retoriske gentagel-
sesfigurer bringes i spil igen og igen. Selv den musi-
kalsk-sproglige gentagelse par excellence, omkvæ-
det, er ikke Grotrian fremmed i salmeregi: 
 

[...] 
Himlens urtehaver 
og Paradisets fred 
en mannastund i Mamrelund 
blir samme evighed.12 
 
(2006: 49) 
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Disse vers afslutter således de fire strofer i salmen 
“Du jævner vore skanser” (med en variation i den 
sidste). Man kan meget vanskeligt forestille sig 
egentlige refrænstrukturer i det øvrige forfatterskab, 
og det er derfor nærliggende at opfatte salmen som 
noget radikalt anderledes hos Grotrian13  – en an-
derledeshed, som skal forsøges forklaret med sal-
mens trefoldige grundstruktur. 
 
Salmens trinitet Salmen er i sit væsen14  trini-
tarisk i den forstand, at den på én gang er tre og dog 
én: den er det punkt, hvor teologi og poesi krydser hin-
anden som brugslitteratur. Således kan den også af-
grænses fra andre litteraturformer netop på denne 
baggrund: Hvis ikke en tekst rummer disse tre di-
mensioner, er det ikke en salme. Eller normativt: En 
tekst skal rumme denne tredimensionalitet for at 
være en salme: “Idet digtet finder vej til gudstjene-
sten, så mister det sin autonomi”15  spidsformulerer 
præsten Stefan Lamhauge Hansen problemstillin-
gen – der er visse krav, en salme må leve op til. Disse 
kan med afsæt i Erik Skyum-Nielsens overvejelser i 
den fremragende og i visse kredse kanoniserede ar-
tikel om “Moderne salmer” fra Dansk Kirkesangs Års-
skrift 1994 præciseres således:  
 (i) Teologisk substans, lødighed og tyngde 
(ii) litterær (poetisk, æstetisk) kvalitet (iii) anvende-
lighed, sangbarhed, inklusivitet (folkelighed), dvs. 
en pragmatisk, brugslitterær dimension. Rækkeføl-
gen (i) og (ii) er ikke vilkårlig; med Peter Thyssen 
udfylder “salmens poesi alene [...] en funktion som 
ramme og form omkring salmens indhold. Salmens 
poetiske form tjener alene det formål, at de, der hø-
rer Guds Ord, kan bevare det”.16  Dette skal vi vende 
tilbage til senere. Anskuet som parametre kunne 
man hævde, at K.L. Aastrups salmer i særlig grad slår 
ud på (i), i mindre grad på (ii) og i tilstrækkelig grad 
på (iii). Mange moderne salmer (jf. note 2) slår ikke 
i fyldestgørende omfang ud på (ii), nogle heller ikke 
på (i).17  Vender vi nu tilbage til Grotrian, hævder lit-
teraten Hans Hauge i år 2000, dvs. før publiceringen 
Seerstemplet, “at der i Simon Grotrians efterhånden 
omfattende forfatterskab er 50 tekster, der kunne 
blive virkelig moderne salmer”.18  Problemet med 

disse 50 tekster, næsten uanset hvilke Hauge har i 
tankerne, er i første omgang, at de ikke i tilstrækkelig 
grad slår ud på (iii), de lever ikke op til salmens funk-
tionelle krav – dels pga. en manglende sangbarhed 
(som især følger af manglende gentagelsesfigurer), 
dels pga. en manglende inklusivitet: Deres hermetik 
og opacitet giver dem et ufolkeligt præg. Om disse 
50 tekster i fyldestgørende udstrækning slår ud på 
(i) er også tvivlsomt.19  At denne tvivlsomhed er bor-
te i Grotrians selvudnævnte salmer fremgår forhå-
bentlig af følgende gennemgang med særligt henblik 
på den skitserede tredimensionalitets tilstedeværel-
se:  
 

Månen smutter ud af sine blade 
efter denne rose blir vi glade. 
 
Stjerner stiger op i horisonten 
himmelregnen er os døbefonten. 
 
Kalve dier salt af vore negle 
over os vil guldkareten sejle. 
 
Solen gror i flagermusevingen 
er vi uden Herren, er vi ingen. 
 
Solen er det største lys af alle 
derfor vil vi lade tæppet falde. 
 
(2006: 81) 

 
Den (femfodstrokæiske) metriske enkelhed bevir-
ker en tilsvarende sangbarhed, og mnemoteknisk 
synes de kvindelige enderim at drage de følgende 
vers med sig som dominobrikker – hvilket i Salme-
regns (2007) musikalske dimensionering under-
støttes af Jesper Gottliebs især i “Månen smutter ud 
sine blade” stærkt repetitive tonale forløb. Her bry-
des automatismen netop ikke: Uden forudsigelige, 
genkendelige rytmiske og klanglige strukturer ville 
menighedssangen ikke være mulig. Mhp. den ind-
holdsmæssige inklusivitet er teksten i sammenlig-
ning med typiske Grotrian-digte langt mere umid-
delbart forståelig og sammenhængende, men 
rummer samtidig også tilsyneladende uforståelige 
momenter. Det uforståelige krydser det forståelige. 
Hvert enkeltvers danner en mere eller mindre af-
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sluttet mening med subjekt, verbum og objekt og 
en indlysende semantisk og syntaktisk sammen-
hæng, mens sammenhængen mellem versene i hver 
strofe synes mindre indlysende; sidstnævnte synes 
til en vis grad at være auditivt båret, rimene angiver 
en retning for sproget. Man aner dog en indholds-
mæssig sammenhæng mellem “rose” og “blade” i 
første strofe, mellem “Stjerner” og “himmel-” i an-
den strofe, mellem “Solen” og “Herren” i fjerde stro-
fe, og i femte strofe er de to vers som det eneste sted 
i salmen bundet sammen med et konneksionsad-
verbium, “derfor”, som etablerer en kausalitet mel-
lem de to vers – som imidlertid synes mindre indly-
sende. 

 Tredje og midterste strofe skiller sig umiddel-
bart ud ved sin uforståelighed og kompleksitet: ale-
ne dens første vers rummer tre kohærensbrud: 1. 
Kalve dier ikke hos os (mennesker), men hos køer 2. 
Kalve dier ikke salt, men mælk (kan man overhove-
det die salt?) 3. Kalve (og alle andre dyr) dier ikke af 
negle men af patter på yvere. Selv hvis vi accepterer 
disse tre brud, er det ikke åbenlyst, hvad billedet be-
tyder. Man kunne kalde det “surrealistisk” eller “bi-
zart”, dvs. hæfte den slags betegnelser på, der sæd-
vanligvis følger Grotrians øvrige forfatterskab. “Neg-
le” forekommer påfaldende profant i en salmekon-
tekst, men kan med den åbne grotrianske omgang 
med sprogligt betydningspotentiale in mente mu-
ligvis tænkes som en bogstavelig deformering af det 
tilsvarende hellige “engle”20  – som dermed ud-
spænder et ambiguitivt betydningsrum, i hvilket det 
himmelske krydser det verdslige. Den tredje strofe 
skiller sig i øvrigt ud ved initialt at erstatte et him-
mellegeme med “Kalve”: Variationen krydser genta-
gelsen. Strofen udgør alt i alt en dunkel og flertydig 
midterakse, som med sin modstand mod umiddel-
bar forståelse højner det kognitive beredskab og 
bryder automatismen. De øvrige strofer er umiddel-
bart lettere at forstå:  
 Rosen og solen kender vi fra traditionen som 
Kristus-billeder,21  solen også som Gudsbillede.22  
Når den “gror i flagermusevingen”, skyldes det, at 
flagermus er (lette) mørke nattedyr, og selv hér, i 
den sorteste skyggegrotte, stråler Guds lys – ligesom 

rosen trodser vinterens kulde og skyder op af den 
frosne jord (Den Danske Salmebog (DDS) 117; 
der citeres fra den nye salmebog, som autoriseredes i 
2002). Stjernerne og månen kender vi også fra sal-
metraditionen som kristeligt ladede himmellege-
mer.23  At vi kan opfatte regnen fra himlen som en 
døbefont bliver meningsfuldt dels gennem H2O-
forbindelsen: vandet, dels gennem forbindelsen 
mellem Gud og det himmelske. Teksten bevæger sig 
fra nat (“månen”, “Stjerner”) og regn over en mid-
terakse, som bliver et vendepunkt, til det voksende 
dagslys, hvor solen først står i futurum: “vil guldkare-
ten sejle”, siden “gror”, og til sidst bliver “det største 
lys alle”. Natten og dagen krydser hinanden i tredje 
strofes grå punkt; en bevægelse, som svarer til Kristi 
korsfæstelse, død og opstandelse: fra dødens nat 
langfredag over den ubestemmelige lørdag til på-
skemorgens liv og lys tillige.  
 

*  
 

Lørdagens grå, ubestemmelige punkt, interim eller 
mellemrum, findes også som den tvivl eller tøven 
mellem to betydninger, de grotrianske ordspil gene-
rerer – og det findes som den rest, der altid står tilba-
ge hos Grotrian:24  “der er nåde tilbage” (2007: 12). 
X står tilbage som en ubekendt størrelse, som det 
uforståelige, gådefulde: “Ja, jeg tror på korsets gåde”, 
hedder det hos Grundtvig (DDS 192), “Gådefuld er 
du, vor Gud!” hos Lisbeth Smedegaard Andersen 
(DDS 22). Der ligger i Grotrians poesi en ambigui-
tiv grundstruktur, som er kompatibel med kristne 
grundforestillinger. I talen om Gud må der således 
nødvendigvis være plads til gåden; denne tale må 
med teologen Kirsten Nielsen finde sted på et an-
tydningens sprog,25  som ligesom ordspillet siger flere 
ting på samme tid: “Gud er ikke bare sådan, men og-
så sådan og sådan”.26  I Grotrians “Du er grænseløs 
som havets fire vægge” (2007: 31) omtales Gud så-
ledes i samme salme som både havet, regnen, him-
len når den lyner, haglen, svalerne, en læskedrik, 
krydset mellem os og dét, vi ejer og sjælens skor-
stensfejer – og er samtidig i besiddelse af gæller. Det 
ene udelukker ikke det andet, men bidrager til ind-
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kredsningen af det ubestemmelige. Gud er både-og, 
sand Gud og sandt menneske: et paradoxets X, ind-
lejret i korsets gåde. Flertydigheden findes ligeledes i 
evangeliernes åbenhed og pluralitet – og i kristen-
dommens trinitariske lære: “i hvilken forstand kan 
Gud være 3 og dog 1?”.27  Mens normalsproget 
pragmatisk bestræber sig på at begrænse ambiguite-
ten og lukke sig om én betydning, ligger i det religiø-
se og poetiske sprog, ikke mindst Simon Grotrians, 
en anden åbenhed.  
 

* 
 

Bevægelsen fra mørke til lys i “Månen smutter ud af 
sine blade”, som svarer til bibelfortællingen, svarer 
også til årets gang: “nu efter vinter kommer vår” 
(DDS 234), som i salmetraditionen forbindes med 
passionshistorien og påskeunderet, og den svarer til 
de salmer i Salmernes Bog, der starter som klagesal-
mer og slutter som takkesalmer – eksempelvis i kap. 
22: startende med ordene “Min Gud, min Gud! 
Hvorfor har du forladt mig?” (jf. Mark 15 v34: “Eloí, 
Eloí! lamá sabaktáni?”) bevæger den sig fra fortviv-
lelsen mod håbet og glæden: “Du har svaret mig!” 
(v22). Som denne gennemgang af “Månen smutter 
ud af sine blade” antyder, krydses i Simon Grotrians 
salmer væsentlige kristne grundmotiver med en de-
sautomatiserende uudgrundelighed eller vanskelig-
hed, som den kendes fra Grotrians øvrige forfatter-
skab. Teologisk lødighed og litterær kvalitet som 
kriterier er opfyldte, ligesom salmen i fyldestgøren-
de grad slår ud på anvendelighedsparameteret og 
derved honorerer den trefoldige fordring: Det er en 
salme. 
 
Krydsfelter Med sin krydsning af traditionel og 
original billeddannelse, af umiddelbart forståelige 
passager og blinde vinkler, er “Månen smutter ud af 
sine blade” symptomatisk for Grotrians salmedigt-
ning. På et ortografisk niveau krydser det moderne 
“blir” det traditionsprægede “vore”. På et formelt ni-
veau krydser en traditionel form en utraditionel: 
Salmen er rimet, metrisk og strofisk – men blot én 
salme i salmebogen, som er en rimet bøn, har kun to 

vers pr. strofe (DDS 269). Ved at kaste et blik på en 
anden salme, “Lad mængden kratte” (2007: 47), kan 
en række andre X’er identificeres:  
 

Lad mængden kratte 
en kongelig platte 
og havfruefrø 
nå frem til en ø 
for Samson er morgenens pille 
jeg lytter til pop 
og da står jeg op 
men bilerne kører i rille. 
 
En hånd vil gribe 
om brændingens stribe 
den blå Polyfem 
få algeeksem 
pistolen er ladet med skyer 
jeg klipper min hæk 
når alle er væk 
og da kan jeg færdes i byer. 
 
Og kuldespande 
skal endelig vande 
min stjerne, der brast 
en mælkevejsknast 
jeg rydder min kælder for ander 
da ser jeg dig klart 
min Paradisstart 
bag vifter af blodrøde faner. 
 
En sko vil trykke 
mod menneskers lykke 
mit liv blir bestemt  
af klokkernes klemt 
det dages, hvor sorger er milde 
Vorherre, du står 
ved havet, der når 
til hvirvelkalotten, den snilde.  
 
Jeg mærker stinget 
og ruden er vinget 
et havfrueben 
vil trylle mig ren 
jeg bader min nyre i kalken 
med kåben af fryd 
da fjernes et spyd 
i hjertet, der flyver med falken. 

 
Således gengivet i fuld længde lader teksten den 
mangfoldighed af interfererende linier, der væves 
sammen i de grotrianske salmefletværker, komme til 
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syne. Tider, steder og stillejer knyttes sammen i en 
spraglet hvirvelkalot, hvis strengt organiserede form 
fastholder elementerne i ét, sangbart-musikalsk greb.  
 
Salmernes samtidighedsfelt Den måske 
mest iøjnespringende krydsning finder her sted mel-
lem på den ene side Polyfem/havfrue/trylleri-
diskursen (myten/eventyret/magien) og på den an-
den side Vorherre/Paradis/Samson-diskursen (den 
kristne fortælling). Dette, som litteraterne Eira Stor-
stein og Peer E. Sørensen i Den barokke tekst gør gæl-
dende for Grotrians øvrige forfatterskab: “I hans dig-
te konstelleres gammeltestamentlige fortællinger [...] 
med græske myter [...] og folkelige forestillingsverde-
ner”,28  kan også gøres gældende for salmerne, endda i 
udvidet grad: Midgårdsormen, Gefion og jætterne fra 
den nordiske mytologi optræder side om side med 
Sisyfos, Elysium, Adonis og sirener fra den græske, 
inkorporeret i den kristne kontekst. Dette mytiske 
konglomerat er ikke salmetraditionen fuldstændig 
fremmed. Grundtvig benyttede den norrøne mytolo-
gi til at betone det nordiske folks urgrund og lader 
den klinge med i salmerne. Den gamle norne i Had-
ding-kvadet henter Hadding og fører ham til de leven-
des land,29  som også er navnet på en Grundtvig-salme 
– den, som i en anden udgave hedder “O kristelig-
hed” (DDS 321)!30  Desuden undtagelsesvis også 
helt eksplicit i “Skyerne gråner” (DDS 733): “isen op-
tøs ej af gråd for Balder”.  

 Hos Grotrian krydses myterne yderligere med 
eventyr/magi-diskursen: trolde, tryllestave, -skove og 
-drikke, ønskefeer, flaskeånder, Askepot, nisser, ærter 
og madrasser hvirvles rundt mellem et omfattende bi-
belsk persongalleri. Mhp. stederne er det i salmetraditi-
onen helt almindeligt at tage afsæt i den danske flora, 
fauna og meteorologi og dermed sætte kristendom-
men ind i danske rammer, men hvad stednavne angår, 
er de udelukkende bibelske. Grotrians salmer rummer 
også disse – Ægypten, Jerusalem, Betlehem, Nazaret, 
Kana, Rødehavet, Golgata og Getsemane – men de 
krydses med danske og rækker lige “fra Paradis til 
Skagen” eller findes “mellem Babylon og Gedser”.31  
Hertil kommer desuden de stednavne, som hverken 
er bibelske eller danske: Niagara og Rhinen – og per-

soner, som hverken er bibelske eller (i streng for-
stand) mytiske: Van Gogh, Platon og Ole (Luk) Øje. 
Det samme gør sig gældende mhp. intertekstualitet: 
Skønt Bibelen og salmetraditionen er de altoverskyg-
gende intertekster, klinger også undertiden andre lit-
terære stemmer med. Eksempelvis vibrerer digteren 
Rainer Maria Rilkes berømte Weltinnenraum-begreb 
under linien “da skyd i mig dit hjertetræ” (2006: 57) – 
i Thorkild Bjørnvigs danske oversættelse hedder det 
hos Rilke: “og i mig skyder træet friske skud”.32  Rilkes 
træ knobskyder, forgrener sig ind i de grotrianske flet-
værker. 
 Vender vi atter blikket mod “Lad mængden 
kratte”, kan vi iagttage, at et moderne vokabular ud-
foldes i de første to strofer: biler, piller, pop og pisto-
ler – men også at dette krydses af en gammeldags 
sprogtone, tydeligst i strofe fire: “klokkernes klemt / 
det dages hvor sorger er milde”. Man kunne beskrive 
salmernes vide rum med en formulering hentet hos 
den tidlige Grotrian: “dette enorme samtidighedsfelt” 
(1989: 39), alle tider kan krydse hinanden her. O, 
halleluja, amen, abba, ihukommelse, manna, Him-
melsale og Paradisvejen – samt sætninger som “da 
skuer vi din herlighed” (2006: 68) og “mesterknuset 
bygges os af stene” (2006: 77; både dativformen og 
pluralisendelsen er meget sjælden i nudansk)33  – 
krydser et mere moderne inventar: biografer, hind-
bærbrus og nougatis, nye køkner, megafoner, skrabe-
lodder, sjippetove, legoklodser, grænsevagter og ra-
ketter. Mest påfaldende og desautomatiserende i 
salmesammenhæng synes nye og nyere fremmedord 
at være: etui, anorak – og især de engelske: candy-
floss, dollargrin, smoking, stress, at steppe, og “vi har 
søgt en bil med Frelsergearet” (2006: 77). Med den-
ne sidste konstruktion når vi den helt bogstavelige 
krydsning eller parring af to ord i et nyt kompositum, 
“krydsord”. Sammenføjningen af ordene i nye sam-
mensatte ord kan opfattes som en måde at bringe 
verdens dele i kontakt med hinanden, og i den optik 
insisterer salmerne således på at få det sprængte til at 
hænge sammen. I et interview i Politiken siger 
Grotrian: “Modernisterne talte jo meget om alt det, 
der skulle eksplodere og forsvinde i alle mulige ret-
ninger. Jeg synes, det er vigtigere at få det til at hænge 
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bare lidt sammen”34  – og i radioprogrammet Menne-
sker og tro på DR P1: “Salmerne kan samle noget hos 
mennesker”.35  Salmer samler. Tilsvarende er kompo-
sitummet, “krydsordet”, på mikrosprogligt niveau en 
samlende figur – og i den grotrianske neologisme, det 
nye ord, krydses det kendte og det ukendte: Det gam-
le konstelleres på en ny måde. Kompositum-
neologismen findes også i fx Kingos “ormesæk” 
(DDS 761) og i Grundtvigs “stjernetæpper” (DDS 
104), og den er den hyppigst forekommende typisk 
grotrianske figur i hans salmedigtning. Den optræder 
i flere udgaver; mest desautomatiserende forekom-
mer den, når substantiver krydses med verber og ad-
jektiver: Himmelgrædt, askedrysset, bølgenå, Sam-
sonse, julestormer, smertesorte, sortbytter og inden-
bordstrætte. Rent substantiviske komposita optræder 
med så stor hyppighed i samtlige salmer – i “Lad 
mængden kratte”: kuldespande, mælkevejsknast, Pa-
radisstart og hvirvelkalotten – at der her i forlængelse 
af Frelsergearet blot skal fremhæves nogle få, som li-
geledes krydser det hellige med det profane: Kristu-
sasfalteringen, Himmelpas, helligdagsbugen, pinse-
valsen samt engleriver, -ruser, -rogn, -reder og -kraver. 
 
Højt X lavt & religiøsitet X humor 
Skønt det for en umiddelbar betragtning kan synes 
næsten blasfemisk profant at lade Kristus optræde 
som bildel eller som en blanding af tjære og sten til 
vejbelægning, kan grebene forsvares teologisk: 
Grotrian gør dermed blot eksplicit i sproget det, sal-
medigtere altid har gjort implicit: forbinder himlen og 
jorden, krydser det guddommelige og det menneske-
lige. Det hellige registreres i det profane, men profa-
neres ikke nødvendigvis af den grund. Og det er væ-
sentligt, at krydsningen typisk finder sted i nydannel-
ser, som Kirsten Nielsen bemærker: “der bruges ori-
ginale udtryk, som er med til at minde læseren om, at 
Gud ikke kan identificeres med noget forhåndenvæ-
rende”.36  Mødet mellem højt og lavt er grundlæg-
gende hos Grotrian, og det er intet tilfælde, at “sjæl” i 
en salme rimer på “hæl” (2006: 17), eller at man fin-
der både en tennissalme, en fodboldsalme og en dy-
resalme (2006: 20; 2007: 44f. & 2006: 87). I “Lad 
mængden kratte” krydser det lave, med “pop” og det 

flertydige “platte”, således det høje, med “Vorherre”, 
“Paradis” osv. I en kristen tolkning kan dette møde 
betragtes som konsekvensen af kenosis: Gud udtøm-
mer sig selv i verden,37  hvilket kan forstås på den må-
de, at sekulariseringen er indbygget i kristendommen 
– Gud bliver sandt menneske. Man kan sige, at 
Grotrian indarbejder en sådan tolkning i sproget, og at 
den er med til at holde den ellers udprægede inder-
lighed og fromhed i skak.  
 Det er ikke usædvanligt, at krydsningen af det 
hellige og det profane aktiverer humoren, som ligele-
des, typisk i forbindelse med ordspillet, er grundlæg-
gende hos Grotrian:38  “Vorherre, stå mig honningbi” 
(2006: 61), men endog meget sjælden i salmetraditio-
nen.39  Imidlertid kan Stefan Kjerkegaard og andre 
bevidne om, hvordan humoren og religiøsiteten ikke 
nødvendigvis står i et modsætningsforhold til hinan-
den: “Humor og religiøsitet hiver ikke kun det spiri-
tuelle ud af det konkrete, de ophæver også begge det 
fatale [...] de kan arbejde sammen om et fælles mål, 
nemlig at vise hvorledes vores eksistens eller tilværel-
se er ukontrollerbar”.40  Eller med Per Højholt: “Vejen 
fra fniset til bønnen er ikke lang”.41  Ordspillet kan si-
ges at have sin teologiske berettigelse i tilfældet. Sam-
menligner vi med den tyske kunstner Gerhard Rich-
ters kirkerude i Kölner Dom fra 2007, skriver Anders 
Ehlers Dam herom i Weekendavisen: “Ved så konse-
kvent at overgive sig til tilfældet viser Richter, hvor 
stærk længslen efter det objektive er hos ham [...] 
Richter søger i tilfældet som fænomen netop det ikke-
menneskelige. Det, vi per definition ikke kan kontrol-
lere, og som snarere kontrollerer os [...] Når menne-
sket ikke kan fremstille Gud, må tilfældet tale. Tilfæl-
det er i denne æstetik det, der rydder en lysning i or-
denes og billedernes skov, sådan at det hellige kan 
indfinde sig”42  – det kan det således også i Grotrians 
salmer, tilfældigvis.  
 
+ krydser † Den bogstaveligt talt opløftende ud-
gangsstrofe i “Lad mængden kratte” – man kunne pa-
rafrasere den tyske salmist Paul Gerhardt: “Hjerte, 
løft din glædes falkevinger!” (jf. DDS 114) – er med 
sit håb og lys, sin glæde og lethed, kendetegnende for 
en betragtelig del af Grotrians salmedigtning – som 
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på flere måder knytter an til Grundtvigs teologiske 
grundholdning. “‘Tag det sorte Kors fra Graven, Plant 
en Lilje, hvor det stod!’ var [Grundtvigs] svar på Kin-
gos bodskristendom” hedder det i Gyldendals danske 
litteraturhistorie.43  Tilsvarende accentuerer Grotrian 
med en desautomatiserende konkretistisk-semiotisk 
glidning korsets positive betydning i allerbogstave-
ligste forstand: “jeg malede plusset på kraniets sted” 
(2007: 7) – som plus-ord peger korset nu frem mod 
påskemorgenrøden; i korset krydser (eller korser) li-
vet og døden hinanden. “Tag det sorte Kors fra Kra-
niet, Mal et Plus der hvor det stod!”, kunne Grotrian 
og Grundtvig krydset med hinanden lyde. Og andet-
steds hos Grotrian: “som fisk, der gled op gennem 
æterens blus / kan jeg takke for mit kors, der altid 
minder om et plus” (2007: 28) – ligesom det næsten 
oxymorone kompositum “skærsildspragt” (2006: 59) 
hævder glæden midt i rædslen: himlen venter. Som 
Grundtvig, der forfægtede “det Himmerige, der alle-
rede var til stede på jorden”,44  gør Grotrian gældende, 
“at [evigheden] findes her, og at jordelivet og Pa radis 
ikke er to forskellige ting”.45  Grotrian og Grundtvig 
krydser hinanden i korsets plus, i positiviteten – en 
positivitet på trods, med korsets vånde som en nød-
vendig forudsætning.  
 
Bevingede ord: fugletræk Udgangsstrofen 
er også typisk grotriansk i kraft af sin fuglesymbolik. 
Grotrian ser i allerhøjeste grad til himlens fugle: For-
uden falken flyver stære, spætter, spurve, svaler, stor-
ke, solsorte, høge, hejrer, lærker, måger, ugler, ørne, 
viber, ravne, papegøjer og en albatros omkring i “ver-
densreden” (2006: 73) – samt høns, æg (og ægge-
stokke), fjer, vinger, reder, sommerfugle, gåsehud og 
som bekendt også en flagermus. Denne mangfoldig-
hed af fuglearter og -attributter er kendetegnende for 
den ekspansion eller -plosion af traditionelle symbol-
felter, der finder sted i salmerne. Nye træk ved traditi-
onelle elementer fremhæves og krydser velkendte: 
Englene har ikke blot vinger, men også pels, fødder, 
ører og ryg; de er blå, de griner og danser, står på ski 
og lægger rogn – og “englens gode ansigt ejer fugle-
træk”. Alt, hvad som fuglevinger fik, kan også få plads i 
salmerne. Muligvis kan en papegøje umiddelbart sy-

nes uhyre utraditionel, men samtidig er fuglen, og den 
op-er-godt/glad/sundhed/liv-metaforik,46  der ligger 
til grund for benyttelsen af den, et kernesymbol i både 
de bibelske tekster og i den danske salmetradition. 
Grotrian overtager grundstrukturerne – med Kirsten 
Nielsens ord: “albatrossen er en transformation af 
duen over Jesus ved dåben. Gamle billeder i nye ge-
vandter”47  – men udvider deres råderum og udvinder 
nyt billedpotentiale af dem; de således desautomati-
sere(n)de fugle erstatter klichéen med et nærvær.  
 Hos Grotrian er fuglen og dens flugt ofte udtryk 
for en himmellængsel, en drøm om selv at kunne lette 
fra jorden: “Herre, gør mig flyvemoden / jeg vil kende 
fuglekoden” (2007: 17). Den samme længsel findes 
hos Kingo; om de fem indledende bodssalmer i Aan-
delig Siunge-Koors Anden Part (1681) hedder det i Gyl-
dendals danske litteraturhistorie, at “[s]jælen er 
tynget af ‘mange Sørge-lod’, og dog drømmer den om 
som en fugl at lette fra jorden og flyve op mod 
Gud”.48  På trods af den tidligere gengivne demonstra-
tive omvending af begyndelseslinierne i “Keed af 
Verden” i Seerstemplet, opretholdes det antitetiske 
forhold mellem himmel og jord i Grotrians salmer, 
ligesom den barokke tristesse, melankoli og ver-
denslede undertiden krydser ind: “Verden er en fan-
gegård” (2006: 21), “Jeg fryser i mit verdensskrud / o 
lad mig komme til dig Gud” (2006: 14), “jeg [er] tyn-
get af min lede” (2006: 17). Hos Grotrian kan Kingo- 
og Grundtvig-træk således med stor selvfølgelighed 
krydse hinanden – og Brorson.   
 
O kødelighed! Den afsluttende strofe i “Lad 
mængden kratte” er ligeledes karakteristisk ved sin 
sanselige kropslighed: “jeg mærker stinget”, “jeg ba-
der min nyre i kalken”, “da fjernes et spyd / i hjertet” 
samt de “blodrøde faner” i strofe 3. Kødeligheden vi-
ser med jævne mellemrum sit blodige ansigt: “hjertet 
som en blodfontæne” (2007: 59), “gennem blodet 
må vi stage” (2006: 66), “Han åbner sin puls i et bæ-
ger” (2007: 7) – og menneskets indre blottes med 
moderkager, æggestokke og fosterhinder. Grotrian 
trækker dermed (blod)røde tråde til Brorson og 
“[p]ietisternes i sin tid ekstreme identifikation med 
Jesus”,49  således Kjerkegaard, som “nåede helt ind i 
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sidesåret”.50  Det gør den også hos Grotrian: “Jeg øn-
sker, jeg må blive / alléen i dit bryst / en dråbebue ud 
af dine rifter” (2007: 77). Grotrian revitaliserer krops-
ligheden, her i allerbogstaveligste forstand: “aortas blå 
domæner. // Hjerterne skal banke” (2007: 46). 
“Hjerterne” genoplives som kødelige dunkende or-
ganer i brystet, fordi “aorta” har udstukket en kirur-
gisk-anatomisk kurs for tanken; hjerterne generobrer 
deres ikke-symbolske (røde) domæner.  
 I forlængelse af det kropslige melder det eroti-
ske sig. Det ligger ikke “salmetraditionen fjernt, at 
længslen efter Jesus antager en næsten eller ikke-
næsten seksuel karakter” slår litteraturforskeren Hen-
rik Skov Nielsen fast i en artikel om religiøsitet og 
blasfemi hos Simon Grotrian.51  Brorson ligger det in-
genlunde fjernt: “dét hos Brorson, som ofte har vakt 
anstød, før som nu, nemlig hans næsten erotisk-
sanselige sprog i beskrivelsen af kærligheden til Je-
sus”,52  således Eva Meile på  Salmebogskommissio-
nens vegne i 1998. Hos Grotrian hedder det fx, at “vi 
sutter på et hjerte” (2006: 53), og at Gud “hvælver sin 
tunge”53  (2006: 7); hos Brorson hedder det fx i “Den 
yndigste rose”, som teksten fremtrådte i Troens rare 
Klenodie (1739), om Jesus: “Du gandske mit hjerte 
betager, / Din sødhed jeg finder og smager”. Grotrian 
og Brorson mødes i et kys. 
 Krydsende tværs gennem dette kropsligt-
erotiske spor som noget radikalt andet, mærker man i 
den grotrianske salmedigtning en barnlig naivitet, 
som kan tænkes i forlængelse af Ingemann, hos hvem 
ifølge fx Gyldendals danske litteraturhistorie “[d]en 
inderligt-fromme og tillidsfulde barnekristendom ud-
trykkes klart og naivt”.54  Tilsvarende slår Kirsten Ni-
elsen for Grotrians vedkommende fast, at “grund-
holdningen gennem salmerne svarer til barnets tillids-
fulde holdning til sin far”,55  og at “[o]msorg er kende-
tegnende for Simon Grotrians gudsopfattelse”.56  
Grotrian trækker på alle traditionens store registre; 
han kender i sandhed de gamle salmer – for at besva-
re Grundvigs spørgsmål i salmen af samme navn: 
“Kender du de gamle salmer”, som også er titlen på 
Peter Thyssens artikel om “salmefornyelse i et 
grundtvigsk perspektiv”.57  Således kan adskillige af de 
grotrianske salmer synges på kendte salmemelodi-

er,58  og i adskillige passager høres ekkoer fra salme-
traditionen.59  Thyssen understreger, at de salmer, der 
udgør Grundtvigs egen salmefornyelse, i hans samtid 
kritiseredes “for at være alt for uforståelige”.60  Også i 
“Lad mængden kratte” krydser, som altid hos 
Grotrian, uforståeligheden ind: “havet, der når / til 
hvirvelkalotten, den snilde”? “Ruden er vinget”? I det 
følgende skal dens status i salmerne reflekteres. 
 
Det uforståelige X det forståelige 
“Forståelige salmer bliver dårlige salmer”,61  prokla-
merer Hans Hauge provokatorisk i sit forsøg på at 
lancere Grotrians præ-salmedigtning som en kilde til 
absolut moderne salmer, som salmer nødvendigvis 
må være ifølge Hauge. Som det fremgik af gennem-
gangene af “Månen smutter ud af sine blade” og “Lad 
mængden kratte”, er de grotrianske salmer ikke ufor-
ståelige i deres væsen. Der er uenighed om, hvorvidt 
digtene er det, men under alle omstændigheder synes 
salmerne umiddelbart lettere tilgængelige. Anmelde-
ren og forfatteren Lars Bukdahls forklaring herpå ly-
der, at Grotrian “forhandler med menighedsråde-
ne”62  (hvilket kan opfattes som en betoning af det 
tredje parameter i salmens trinitet: folkeligheden), 
mens Stefan Kjerkegaard dels har søgt forklaringen i 
den “dialog med salmetraditionen”,63  Grotrian fører, 
dels i “den strenge form”,64  hovedparten af salmerne 
er skrevet i. En fjerde forklaring skal her foreslås: Idet 
uforståeligheden eller ubegribeligheden i forvejen er 
indlejret i kristendommens væsen, kan salmerne med 
en højere grad af transparens end almindeligvis hos 
Grotrian lade den indholdsmæssige kerne komme til 
skue: kristentroen – det netop ufattelige, at Gud blev 
menneske, korsfæstedes, døde, blev begravet og på 
tredjedagen opstod fra de døde. Dermed imøde-
kommer salmerne Thyssens krav om, at den poetiske 
form i en salme skal tjene som ramme omkring sal-
mens indhold. Og kristendommens væsen rummer 
netop ubegribeligheden, den rummer noget, som 
overstiger den menneskelige fatteevne: “jeres viden 
holder op”, som det hedder i Livsfælder (1993: 55). 
Men den rummer samtidig det letforståelige og indly-
sende – præcis som Grotrians salmer; ækvivalensen 
her formuleret af litteraten Svend Skriver: 
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Grotrians salmer er [...] spændt ud mellem det nærmest 
totalt uforståelige og det allermest enkle og håndgribelige. 
Det forekommer at være et adækvat, æstetisk svar på et vi-
talt teologisk problem, nemlig at kristendommen funda-
mentalt set er så relativt let fattelig og samtidig ud fra et 
strengt rationelt synspunkt nærmest uforståelig65 

 
Det uforståelige krydser det forståelige.66  Hos Søren 
Ulrik Thomsen hedder det, at “hvad det drejer sig 
om, er [...] netop at kunne tolerere den produktive 
spænding mellem meningen og ikke-meningen uden 
at lægge låg på denne uro”67  – hvormed han samtidig 
med stor præcision formulerer en fordring til 
Grotrian-læseren: “mening og meningsløshed. 
Grotrians digte står altid på spring imellem de to refe-
rencepunkter” med Kjerkegaard.68  Det gør salmerne 
også, netop fordi selve troen – og tvivlen – ligeledes 
balancerer herimellem. Troen på, at det umulige er 
sandt: at Krist stod op af døde i påskemorgenrøde 
(DDS 218). Det uforståelige er svært. Grotrian be-
mærker, “hvor svært det var at indse tanken om Para-
dis”,69  ligesom Søren Ulrik Thomsen taler om det 
svære i forbindelse med troen på Gud: “det har nok 
altid været svært at tro på Gud; gad vist [sic] om det 
ikke er derfor, at der i gamle salmer hele tiden står, at 
man skal”.70  Dermed får salmen en tilskyndende, an-
sporende funktion: man går også i kirke for at komme 
til tro – “[v]i er jo alle modernister, når vi går hjem fra 
kirke”,71  citerer Thomsen teologen Knud Riis for at 
have sagt. Salmen skaber også troen, trøsten og glæ-
den. Grotrian selv nævner, at han vil holde sig til 
“Grundtvig, der taler om ord, der skaber det, de næv-
ner”.72  Og salmerne skaber et nærvær – bl.a. ved med 
deres vanskelighed eller uforståelighed at bryde med 
vaneperceptionens automatisme. 
 
Desautomatiseringens X Desautomatise-
ringen finder sted, når forventningen frustreres: vi 
overraskes og ser med friske øjne. Ud over de allerede 
fremhævede desautomatiserende X’er, er det i for-
hold til salmetraditionen påfaldende, hvordan hos 
Grotrian herudover: 
 1) den radikale selvreferentialitet desautomatise-
rer perceptionen af forholdet mellem sprog og ver-

den, mellem referentialitet og materialitet: “dette vers 
har æret” (2006: 39), “som bollen over å’et” (2007 s. 
44). Og hvordan 2) enjambementet, i særdeleshed det 
morfologiske enjambement som en salmemæssig 
nydannelse, desautomatiserer perceptionen af for-
holdet mellem det æstetiske og det syntaktiske sy-
stem (i litteraten Frank Kjørups terminologi fra vers-
studien Sprog versus sprog: mellem “det versrette” og 
“det sætningsrette”): “Abra- / hamssæde” (2006: 15; 
linierne kan tænkes i forlængelse af tryllediskursen: “-
kadabra!” har i og med versvendingen tryllet sig selv 
bort). 3) Verbaliseringen desautomatiserer perceptio-
nen af forholdet mellem ordklasserne: “vil Noas due 
lere” (2006: 60; med lerduen konstelleret på denne 
måde “duellerer” sproget så at sige med sig selv – og 
“ler” gemmer på en latter). 4) Paradokset desautoma-
tiserer perceptionen af forholdet mellem mening og 
meningsløshed: “vi blev så mættede med hunger”  
(2006: 24), “bølgebålet” (2007: 31), “et vejr at holde 
sammen på med dolke” (2007: 64; jf. den tidlige “for-
bindelsens kniv” fra debuten i 1987: 27). 5) Ordspillet 
desautomatiserer perceptionen af forholdet mellem 
udtryk og indhold og dermed af sprogets kommuni-
kative funktion: “vi har punkteret syndefaldets slange” 
(2006: 76). Ordspillet desautomatiserer desuden ty-
pisk hos Grotrian perceptionen af forholdet mellem 
skrift og tale, dels (a) homofonisk, dvs. enslydende: 
“når wienerbrødet skænkes os” (2006: 59), dels (b) 
homografisk, dvs. ensudseende, som i den tidligere ci-
terede passage: “lad det holde livet ud” (med to for-
skellige, semantisk distinktive fonetiske realiserin-
ger73).  
 Den mest eksplicitte desautomatisering i den 
grotrianske salmedigtning kan identificeres i en 
sproglig bevægelse, som kan benævnes 6) det virtuelle 
rim (og som kan siges at være beslægtet med både 
ordspillet og med det, den italienske filosof Giorgio 
Agamben betegner “det urelaterede rim”74): I “det 
styrter ned gennem arven” (2007: 11), i “kuglesyn” 
(2007: 77) og i “fanden og hans pumpeflok” (2006: 
19) er graven, lynet og stokken virtuelt til stede, som 
fraværende, som ekkoer. “Hvis det skal handle om 
nærvær, er klichéen et fravær”, hed det som bekendt 
hos Grotrian. Klichéen er graven og stokken – og fra-
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værende. Men de er nærværende som det, der afviges 
fra i forhold til den af sproget udstukne retning. Det 
virtuelle rim er en i musikalsk forstand sproglig syn-
kope. Eller en finte: det træk, (sprog)spilleren alligevel 
ikke tog; her selvreferentielt: “jeg har brudt med stø-
benormen” (2007: 61) – “dagene, vi ejer / falder af 
når kloden nejer” (2006: 35): forventningen vi ejer, 
falder af når sproget drejer. Den religiøse tolkning lig-
ger nær: det uventede, uforudsigelige indtræffer og, 
ikke mindst, det usynlige er til stede: “jeg kan tro på 
det, jeg ikke ser / og folde mine hænder som en 
rose”75 med Grotrians egne ord. 
 Det skal her være en pointe, at denne radikale 
desautomatiseringstænkning i en salmesammen-
hæng i høj grad er ny. Skønt også eksempelvis Kingo 
og Grundtvig omkalfatrede og redefinerede sproget, 
synes overraskelsen ikke at være et poetologisk om-
drejningspunkt som hos Grotrian – hvor det nærvær, 
den skaber, i en kristen optik kan tolkes som Guds.  
 
Post(moderne)ludium “Jeg har [...] ikke 
endnu overvejet, hvordan postmoderne salmer skal 
se ud. Lad os modernisere først”,76 opfordrer Hans 
Hauge i Kritisk forum for praktisk teologi i 2000. Pro-
blemet er imidlertid, at “[d]et er [...] det umulige pro-
jekt: at skrive en kvalitativt god kristen digtning i mo-
derniteten” med Storstein & Sørensen.77 Således også 
litteraten Torben Brostrøm i Versets løvemanke fra 
1960: “moderne poesi lader sig ikke skabe ud fra en 
på forhånd given tro, poesien er selvskabende [...] 
[Digtet] kan ikke besynge en livsværdi, som det for-
holder sig betragtende, bekendende til”.78 Der består 
et modsætningsforhold mellem kristentroen og den 
modernistiske poesi.  
 Det er nærliggende i stedet at forstå Simon 
Grotrians salmer som samtidig præ- og postmoder-
ne: “vi er sprængt i de enkelte dele” (2006: 45) – men 
“Kristus er nådig og klinker os snart” (ibid.). Vilkåret 
er postmoderne, frelsen præmoderne. Det sprængte 
postmoderne subjekt samles i salmen; i Kristus knyt-
tes alle tråde sammen, kun i ham findes sammen-
hængen: “så kun du i mine tanker / er den dybe 
sammenhæng!”, hedder det således hos Grundtvig 
(DDS 192). Grotrians salmer samler de sprængte de-

le i forsøget på at “få det til at hænge bare lidt sam-
men”, som han siger i et interview79 – “I verden fór jeg 
altid vild / med saks og tråd og nål” (2006: 20). Sal-
merne er postmoderne i deres citatrigdom og plura-
lisme, og de er det ved at praktisere en eklatant eklek-
ticisme; de tillader en uendelig og radikal krydsning af 
ellers adskilte og sværtforenelige sfærer og diskurser. 
Sprogbrokker fra andre salmer, spolier fra svundne 
tider og kulturer, fra fantasiverdener og eventyr, in-
korporeres og rekombineres i nutidens profane og 
materielle inventarer – og rodfæstes i kristendom-
men.  
 Imidlertid finder denne integration og kryds-
ning sted uden ironisk distance, og uden at delene til-
deles en blot ornamental eller dekorativ karakter. 
Derved afviger den grotrianske salmedigtning fra væ-
sentlige postmoderne væsenstræk. Samme dobbelt-
hed – mellem lighed med og forskel fra det typisk 
postmoderne – kan iagttages andre steder hos 
Grotrian. Litteraturteoretikeren Fredric Jameson ud-
pegede i begyndelsen af firserne nedbrydningen af en 
række traditionelle distinktioner som et afgørende 
postmoderne karakteristikon80 – fx dette at højkultur 
og lavkultur de vandre til hobe. Det gør de også hos 
Grotrian, men samtidig fastholdes kristendommens 
dualistiske univers og antitetiske mønstre: lys-mørke, 
godt-ondt, himmel-jord etc. Det postmoderne kryd-
ser det præmoderne. 
 
Resten Hvad sker der, når man forsøger at forstå 
og forklare den tilsyneladende uforståelige og ufor-
klarlige rest i Simon Grotrians salmer? “[L]ad mig 
brænde i dit O” (2006: 11) lyder en bøn i en salme. 
Men der er dog intet O i Gud? Det er der til gengæld i 
Ordet, i VOrherre, i trOen, i kOrset og i klOkkerne. O er 
i udbruddets O! Og O er i det O munden former, når 
det artikuleres. O er i Oblaten, og O er dens form: 
“cirklen alene / gjorde os rene” (2007: 58) – “Du 
rækker os en blussende medalje”:81 Oblaten brænder 
som solen, og O er i sOlen, og O er dens form. O er 
også nul: “Gud er nulfoldig i Kanas basunligning” 
(2007: 14). Ligningen kunne se sådan ud: X + † = O, 
og den går aldrig restløst op.  
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⊗ 
 
“[L]ad mig brænde i dit O”: Der flammer en ild, hed-
der Kirsten Nielsens studie i moderne salmedigt-
ning. Den ild, der flammer i Simon Grotrians salmer, 
er som vist en krydsild – hvorfor Chrysillis, med en 
grotriansk glidning mod den også ordspillende Kin-
gos berømte kærlighedsdigt, passende kan sættes til 
at stå som et billede på den “salmegenrens genop-
standelse”,82 Politikens anmelder Lasse Horne Kjæld-
gaard udråbte Simon Grotrians bedrift til at være i 
dansk litteraturhistorie: 
 

Da blef dend Dulte glød 
Oppusted Klar og rød 
Jndtil vor hierte blod 
J lue stoed83 

 
 
 
Noter 
                                                
1 At der skrives salmer trindt om land i dagens Danmark er til 
gengæld på ingen måde noget nyt: “Der skrives salmer her-
hjemme som aldrig før i dette århundrede” (Jørgensen & Ga-
degaard 1995:  3) hedder det således i forordet til Kritisk forum 
for praktisk teologis temanummer om nye salmer. Frimenig-
heds-, studenter-, og sognepræster, universitetsteologer, kunst-
terapeuter og healere, høj- og folkeskolelærere og de ofte unge 
mennesker, der kan samles under benævnelsen “lovsangsbøl-
gen” har vedholdende produceret salmer over årene. Men – 
siden Ole Sarvig og Jørgen Gustava Brandt – ikke etablerede, 
ansete digtere. I sidste linie af første salme i Jordens salt og ver-
dens lys understreges valgslægtskabet med Gustava Brandt: “jeg 
tier, for hér kunne samtale føres” (2006: 7), hvis sidste del også 
er titlen på dennes digtsamling fra 1978. Generel note: Denne 
artikel er en udvidet udgave af artiklen af samme navn trykt i 
Kritik nr. 189. 
2 Op.cit.: 188 
3 Grotrian: Mennesker og tro, DR P1, 19/3 2006 
4 Denne tanke trækker på den russiske formalist Viktor B. 
Sjklovskijs grundindsigter vedr. “underliggørelsen” (1991 
(1916): 16ff.) samt Frank Kjørups udbygning heraf (2002: 
102ff.). 
5 Tidskirurgisk uenighed: Marianne Stidsen (2001) lægger 
dette religiøse snit ved Porcellænsbreve, Lars Bukdahl (2004)  
ved Livet er en ko og Seerstemplet, Niels Lyngsø (2001) ved Livet 
er en ko og Risperdalsonetterne, Erik Skyum-Nielsen (2000)  ved 
Ossians puls, mens Stefan Kjerkegaard (2004) også fører kni-

                                                                      
ven langs Livsfælder. Dog: alle kan enes om, at der finder et reli-
giøst omslag sted.  
6 Med denne indledningsvise invertering af Thomas Kingos 
“Far, verden, far vel” eller “Keed af Verden, og kier ad Himme-
len” (DDS 614 & 615) kan Grotrian siges at imødegå den ba-
rokke lede ved verdens jammerdal og sætte et grundtvigsk håb 
i stedet. Lad også dette stå som en kommentar i forlængelse af 
barokreceptionen af Grotrian: Salmerne er ikkun til dels frugt-
bare at tænke i forlængelse af barokke kategorier; senere tages 
dette problem op med fornyet styrke.  
7 Skyum-Nielsen: Information 31/3 2006 
8 Kjerkegaard 2006: 39 
9 Ibid. 
10 Op.cit.: 41 
11 Kjerkegaard 2000: 80 
12 Versene afslutter salmens fire strofer med en variation i den 
sidste. 
13 En manglende skelnen mellem digte og salmer fører hos 
René Rasmussen til en upræcis generel slutning vedrørende 
“Guds betydning for Grotrian” (2008: 121): Rasmussen cite-
rer linien “jeg takker dig, min Gud, du opretholder verden” fra 
salmesamlingen Jordens salt og verdens lys introduceret af kom-
mentaren “Gud optræder i hvert fald som en stabiliserende 
faktor i digtene” (op. cit.: 124). Herefter fremhæves det, at Gud 
i netop digtsamlingen Risperdalsonetterne optræder på en angst-
affødende måde, og følgende lyder konklusionen, at “Gud og 
religionen [også] optræder […] som ambivalente, angstska-
bende fænomener hos Grotrian” (ibid.), og at hans digte frem 
for alt henviser til “sprogets opløsning, angsten og Guds ambi-
valente position, som Grotrians digte uopløseligt er forbundet 
med” (ibid.). Sagen er blot, at dette ikke er tilfældet for salmer-
nes vedkommende. Rasmussen overser tilsyneladende, at dér 
hvor han finder Gud “som en stabiliserende faktor” (ibid.) 
netop er i en salme, mens den ambivalente og angstskabende 
Gud udelukkende lokaliseres i en række digtsamlinger.  
14 Det er således ikke en kontekstuel salmebestemmelse, som 
den fx findes hos Hans Hauge, der ligger til grund for overve-
jelserne her. “Det er autorisationen alene, der gør en tekst til en 
salme. Der findes kun en kontekstuel salmedefinition. I teorien 
kan alle tekster blive salmer” hævder Hauge således (Hauge 
2000: 20); men ligesom Salmebogskommissionen må forhol-
de sig til en række tekstlige parametre i autoriseringsprocessen, 
skal forsøget her være at gøre det samme. 
15 Lamhauge Hansen 2004: 29  
16 Thyssen 1995: 48. Thyssens kursivering. 
17 Denne påstand findes udfoldet hos eksempelvis Skyum-
Nielsen 1994, Karen Horsens 1994, Sune Auken 1995 samt 
Peter Thyssen 1995. 
18 Hauge 2000: 23 
19 Jf. fx Henrik Skov Nielsens udredning af det ofte tilstedevæ-
rende pornografiske og potentielt blasfemiske plan hos 
Grotrian: “Jeg tvivler på, at man kan læse Grotrian teologisk el-
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ler allegorisk eller kristent på en måde, der ikke udelader væ-
sentlige elementer” (Skov Nielsen 2007: 47). Disse elementer 
er eksempelvis Kristus-fellatio og -oral-analsex, som typisk vil 
trække det teologiske lødighedsparameter i en i salmeøjemed 
negativ retning. De er således heller ikke til stede i salmerne. 
20 Påstanden kan (apropos kalve) hjemles i Livet er en kos “eng-
lenegle”, som “trævler [...] klagen op” (s. 33). 
21 Fx H.A. Brorson: “Den yndigste rose er funden” (DDS 122), 
Thomas Kingo: “Som den gyldne sol frembryder [...] så min 
Jesus af sin grav” (DDS 227), eller N.F.S. Grundtvig: “Som fo-
rårssolen morgenrød / stod Jesus op af gravens skød” (DDS 
234). 
22 Gud “lignes ved solen den klare” (DDS 63). Og følgende 
også ved ilden den flammende: “tænd din ild / i vort lunkne 
indre!” (DDS 374). 
23 Fx Grundtvig: “solen og månen og stjernernes hære / vise 
os, hvad dine hænder formå” (DDS 392) 
24 Jf. fx Henrik Skov Nielsen: “analytikeren, efter at have forstå-
et større eller mindre dele af det enkelte digt, sidder tilbage 
med en (ofte ganske stor) rest, som [...] virker uforklarlig” 
(2007: 44). 
25 K. Nielsen 2007: 285 
26 Op. cit.: 27 
27 Thomsen 1996: 22  
28 Storstein & Sørensen 1999: 250 
29 Se Kjærgaard 2003: noter til hhv. O kristelighed (DDS 321 
strofe 4 linie 4) og Påskeblomst! hvad vil du her (DDS 236 strofe 
5 linie 5). I sidstnævnte synes “Hanegal og morgensang” at ud-
springe fra påskeblomsten, hvilket også refererer til sagnet om 
Hadding, som hører en ellers til tavshed bragt hane gale fra den 
anden side af muren til de levendes land.   
30 I en igen lidt anden version går den under navnet “Jeg ken-
der et land” (DDS 561), som er førstelinjen i denne version. 
31 Salmerne, de to citater stammer fra, “Kære Gud” og “Nu da-
ler julesneen tæt”, findes kun i Salmeregn (Grotrian & Gottlieb 
2007: 31 & 58). Man kunne forsøge at trække en tilsynela-
dende lige så lang tråd, som Grotrian gør her, nemlig mellem 
de grotrianske salmer og den eksperimenterende raplyrik: “fra 
Tokio til Orion: Pinocchio-teorien” hedder det hos rapperen 
Twajs, som dermed dels indskriver sig i en lignende umulig-
hedsafstands-tænkning, dels fremviser rappens “propriumitet”, 
åbenhed, eklekticisme, rimmani og sproglige desautomatise-
ring – som den deler med Grotrians salmer. Grundigere over-
vejelser om disse rapgreb findes i “Bæltestedet”, Schweppen-
häuser 2006/2007.  
32 Rilke 1998: 185. Rilkes kursivering. Fra digtet “Omtrent alt 
vinker: føl os” fra Sene digte. Det er værd at bemærke, at 
Grotrians formulering ligger tættere op ad den bjørnvigske 
gendigtning end ad den tyske original, hvor nemlig verbet 
“skyde” ikke optræder: “und in mir wächst der Baum” (Rilke 
1996: 113).    

                                                                      
33 Dog findes hos Grotrian aldrig en syntaktisk arkaiseren i 
form af omvendt ordstilling (som samtlige øvrige moderne 
salmister undertiden benytter sig af). 
34 Grotrian: Politiken 22/12 2007 
35 Grotrian: Mennesker og tro, DR P1, 19/3 2006 
36 K. Nielsen 2007: 279 
37 Jf. Filipperbrevshymnen, Fil 2, v6ff. Jf. også Grundtvig, hen-
vendt til Frelseren og Forsoneren: “at du ville alt opgive” (DDS 
192).  
38 Således figurerede Din frelser blir din klippe på Lars Bukdahls 
liste over kandidater til HA!-Præmien – Det Ny Humoristlegat 
2008 (Weekendavisen 4-10/1 2008). 
39 Man kunne muligvis trække mildt på smilebåndet under af-
syngning af Kingos “fører sundhed med til senge / og med god 
samvittighed bag gardinet kan ophænge / al den sorrig, som 
jeg ved!” (DDS 762) – for det er da et lidt overraskende sted at 
anbringe den slags. 
40 Kjerkegaard 2005: 232 
41 Højholt i sin anmeldelse af Livsfælder, Jyllandsposten 13/3 
1993 (citeret efter Kjerkegaard 2004: 180). 
42 Ehlers Dam: Weekendavisen 12-19/3 2008 
43 Dansk litteraturhistorie (DL) bd. 5: 84 
44 Ibid. 
45 Kjerkegaard 2000: 87 
46 Jf. Lakoff & Johnson 2002: 24ff. 
47 K. Nielsen 2007: 276 
48 DL bd. 3: 323 
49 Kjerkegaard 2005: 132 
50 Ibid. 
51 Skov Nielsen 2007: 47 
52 Meile: Information 8/4 1998 
53 Jf. overvejelserne vedr. den grotrianske udvidelse af traditio-
nelle felter: Guds fysiognomi er i salmetraditionen begrænset 
til ansigt, øjne, mund, arme, hænder, fingre og hjerte. Hos 
Grotrian har Gud desuden (desautomatiserende) fødder, knæ, 
lægge og altså også en tunge – denne genfindes i reformpoesi-
ens hovedværk, Anders Arrebos Hexaëmeron: “Finder saa Land 
oc Vand op under sin Tunge saa mæctig” (citeret efter DL bd. 
3: 113), men ikke i DDS. 
54 DL bd. 5: 358 
55 K. Nielsen 2007: 279 
56 Op. cit.: 271  
57 Thyssen 1995: 44ff.  
58 Heriblandt kan nævnes “Jeg måtte overtræde” (2006: 64) & 
“Mit hjerte altid vanker” (DDS 125), “Glædens sirenehorn” 
(2007: 44) & “Julen har englelyd” (DDS 118), ligesom både 
“Når himlen vender vrangen ud” (2006: 60) og “Ja, det er 
sandt, at du har støbt” (2006: 59) kan synges på melodien til 
“Alt hvad som fuglevinger fik” (DDS 10), og både “Herren 
svinger tryllestaven” (2006: 69) og “Jesus, du fornøjer slaven” 
(2006: 62) kan synges på melodierne til “Hil dig, Frelser og 
Forsoner” (DDS 192). Disse eksisterende salmer skyder sig 
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dermed ind som intertekster: “Melodien fremkalder de ord, 
man er vant til at synge på netop den melodi” for “den kendte 
melodi [er] ikke blot [...] toner, den er også bærer af den dertil 
hørende salmes ord.” (Nielsen 2007: 11). Salmeteksterne kan 
indgå en kontrapunktisk korrespondance med hinanden, idet 
en ny salmes ord med sit formelle system af versefødder og rim 
lægger sig som en hinde over en allerede eksisterende og vel-
kendt som to dias sat oven i hinanden. Kontrapunktikken kan 
eksempelvis iagttages i “Gud er med de svage” (2006: 30), som 
lægger sig over Grotrians erklærede yndlingssalme (jf. 
www.kristendom.dk 4/5 2006), Brorsons “Gud kan alting ma-
ge” (DDS 34). Allerede i samlingen Næste himmel (1989) er 
digtet “GUD” (s. 64) med førstelinien “Gud kan intet rage” 
skåret over denne brorsonske læst, og de tre tekster indbyder 
således til komparative studier.   
59 Heriblandt kan foruden eksemplet fra note 59 nævnes “Her-
re skænk mig tungesalmen” (2007: 17) & “Giv mig, Gud, en 
salmetunge” (DDS 4), “gør panden høj, gør stormen sid” 
(2006: 23) & “Gør døren høj, gør porten vid” (DDS 84) og “i 
Edens Have / hér kan vi stave / en svanekrave / der gør dig 
glad.” (2007: 15) & “Se! nu er stunden næsten oprunden / 
næsten oprunden, som gør dig glad.” (DDS 557) 
60 Op. cit.: 52. Thyssens kursivering. 
61 Hauge 2000: 18 
62 Weekendavisen 31/3 2006 
63 Kjerkegaard 2007: 36 
64 Ibid. Denne opfattelse modsiges diametralt af Niels Lyngsø i 
hans poetologiske overvejelser desangående: “Netop på grund 
af den formelle tvang er enhver intention eller styring stort set 
umulig” (2004 u. sidetal. Under afsnittet Erfaring. Terziner). 
65 Svend Skriver: www.kristendom.dk 31/3 2006 
66 En sådan dikotomisk sondring er naturligvis kunstig (men 
tydeliggørende): reelt drejer det sig om forskudte punkter på 
et kontinuum gående fra fx transparens mod opacitet eller fra 
orden mod kaos. 
67 Thomsen i Stjernfelt & Thomsen 2005: 148 
68 Kjerkegaard 2004: 180 
69 Kjerkegaard 2000: 43 
70 Thomsen i Stjernfelt & Thomsen 2005: 148 
71 Ibid. 
72 Kjerkegaard 2000: 55  
73 Tilsyneladende er det dog i sangen muligt at fastholde begge 
betydninger. Den skarpe skelnen mellem de to realiseringer er 
opblødt i Jesper Gottliebs mundtlige fremførelse af passagen i 
Salmeregn (nr. 1 på den med bogen følgende præsentations-
cd) og udelukker ikke nogen af de to betydninger (dels, ved 
tryk på “holde”, “at lade barnet få et langt liv”, dels, ved tryk på 
“livet” i tryktabsforbindelsen “holde ud”, “at sørge for, at det 
kan affinde sig med den modgang, tilværelsen måtte bringe”): 
Sangen er pga. rytmisk og tonal stilisering ikke underlagt 
samme trykfordelingskrav som talen.  
74 Agamben 2003: 44 

                                                                      
75 Grotrian 2007 (Tyve sorte kinder): 5 
76 Hauge 2000: 24 
77 Storstein & Sørensen 1999: 246 
78 Brostrøm 1964: 39. Se desuden Gustava Brandt 1995: 5 
79 Grotrian: Politiken 22/12 2007 
80 Jf. Jameson 1998 (1983): 2 
81 Grotrian & Gottlieb 2007: 56 
82 Politiken 24/11 2007 
83 Brix 1975 bd. 1: 90 
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