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10. Guds nåde er en vintergæk 
 
Salmen kan bruges hele året, da tilknytning til vinter og faste ikke er afgørende. Ikke desto 
mindre passer den meget godt ved vinter- og fastetide, sådan cirka midt i forløbet, fordi 
konfirmanderne på det tidspunkt har sunget en række klassiske salmer, og fordi vi nu er i 
tiden efter høst, efterår, advent og jul. Nu kan vi gå i gang med forsøg på at male nyere 
gudsbilleder.  
 
Det er særdeles givende at slippe konfirmanderne løs i Grotrians vilde billedunivers, og vi 
oplever ofte, at man der får andre konfirmander i tale end dem, der hurtigt kan svare rigtigt 
i andre sammenhænge. For at understrege denne pointe har vi også givet mulighed for, at 
man i forlængelse af salmen kan tegne lidt.  
Brug eventuelt salmen som afsæt for at tale om metaforer, poesi, ’virkelighed’ og 
fortolkning. Man kan eventuelt sætte sig ind i Grotrians univers ved at læse Louise Højlunds 
artikel om Grotrian på 
http://syngnyt.dk/onewebmedia/H%C3%B8jlund%20om%20Grotrian.pdf  
 

 
Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Simon Grotrian er en ny salmedigter, der skriver meget anderledes i forhold til alle de andre. 
Han maler mærkelige ordbilleder og bruger mange helt nye ord. Han bruger sproget 
kreativt, og det er altid spændende at gå på opdagelse i hans tekster. Det er ikke altid, man 
skal ‘forstå’ Grotrians salmer, som man skal med de fleste andre. Nogle gange skal man 
bare se for sig, hvad han beskriver med ord. Eller ‘mærke det’. Og nogle gange vil man 
opleve, at man tager ord med sig, som man kan gå og tygge på gennem hele livet og 
opdage, at de hele tiden giver nye smage fra sig. 
I denne salme prøver Grotrian at sætte ord på hvad Guds nåde, Guds rige, Guds øje og Guds 
kærlighed er. 
 
Uddybende (se under ‘parafrase og opbygning’) 
 

Parafrase og opbygning 
 
[Følgende tekst stammer fra udgivelsen ‘100 kommentarer til salmebogstillægget 100 
salmer’ (Syng Nyt, 2016) og er Morten Skovsteds kommentar til nærværende salme]  
 
Teksten stammer fra udgivelsen ‘Jordens salt og verdens lys’ fra 2006 og har siden fået 

http://syngnyt.dk/onewebmedia/H%C3%B8jlund%20om%20Grotrian.pdf
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melodi af Jesper Gottlieb, som i 2007 udgav samlingen ‘Salmeregn’ med en række nye 
melodier til Grotrians tekster. Salmen er placeret under ‘faste’ og egnet til fastetiden, dels 
fordi den nævner ‘fastetidens bøn’, men også fordi den i anslaget kredser om 
vintergækken, udplantning og jorden, der grønnes, hvilket alt sammen er håbsbilleder talt 
ind i en årstid, hvor vinter snart skal afløses af forår og påske. 
Søren Ulrik Thomsen har hævdet, at der ikke er blevet skrevet salmer siden Jakob Knudsens 
‘Se, nu stiger solen af havets skød’ fra 1891. I det nævnte essay henviser han til afstanden 
mellem menneskelivet og ‘de højeste ting’, mens han i foredrag har anført som 
begrundelse for denne salmetørke, at mennesker i dag - herunder salmedigtere - ikke 
længere lever i det spændingsfyldte rum mellem himmel og helvede, evighed og 
timelighed, Gud og Satan, som de gamle salmedigtere gjorde. Men Simon Grotrian beviser i 
denne og mange andre salmer, at der ikke mangler spændinger at skrive ud fra, heller ikke i 
vores tid. Det samme kan i øvrigt siges om Ole Sarvigs og Iben Krogsdals salmer. 
Denne salme kredser om en række paradoksale modsætningspar, bl.a. mellem den enkeltes 
ensomhed og fællesskab i Gud. I et stærkt, poetisk sprog antydes, hvad Guds rige er. Ikke 
udtømmende og slet ikke dogmatisk, men billedligt og malende. 
Det er påfaldende, hvor mange motiver Grotrian kan få med i en enkelt salme: nåde, 
fastetid, bøn, Guds rige, nattesorg, håb, Guds åsyn, dåben, Jesus som lærer, synd (foden 
der glider) og afsluttende missionsbefalingen og kærlighedsbuddet i ét. Der er for en gangs 
skyld ikke bibelcitater gemt i Grotrians tekst, men til gengæld er der nye orddannelser, som 
der ofte er: hverken fostergave, ammesø, englekø, tordensol eller samlepol er at finde i 
nogen ordbog. Grotrians salmer rummer sjældent egentligt kronologisk eller fortællende 
forløb, og de kan derfor læses som enkeltvers, som enkelte linjer eller som enkelte ord. Der 
males billeder med ord, og Grotrians salmer rummer mange fortættede erfaringer, tanker 
og følelser. Man bliver ikke altid færdig med Grotrians ord, og det er bestemt heller ikke 
meningen. Til gengæld er det spændende at blive i dem. Jeg bruger ofte Grotrians salmer til 
dåb og ikke mindst til konfirmander, fordi vi over for dette særegne, digteriske univers står 
under samme himmel. Det er tydeligt for enhver, at her har ingen den helt rigtige og den 
helt færdige tydning, så det er bare med at komme i gang. Sammen. 
At Guds nåde i vers 1 er en fostergave, må betyde, at den er os givet fra allerførste 
begyndelse: den er et menneskevilkår. For en præst kan det muligvis synes problematisk, at 
det ikke er dåben, der nævnes som Guds nådesakt, men det ene behøver ikke udelukke det 
andet. At nåden skænkes fosteret kan - også med henvisning til Salmernes Bog 139,16 - ses 
som et stærkt billede på, at vi modtager Guds nåde ufortjent og uden modydelser. Under 
alle omstændigheder kan nåden plantes ud i livet, og da vil den gøre alt grønt og besejre 
angsten. 
I vers 2 er Guds rige en ammesø. Det er i sandhed et mystisk billede, som næppe har noget 
med svineavl at gøre, selvom man der rent faktisk har ammesøer. Den ammesø, der er tale 
om her, er dog tydeligvis en sø i landskabet, da den kan spejle himlens fugle. Hvad Guds 
rige er, kan ingen sige præcis, og det er ret tydeligt her i salmen. Guds rige, så vel som Guds 
nåde, Guds øje og Guds kærlighed kan kun beskrives i billeder. Så det gør Simon Grotrian. 
I vers 3 er Guds øje således både en tordensol og en samlepol, og jeg har prøvet flere gange 
at tale med mine konfirmander om disse to billeder. Jeg spørger dem indledningsvis, hvad 
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de mon tror en tordensol er. Der bliver som regel helt stille, indtil jeg spørger en, der ikke 
har rakt hånden op, og han eller hun siger ”Det ved jeg ikke”. Dertil svarer jeg: ”Det er 
fuldstændig korrekt svaret. Det gør jeg heller ikke!”. Og med denne fælles uvidenhed som 
udgangspunkt kan vi så søge at komme et svar nærmere. Der er altid en meget synlig 
lettelse og iver at mærke, når vi går til opgaven på denne måde, og vi kan da snakke os frem 
til, at torden er farlig og har været betragtet som sådan i Danmark, også for over 1000 år 
siden. At det har været knyttet til det religiøse også i førkristen tid, fordi der er knyttet 
voldsomme kræfter til tordenvejr. Tilsvarende er solen både livgivende og farlig, fordi man 
ikke kan holde til at se den ”lige i øjnene”. Guds øje er således både noget frygteligt, noget 
stort, noget overnaturligt og noget varmt og livgivende. Simon Grotrian siger selv om dette 
flertydige gudsbillede: ”Hvorfor i alverden skal det være noget, man kan skære ud i små 
tern? Vi skal ikke udgrunde noget. Det ikke at ville udgrunde alting er en måde at være barn 
på”. 
I dåben samles vi alle under samme blik, sådan at vi, selv når livet smerter, kan se engle le. 
En sådan latter set gennem smertens briller kan måske være provokerende, men det kan 
også være vidnesbyrd om, at livet altid er større end min smerte. For ”ene er vi flere” 
(sidste linje i vers 1), og håbet kan massere (sidste linje i vers 2), hvilket er et sært billede, 
men helt tydeligt har at gøre med noget, der kan lindre og løsne op. Der er som sagt mere 
på færde, end man skulle tro (sidste linje i vers 3), og alt det skal vi både leve af og give 
videre (vers 4). 
Fasten fylder ikke meget i vor tid, men så meget desto mere kan der være grund til at tage 
fastetemaet op uden at forfalde til romantisering af dengang, hvor kirkens fester var synlige 
og netop kirkelige. Fasten er tid til at se indad, og det kan man passende gøre i poetiske 
syner. 
 

Bibelsteder og øvrige referencer 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises ikke til nogle skriftsteder, men man kunne (om end en 
smule subtilt) alligevel pege på et par stykker, begge til vers 4, hvor Jesus kommer på 
banen:  
 
Joh 4, 6, hvor Jesus siger om sig selv: “Jeg er vejen, sandheden og livet“, idet han således 
viser os en ny (alfar)vej i livet.  
 
Luk 2, 41-52 (Jesus som barn i templet): barn Jesus er din lærer. Et udsagn, der også kan 
knyttes til de beretninger, hvor børnene fremhæves som forbilleder. 
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Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Hvordan virker det, når Grotrian bruger ord, som egentlig ikke findes? 
Spørgsmålet er naturligvis åbent, men tanken bag det er, som nævnt ovenfor, at stille 
konfirmanderne i det åbne rum, hvor ordet skaber, hvad det nævner. Der hvor man søger 
og måske finder ord, der kan sige noget nyt eller åbne for en forståelse af det store i livet… 
der er langt større end vores sædvanlige ord.  
 
2. Hvad kommer du til at tænke på, når du hører ordene ‘fostergave’, ‘ammesø’ og 
‘tordensol’? 
Konfirmander vil sædvanligvis bruge ord som ‘mærkeligt’ og måske endda ‘ulækkert’ (om 
ammesøen), men det kan igen lede til en diskussion af, hvilke ord man kan og bør bruge om 
det guddommelige. Og man kan forklare, at Biblen er fyldt med mange og meget forskellige 
billeder på Gud. Han er en klippe, en ørn, en tornebusk etc.  
 
3. Prøv med egne ord at beskrive, hvordan de ting, Grotrian beskriver, ser ud. 
Dette kan lede hen til eller kombineres med ‘Tegn-selv’-siden på side 56.  
 
4. Det er svært at forklare med et enkelt ord, hvad Guds nåde er. Hvilke ord ville du bruge 
om den? 
Spørgsmålet kan forlænges til også at omhandle ‘Guds rige’ (vers 2), ‘Guds øje’ (vers 3) og 
‘Guds kærlighed’ (vers 4). Gør gerne en pointe ud af, at Jesus igen og igen bruger billeder i 
sine lignelser, fordi de skaber kropslighed, identifikation og nye indsigter.  
 

Relevans i konfirmandernes liv 
 
1. Udover den relevans, som poesi bør have i ethvert menneskes liv, så kan man her knytte 
an ved den erfaring, man ikke mindst har i puberteten: at livet ofte kan være svært at 
begribe og at sætte ord på. 
 
2. Man kan tale om faste, som på den ene side er fjernt for konfirmanderne, men som på 
den anden side er særdeles nært, hvis man begynder at tale om slankekure, kropskontrol 
og meditation. Man kan også tage en spændende snak med konfirmanderne om frivilligt 
afkald, f.eks. på Smartphones og iPads. De fleste vil også kende muslimske kammerater, der 
faster hvert år.  
 
3. I flere vers tales der om ensomhed og om den trøst, der er (som masserer vores sjæl). 
Dette kan konfirmanderne også forholde sig til.   
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At lære udenad 
 
Tjaa  
 

Afsluttende musikstykke 
 
Fra Playlisten er der ingen indspilninger af denne salme at pege på.  
 

 

 

 


