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TIL LAMMETS MALTID KAN VI GÅ

(Mel.: Kom, sandheds ånd)

Til lammets måltid kan vi gå 
med frelsens hvide klædning på. 
Igennem havet gik vor gang, 
nu Kristus hyldes med vor sang.
Et helligt legeme blev lagt 
på korsets alter ved Guds magt. 
Det røde blod, som østes ud, 
det smager vi til liv hos Gud.
Fra påskenattens gru bevar't, 
af Herrens engel er vi spar't, 
og fra det hårde tyranni, 
fra farao er vi nu fri.
For Kristus er vort påskelam, 
det offer som blev båret frem. 
Det er hans eget, sande kød, 
som rækkes i usyret brød.
Guds Lam, du sande livets brød, 
som helveds magt og vælde brød! 
Forløst til liv fra dødens tvang 
går folket nu med jubelsang.
For Kristus selv står op af grav 
og løfter højt sin herskerstav. 
Nu støder han tyrannen bort 
fra paradisets åbne port.
Vær lovet, Fader, Søn og Ånd, 
som råder med din almagts hånd, 
ja, som det var fra første tid 
nu er og i al evighed.

latinsk 6. årh., Arne Brunvoll 1978
(Norsk Salmebok nr. 138, 1984,
dansk v./ Jørgen Glenthøj 1986)
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O GUD, I VERDENS ØRKENLAND

(Mel.: Her ser jeg da et lam at gå)

O Gud, i verdens ørkenland 
går nu dit folk her nede.
Vi stævner frem mod Kanaan 
og Sions bryllupsglæde.
Men evig tak ske dig, som kom 
og rejste trøstens helligdom 
på ødemarkens sletter!
Her skal dit tabernakel stå 
til denne verden må forgå 
og tågesløret letter.
Hvor elskelig din bolig er, 
hvor er her godt at være!
Her kommer du os ganske nær, 
o Jesus Krist, vor Herre.
Her frier du os af hungersnød 
o du Guds Lam, som ved din død 
selv blev vort livsens manna. 
Her dækker du dit nadverbord, 
mens alt dit folk og engles kor 
højt jubler: Hosianna!

Vi kommer til din nadverfest 
og synger frydesange.
Du gav dig selv, vor store præst, 
for hver en dødens fange.
Her giver du i vin og brød 
dit eget liv, dit blod, dit kød, 
og gennem dette under 
forkynder vi din død påny, 
indtil du kommer selv i sky, 
når livets dag tilstunder!
Som du stod op den tredje dag, 
du livets førstegrøde, 
skal også vi til Guds behag 
stå op til liv af døde.
Enhver som æder dette Lam, 
har evig salighed i ham, 
og døden ser han ikke.
Se, vi skal bo i Sions stad!
Dit kød, det er i sandhed mad, 
dit blod i sandhed drikke.

Ja, engang skal dit folk gå ind 
til festen uden lige.
Du bryder brød og skænker vin - 
fuldkommet i dit rige.
Da er du selv vor helligdom - 
ak, kom nu snart, o Jesus, kom! 
Da råber alle sammen:
Farvel, du dødens ørkenland! 
Velsignet være Kanaan!
Og Herren svarer: Amen!

Arne Rodvelt Olsen 1974, 1980
(Norsk Salmebok nr. 655, 1984, 
dansk v/ Jørgen Glenthøj, 1986)

En omtale af Norsk Salmebok følger i et senere nummer.
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SALMER OG ELEKTRONIK

AF HELMUT FRIIS

FORBEMÆRKNING

Følgende artikel er resultatet af en opfordring til at overveje, 
hvad der sker, når fx. en salme transmitteres i radioen - og at 
der sker noget er jo evident. I forsøget på at indkredse foran
dringen kommer jeg videre omkring end først antaget, så temaet 
indføjes i en større horisont, der bl.a. indbefatter postmoderni
teten samt visse egentlige teologiske betragtninger i forlængelse 
heraf.

I. FORANDERLIGHEDEN

1 . Tiden
Først en banal, men afgørende konstatering. Engang gik man naivt 
ud fra, at et udtryk, fx. en prædiken, direkte henviste til et 
bestemt indhold, "sandheden"; og tilsvarende, at en bestemt 
musiktype, fx. gregoriansk, Bach eller Laub, var dén kristelige 
stil par excellence - en opfattelse, der lever af en manglende 
bevidsthed om virkelighedens historiske karakter. Hvad der over
ses er, at den stadig skiftende kontekst - middelalder, moderne 
tid, mediecivilisationen etc. - griber ind i vores oplevelse af 
et givet udtryk, så fx. gregoriansk sang aldrig er noget bestemt 
og fastlagt: vi hører den anderledes, end man gjorde i ’middelal
deren. I det øjeblik, vi har fået den elektroniske guitar, lyder 
orglets Bach anderledes. Kort sagt, konteksten meddefinerer ople
velsen. Og det så meget mere, som dette ikke alene gælder udtryk
ket eller stilen, men dertil indholdet. Hvad der engang var 
"sandheden" viser sig sidenhen ikke at være andet end en kulturel 
dannelse, en given epokes produkt, en ensidighed eller fordom, 
som overhales af senere sandheder eller indoptages i mere sammen-
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satte former .
Vi kan således ikke operere med forestillingen om, at et ud

tryk af Bach eller Laub eller en bestemt stil er det sande udtryk 
for "den kristne ånd" - som om en sådan fandtes i tidløs for
stand. "Eviggyldige sandheder" bliver hele tiden til noget andet, 
både takket være omgivelsernes omskiftelighed og sandhedens egen 
indre udvikling i retning af mere raffinerede sandheder. Er man 
ikke i stand til at rumme denne historiske bevidsthed, bliver re
sultatet fundamentalisme. For den historiske bevidsthed derimod 
svømmer alt - ikke i den forstand, at alt opløses: det nye er 
ikke i sig selv en fornægtelse af det gamle, men blot en anderle- 
deshed, der ligeså meget viderefører som modsiger det tidlige
re - , men i den forstand, at intet kan tildeles rangen af oprin
delighed, norm, urtype. Det giver slet og ret ingen mening at 
tale om gregoriansk eller Bach eller Laub som Stilen, Sandheden - 
eller om "kirkemusik" eller "religion" som en fikseret kategori.

2. Stedet
Hvad der er sagt gælder ikke alene i historiens perspektiv, men 
også i stedets perspektiv, hvormed kontekstens meddefinerende 
magt viser sig med et nyt ansigt. En salme er ikke den samme i et 
kirkerum som i en højttaler. Eller vi har den endnu mere radikale 
forskydning, der allerede ligger i kirken selv, al den stund kir
ken ikke længere er et mytisk rum som engang; vi opererer ikke 
mere med stedets hellighed (koncentrerende sig i nadverens myste
rium, som endnu i den katolske kirke). Dermed fungerer salmen 
nødvendigvis anderledes end før, uanset at ordene og tonerne er 
de samme: den er ikke kult-sang (ligesom ritualet ikke mere mis
ter sin "kraft", hvis der læses forkert). Opløsningen af forskel
len på helligt og profant (i denne forstand) forskyder salmen fra 
et kultisk til et kulturelt udtryk - på linie med andre kulturel
le udtryk som viser, rock, demonstrationssange. Salmen løsnes fra 
sin jordgroethed. Løsneisen kendetegner overhovedet den kulturel
le udvikling siden middelalderen, og den får sig i vor tid en 
særlig dimension i kraft af medierne, der fordobler alt indhold 
(efter deres egen logik). Således bliver den første forskydning 
fra rituelt element på helligstedet til en re1 i g i øs-ku11ure1 form 
(førstenævnte måles på funktionen, mens sidstenævnte måles på æs
tetikken og teologien) af mediet gentaget med dobbelt effekt, 
idet alt nu assimileres med alt i et tota 1kreds 1øb af signalifi-
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cering. Mediet er en form, der strukturerer alt på samme plan, i 
samme ramme, pop side om side med salmen. Ikke alene forskellen 
på helligt og profant, men overhovedet forskelle på nivieau og 
genre (salme, radioavis) neutraliseres. Forsåvidt er en salme 
ikke længere en salme, men et vægtløst tegn i den totale signali- 
ficerings sted- og tidløse sfære.

Men stadig må det fastholdes, at det ikke specielt er medierne, 
der afstedkommer denne tilstand, medierne er nok så meget selv et 
produkt af en kultur, der allerede udretter det, som mediet blot 
skærper. En diskussion om salmen i mediet må altså ikke fokusere 
på den uægthed, som specielt medierne afstedkommer, som om uægt
heden ikke allerede gjorde sig gældende i gudstjenesten selv: 
gudstjenesten er forlængst blevet et blændværk, et simulacrum 
(kult, der er blevet kultur).

3. Philip Glass
For at føre nærværende synsvinkel til ende - senere skal vi an
lægge en modsat, dvs. tage udgangspunkt i den relative forskel 
mellem ægte og simuleret: forskellen mellem salmen i kirken og i 
mediet - kan vi konfrontere os med Glass' musikalske univers, der 
kan tages som et billede på den tidstypiske tilstand. Skal drøf
telsen af forholdet mellem ægte og simuleret ikke blive naiv, må 
den ske indenfor en horisont som Glass'.

Glass kombinerer forskellige stilarter - Bach, operette, Verdi, 
disco -, men ikke på modernistisk vis i en collage af fragmenter. 
Han anvender de forskellige stilarter som en slags alfabet i et 
overordnet helhedsudsagn; stilarterne er tegn i traditionens 
stil-bank holdt sammen af en uendeligt strømmende storbyspuls 
(Glass er New Yorker), en slags kubistisk trans-stil. Stilblan
dingen har hverken karakter af opløsning eller parodi, men af 
pastiche. Den horisontale kombinatorik har således et vertikalt 
snit, der hæver det varierende op på et metaplan hinsides origi
nalernes aura eller følelsesfuldhed: følelsen udmøntes operatio
nelt. Det er iøvrigt en effekt, som underbygges af grammofontek
nikken, der p.d.e.s. benytter levende musikere, som p.d.a.s. ind
spilles syntetisk på en 37-spors båndoptager, lag på lag, med en 
overmenneskelig præcision, så resultatet bliver en tredie til
stand hinsides naturlig og kunstig lyd. Humanistisk følelsesfuld
hed forenet med umenneskeligt perfekt realisering, emotionelle 
musikcitater forenet med følelsesløs storbyspuls, og vi kan lægge
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indholdssiden til: buddisme forenet med kapitalistisk metropol, 
sublimt med vulgært.

Når Bach indgår som musikalsk udtryk for buddismen, når buddis
men indgår i New Yorker-rea1iteten, er der så tale om uægthed? 
Nej, for ligesom værket ligger i det umulige snit mellem emotio
nalitet og neutralitet (hvis sidste pol helt overtager scenen i 
Warhols elegant-glitrende "overflader" uden noget bagved), sådan 
befinder det sig hinsides forskellen mellem ægte og uægte (jvf. 
pastiche-komponisten Stravinsky) - thi intet kan være ægte mere. 
Det forholder sig ikke sådan, at værket er sammensat af to op
rindeligheder, buddisme og New York, som så tilsammen giver en 
bastard, men derimod sådan - eftersom vi lever i en verden, hvor 
ingen af de to størrelses forekommer isoleret mere -, at de til 
sammen danner en ny "oprindelighed", noget nyt, der har sin egen 
autenticitet. Thi der findes ikke mere nogen ren genre, som 
tingene kan måles på. Der findes alene ander 1edeshed. Den nutidi
ge buddisme er ikke uoprindelig målt på sin første oprindelse, • 
for vi kender kun "oprindeligheden" i vor nutidige opfattelse og 
sproglige betegning; og tilsvarende er New Yorker-buddismen ikke 
uægte, men blot endnu en anderledeshed i historiens endeløse 
strøm - ligesom metropolen bliver anderledes af buddismen. Fusio
nen af Bach og storbyspuls er en ny "oprindelighed". Eller sagt i 
største bredde, så er livet i det 20. århundredets storby akkurat 
så meget eller lidt autentisk som livet i middelalderen. Det er 
meningsløst at måle et stykke nutid på et stykke (vilkårlig) for
tid. Alt indhold strømmer.

Vores horisont kendetegnes af blandingen af tidligere opdelte 
områder, fx. det vulgære og det sublime; alt indgår i et fælles 
kredsløb, hvormed det tidligere "rene" indhold slår om på et me- 
taplan. Den Bachske følelse bliver til råstof for det nutidige 
værks organisering: en nedfrosset følelse, nulstillet, admini
strerbar, programmeret, forevist som et tegn i en grammatik. Fra 
patos til plastik. Vi befinder os hinsides følelsens identitet og 
parodiens afstand: i pastichens neutralitet. En ægte patos - som 
i den store tros, den store mytes tid eller i den kristelige sam
vittigheds, det humanistiske subjekts, den politiske fornufts tid 
- er i en efter-kristen , efter-human isti sk, efter-socialistisk: 
efter-moderne epoke blevet til blændværker.

Efter-moderniteten er ikke en isme, men en kulturel tilstand, 
der omfatter os alle, uanset om vi er os det bevidst eller ej.
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Tilstanden kan karakteriseres med Glass' musikale univers som en 
krydsning af horisontal kombinatorik, der forener det mangearte
de og modstridende, og en vertikal fordobling af alt indhold til 
et metaplan, der hverken er identisk med materialet eller 
illoyalt overfor det. Men er kombinatorikken og metaplanet kon
stituerende for vor kultur, synker spørgsmålet om ægthed og 
simulation ned til figurer fra en overhalet epoke.

II. KIRKEN

Hvad betyder dette for kirken? Det siger sig selv, at svaret ikke 
er givet med en henvisning til, at det særegne for kirken består 
i, at den ikke er underlagt tidens omskiftelser, ikke er blevet 
dekonstrueret som Bach af Glass. Hvor meget dens væsen også er 
rettetheden mod det evige og elementære, så undslipper den ikke 
dermed den nævnte horisont af kombinatorik og metaplan (det er da 
også netop som vrangsiden af historien, altså et produkt af sam
me, at den i fundamentalismens skikkelse kapsler sig inde som en 
ø). Der er med andre ord to muligheder: enten forstår man sig ud
fra Glass' horisont (hvor kirken svarer til Bach-elementet, der 
indgår i et metaplan), eller man lader kirken være en afsluttet 
tradition, der skal bevares og ikke kritiseres eller modernise
res, men være sit eget musæum ("moderniseringen" er i postmoder
niteten en overhalet figur, og ville netop resultere i Glass' 
løsning).

Vedligeholdelsen af den kirkelige tradition kan altså ikke an
skues i ægthedens tegn, som om det bærende skulle være bestræbel
sen på at fastholde eller henvise til en oprindelighed (tværti
mod ligger det sådan, at jo mere profileret en form - dén kirke
lige musik, dén kristelige stil, dén rette teologi -, des fjerne
re fra en oprindelighed, eftersom det profilerede kommer af, at 
formen har snævret sig ind og løsrevet sig fra sin forviklethed 
med verden iøvrigt, så den afskærmer sig mod andre mulige versio
ner - noget, der sker i stor målestok ved de konfessionelle 
brud). Men hvad bliver da kriteriet for den kirkelige ytring, når 
der ikke kan henvises til en instans udenfor? Svaret har allerede 
givet sig selv: den præcision og stilrenhed, hvormed de overleve
rede former føres igennem. I den manglende henvisnings sted træ
der henvisningens former. I og med at tegnet træder i det beteg
nedes sted, påkalder tegnets egen fremtræden sig opmærksomheden:
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betydningen bliver til et spørgsmål om stil. Kriteriet rykker 
m.a.o. fra det ydre (fortidigt) foreliggende til interne relatio
ner. Der er ikke tale om, at autenticiteten afskaffes, men den de- 
konstrueres fra at være en stor oprindelighed til at være et 
spørgsmål om interne relationer, den museale sfæres immanente 
regler. Fra sandhed til æstetik. (På postmoderne vis tales der om, 
at mening bliver til "betydninger", sandhed til "intensiteter", 
elier som Per Aage Brandt siger: "Sandhedens tyngde bliver til 
betydningernes lethed". Overført på det politiske vil det sige, 
at beslutningerne ikke skal træffes udfra overbevisninger, men 
udfra "figurer": længslernes kattemusik (utopien) erstattes af 
"tænkningens skønhed". "Ynk, jammer og nag må vige for analyse",
"Limbo" nr. 3 s. 17).

Hvormed vi har fået en første kommentar til vort tema, salmen i 
kirken og i mediet: de to udgør forskellige henvisningshelheder 
med hver sit sæt regler, så et enkelt element (salmen) ikke for
bliver sig selv, når det løsnes fra sin henvisningshelhed og 
transponeres over i en anden henvisningshelhed. Ja mere, det en
kelte element eksisterer i en vis forstand slet ikke løsrevet 
fra sin henvisningshelhed, men konstitueres afgørende af denne 
(ligesom et ords mening konstitueres ikke af ordbogen, men af 
sætningen). Som følge heraf må man stille sig det spørgsmål, hvor 
meget en salme overhovedet er en salme, når den fx. spilles i et 
radioprogram. Eller præcis hvad er en salme sunget i TV til et 
ubevægeligt billede af naturen? I al fald ikke simpelthen en 
salme "tilsat" et billede (hvad det så vil sige?), men de to ele
menter - plus det overordnede: TV - danner til sammen noget nyt, 
som ikke lader sig definere, eftersom enhver definition udgår fra 
gamle figurer. Men som ikke dermed nødvendigvis er inautentisk, 
blot anderledes (altså ejheller autentisk). Det afgørende er i 
sidste ende, om et fænomen spiller sine egne, immanente regler 
stilrent og præcist igennem (hvad gør TV: spiller det kirke, na
tur eller TV?), eller hænger fast i et overhalet stadiums regler, 
så det halvkvædet og ubevidst spiller flere sæt regler på samme 
tid (hvad sker der, når en kristelig gruppe spiller rock, altså 
anvender en musikstil, der er vokset ud af en bestemt sammenhæng, 
til et fremmed formål?)
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III. HINSIDES ÆGTHEDEN

1. Simulacret
Talen om forskellige henvisningshelheder, regler, logikker, gram
matikker eller sprogspil fører os videre ind i et omfattende land 
skab. Sagen er nemlig den, at de varierende regelsæt ikke alene 
findes ved siden af hinanden - kirken ved siden af elektronik
ken -, men at de dertil befinder sig på forskellige niveauer li
gesom arkæologiske lag. Lagdelingen er resultatet af en udvikling 
som præger hele den moderne tid for at nå sit slutpunkt i post- 
moderniteten - en udvikling, der kan beskrives som en tiltagende 
tømning af tegnet.

Med tegn menes sproglige udtryk i videste forstand, alle de 
former, hvori en kultur symboliserer sig, lige fra sprog til om
gangsformer, musikstil og livsanskuelsesmæssige billeder. I mid
delalderen var tegnet fyldt helt ud, det henviste direkte og en
tydigt til en virkelighed eller sandhed udenfor sig selv (i sid
ste ende Gud). Ligesom reguleringen i laug og stænder, i herre- 
tjener, mand-kvinde, gejst1i gt-verds 1 i gt stod fast, hvilede teg
net i en henvisning til en kosmisk virkelighedsgrund - det er 
sider af samme sag. Tegnet var forpligtende, bundet til praktiske 
og rituelle sammenhænge. Men hvad der herefter indtræder er en 
stadig accellerende tømning af tegnet, som sluttelig fører til, 
at det bliver frit-svævende. Baudrillard skelner mellem tre sta
dier med hver sin logik:

1. Middelalderens afslutning indebærer, at de jordgroede tegn 
løsnes fra deres grund, hvormed deres henvisning bliver abstrakt, 
tegnet får status af en kopi af et overordnet fikspunkt: refor
mationens almene Gud, renæssancens almene menneske. Bag løsneisen 
ligger demokratiseringen ud af kald og stand, som indebærer en ny 
kontekstfri anvendelse af tegnene i overensstemmelse med borger
skabets klassemæssige mobilitet. Era obligation til emancipation. 
Som tegnet afkodes, formerer det sig til nye kopier alt efter be
hov. Men hermed er det jordgroede tegn slået om i anden potens, 
blevet et simulacrum, dvs. et tegn, der simulerer forpligtelse - 
nu ikke mere i det sociale rum, men i forhold til et overordnet- 
abstrakt, et metafysisk rum, der tildeler tegnet "forpligtelsen" 
til at betegne: at hævde en essens (kaldet Gud, mennesket og se
nere fornuften, naturen, fremskridtet, historiens mål, frigørel
sen - en lavine, der til sidst rammer tegnet selv: det inses, at
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essensen ikke er andet end en effekt af tegnet, og ikke omvendt; 
tegnet skaber, hvad det nævner). Metafysikken er fordoblingen i 
essens og eksistens, kopi og original, fremtræden og væren.

2. Industrialismen interesserer sig ikke for tegnets henvis
ning til en højere sandhed, for lighed eller ulighed mellem Gud og 
menneske, norm og samfund, men slår den metafysiske forskel mel
lem kopi og original, essens og eksistens, sammen i en dennesidig 
logik af operationa1itet: tegnet forvaltes. Dette er simulacret af 
anden grad. I stedet for henvisningen til en højere essens udfol
des tegnets egne, indre muligheder: alt skal produceres. Fra me
tafysik til produktion. Fra naturlove til markedslove.

3. Simulacrets tredie stadium indtræder med kommunikationscivi
lisationen, der kendetegnes af, at tegnet løsnes fra produktions
formål for at cirkulere frit, indholds-løst, uden henvisning: just 
kun som tegn. Således kan alt ombyttes med alt: sandhed med løgn
i medierne, Dior med punk i moden, højre med venstre i politik
ken; Schluter og Anker er managere for de samme knapper. Tegnene 
er uden henvisning og forpligtelse, neutraliserede til signaler 
under samfunds-kodens monopol. Valgkamp, stemmeafgivning, revo
lutionære bevægelser, anti-mode, det alternative, alt er på for
hånd opsuget i et kredsløb, der gør alle tegn 1ige-gyIdige. Epo
kens symbol er digitaliteten: uden reference, uden mål; betegnel
ser, ligheder, forskelle, modsigelser er neutraliseret til rent 
taktiske programmeringer. Hvor det forudgående stadiums model var 
ideologisk (borgerligt fremskridt, marxistisk utopi), har vi nu 
kodens strategiske model, der på forhånd har indskrevet al mål- 
rettethed i en samfundsmæssig genetisk kode. Alt er generativt 
fastlagt i et "cellerum", en tidløs, ubevægelig signalskive.

Hvor 1. stadium tegnes af den naturlige lov, og 2. stadium af 
de sociale kræfter og spændinger, tegnes 3. stadium af den binære 
struktur: en udvikling fra original-kopi (1.) til energi og de
termination (operativ) (2.) til indetermenisme eller koden (ope
rational) (3.). Fra Gud, menneske (1.) til fremskridt, historien 
(2.) til koden (3.). Fra naturlov til markedslov til strukturlov. 
Alt i alt: fra transcendens til immanens (Baudri11ard: "Der symbo- 
lische Tausch und der Tod" 1976).

2. Tegnets urene kompleksitet.
Tegnet, fx. en salme i radioen, har altså rødder ned i forskellige 
arkæologiske lag - en situation, der er så meget mere kompleks, som



67

det karakteriserer det nutidige lag, simulacrets 3. stadium, 
nostalgisk at simulere henvisningen til en realitet, som om vi 
stadig befandt os på 2. stadium (der i selskab med produktionens 
realitetsprincip rummer størrelser som det alternative, revolu
tion, økologi, nedrustning, valgkamp) eller på 1. stadium (den 
borgerlige tale om "værdier", det "naturlige"; eller den religi
øse fundamentalisme). Det giver sig selv, at salmen i kirken in
viterer til at høres, som om vi eksisterede på 1. eller måske 2. 
stadium (socialistisk kristendom), mens den i et elektronisk me
die tydeligvis får tilføjet et nutidigt niveau, som gør forbin
delsen til de to første stadier ulden. Eller tag prædikenen: vil 
den være Guds ord "lodret fra oven" (1); et udspil i den nutidige 
samfundsmæssighed, fx. samfundskritisk (systemet har brug for kri
tiske præster til at suggerere, at der stadig findes henvisnin
ger, dermed nødvendighed, så samfundets blod kan iltes. Thi sys
temets virkelige trussel er ikke revolutionen, men sammenbruddet 
indefra i kraft af selvafrundethedens overmætning) (2); eller ser 
prædikenen sig realistisk: som en perspektivering i den heterogene 
mangfoldigheds 1ige-gyId ighed, hinsides kritik og reaktion (3)?

Salmen er m.a.o. et komplekst fænomen, hvormed ikke menes, 
hvad den er i sig selv som tekst, men som tegn i samtidighedens 
kontekst (fra tekst til kon-tekst). Og kompleksiteten er dobbelt. 
Den er dels horisontal, nemlig derved, at den i mediecivilisa
tionen har visen, rocken osv. ved sin side på samme, ene niveau; 
der findes som nævnt ikke rene former mere, således som tidligere 
den fysiske adskillelse i kirkerum, koncertsal og værtshus angav 
det (vi har nu "kirkekoncert" og "kirkebar"); i det elektroniske 
perspektiv er en salme også allerede en vise osv. Dels er kom
pleksiteten vertikal, nemlig derved, at de forskellige niveauer 
af simulacrer ligger ovenpå hinanden, så det religiøse tegn i takt 
med løsneisen fra sin oprindelighed antager forskellige masker, 
der aldrig dækker den substans, det bærer med sig fra fortiden. 
Hvormeget tegnet end efter pålydende henviser til naturen, det 
menneskelige eller samfundet (1. og 2. simulacre-orden) : i medie
samfundets 3. simulacre-orden neutraliseres det af det elektro
niske kredsløb og bliver uden effekt. Vi kan konstatere en direkte 
omvending af faktorernes orden i forhold til oldtiden: hvor i ur
kristendommen budskabet var først og derpå skabte mediet (kirken), 
er mediet nu først som en form, der opsluger alt indhold i sig
nal i f i cer i ngens kredsløb af 1 ige-gy1dighed og indholds-løshed .
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Tegnet, budskabet kan ikke mere være produktivt og skabe sociolo
giske bevægelser; de nydannelser, der opstår, frembringes udfra 
systemets selvregulering (Baudr i 11 ard : situationen gælder på sin 
vis allerede marxismen, der trods sin egen selvforståelse kun er 
kapitalismens interne kritik, ikke dens grænseoverskridelse. Tvært
imod at sprænge kapitalismens kategorier ophøjer Marx dem fra epo
kebestemte former til tidløse sandheder, der skal forklare den 
samlede verdenshistorie. Han fungerer m.a.o. som systemets meta- 
stabilisator. Først en senere tilstand "kritiserer" disse katego
rier, nemlig ved at tømme dem for realitetseffekt (hvad er en 
proletar, en kapitalist, hvor er dialektikken?) og gøre dem til - 
i visse venstreorienterede kredse: nostalgiske - simulacrer i et 
selvafrundet system, der hverken baserer sig på modsætningen mel
lem reaktion og revolution (systemet er begge dele tilsammen) el
ler overhovedet på realitetsprincippet, kaldet produktionsforhold, 
penge, arbejdskraft, kræfter, det politiske, det sociale, den po
litiske fornuft, fremskridtet).
Konsekvensen af tegnenes indho 1ds-1øshed blev taget af itali

enske venstre-ekstremister i 77 med slogans som "Dromedarisk magt" 
til afløsning af det tidligere "Ned med kapitalen". Fra "Ud af 
Nato" til "Helt ind i Nato"! Fn teater-festiva 1 kaldte sig "Kraft 
durch Bosheit" - død og delfol! - , en sætning, som ikke blot ud
skifter det nazistiske "Kraft durch Freude" med et andet indhold, 
men som slår om i en anden semantisk orden. Det er selve kritik
kens figur, der er forladt takket være erkendelsen af, at kritik 
preller af på eller opsuges i systemet (jvf. den italienske grup
pes rituelle terrorisme i stedet for politisk strategi). Alt sam
men konsekvensdragninger eller reflekser af samfundets faktiske 
tilstand karakteriseret af tegnenes 1ige-gy1dighed (Baudri 11ard: 
en terrorhandling kan tolkes på modstridende måder, og selvom en 
af tolkningerne også er den sande, kunne den modsatte være det.
Vi befinder os ikke længere i det "politiske", men i samfundets 
"sorte hul": samfundet imploderer). -

Det er indlysende: målt på ovennævnte suggererer salmen alt an
det end samtidighed; ikke alene kendetegnes den af et semantisk 
indhold og en fast reference, men oven i købet af "eviggyldige 
sandheder". Og straks dette er nævnt, melder en mulig from ind
vending sig: at salmen ejheller skal være samtidig, tværtom! Ind
vendingen taler udfra den forudsætning, at der gives en metafysisk 
instans, som tegnet henviser til kaldet det guddommelige, naturen,
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det evigt menneskelige (altsammen noget, der kun er effekter af 
tegnet, ikke fikspunkter for det: simulacrer af 1. grad). Og til
svarende er indvendingens subjekt en forsinket udløber af huma
nismen, for hvem samtidigheden er et modeagtigt lag fernis over 
grundlæggende menneskelige værdier: semantisk tomme sætninger som 
"Dromedarisk magt" er at bedømme som nedbrydende, nihilistiske, 
hvoroverfor det gælder om at mobilisere "værdierne". Kort sagt, 
sætningerne måles på et tidligere historisk niveau, hvis forti
dighed samme sætninger netop gør alvor af. (Mens fundamentalismen 
bedømmer talen om "Guds død" som et anslag imod teologien, opfat
ter den reelle teologi alt, der ikke tager udgangspunkt i "Guds 
død", som et simulacrum).

I kraft af fortidehs inerti, institutionernes efterslæb samt 
bevidsthedens træghed og manglende se 1vgennemsi gtighed er vi al
drig samtidige med nutiden, det ene og det andet felt i os hænger 
fast i arkaiske niveauer, så vi udgøres af usynkrone lag (med 
hensyn til sexualmoral hænger fundamentalisten fast i et bibelsk 
niveau, men ikke med hensyn til økonomi; ateister kan have en nu
tidig sexualmoral, men en re1i g i onsfo resti11ing fra 1 800-tallet 
o. s. v. ) . En person reagerede således på Glass' musik med bemærk
ningen, at den er "monoton"; det er den, men spørgsmålet er, om 
det er en monotoni målt på Mozart eller på den post-patetiske, 
digitale programmerings "ånd", som Glass orienterer sig udfra. I 
alle fald er der tale om en anden type monotoni end den,et kedsom
meligt værk af Mozart kunne have. Det er arkaisk at opleve Glass 
udfra (en eviggyldig) Mozart og forsåvidt ved siden af at anvende 
adjektiver som "monotont", "følelsesløst", "stift", ord, der er 
humanistisk opladede (jvf. den borgerlige bedømmelse af kunst på, 
om den er smuk eller grim). I realiteten måtte man opfinde nye, 
neutrale begreber til beskrivelse af den postmoderne tilstand for 
at undgå den negative tone, der uvægerligt udgår fra et humanis
tisk farvet sprog (en positiv tone er ligeså vildledende). Hele 
tiden er problemet, at et overhalet humanistisk subjekt sætter 
sig uerkendt igennem, fx. når en skulptur bestående af to spande, 
der er vokset sammen, ses som "udtryk for" (allerede en arkaisk 
figur), at teknikken tager magten fra mennesket - noget, som 
alene titlen gør meningsløst: "One and two thirds". Modstillin
gen af humanismens subjekt og den fremmedgørende teknik - subjekt 
og objekt - hører den klassiske kapitalisme og marxismen til, 
mens vi i Heinsens "Stående skulptur" fra 1985 ser, at subjekt



70

og objekt (nu som kultur og natur) er indskrevet i hinanden uden 
konflikt. Den posthumanistiske skulptur "udtrykker" ikke, den er 
af en anden struktur: hvad den vil er at afkode vore efterslæbs- 
forestillinger og eksperimenterende udforske virkelighedens åbne 
rum udfra den forudsætning, at virkeligheden alene kendes i og 
med den billeddannelse, vi udkaster. Hertil svarer, at titlerne 
ikke er påklistrede an- eller henvisninger, de spiller med ind i 
skulpturen, og omvendt; hvormed sprogets og overskuelighedens 
grænse markeres. Det er nok så meget mellemrummene mellem betyd
ningerne, der opsøges, jvf. titler som "Verdens tag", "Rum som 
æske", "Ideelle standard-former".

For at sammenfatte: kulturytringer har rødder ned i varierende 
lag med forskellige grammatikker, eller de rummer ligefrem i sig 
selv varierende lag: et mytisk, et humanistisk, et sociologisk 
(Marx åbner pludselig en faldlem under samfundets umiddelbare 
fremtræden: falsk bevidsthed, ideologi), et psykologisk (Freud 
gør det samme: jeget regeres af ubevidste kræfter), et struktu
ralistisk (ikke det autonome subjekt, men anonyme paradigmer 
dikterer verdensopfattelsen og sproget). Hvad der gælder kulturen, 
gælder subjektet: mennesket af i dag er ikke blot efter-kristent, 
efter-humanistisk, men også efter-socialistisk: det er lidt af 
hvert - 4. person ental.

En ting er altså, hvad en salme er som tekst, en anden ting 
er de forskellige lag, der siden dens oprindelse har lagt sig over 

den -samme lagdeling, der også præger det subjekt, der oplever sal
men. Salmen har ikke sin betydning i sig selv, men i en altind- 
befattende henvisningshelhed. Så lidt som salmen har en tidløs re
ference, så lidt er subjektet en kulturuafhængig jeg-substans (i 
realiteten kristelig-humanistisk).

3. Kulturisme
Når "kristelige radiostationer" sender religiøse programmer, er 
udgangspunktet tydeligvis, at tegnet (så meget mere, som det er 
"åbenbaret") har karakter af en tidløs oprindelighed, som med Guds 
egen suverænitet sætter sig igennem historiens forandringer (la
gene af simulacrer) og de forskellige stedmæssige kontekster. Me
diestrategisk indebærer det den halve logik, der siger, at bud
skabet skal "tilpasses" de moderne betingelser, men samtidig anser man 
det for en fast størrelse, der ikke er indskrevet i de moderne be
tingelsers henvisningshelhed. Resultatet bliver skingert, den
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friske brug af kommunikationsmulighederne sætter det gamle ind
hold så meget mere i relief: som arkaisk.

I sin mangel på historisk-kulturel bevidsthed, ja i sin religi
øse ukultiverethed (kompenseret med "troens inderlighed"), hænger 
denne mentalitet fast i et mytisk lag eller dets afløser, simu- 
lacret af 1. grad. Der findes en udgave af samme mentalitet, som 
er klar over de kulturelle formers skiften, men til gengæld be
sværger en tidløs kerne nedenunder: det psykiske. Udfra forestil
lingen om arketyper i en kollektiv underbevidsthed tilegner man 
sig de religiøse udtryk på tværs af historien. En salme, hvad en
ten det er i kirken eller i mediet, kan altså tilegnes intuitivt 
(ikke bare kulturelt) takket være a-kulturelle psykiske dispo
sitioner. Den evige 'Gud og den evige sjæl mødes. Postmoderne be
tragtet er imidlertid også de psykiske strukturer (såvel som "in
derligheden") effekter af samfundsparadigmet (jvf. patienten, der 
drømmer psykoanalytiske drømme for at være imødekommende overfor 
analytikeren, eller Freuds beskrivelse af psyken efter teatrets 
model: med forhæng, sufflør, orkestergrav, kulisser; overhovedet 
er talen om det ubevidste eller om ur-tilstande en 1800-tals- 
f igur) .

Er den mytiske og psykiske "oprindelighed" et stykke kultur, et 
simulacrum, så er den eneste farbare vej at tage konsekvensen og 
gå udtrykkeligt ind i uoprindeligheden. Fra "Tilbage til naturen" 
til "Helt ind i kulturen", frem til "det væsentligt overfladiske". 
I stedet for at besværge en kerne gælder det om at spille spil
let, hvormed "urgrunden" forvandles til de givne søms princip 
indenfor samtidighedens horisont - således som fx. i Post-pain- 
tings tilfælde, hvor der ikke henvises til en virkelighed udenfor 
billedet, men der afbildes tidligere billeder ("Guernica" i anden 
potens); en pastiche-1 og ik i lighed med Glass'. Hvor fundamenta
listen vil ud af det kulturelle (fordi han mener, at Gud forelig
ger som en binær modsætning til det timelige) går Post-painting 
helt ind i billedet, nemlig udfra den indsigt, at alt er billeder 
(af billeder af billeder). Instansen, som tegnet henviser til 
(Gud, naturen, fornuften osv.) kender vi kun i en ny betegning, 
tegnet og det betegnede kan ikke adskilles (som simulacret af 1. 
grad tror). Med dette er givet en total kulturisering af virke
ligheden: vi kender kun virkeligheden i vor sproglige formidling, 
via modeller. I lyset af Post-paintings bevidsthedsniveau frem
træder kontroverser som den mellem en pietistisk og en grundtvi-
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giansk salmetone som intern eller som tilhørende samme niveau, nu 
relativere! af den omgivende kontekst (kontroversen svarer til 

en billed-titel som "Smilende kvinde", mens en nutidig titel hed
der "Brændt jord, voks og elektricitet", "Sustained freedom. Pro
fylakse. A place to stay (skriget)". Også det "ægte" i grundtvi
giansk forstand - contra missionsk sentimentalitet - er et simu
lacrum. Spørgsmålet om salmetonen må behandles på Post-paintings 
plan.

Hvad vil det sige? Bevidstheden om tegnets kulturistiske status 
kan som tidligere nævnt føre til to modsatte konsekvenser. Den 
ene består i "fordoblingen" af tegnet til sin egen pastiche som 
hos Post-painting, den anden i konserveringen af tegnet, hvormed 
der også indtræder en fordobling, nu ikke "udad", men "indad" i 
retning af det museale. Maleriet har selvsagt en anderledes ubun
det status end kirken og vælger derfor naturligt nok pastichens 
svar, mens kirken er henvist til at gøre sig til et musæum (dog?
I New York findes Cadillac-bar med jødestjerne, halvmåne, budda 
og jomfru Maria på endevæggen). Begge svar er fælles om en ting: 
det er udelukket at modernisere kirken, skabe gudstjenesteforny
else, skrive nye salmer, ny kirkemusik - alt sammen med ét slag 
de afsluttede 60-70eres projekt. Befindende os, som vi gør det, 
i simulacrets 3. grad, er de tider for længst forbi, hvor en reel 
symbolsk (for ikke at tale om en mytisk og rituel) kreativitet 
er mulig indenfor samfundsmæssigheden. "Religiøs kunst er umulig, 
bevidste religiøse billeder bliver fidus, kitsch", siger maleren 
Lemnerz. En tilpasning af traditionen til "de moderne forhold" er 
udelukket, hvilket ikke alene afslører sig i den faktiske umulig
hed af at forny gudstjenesten (man kan sanere i kollekternes 
gloseforråd og flytte et komma i ritualet), men også i en række 
uanseelige træk i tiden, der signalerer pastiche. Et eksempel på 
det sidste har vi i det ejendommelige dobbe11forho 1d til dåben, 
der præger nutiden: ligesom de troende ikke tror på, at barnet 
går "fortabt", dersom det ikke døbes, lader omvendt de ukirkeli
ge deres børn døbe, en dobbelthed, der tilsammen placerer dåben 
som simulatorisk spil: forpligtelse som tilbud. Samme dobbelthe
dens vægtløshed kendetegner i det hele taget folks holdning til 
kirken, idet de p.d.e.s. er lige glade med den og anser den for 
overhalet, samtidig med at de p.d.a.s. betaler til den og ville 
modsætte sig, at den blev nedlagt.

Altså: kirken kan ikke moderniseres eller fornyes (begge ka-
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tegorier tilhører udviklings- og historie-tænkningen, simulacrets 
2. stadium), den er en afsluttet tradition, der ikke skal kriti
seres (jvf. også marxismen). Tilhører kritikkens og genfødslens 
figur et tilbageladt stadium, bliver der alene den mulighed at 
overtage, acceptere, tilegne sig: påskønne traditionen - i er
kendelse af, at den er slået om i anden potens. Spørger vi i ly
set heraf, hvad der sker, når en kirkelig ytring transmitteres i 
mediet, må vi for det første gentage, at spørgsmålet ikke drejer 
sig om ægte (kirken) contra uægte (mediet), eftersom allerede 
kirken i sig selv er en uren, arkæologisk lagdelt størrelse, en 
af historien skabt uafladelig ander1edeshed , hvis oprindelse for
taber sig (tilbage til den jødiske tradition, tilbage til oldti
dens kulturer; til mytisk tid). For det andet: kirkens stadige 
ander1edeshed får sig yderligere et lag, når en kirkelig ytring 
overføres til mediet: hvad der er jordgroet i kirken, men så for
dobler sig musealt, bliver i mediet endnu engang fordoblet, nu 
på en speciel måde, idet sfæren i sagens natur er radikalt ander
ledes, uden kontinuitet til det overleverede. Hvor kirkens sfære 
er rituel, er mediets det netop ikke: den rummer tværtimod alt 
fra radioavis til underholdning: det rituelle tegn indskrives i 
en ikke-rituel "tekst" eller henvisningshelhed!

IV.METAKOMMUNIKATION

Den elektroniske formidling spejler ikke bare en givet substans 
på et andet niveau, men bryder den samtidig op på en ukendt måde: 
for første gang indsættes den religiøse ytring i en ikke-reli- 
giøs sammenhæng - en mutation fra "he11 i gstedets" stramhed til 
det ulegemlige medies løsagtighed.

Hvad indebærer det? At mediet simpelthen er en chance til at 
få dét ud i en helt anden målestok, som ellers er lukket inde i 
kirkerummet? Sådan tænker de kristelige sendere; på missionsk 
vis opfattes mediet som en slags mere slagfærdig kirke end kir
ken. Hvad "de kristelige" imidlertid ikke tager i betragtning er, 
at den kirkelige ytring er rituelt defineret (helt ud i prædike
nen), hvad der giver en skinger brudflade i kollisionen mellem 
det rituelle og mediet.

Lad os se nærmere på denne brudflade. Den er nemlig et signal 
om en afgørende problematik, der ignoreres, hvor man mener, at
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alt blot hænger på budskabet. Det er på ingen måde blot en udven
dig eller formel forskel, om et budskab er rituelt eller udgår 
fra det ikke-ritue11e medie - som om ritualiteten var en slags 
emballage, man kan pakke indholdet ud af. Kirkens rituelle sta
tus er alt endet end en tilfældig omstændighed - som mediet gør 
til en tilfældig omstændighed! At der her er tale om en kollision 
ses tydeligt, hvis man forestiller sig radioavisen i en gudstje
neste (faktisk forekom den slags i 70ernes eksperimenter): to 
kommunikationsformer støder sammen. Enhver kan fornemme, at "in
formationer" om Reagan tilhører et andet sprogspil end evange
liets "budskab" om Kristus. Reagan og den historiske Jesus ligger 
på samme plan, ikke Reagan og den mytiske Kristus. I henseende 
til sidstnævnte er forskellen på en gang indholdsmæssig og kom
munikativ - de to ting kan ikke adskilles (hvilket i sidste ende 
hænger sammen med forskellen på verdsligt og religiøst). Dette 
understreges, når vi tænker vort eksperiment den anden vej rundt: 
man forestille sig et salme- eller prædikencitat i radioavisen 
(der findes kirkeblade designet som "Jerusalems Tidende", medde
lende, at Guds søn er blevet født - som hvis dronningen havde 
fået en søn), og straks bliver det klart, at det religiøse over
hovedet ikke er kommunikerende i samme forstand som avisen. Her
med står vi ved et knudepunkt: hvis definitionen på kommunikation 
sættes af radioavisen - eller i videre forstand af kommunikations
samfundet -, så falder det religiøse ved siden af, eller det 
perverteres, thi det er ikke kommunikativt i direkte forstand 
(hvad netop den kristelige senders kløen-på, som forholdt det sig 
modsat, afslører!). Det religiøse er metakommunikativt.

Det metakommunikative følger af den religiøse ytrings tilhold 
i en rituel kontekst, hvor dagligsproget fra handel og vandel el
ler fra radioavisen slår om på et metaplan: bliver syngende, bli
ver rituelt, og tilsvarende kommunikerer gudstjenesten ikke "in
formationer", appellerer ikke til direkte handlingskonsekvenser, 
byder ikke på en teori eller analyse, reklamerer ikke for en sag. 
Altsammen modsat den missionerende bestræbelse på at komme ud i 
verden, ud af det "lukkede" kirkerum: hyper-kommunikation, jfv. 
Frelsens Hærs henvendende, sjælelige (ikke rituelle) sange og 
verdslige melodier, eller den præst, der opfatter prædikenen som 
en chance til at befri budskabet fra dets gammeldags indkapsling, 
hvormed han skaber stilbrud (det er "Guds job", "chefen deroppe" 
osv.)Det religiøse er og bliver, både i kirken og mediet, meta-
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kommunikativt (et blegnæbbet forsøg på at være kommunikativ fin
der vi i den ejendommelige krydsning af kirke og medie, som mor
genandagten er, når en sød kvindestemme siger: "Vi skal nu høre 
Jesus velsigne børnene", hvorpå vi så hører det. Jvf. en præst 
ved en gudstjeneste: "Vi skal nu høre den aronittiske velsig
nelse". Dette giver hverken kommunikation eller hyperkommuni- 
kation, men slaphed).

Man må gøre sig klart, hvilket tegn man har med at gøre, hvad 
det kan og ikke kan. Hvad kan man kommunikativt, hvad kan man 
metakommunikativt? Hvad kan en indgangsbøn, hvad kan en radio
avis? Hvad kan en gudstjeneste, hvad kan en udsendelse? Selvom 
alt i en vis forstand er muligt (Gud er død), er ethvert krite
rium ikke dermed ophævet; det er derimod rykket fra det metafy
sisk - o v e r o r dnede til det immanente, hvilket skal forstås i sprog- 
spillenes billede: når der findes en mangfoldighed af - uforene
lige - sprogspil (informativt, poetisk, moralsk, analytisk, beor
drende, fortællende), bliver kravet den yderste skærpelse af det 
enkelte spils grammatik. Det gale ved sætningen "Vi skal nu høre 
den aronittiske velsignelse" er, at den blander det informatives 
og det rituelles grammatik. Endnu værre bliver blandingen, når 
man indrykker det religiøse sprog i en avis eller et kirkeblad, 
ignorerende henvisningshelhedernes respektive grammatik: så na
turligt ordet "Gud" hører hjemme i kirken, så akavet og menings
løst er det i en avis - ikke fordi avisen repræsenterer en ugude
lig verden, men fordi dens grammatik ikke indbefatter glosen Gud, 
der tilhører et andet sprogspil. Den eneste måde det religiøse 
her kan gøre sig gældende på er i form af en subversiv sprog- 
virksomhed, der laver sprækker i avisens egen lukkede grammatik. 
Er den store ægthed faldet, så består en intern ægthed: velsig
nelseseksemplet er "uægte" - ikke derved, at de hebraiske ord 
eventuelt er forkert oversat, men fordi spillet ikke er præcist, 
præst og rite spiller ikke sammen. Til begrebet sprogspil hører 
en bevidsthed om det sted, hvor talen foregår, hvilket understre
ges markant af netop det religiøse sprog, der tilhører et ud
trykkeligt særskilt sted, et "helligsted" udsondret fra verden, 
dermed fra en kommunikation som radioavisens. Takket være kirkens 
hus er alt kvalificeret som meta-. (Sprog og sted hænger sammen, 
ligesom også sandhed og sted; en sandhed er altid et givet steds 
sandhed, sandheden gælder herfra og dertil, hvorpå den suppleres, 
afløses eller modsiges af andre sandheder).



Transponeringen fra kirkens fysiske sted til elektronisk sfære 
er radikal, nemlig et spring fra "helligstedets" ord-krop eller 
kropslige ord til mediets krops- og stedløse sfære, en elektro
nisk bevidsthedsmasse, der svæver over vandene. Et stykke af kir
kens sted overført til mediets sted: hvilket sted er det? Kommer 
det rituelle ikke i et ingenmandsland i mediet? Metakommunikation 
bagvendt komprimeret til kommunikation: en destruktion indefra? 
Ritualet i den ikke-rituelle dagligstue: hvad er det for et sted? 
Svaret er, at det er et sted, der kræver, at ritualiteten marke
res og ikke opblødes. Stedet er m.a.o. det fordoblingens sted, 
hvor ritualiteten skal føres igennem (på mediets plan), så det 
fremmede i den religiøse ytring (sammenlignet med radioavisen) 
så at sige indbygges i denne selv(og kollisionen med radioavisen 
markeres).Det religiøse tegn tåler slet og ret ikke at miste sin 
rituelle form, så bliver det anmassende, ublufærdigt, retorisk, 
sentimentalt, patetisk, tomt-abstrakt. Jo mere det skal suggerere 
kommunikativ kraft, des mere tomt bliver det (noget, der ville 
afsløre sig grelt med radioavisen som ramme; eller tænk på, hvor
dan bibelske udtryk bliver tomme fromheds-formler,når de sættes 
i cirkulation fx. på en kirkelig konference). Jo mere det meta- 
kommunikative opløses af en ambition om kommunikation, des min
dre komminukeres der! Allerede et fænomen som kollekten oplæst i 
det kropsløse medie - "Din usigelig store kærlighed"; "glæden", 
"lyset", "herligheden", "lys og mørke", "syndernes forladelse" 
osv. - truer med at blive abstraktioner, som intet siger, ja i 
deres gespenstagtighed gør de vold mod det konkrete, farvede og 
sammensatte liv, så man som tilhører beskytter sig mod dem. 
Ytringerne forlanger m.a.o. i deres abstrakthed en kontekst til 
at stramme dem op - noget netop kirkerummet gør, samt det faktum, 
at man har bevæget sig derhen og dermed er stemt; hvortil kommer 
den private kontekst, som er mit liv og min motivation. Altsam
men noget, der i mediets verdensløse sfære er neutraliseret væk, 
så ytringerne svæver blottede, stripteaseagtige (bortset fra, 
naturligvis, at den enkelte kan opleve dem via sine erfaringer 
med gudstjenesten, eller på en helt uforudseelig, privat led).

Man forestille sig, at kirken blev nedlagt, mens salmerne sta
dig cirkulerede i mediet: hvad ville salmen da være? Det ligger 
i salmens egen grammatik (ligesom fx. i konfirmandundervisningen) 
at pege ud over sig selv til kirken, hvor subjektet hedder me
nighed (til forskel fra poesi- og musikelsker eller elev), hvor-
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med vi atter mærker det religiøse tegns inadækvathed med mediet 
eller verdsligheden. Det religiøse har ikke en substans, som kan 
pakkes ud af den rituelle "form" og omsættes til et andet medie 
(kun kunstnerisk lader det sig gøre); det religiøse har en frem
medhed. Ingen ville interessere sig for en morgenandagt i radi
oen, der var gjort afslappet og dagligstue-snakkende (så hellere 
latin), så lidt som man kan tænke sig et radio-interview med 
Kristus, eller at Hans stemme var i stemmearkivet (jvf. Van 
Goghs anskuelse, at det er umuligt at male et nutidigt billede 
af Kristus).

Det rituelle, metakommunikative hænger sammen med både en for
mel og en indholdsmæssig faktor. Den formelle består i, at hori
sonten er tilværelsens helhed, hemmelighed, hellighed, et udsyn, 
der unddrager sig overblik og omtale-sprog. Til dette aspekt 
kommer så det specifikt kristne indhold, der udmærker sig ved en 
fremmedhed, som skyldes en begivenhed, der ikke kan afledes, men 
er uforudseelig (ekstra nos) - og som gør, at indholdet ikke kan 
tilegnes. Troen kan aldrig blive min natur. Den er og bliver ri
tuel. Forcerer man fremmedheden i et forsøg på at gøre den til 
ens natur (pietismens omvendelse og genfødsel i psykisk for
stand), bliver resultatet unatur med en tilsvarende opsvulmet re
torik på frihjul, der i sin kommunikative appel intet kommunike
rer. Som troen ikke kan blive natur, kan den religiøse ytring 
ikke blive kommunikativ.

Af det religiøse sprogs manglende evne til at blive vor natur 
eller til samfundsmæssighed følger, at det må beskyttes af en 
rituel ramme. Hvad der kan lade sig gøre i kirkerummet - fx. at 
sige: "Gud elsker dig", "Gud er alvidende, alkærlig, almægtig" - 
bliver pinligt i byrådet, på en kirkelig konference eller i ra
dioavisen. Men i kraft af kirkens sted og stiliserede form får de 
i sig selv abstrakt-tomme udsagn ("at Gud er kærlig osv. skal 
nok passe altsammen - det siger bare ikke noget", siger Knud Han
sen) en konkret adresse: den enkelte gudstjenestede 11ager. Det 
vil sige, at det rituelle spil formidler mellem det tomt-almene 
og det privat-konkrete (et prægnant eksempel på sammenhængen 
mellem sted og sandhed).

Til kirkens metakommunikati ve og "over - natur1ige" (jvf. ovenfor) 
status svarer dens plads på randen: den indgår ikke som en socio
logisk størrelse i samfundet, er ikke et udspil blandt andre, men 
derimod en perspektivering af det andet. Dette i modsætning til
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pietismen, hvadenten den er psykologisk eller moderne sociologisk 
og under navn af "menigheden" gør kirken til en interessegruppe 
blandt andre, så perspektiveringen af resten afløses af en kris
telig he11i g-dæmon isk fordobling af givne dannelser i samfundet, 
jvf. kristelig fagforening, missionshoteller, marxistisk teologi, 
sognemedhjælpere, rockgudstjenester (når rocken ikke længere er 
nærgående), moderne billeder (når de er blevet kliche), alt sam
men efterslæb eller nostalgi.

GULDKORSET

Nærværende bestemmelse af kirken er snarere "højkirkelig" end 
missionsk, hvis man endelig skulle bruge arkaiske begreber: kir
ken ikke som en socialdemokratisk dagligstue, men som et kukkas
seteater, en krydsning af Det kgl. Teater og DSB. Denne "ny-høj- 
kirkelighed" besværger imidlertid ikke kirken som en slags arke
type eller et det sande liv;kirkens museale status repræsenterer 
ikke nogen tidløs sandhed, snarere tværtimod, eller noget tredie: 
i og med at traditionen har afrundet sig (uden moderniseringens 
mulighed), kommer den til at spille sig selv på et metaplan, 
hvormed tegnene samtidig bliver en henvisning til traditionens 
øvrige tegn: den konkrete kirkelige ytring eller stil er gennem
sigtig for alle andre former. En kirke eller salme er ikke bare 
den og den kirke eller salme, men samtidig repræsentant for Kir
kens og Salmens kategori overhovedet - og forsåvidt en slags ny 
syntetisk arketype: "dybt overfladisk".

Hvor den græsk-orthodokse kirke opfatter sig som arketypisk i 
mytisk forstand, er "ny-højkirkeligheden" postmoderne, i slægt 
med barokken, jvf. en ny mulig oplevelse af korset på Københavns 
domkirke. Indtil for nylig havde det forgyldte, oplyste kors, der 
om aftenen svæver over tagene, en aura af Bethesda eller fromme 
korssting med skriftsteder i guldtråd. I sin suggestion af inder
lighed, ægthed, "personlig tro" var det anmassende og retorisk, 
det gyldne signalerede sterilitet, fravær af farver og krop. Med 
et slag er dette forandret: når man kommer ud af café "Krasna- 
polsky"s neon, spejle og forkromning - formidlet af et par "sort 
guld" - kan korset pludselig fremtræde befriet i sin stoflighed, 
der før var fortrængt af den psykiske indkapsling: nu svæver det 
sammen med månen over byen, varmt strålende (Tivoli ude bagved), 
et tegn over universets grund, et åbent fascinationspunkt, en
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tilføjelse til byen: et slags plastikkors, der som show samler 
alle historiens kors i sig, løsnet som det er fra sin autenti
citet, der bandt det til pietismens horisont.

Således kan forskydninger i kulturen, fx. cafekulturens opkomst, 
udføre en dekonstruktion af overleverede tegn (jvf. også mediets 
indirekte henvisning til kirken). Guldkorset er ikke det samme, 
efter at Paik har lavet "TV-Cross", et kors af 11 TV-skærme på 
sort baggrund med en belysning, der abstrakt signalerer den op
hængte Kristus.
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JESUS ANTAGER SYNDERE: DET ER EN EVIG SANDHED

EN HALLENSISK SANGS SKÆBNE I DANMARK

AE CARSTEN BACH-NIELSEN

Den følgende redegørelse vil følge, hvorledes en sang fra 1700- 
tallets yngre hallensiske digterskole er blevet oversat og udgi
vet på dansk gennem et tidsrum på henved 150 år. Udgive1 sesfor- 
holdene omkring Ernst Gottlieb Woltersdorfs "Jesus der wahrhaf- 
tige Sunderfreund" aftegner en ganske broget linie gennem kirke-
og fromhedshistorien fra pietismens tid til Indre Mission i slut-

1 )ningen af 1800-tallet .

E.G. W0LTERSD0RE

Woltersdorf tilhører ikke de i Danmark velkendte salmedigtere. 
Ingen af hans 218 salmer og åndelige sange er optaget i nogen 
dansk salmebog, hvorfor det må være på sin plads med nogle få 
biografiske oplysninger.

Han fødtes i 1725 i Friedrichsfelde ved Berlin som søn af sogne
præsten G.L. Woltersdorf. Han besluttede sig i sin gymnasietid 
for at læse teologi og optoges ved universitetet i Halle, hvor 
han ifølge samtidige beretninger skulle have levet et udadleligt 
liv med udrettelse af gode gerninger og i det hele taget en smuk 
vandel i det pietistiske vajsenhus, der ganske prægedes af A.H. 
Franckes ånd. Dog var - efter hans eget selvbiografiske udsagn - 
den kristendom, han på dette tidspunkt endnu prægedes af, ganske 
udvortes. Han vaktes imidlertid i slutningen af 1742 ved et fore
drag om Jesu kærlighed af diakonen og salmedigteren Er. Lehr. 
Ifølge hans egen frelses- og omvendelsesberetning gik Kristi kær
ligheds fylde nu op for ham som en levende realitet, men den før-

2 )te ham stadig til en dybere erkendelse af sig selv som synder 
Frugten af de følgende halvandet års anfægtelser og kamp blev 

"den faste og glade tro, at jeg har en frelser" og det videre
resultat, at han begyndte at skrive sange om "Jesu søde Blod".
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Den egentlige salme- og sangproduktion finder dog først sted i 
Bunzlau i Schlesien, hvor han i 1748 efter en kort periode som 
huslærer i N. Lausitz ansattes som præst og virkede til sin død 
i 1761.

Hans virke i Bunzlau blev mangesidet, idet han udover det at 
virke som præst blev medgrundlægger af og direktør for det vajsen- 
hus, der efter hallensisk forbillede oprettedes der i 1755. Men 
allerede inden hans engagement i oprettelsen af Vajsenhuset brænd
te han for en af de traditionelle pietistiske mærkesager, pædago
gikken, ungdommens kristelige opdragelse. Hans pædagogiske for
fatterskab omfatter foruden Bunzlaukatekismen en række opbyggel
sesskrifter i almindelighed og for ungdommen, 35 skrifter ialt.

Jævnsides med sit praktiske virke skriver han altså sine sange 
og salmer, som han udgiver i to samlinger hhv. 1750 og 51 under 
titelen "Evangelische Psalmen" - 211 ialt. Først efter hans død 
foreligger en samlet udgave på 218 numre

Hans digte er ikke omtalt i noget dansk hymnologisk værk (und
tagen for så vidt de har en berøring med andre salmedigteres vær
ker), men P. Severinsen nævner ham dog kort i Kirkeleksikon for 
Norden, hvor det hedder: "hans Sange, der er lange og ikke meget 
formfuldendte er i Slægt med Brødremenighedens" ^^ . Dette kunne 
tyde på, at Severinsen generaliserer udfra "Jesus der wahrhaf- 
tige Sunderfreund" . Den er nemlig meget lang, men derfra til at 
frakende dens ophavsmand formsans i det hele taget er der et 
stykke.

Den digterkreds, hvortil Woltersdorf hører, kendetegnes ikke af 
den naturlighed og enkelhed, der er karakteristisk for den ældre 
Balleskole. Den yngre hallensiske digterskole, hvis periode groft 
sagt er mellem 1720 og 1740, benytter sig af mere bevidste følel
sesudbrud, af en højspændthed i tanker og sprog, der nok i læng
denkan virke trættende. Hos digtere som Bogatzky og Woltersdorf 
er der dog tydelige eftervirkninger fra den anden schlesiske sko
le, der er et senbarokt fænomen og som konsekvent gennemfører en 
a 11 egori sering . Skønt allegoriseringen også for disse to salme
digtere væsentligst cirkler om lammet og dets blod,er de på mange 
måder mere beherskede og stilistisk bevidste end deres samtidige.

Flere repræsentanter for den yngre Balleskole har fået salmer 
optaget i danske salmebøger - væsentligst i Pontoppidans, 1740.
Man kan nævne navne som C.H. v. Bogatzky, U.G. Bonin, J.J. Ram- 
bach, J.L. Allendorf og Fr. Lehr.
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At Woltersdorf aldrig har opnået at blive optaget i danske sal
mebøger betyder ikke, at hans sange og salmer ikke er oversat til 
dansk. I et lille skrift fra 1753, der i 1774 udkom på dansk, 
"Ernst Gottlieb Woltersdorfs Aabenhjertige Opmuntring til sine 
Confirmationsbørn", findes side 53 et tillæg med en salme "Lærer 
Børn! det Blod at kiende", som er en oversættelse af "Kinder, 
lernt das Blut erkennen" Desuden findes der fra 1864 en over
sættelse fra J.N. Skaars hånd af den 46 strofer store "Auf Alle, 
die Jesum, den Kdnig verehren"

Den sang, jeg her vil følge, er som nævnt den, der bærer over
skriften "Jesus, der wahrhaftige Sunderfreund" med første verse
linie "Ja, Jesus nimmt die Sunder an". Den indtager en central 
plads i Woltersdorfs liv og produktion, idet den angiveligt er 
skrevet som et "amen" til en salme af Fr. Lehr, som i Bunzlau
forårsagede hans omvendelse, nemlig "Mein Heiland nimmt die Sun- 

8 )der an" . Woltersdorfs "amen" blev dog tre gange så langt som 
Lehrs salme!

På dansk har Woltersdorfs sang fået overskriften "Jesus antager
Syndere: Det er en evig sandhed" og begyndelseslinien er "Ja, Je-

9)sus tager Syndere an" ‘ . Den udkom i 1756 i København i et op
byg gel s e s s k r i ft med den karakteristiske lange titel "Jesus, Syn
deres Sande Ven, Til Opvækkelse og Tillokkelse End og for de Al- 
lerugudeligste, at de skulle lade sig omvende, og troe paa ham. 
Malet for Øyne. Luc. XV. v. - - - 32. Af det Tydske i det Danske 
oversat." København 1756. Bogen er forsynet med imprimatur af den 
teologiske professor Hans Otto Bang.

UDGAVEN KØBENHAVN 1756

Det nævnte opbygge1 sesskrift på 112 sider er anonymt. Der nævnes 
heller ingen oversætter. De forskellige dele, skriftet består af, 
er kun forsynet med meget sparsomme og mangelfulde oplysninger. 
Således nævnes Woltersdorf intetsteds som forfatteren til det 
store bodsdigt, der indleder bogen og det betyder, at det er for
blevet anonymt i en række senere udgaver.
Opbygge1 sesskriftet udgør en sluttet helhed, hvorfor jeg kort 

vil præsentere dets enkelte dele.
Overfor titelbladet findes et groft udført træsnit, der fore

stiller den korsfæstede på Golgota. Hans blod drypper på dem, der
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er forsamlet under korset. Teksten hertil er:
Jeg er en meget grov og ret fordærvet Synder
Men til min Jesu Kors og Blod og Saar mig skynder,
Og raaber om Pardon og Naade i hans Blod,
Som han paa Korsets Træ for mig udflyde lod.

Dernæst følger side 4 salmen "Jeg veed et Raad imod al Nød", der
1 0)omhandler nødvendigheden af at rense sig i Kristi blod

Fra side 3 til 28 er Woltersdorfs store digt trykt. Det er som 
den tyske original inddelt i otte dele med hver sin overskrift, 
der opsummerer "kapitlets" indhold. De første strofer lyder:

1. Ja, Jesus tager Syndre an,
Det er, det skal og Sandhed blive,
Hvad os vor Bibel sige kand, (a)
Hvad hver en Jesu Tiener skriver, (b) 
Hvad Adam har fra først af hørt, (c)
Hvad Moses har i Skygger lært, (d)
Hvad alle Guds Propheter priser, (e)
Hvad os Johannis Fingre viser, (f)
Det alt den Sag bevise kand:
Ja, Jesus tager Syndre an.
(a) Ps. 40.8. (b)1. Pet. 10,10-13.
(c) 1. Mos. B. 3,13. (d) Joh. 5,46.
(e) Ap. Giern. 10,43. (f) Joh. 1. 29.36.

2. Ja, Jesus tager Syndre an:
Det har hans egen Mund forklaret, (a)
Hans Fader, som ey lyve kand,
Har og det samme aabenbaret, (b)
Hans Aand bevidner det med Magt, (c)
Og hvad Apostlerne har sagt, (d)
Hvad Petrus, (e) og hvad Paulus (f) driver,
Hvad Jesus Skiødebarn (g) beskriver, (h)
Det er som ingen negte kand:
Ja, Jesus tager Syndre an.
(a) Joh. 6,37. (b) Joh. 5,9.11.
(c) Joh. 15,26.16,14. (d) Marc. 16,15.20.
(e) Ap. G. 5.31.32. (f) Rom. 4,5.
(g) Joh. 13,23. (h) 1. Joh. 2,2.

Sangen beskriver herefter i bredt udmalede billeder de mange ar
ter af syndere, Jesus antager. Stroferne 11 og 12 opsummerer så
ledes overtrædelser af dekalogen:

11. Ja, Jesus Tager Syndre an;
Lad være at de alle Synder (a)
Med Lyst har giort saa grovt, de kan; 
For al den Skyld man Raad dog finder. 
Afguderie, Bespottelse,
Sabbaths Vanhelligholdelse,
Ulydighed samt mordisk Brøde 
Var Skyld i det, at Jesus døde,
Derved han har bragt det i Stand,
At Jesus tager Syndre an.
(a) Tit. 2,14. 1 .Joh. 1,7.
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12. Ja, Jesus tager Syndre an;
Ja Horer, Tyve, falske Vidner,
Ja, den, der skyldig findes kand 
I dem, man kalder stumme Synder.
Hvo Sodoms Utugt øvet har,
Og er de største Lasters Kar.
Hvo alle Synder har bedrevet,
Og på det skændigste henlevet,
Den, Gud skee Lov! forsikres kand,
Dig tager Jesus gierne an. 1. Cor. 6,11.

Ved strofe 18 begynder det tredie afsnit, der handler om, at Je
sus også antager de syndere, der er forsagte og føler vantroens 
store magt. De nådige tilsagn fortsætter salmen igennem til otten
de afsnit, der rummer en såre direkte appel:

66. Ja, Jesus tager Syndre an.
I Dag kan man dig dette love, (a)
Men hvad i Morgen blive kand,
Derpå skal ingen Siele vove.
For Jesu Blods Skyld skynd dig snart!
Guds Dom kand komme med en Fart.
Henrykkes du: Hvo kand dig redde, (b)
Der længe samlet er paa Vrede, (c)
Hvo veed, hvad dig straks møde kand:
Skynd dig! nu tager Jesus an.
(a) Fbr. 3,15. c.4,1. (b) Psal. 50,22.
(c) Psal . 7,12-14. 11,6.

67. Ja, Jesus tager Syndre an.
Nu, Synder! Du som dette hører.
Vi bede dig saa høyt man kand:
Tillad, han kand dig saliggøre.
Ach frygt dog eengang for din Nød.
0! Lær din Synd ret at erkiende!
See Jesu Kierlighed den brænder!
0, kom dog snart til denne Mand!
Fndnu han tager Syndre an. 2. Cor. 5,20.

68. Ja, Jesus tager Syndre an.
Fat det i troen, arme Due!
Hvo dette troer, den vist nok kand 
Det samme føle, smage, skue.
Men hvo i Synden idelig 
Bortstøder Naadens Aand fra sig,
Sin egen Gierning gyldig agter,
Ey ærlig efter Jesum tragter,
Og saadan Naadens Tiid fortært!
Han er det dybe Helved værd. Ebr. 10,26-31. 12,17.

Sådan ender digtet fra Woltersdorfs hånd, men i den danske udgave 
er der dog tilføjet endnu to strofer, der er formet som en direkte 
bøn til Jesus om, at ingen må gå tabt. Dertil kommer så fire ver- 
selinier om Jesu blod og kors.

Hovedsigtet med Woltersdorfs digt er formulering af et værn mod
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fortvivlelse overfor synden. Det vil skabe en bevidsthed hos den 
syngende om, at nåden er udstrakt til selv de største syndere. 
Synderen må ofre sit knuste hjerte og lade sig omvende. Deri er 
der noget, der kan minde om den digtning og teologi, der hører 
hjemme i den sene ortodoksi eller bodsfromheden, men der er også 
noget, der skiller.

Sammenligner man med Kingos anden sang i Sjungekorets andenpart, 
"Kom, Siæl, og lad os græde", vil man se, at samtlige brud på de- 
kalogen også opregnes her. Kingos sang er "en Bekiendelses og 
Bedrings-PsaIme, hvorudi Synderen bekiender, at Lowen er hans Tug- 
temestere til Christum. Gal. III. 24". Hos Kingo har loven gjort 
sin virkning på den betrængte, der formulerer sin nød og fremfører 
sin bøn med det sammé. Som syngende befinder man sig altså midt i 
bodens bevægelse og gør den med. Woltersdorf sigter i højere grad 
med sit vækkelsesdigt at mobilisere mennesket ved at fremholde 
dets muligheder. Troen er nemlig ikke levende, men død, når men
nesket har opgivet al tillid til frelsen og mener sig så nedsæn
ket i synden, at det lige så godt kan fortsætte med at leve som 
synder. Hos Woltersdorf er der tale om, at en død tro skal gøres 
levende. Mennesket kan drages til et nyt liv af det gentagne fak
tum, at Jesus antager syndere. Det gælder om, at mennesket tager 
sig sammen - som det ses i de sidste strofers hæftige opfordrin
ger - og når et gennembrud, hvorefter det ny liv kan begynde. I 
modsat fald er mennesket blot det dybe Helvede værd. Den daglige 
bodskamp, der kendetegner Kingos salmer, er her trådt tilbage for 
en mere bevidst omvendelse og et tydeligt markeret gennembrud for 
troen. Det er det, der gør den til en pietistisk vækkelsessalme.

Det synspunkt, at mennesket ikke må fortvivle, at der er en 
mulighed for stadig at gribe den udstrakte arm for det syndige 
menneske, gennemføres i resten af opbygge1 se s skriftet. Det rum
mer nemlig yderligere uddrag af et skrift forfattet af en orto
doks teolog og et brev af Luther.

Fra p. 29 til 105 følger et uddrag af "Die unuberwindliche fes
te Burg, første gang udgiven med D. Joh. Olearii Fortale: anden 
gang med D. Joh. Fried. Vincklers Fortale pag. 583. f. edit.
1715", hvilket tyder på, at det er et ganske omfattende værk, 
der aftrykkes uddrag af. Uddraget er anonymt, men det må dreje 
sig om en opbyggelsesbog af Georg Fidicen: "Unuberwindliche feste 
Burg darinnen sichre Wonung, gute Wehr und Waffen wider die Lis
tigen Mordpfeile des Teufels, des Todes und der Welt, oder Kreuz-
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und Trost-Buchlein". Den udkom første gang i Nurnberg 1658 og se
nere i udgaver med fortaler af hhv. J. Olearius (1688) og Hamborg- 
præsten Joh. Fr. Winckler (1715). Det er så vidt vides den eneste
oversættelse af denne oprindeligt ungarske protestantiske teologs

1 1 )værk til dansk
De uddrag, der er gengivet af Ficidens bog, fortsætter den tan

ke, der er givet med Woltersdorfs digt, at man aldrig må fortviv
le over sine synder. Fortvivlelsen og opgivelsen er djævelens 
værk og en hån mod Gud og Kristus: "Ingen skal fortvile, omend- 
skiønt hans Synder ere store og gruelige, men enhver lære af Pau
lo Gal. 1,4. vel at forstaae og troe, at Christus har givet sig 
selv, som Lutherus siger, ikke for drømte, indbildte og malede 
Synder, men for virkelige Synder, ikke allene for smaa og ringe, 
men for overmaade store og grove Synder, ikke blot for een eller 
to, men for alle Synder (p. 35)". I afsnittet, der har over
skriften "Hvilken græsselig Synd den begaaer, som fortviler" 
hedder det videre: "De som fortvile, de foragte og forkaste alle 
Trøste-Sprog, som afmale os Christum paa det a 1ler 1if1igste og 
venligste, de bære sig ad, ret som Christus havde slet intet at 
bestille med arme Syndere, dermed berøve de ham ikke allene hans 
Ære-Titel, nemlig at han er Frelsere og Midiere for arme Synde
re, men de forestille sig ham og gandske, som en bitter, vreed 
Dommere og en skrækkelig Tyran, som intet giør andet, end han 
kun bestandig vredes og fordømmer Syndere. Ja de som fortvile, 
de fornegte dermed ikke allene Trøste-Sprogene og Christum selv, 
men de fornegte end og alt hvad han haver gjort for vor Salig
heds Skyld. Og det er en Synd over alle Synder paa Jorden. Thi 
skriver Lutherus: Hvad kunne dog nogensinde siges grueligere, 
hvad større Bespottelse kunne der vel være, end om nogen ville 
giøre Christi Død til en unyttig og forgieves Ting. Gal. 2, 21.
(p. 41)". Der er af Fidicens værk valgt sådanne afsnit, der hand
ler om, hvorledes Gud og Kristus antager syndere og med de mange 
Luthercitater peges der faktisk fra Woltersdorfs digt tilbage 
mod Luther selv. Af Luther følger da også p. 105 et brev til Spa- 
latin: "D. Morten Luthers hiertelige og herlige Trøste-Brev til 
Georgium Spalatium, Evangelisk Lærer og Chur-Saxisk Hoff-Prædi- 
kant, derefter Superintendent til Altenborg, som forfaldt udi 
Bedrøvelse formedelst en Dispensation udi en vis Ægteskabs Sag.
Udi den 8de Jen. Deel. Fol. 191".

Luther trøster i sit brev Spalatin med de ord, hvormed han selv
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trøstedes af Staupitz, da han var angrebet af samme sorg og be
drøvelse: "Derfor er min trofaste Bøn og Formaning at I vil holde 
eder til os, vi som ere rette store, fordømte Syndere, paa det 
at I jo ikke giør Christum liden og ringe, som den der allene 
kunde hielpe fra opdigtede, slette, barnagtige Synder, ney, ney, 
det var ikke got for os, men han er af Gud sat til en Frelsere, 
der allene kand og vil frelse, end ogsaa af de største, arrigste 
og in Summa alle Synder, som ere bedrevne paa Jorden, saa fremt 
Syndere troe paa hannem, og af Hiertet begiere hans Naade og 
Hielp (p. 109)" og mod brevets afslutning: "Herren er nær hos
dem, som have et sønderknust Hierte, og vil frelse dem, som have 
en sønderstødt Aand" (Salme 34). Det slutter: "Derfore bort og 
pakke sig den lede1 Dievel med sin Ængstelse, som har for eders 
Skyld haardelig bedrøvet os, han ville gierne forstyrre vor Glæ
de, som vi have udi Herren, ja, om han kunde opsluge os alle paa 
eengang. Men vor Herre Christus straffer hannem og skal straffe 
hannem, han selv formedelst sin Aand styrke, trøste og opholde 
eder. Amen: Zeitz d. 21. August. 1544. Martinus Luther. D."
(p. 111).

Man vil altså se, hvorledes hele bogen hænger sammen som et 
vækkelsesskrift, der fører sine argumenter tilbage til Luther

selv . Bogen har et til tider markeret antinomistisk sigte, 
at male Kristi Kors for øje som midlet til frelsen. Kristi kors, 
der viser, hvor stor Guds vrede er over synden, gælder som den 
kraftigste omvendelsesprædiken. Nåden bliver et tilbud, der er 
umuligt at afslå. Ortodoksiens og konk ordieforme1ens fastholden 
af lovens prædiken forflygtiges ved f.eks. at citere et Luther- 
brev, hvor hovedvægten ligger på evangeliets trøst fremfor lovens 
tugt.

Den lille bog afsluttes med en samling spredte strofer af
salmer fra Pontoppidans salmebog og af Kirkesalmebogen (Kingos).

1 3 )De handler alle om troens kamp og sejr
Dette pietistiske opbyggelsesskrift kunne være aldeles glemt, 

om det ikke omkring 70 år efter sin fremkomst var blevet centrum 
i en ophedet teologisk debat om Woltersdorfs digt.

H. EGGES UDGAVE 1822

I 1822 fremkom der i København en tryksag på 24 sider, nemlig
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"Jesus der wahrhaftige Sunderfreund. Ein Lied von E.G. Wolters- 
dorf". Den var aftrykt på tysk, men altså udgivet i Danmark af 
Heinrich Egge, der siden 1820 havde været tysk kateket og kapel
lan ved Frederiks Tyske Kirke på Christianshavn ^ ^ .

I sit forord fra januar 1822 angiver Egge årsagen til, at han 
har ladet sangen udgive: han havde på 22. søndag efter Trinitatis 
i sin (tyske) prædiken citeret nogle strofer af Woltersdorfs sang 
og ved den lejlighed satte han sig for at lade den udgive og ud
dele gratis til sin menighed. Han fandt støtte hertil blandt flere 
af sine tilhørere, på hvilke versene havde gjort indtryk. Egge 
medgiver sin lille bog ønsket om, at den må finde udbredelse og 
tjene mange til opbyggelse. Han angiver, at han har ladet den op
trykke efter en samlet udgave af Woltersdorfs salmer fra 1768.

Der er, skulle man tro, tale om en i grunden ganske from og 
uskyldig udgivelse, der næppe kunne tænkes at give stof til nogen 
større teologisk diskussion. Den var jo allerede engang udgivet 
med officielt imprimatur i 1756.

Ikke desto mindre fremkommer der i 1825 et skrift af Egge 
"Rechtfertigung des Woltersdorffchen tiedes: Jesus, der wahrhaf
tige Sunderfreund. Eine Notwehr gegen Dr. und Prof. E.F. Horne- 
man". Dette skrift oversættes allerede samme år af student H.C.F. 
Lassen som "Nødværge mod Dr. og Prof. C.F. Horneman, indeholdende 
tillige et Forsvar for den Woltersdorffske Sang: Jesus, der wahr
haftige Sunderfreund". Titelbladet forsynedes med det bemærkel
sesværdige motto "Med den samme Maade, som I maale med, skal Eder 
maales igien. Luc. 6.38".

Sangen er altså blevet et teologisk stridsemne. Den ene af par
terne udgøres af Det teologiske Fakultets store gamle mand, pro
fessor Hornemann

Ved citater anfører Egge, hvorledes Hornemann i de exegetiske 
skrifter, denne efter 1822 udgav, konsekvent havde indflettet en 
hvas kritik af Egge, Woltersdorf og den vranglære, de udbredte. 
Hornemann har eksempelvis skrevet: "Thi hvorledes vilde det vel 
omsider komme til at se ud med den offentlige Moral, og Statens 
derfra uadskillelige Vel, dersom man ... lader den, for Kundskab 
blottede, tankeløse pietist uimodsagt vedblive i Prædiken og Sang, 
ja, i Døgnbladene selv, at udraabe og forkynde: "gierninger duer 
intet! jo grovere Synder, desbedre: denn Jesus nimmt nur die Sun
der an ! "

Hornemann fastholder andetsteds, at vi ved Kristus er løst fra
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lovens tvang, "...men hvorledes stemmer hermed vore Pietisters 
første Kjernesprog: jo grovere Synder destobedre: denn Jesus 
nimmt nur die Sunder an? Hvad Held kan Religionslæreren vente 
sig ved at advare mod Laster, formane og opmuntre til Dyden, 
Øvrigheden ved at straffe, for at hindre og standse forbrydel
ser, naar saadanne Pietister, i god Forståelse med vore nyeste 
Determinister, vedblive uhindret at trodse Grundvolden for al 
Moral, ved at udstøde i Døgnbladene deres forgiftige Sæd mellem 
deres Medmennesker og Medborgere?" (p. 9).

Hornemanns udfald er til tider ganske voldsomme og virker i 
høj grad nedsættende i forhold til Egge, der imidlertid imødegår 
dem og fra grunden søger at gendrive Hornemanns polemik. Den væ
sentligste uoverensstemmelse mellem den ortodoks-pietistiske Egge 
og rationalisten Hornemann er deres syn på nytten af Wolters- 
dorfs sang . Egge ser den som et middel til at vække en slumrende 
tro, Hornemann ser den som undergravende lovens usus civilis - 
den legitimerer åbenlyse laster og udskejelser. Egge spørger da, 
om han og Hornemann overhovedet forstår det samme ved de ord og 
begreber, de anvender. Om begrebet "en synder" skriver Egge: "Men 
overhovedet synes Prof. H. at forbinde et ganske falsk begreb 
med ordet "Synder", ret som om han ikke kunde tænke sig andet 
derved, end grove, ubodfærdige, forstokkede Syndere; da dog næs
ten ethvert Barn veed, at Enhver, som i Tanker, Ord eller Gier- 
ning overtræder Guds Bud, er en Synder. Eremdeles synes han gans
ke at oversee Bibelens bestemte Lære, at alle Mennesker ere Syn
dere, og fattes den Roes, de skulle have for Gud; fremdeles, at 
Synden er kommen til Verden ved et Menneske, og Døden med Synden, 
og at Døden altsaa trængte sig til alle Mennesker, fordi de alle 
havde syndet; - Ellers kunde vel neppe den Sætning: Jesus nimmt 
nur Sunder an! være ham saa anstødelig og forargelig; ellers kun
ne han vel neppe deraf udlede de Slutninger: Gierninger due in
tet! jo grovere Synder, desto bedre....Men skulle Prof. H. ved 
Hielp af den mora 1 sk-mentale Eorto 1kningsmaade ogsaa ville bort- 
skjære hiin Bibelens Lære, om alle Menneskers almindelige Synde- 
fuldhed, maaskee som en jødisk overtroisk Fordom eller deslige: 
saa træder han i Modsigelse, ikke allene med Bibelens bestemte 
og udtrykkelige Ord, men ogsaa med alle Tiders Erfaring, idet de 
bedste og frommeste Mennesker stedse have bekiendt og beklaget 
og sørget over deres Syndefu1dhed; ja endnu mere, han træder 
derved ogsaa i Modsigelse med sin egen Samvittighed, som dog vel



90

ogsaa undertiden maa overbevise ham, saavelsom ethvert andet Men
neske, om en eller anden Overtrædelse af de guddommelige Bud, naar 
ellers ikke er ganske dysset i Søvn ved allehaande Sophisterier!" 
(p. 43-45).
Angrebet er tydeligvis rettet mod rationalismen i en bredere 

almindelighed. Her er den inkarneret i Hornemann, men Egges strid 
med universitetsprofessoren er del i eller begyndelsen til det 
oprør, de yngre ortodokse teologer i 1825 indledte mod rationa
listerne - et angreb, hvis deltagere talte Grundtvig, Rudelbach 
og Lindberg .

Egges Nødværge følger lige i kølvandet på striden mellem Horne
mann og Jørgen Thisted, der offentligt havde hånet Hornemanns teo-

16)logi og endda indberettet ham for Konsistorium for vranglære 
Både Thisteds angreb og Egges polemik finder en foreløbig afslut
ning i Rudelbachs sønderlemmende angreb på Hornemanns rationa-

1 7 )lisme i Theologisk Maanedsskrift II, 1825
H. Egge hørte som ung ortodoks (ikke-rationa1i sti sk) præst 
til det allerførste kuld af teologer, der var præget af grundt

vigske tanker. Han havde i 1825 "af nogle christelige Venner" 
fået oversat og befordret fire prædikener - der indtil da alene 
havde foreligget på tysk - til trykken. At dette har været grundt
vigsk sindede venner, kan der ikke herske tvivl om. Prædikenerne 
anmeldtes meget smukt i Theologisk Maanedsskr i'ft II, 1825 af
J.A.L. Møller, der lige efter anmeldelsen placerede en kraftig

1 fl )reklame for Egges Nødværge
Selve Egges Nødværge anmeldes af N.E.S. Grundtvig i Theologisk

19)Maanedsskrift III, 1825 . Her kalder Grundtvig Egge for sin ven
og medgiver ham al mulig støtte i kampen mod rationalismen. Wol-
tersdorfs sang interesserer dog tilsyneladende ikke Grundtvig.

20)Det er den nu stort anlagte kirkekamp, der interesserer ham
Woltersdorfs sang kan dog ikke helt være trængt i glemmebogen

af det antirat iona1i sti ske oprør. Ifølge Baagø skulle der i 1825
2 1 )være solgt 1600 eksemplarer alene i København 

ke1 sesværdi gt, idet den
Det er bemær-

næppe har været anvendelig som me- 
22 )nighedssang som følge af sin længde og sprog

Man kunne godt mene, at Egge havde forestillet sig, at sangen 
ville blive sunget som en art vækkelsessalme. Det blev indvendt, 
"at mange af dens Udtryk støde for meget an mod vor Tids æstetis
ke Smag". Han indrømmer, den kan trænge til visse forandringer, 
men "Imidlertid finde vi jo i de fleste ældre Viser og Sange lig-
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nende Udtryk og Sætninger, som nu forekomme os synderlige og paa
faldende, da Smagen er saa foranderlig; og hvo ville vel ikke, 
naar han ellers ikke er misdannet, men virkelig dannet, alligevel 
foretrække hine gamle Kjernesange for mange af den nyere Tids 
smukt og ziirligt filede og glattede, men dertil saft- og kraft- 
løse Sange?" ^^

Egge berører noget centralt, når han som en stor del af de 
tidlige grundtvigske oprørsteologer viser tilbage til en art gyl
den tid før rationalismen. Det var vel dette i sig selv, der fik 
en Hornemann til at se rødt i 1820'erne, nemlig genoplivelsen af 
den teologi og kristendomsforståelse, som rationalister, neolo- 
ger og supranaturalister bekæmpede i 1700-tallet. Grundtvig selv 
skuede ikke konservativt tilbage til ortodoksiens tradition, men 
satte sig det mål at forny den danske sang- og salmeskat i stedet 
for blot at fremdrage salmer, der lå forud for Guldbergs og Evan- 
ge1isk-Kri ste1i g Salmebog, som man siden 1 798 havde stridt sig 
gennem i de danske menigheder. Første del af Sangværket forelig
ger i 1837 - samme år som der foreligger en ny oversættelse af 
Woltersdorfs sang.

P.C. PETERSENS UDGAVE 1837

I 1837 udgives af Parmo Carl Petersen i København en ny over
sættelse med titelen "Jesus, Synderes fuldtroe Ven. En Bodspræ
diken i bunden Stiil fra Midten af forrige Aarhundrede, af Ernst 
Gottlieb Wo 11ersdorf". Den er af udgiveren forsynet med fuldstæn
dige skriftsprog og oplysende anmærkninger.

P.C. Petersen nævner i sit forord, at det nu (i 1837) er 13 år 
siden, Egge udgav sin tyske sang, der allerede dengang straks 
tiltalte ham, hvorfor han gav sig i kast med en oversættelse.
Han nåede dog kun til 28. strofe, hvorpå han lod arbejdet hvile, 
indtil han ved Reformati onsjubilæet i 1 836 atter følte sig an
sporet til at oversætte den.

Parmo Carl Petersens udgave er blevet en bog på 68 sider, fordi 
han de (talrige) steder, hvor der i sangen findes et bibelcitat, 
skriver dette ud i sin fulde længde, hvilket medfører en ufor
holdsmæssig stor mængde prosatekst mellem stroferne. Han skriver 
i sit forord: "Jeg har ingenlunde agtet det overflødigt, at til
føje Skrift-Sprogene; thi jeg veed af Erfaring, at flittige Bi-
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bellæsere ere sjeldne i vore Dage. Jeg tør ikke engang regne Mig 
Selv blandt de Flittige", (p. 3).

Det må vel være sagt af beskedenhed. Han var opvokset i et 
præstehjem. Hans far, der havde nøjagtig samme navn som han, var 
sognepræst i Alminde og provst i Brusk Herred. Han fik endvidere 
ved sit ægteskab en præst som svigerfader og blev selv en af de 
fremtrædende skikkelser i det gudelige vækkelsesrøre i Thy. Han 
skilte sig yderligere ud fra den betydelige mængde af seminarister 
i disse bevægelser ved at være teologisk student. Han havde dog 
nægtet at tage eksamen, fordi han ikke ville eksamineres af ra
tionalistiske professorer.

I sin studietid i København hørte han Grundtvig og deltog med 
iver i de gudelige forsamlinger, der ledtes af J.C. Lindberg. Han 
var født i 1786 og kom således sent til sit første lærerembede i 
Hvidbjerg i Thy, nemlig i 1837. Her forsøgte han at starte gudelige 
forsamlinger, men det var befolkningen ingenlunde indstillet på. 
Bedre gik det, da han blev lærer i Hillerslev, men hans foretrukne 
virkefelt var Mors. I Thy og på Mors gik han under navnet "den hel
lige Petersen" - "fordi han anses som et ivrigt medlem af den sekt,

24)der af almuen benævnes 'de hellige'"
Inden han påtog sig lærergerningen havde han udgivet en række op

byggelsesskrifter, bl.a. sammen med Rasmus Sørensen og han havde 
oversat og udgivet et passionsdigt af Paul Gerhard samt en prædi
ken af Egges efterfølger på Christianshavn, den grundtvigsk farvede 
Lorenz Siemonsen ^^ .

P.C. Petersens oversættelse af Woltersdorf er mere fersk end den, 
der foreligger fra 1756. Man mærker teologens hånd og sprog ved en 
sammenligning af f.eks. strofe 48. Først 1756-udgaven:

Ja, Jesus tager Syndre an.
Omsonst han giver alle Arme.
Hans Blod har alting bragt i stand,
Saa Gud sig evig vil forbarme.
Nu giver han mig og enhver 
Al Naade uden Penges Værd.
Fortieneste, Arbeyde, Gave 
Vil han af Syndre aldrig have 
Omsonst han giver alle Mand 
Omsonst han tager Syndre an.
Esaiæ 55, 1.2.

Heroverfor den samme strofe oversat af P.C. Petersen:
Ja, Jesus, Han er Syndres Ven;
Man ej af Arme Noget tage,
Thi fyldestgjort har Frelseren 
For alle Evigheders Dage
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Den ganske Verden, saa og Mig,
Forsoner Han saa naaderig.
Fortjenester og Løvter, Gave 
vil han til Gjengæld ikke have.
For Intet hjælper Han enhver;
For Intet Syndres Ven han er.

Bogen har som nævnt karakter af en lille andagtsbog. De lange bi 
belcitater får teksten til at flyde sammen, så præget af sang 
udviskes. Den har altså først og fremmest været beregnet på at 
læses. Den kaldes en bodsprædiken i bunden stil fra midten af 
forrige århundrede, hvorved den også i højere grad er blevet at 
opfatte som et stykke litterær historie - et relikt fra en 
svunden tid. Anderledes ligger det med en udgave af sangen fra 
Haderslev 20-30 år senere.

W0LTERSD0RFS SANG SOM NORDSLESVIGSK KOLP0RT0RSKR I FT

I et ganske lille og tyndt skrift fra 1830'erne foreligger Wol- 
tersdorfs sang i en anonym udgave. Titelbladet oplyser ikke om 
oversætteren heller, men titelen er nu ændret til "Jesus antager 
Syndere. Dette er en troværdig Tale". Prisen var 4 Sk. Trykt i 
Haderslev i Godske Nielsens Officin. Det er helt tydeligt et 
lille og billigt skrift, der har kunnet bæres rundt af kolpor
tører. Der har ikke været nogen grund til at gøre meget ud af 
oprindelsen, forfatter, udgivelsesår osv.

Skriftet kan dateres ret groft til årene mellem 1836 og 1868,
idet Godske Nielsen kun ejede sit trykkeri i Haderslev i denne

2 6)periode . Sammenligner man skriftet i størrelse og udstyr med
andre fra samme periode, især N.J. Holms småskrifter, er lighe-

2 7)den påfaldende og jeg vil derfor antage, at det hører hjemme
indenfor Nordslesvigsk Missionsforening, der oprettedes 1842.
Denne var et forsøg på samarbejde mellem Brødremenigheden og væk

2 8)keiserne - især med grundtvigianerne i Vestslesvig . Om det
er Holm, der har lavet den foreliggende revision af 1756-over-
sættelsen, er umuligt at sige, men til gengæld heller ikke af

29)afgørende vigtighed
Der er tale om en revideret udgave af den første oversættelse 

fra 1756. Det krasse og malende sprog, der i den ældre oversæt
telse fik de mange mulige synder til at stå levende op fra pa
piret, er søgt dæmpet, ligesom det er forsøgt at skare stroferne
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sammen på en måde, så de mest uhyrlige tanker forsvinder. Hvor 
stroferne 32 og 33 i den gamle oversættelse lyder:

Ja, Jesus tager Syndre an,
Som føle Sielens Nød og Svie,
Som udi svare Synders Band,
Som arme Orme sig maa vrie,
Som fuld af Skam langt borte staaer,
Og seer de fæle Sjælens Saar,
Som kand sig selv ey meer befalde,
Men ret ugudelig sig kalde,
Den vist med Glæde høre kand:
Ja, Jesus tager Syndre an.
Ef. 66,2.

Ja, Jesus tager Syndre an,
Som deres Jammer ey fortie,
Ney, og den hemmelige Band 
Af hiertet uden Sviig udsige;
Thi hvo sin Synd og Skam tilstaaer,
Den vist en evig Naade faaer,
Hvad man bekiender, skal udslettes,
Og Sielens tunge Byrde lettes,
Saa at man bøyet sige kand:
Mig arme Orm tar Jesus an.
Psal. 32, 3f7. Ordspr. 28,13.
2. Sam. 12f13.

bliver dette i Haderslevtrykket til:

Ja, Jesus tager Syndre an,
Som føle Sjælens Nød og Plage,
Som udi svare Synders Ban 
Som arme Orme sig maa klage;
Thi hvo sin Skyld og Skam tilstaaer,
Den vist en evig Naade faar;
Hvad man bekjender, skal udslettes,
Og Sjælens tunge byrde lettes,
Saa at man bøjet sige kan:
Mig arme Orm tog Jesus an.

Ved sådanne sammentrækninger når antallet af strofer ned på 61, 
men i andre tilfælde udelades hele strofer, eksempelvis str. 29 
i den gamle oversættelse, der udtrykte en meget stærk frelses- 
vished. Denne udgave fra Haderslev har et mere "hjertefromt" 
præg end de andre. Budskabet er søgt personligt appliceret ved 
ofte at erstatte det ubestemte "Ja" foran Jesus med "Min" i beg- 
gynde 1 ses 1inierne , således at det kommer til at hedde "Min Jesus 
tager Syndre an" etc.

Haders 1evudgaven har kunnet benyttes som sang. Skriftcitaterne 
er anført nederst på siden fremfor mellem stroferne. De lange ud
skrifter, der generede i P.C. Petersens udgave, er her ikke til 
besvær for en eventuelt syngende. Den fremtræder ikke som en an-
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dagtsbog, på tysk - eller som en bodsprædiken i bunden stil.
Med den seneste danske udgave bringes vi tilbage til udgangs

punktet, nemlig udgaven af 1756.

N.B. KOUSGAARDS UDGAVE 1894

I 1894 foreligger der en udgave af andagtsbogen i fuldstændig 
uforandret optryk efter den fra 1756. Selv Bangs imprimatur er 
med! Det dårlige træsnit i førsteudgaven er erstattet af et mere 
smagfuldt og naturalistisk billede af den korsfæstede, men ellers 
er bogen aldeles ligeså anonym som det første oplag fra 1756. 
Hvilken mening giver det at genudgive en gammel andagtsbog uden 
nogen form for oplysninger om dens oprindelse? Det afhænger helt 
af, hvortil bogen er tænkt benyttet.

Indre Missions oprettelse og konsolidering medførte, at en stor 
del ældre andagtslitteratur i slutningen af 1800-tallet hentedes 
frem fra glemselen og atter bragtes til trykken. Der er tale om 
en tendens i lighed med den, der kunne bemærkes ved de tidlige 
grundtvigske oprørere, at der søges tilbage til en periode før 
rationalismen for at finde en opbygge1 ses 1i11eratur , der taler 
umiddelbart til menneskets hjerte. Når indremissionske 
præster og lægfolk tog sig for at genudgive pietismens og den 
sene ortodoksis opbyggelsesskrifter, er det fordi disse tænktes 
anvendt som folkelæsning i samtiden. Tilsyneladende er det lyk
kedes at gøre sådanne skrifter til almindelig læsning i missions- 
kredse. Derom vidner de store oplag og mange forskellige udgi
velser.

I flere tilfælde er de nye udgaver forsynet med korte forord, 
der ikke nødvendigvis er historiske indledninger, men snarere et 
kvalitetssegl, et imprimatur, der viser, at denne eller hin bog 
bærer Indre Missions blå stempel. Vilhelm Beck har skrevet forord 
til mængder af nyudgivne andagtsbøger i 1800-tallets slutning.

I tilfældet med "Jesus, Synderes Sande Ven" er udgiveren Niels 
Brock Kousgaard. Hans udgivelser eksemplificerer udmærket, hvor
dan udgivelsen af ældre andagts 1 i11eratur foregik i 1 800-tallets 
slutning.

Kousgaard var københavnsk forlagsboghandler, født 1838 i Vin
delev ved Vejle, død 1913 i København ^^. Han drev ved siden af 
sit forlag en antikvarboghandel og opkøbte en række mindre og
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ældre forlag og disses restoplag. Han rådede på et tidspunkt over 
et restoplag af 40 forskellige danske folkeboger og ejede person
ligt en privat bogsamling på mere end 27.000 bind - overvejende 
teologisk og ældre dansk historisk litteratur. Hans samling siges 
at have rummet store sjældenheder. Han blev i 1883 medstifter af 
"Den danske Lutherforen ing" , hvis formål var at udgive og udbrede 
Luthers skrifter. Han var formand for "Foreningen til ældre kris
telige Opbyggelsesbogers tro Udgivelse samt Udbredelse" og 1870 
udgiver og redaktør af Ugeskrift for Lutherske Kristne.

Sammen med sin bror, Arild Brøchner Kousgaard, der var med-
3 1 )hjælper og siden bestyrer af firmaets boghandel i Vejle , udgav 

han en lang række skrifter, hvoraf flere kan betegnes som indre- 
missionske klassikere. Blandt disse kan nævnes: Christian Scrivers 
Sjæle-Skat m. forord af Vilhelm Beck; Bibelsk Veileder eller 
Mannakorn, 735 Bibelsprog, der som bekendt var en række ark, der 
var beregnet til at klippes ud og lægges i en skål. De var ledsa
get af en pjece af Vilhelm Beck. Fn tredie kendt udgivelse er den 
lille "Nogle faa udvalgte og med Blod besprængte Blomster, opsam- 
lede under Kristi Kors, Dem især til Trøst og Opmuntring, som i
Sandhed elske vor Frelser". Udg. 1759 af F. Boye, i 1888 med for-

32 )ord af Vilhelm Beck . Op 1agstallene for disse udgivelser taler 
for sig selv - der har været et blomstrende marked. Mannakornene 
var i 1904 udkommet i 13 oplag.

Det er som led i denne optryksbølge, man skal finde den sidste 
udgave af Woltersdorfs sang ^^; den er endt under Indre Missions 
ægide i samme anonyme form, som den havde haft i 1756, før den 
trådte ud af anonymiteten i 1820'erne. Den historiske indledning, 
den på grund af Kousgaards konservative udgivelsespolitik ikke 
var forsynet med i 1894, turde være givet hermed.

Konklusionen herpå kunne være, at den som en udefra kommende 
vække1 sessang er hævet over skellene mellem de religiøse bevægel
ser i Danmark. Den har gennem en periode på ca. 150 år med få kor
rektioner kunnet benyttes af ganske forskellige grene af de fol
kelige religiøse vækkelser, der vel alle har set en fordel i den 
ukomplicerede appel, den til stadighed gentager. Selv den mindre 
opmærksomme læser vil efter 58 strofer have mærket sig, at Jesus 
tager Syndre an!
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NOTER
1) Bogen indkom uden titelblad til Teologisk Bibliotek i Aarhus
i 1985, hvorved det blev min opgave at søge yderligere oplysnin
ger om den. Denne forretning voksede under udførelsen!
2) Edouard Emil Koch: Geschichte des Kirchen1i edes und Kirchen- 
gesangs der christ1ichen, insbesondere der deutschen evange- 
lischen Kirche, I, Vol.2, Stuttgart 1852, p. 116-17.
3) Sammesteds p. 118.
4) E.G. Woltersdorfs samtliche neue Lieder oder evangelischen 
Psalmen, Berlin 1767. Se også Die evangelischen Psalmen von 
Ernst Gottlieb Woltersdorf. Ed. K.E. Robert Schneider. 3. Auflage. 
Dresden 1848. Heri aftrykt forordene til de to samlinger fra 1750 
og 1751 med de selvbiografiske meddelelser, som også Koch benyt
ter i sin redegørelse for Woltersdorfs levned.
5) Kirkeleksikon for Norden. Vol. 4. Udg. J. Oskar Andersen 
København 1929.
6) Schneider 1848, p. 264.
7) J.N. Skaar: Lovsange og aandelige Viser I, Skien 1864.
8) Af samme grund har Woltersdorfs sang samme melodi og strofe- 
form som Lehrs salme, ligesom de benytter identiske første og 
sidste verselinier. Lehrs salme findes i anonym oversættelse i 
Pontoppidans salmebog nr. 284.
9) Bør ikke forveksles med Schraders "Jesus nimmt die Sunder an", 
som Brorson oversatte og som optoges som nr. 277 i dennes salme
bog.
10) Brandt og Helweg, II, nr. 932.
11) Eortsetzung und Ergånzungen zu Christian Gottlieb Jdchers 
allgemeinen Gelehrten-Lexico von Johann Christoph Adelung.
Vol. 2. Leipzig 1787.
12) Det er Jenaudgaven, der citeres fra.
13) fra Pontoppidans salmebog således to strofer af "Vor Troe
er den forvisning paa" af Schrader, oversat af Brorson, nr. 298.
14) Se Otto Er. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra 
Reformati onsti den til 1864. Vol. 1, p. 216 med talrige henvis
ninger.
15) Om Hornemann se art. i Dansk biografisk Leksikon samt Kaj 
Baagø: Magister Jacob Christian Lindberg. Studier over den 
grundtvigske bevægelses første kampe. København 1958, p. 72-82, 
hvor hele den grundtvigske kamp med Hornemann gennemgås.
16) Baagø p. 76 f. Egge skriver i sit forord, at han nok vil 
blive beskyldt for i kølvandet på Thistedsagen at høste ære ved 
at angribe en gammel mand, der allerede er trængt fra alle kan
ter. Egge anerkender fuldt ud Thisteds anliggende overfor Horne
mann, men siger samtidig, at han ikke kan sidde professorens 
angreb på sin person overhørig, da det er blevet ham bekendt, at 
Hornemann har indsendt Woltersdorfs sang i hans udgave til Kan
celliet med kritiske anmærkninger. Egges forord uden sidetal
og p. 5.
17) Theologisk Maanedsskrift II, 1825, p. 73-96; 147-200.
18) Theologisk Maanedsskrift II, 1825, p. 286-88.
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19) Theologisk Maanedsskrift III, 1825, p. 75-83.
20) Det er tydeligt at Grundtvig og Egge har været nære bekendte. 
Ikke alene havde Grundtvig siden november 1822 været kapellan ved 
Vor Frelsers Kirke på Christianshavn og dermed haft Egge som nabo
kapellan, men Egge havde også allerede 1825 oversat "Protest der 
Christlichen Kirche gegen den After-Protestant ismus des Prof. Dr. 
H.N. Clausen von Nic. Fred. Grundtvig" og fået den udgivet i 
Leipzig og han fortsatte sin virksomhed og sit arbejde med at 
oversætte sine københavnske venners arbejder også efter han i .
1826 vendte tilbage til Slesvig som sognepræst i Tolk. Se eksem
pelvis hans "Lindberg's Kamp fur's wahre Christentum gegen Pastor 
Visby's falsche Lehre, durch Mittheilung der Aktenstucke deut- 
schen Lesern dargestellt. 2 hft.". Kbhn. 1832-33. Yderligere 
Baagø p. 63.
21) Baagø p. 63, n. 39.
22) Egge nævner i "Nødværge" p. 1, at der samme år er fremkommet 
en oversættelse af sangen i Christiania. Den er iflg. Norsk Bog
fortegnelse, Vol. 1 betitlet "Jesus antager Syndere", hvilket 
kunne tyde på, at der her foreligger en genudgivelse af 1756- 
udgaven. Dette bestyrkes af, at den heller ikke har angivelse af 
forfatter. Egge er iøvrigt klar over, at sangen på et tidligere 
tidspunkt har været oversat og udgivet i Danmark; se "Nødværge"
p . 33 .
23) Egge: "Nødværge" p. 31.
24) Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til 
en dansk præste- og sognehistorie. Udg. P. Nedergaard. Vol. 5. 
Aalborg Stift. Kbhn. 1957, p. 677 og øvrige henvisninger. Om 
navneligheden og slægtskabet med (Parmo) Carl Ploug se Illustre
ret dansk Litteraturhistorie v. Carl S. Petersen og Vilhelm An
dersen. Vol. 3, Det nittende årh.s første halvdel. Brev i Ny
Kg 1. Saml. 3316,4 nr. 266.
25) Om Rasmus Sørensen se Dansk biografisk Leksikon m. henv. og 
iøvrigt T.H. Erslew: Almindeligt Forfa11er-Lex i con for Kongeriget 
Danmark. 1814-40. Vol. 2, p. 558. Kbhn. 1847.
26) Om Godske Nielsen, der var redaktør af "Dannevirke", natio
nalliberal og anti grundtvigsk , se art. i Dansk biografisk Leksikon 
samt "Bladet Dannevirke 100 Aar" Haderslev 1938, p. 220 ff. Nielsen 
forlod Haderslev efter besættelsen, men vedblev at eje trykkeriet 
frem til 1868, men tryksager efter 1864 mærkes "Godske Nielsens 
Officin v. Th. Sabroe", hvilket daterer tryksagen til før 1864.
27) Se Niels Johannes Holm: Jerusalems Krønike i Riim for Børn 
til Hjælp i den bibelske Historie, 3. Opl. Haderslev 1853, der er 
trykt hos P. Chr. Koch, Godske Nielsens forgænger som ejer af 
trykkeriet. Endvidere Barne-Sange af N.J. Holm. 3. Opl. Haderslev 
1867, der er trykt hos Godske Nielsen v. Sabroe. De ligner i ud
styr fuldstændig Wo 11ersdorftrykket. Se yderligere Vækkelsernes 
Frembrud i Danmark, Vol. 7, A. Pontoppidan Thyssen: Vækkelse,
kirkefornye1 se og nationalitetskamp i Sønderjylland 1 81 5-1 850, 
Åbenrå 1977, p. 83-84.
28) Pontoppidan Thyssen, p. 82 (om Wolthers ko 1portørvirksomhed 
fra 1820'erne til 40'erne) og p. 87 ff om dannelsen af Nordsles
vigsk Missionsforening. Om N.J. Holm , se Jens Holdt: Niels Jo
hannes Holm 1778-1845. Et Blad af Brødremenighedens Historie.
Kbhn./Bergen 1937.
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29) Sædvanligvis angav Holm sit navn i sine småtryk, så nærmere 
end at bestemme udgaven som et skrift udgivet af Nordslesvigsk 
Missionsforening, kan man p.t. ikke komme. Det er dog bemærkel
sesværdigt, at Lehrs salme, hvortil Woltersdorfs sang er relate
ret, findes i Holms salmebog Harpen, Christiania 1829 og 
senere.
30) Andreas Dolleris: Danmarks Boghandlere. En personalhistorisk 
Haandbog. 2. Udg. Odense 1906.
31) Andreas Dolleris: Danmarks Boghandlere 1906-1918, Vejle 
1919 med henv.
32) Kousgaard var også navngiven eller unavngiven udgiver af 
en række Lutherskrifter, således "Anvisning til Bønnen", "For
klaring over Davids 51. Psalme" og "Forklaring over Esaias
51. Kapitel", men Kousgaard står også bag udgivelsen af Luthers 
Huspostille med billeder, forsynet med indledning af biskop Skat 
Rørdam. En oversigt over disse udgivelser kan findes i Hans 
Heinrich Reuchs: Den aandelige Aarvaagenhed. Med Fortale af Hans 
Ad. Brorson og et anbefalende Forord af Vilh. Beck" 3. op. Kbhn. 
1889, p. 247 ff.
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FESTSKRIFT TIL FINN VIDERØ

EN ANMELDELSE AF JOHN WEDELL HORSNER

En anmelder ved et københavnsk dagblad benyttede i august 1986 or
ganist Finn Viderøs 80-års fødselsdag til - udover at bringe fød
selaren sin lykønskning og hyldest - at informere sine læsere om, 
hvilken ussel forsamling af kolleger, Viderø har haft den ugunst 
at leve og virke iblandt i sit fødeland, uforstået og nedvurderet 
som han åbenbart stedse skulle have været. "Frænde er frænde 
værst, siger man. Organister er værre", skriver anmelderen, som 
øjensynlig tilslutter sig den kanoniserede maxime, at hertillands 
bliver genier kanøflet eller tiet ihjel. "Derfor står der også i 
hans (Viderøs) eget fagblad, 0rgani stb1adet, kun en kort bemærk
ning om hans høje festdag. Intet ellers."

At indlade sig i nogen diskussion med hr. anmelderen om hans 
hårde gloser vedr. os organister eller, for den sags skyld, det, 
Viderø i tidens løb har stået for, kommer der næppe andet end en 
verbal cirkelbevægelse ud af (jvf. Organist-Bladet 1981 s. 41 
ff.). I stedet vil undertegnede benytte lejligheden til at pege på 
det udkomne Festskrift til Finn Viderø (løvrigt, som det læses på 
s. 4, udgivet med støtte fra bl.a. Dansk Organist- og Kantorsam
fund) og anbefale dets mange læseværdige artikler til læsernes be
vågenhed. Heri afspejles Finn Viderøs brede virkefelt og hans ar
bejdsindsats gennem årene, fra han som ung musikstuderende i 
1920-rne gjorde "ny-or i enteri ngen" med i selskab med bl.a. Sven 
Møller Kristensen og Bernhard Christensen til han ikke længe før 
sin død udsendte sin udgave af "Ni orgelværker af Dietrich 
Buxtehude."

Efter en indledende tabula gratulatoria følger i festskriftet en 
artikel af den finske orge1professor Enzio Forsblom med titlen 
"Vad år en komposition?" Dette spørgsmål forsøger forf. at ind
kredse med J.S. Bachs Brandenburgerkoncert nr. 6 som exempel, og 
han når til den konklusion, at en komposition ikke blot er en mu
sikers tankespind nedfældet på nodepapir, men først og fremmest, 
ved en interpretator i sk mellemkomst, levende musik. Så sandt som 
det er sagt. Det er så, som tilforn, Forsbloms påstand, at en så-
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kaldt korrekt fortolkning må grunde sig på viden om og accept 
af en forskningsmæssigt påvist historisk opføre 1sespraxi s, 
medens en ubevidst eller sågar bevidst afstandtagen fra dette 
princip fører til fejlfortolkninger. Forsblom er ikke i tvivl om 
rigtigheden af dette synspunkt, men - ?

Ragnar Holte (Uppsala) og Dag Monrad Møller (formand for 
Selskabet Dansk Tidegærd) beretter om Viderøs mangeårige arbejde 
med me 1 odispørgsmå 1ene omkring en gregoriansk sang på dansk, 
herunder den afsmitning det har haft på tilsvarende svenske 
bestræbelser. Højdepunktet og den i hvert fald foreløbige 
afslutning på arbejdet her i landet må være den monumentale 
udgivelse af et "Dansk Antifonale" i 1970-erne.

Dr. theol. Regin Prenter har bidraget med en overordentlig 
læseværdig artikel om "bibelord og modersmål", nærmere betegnet 
overvejelser man kan gøre sig om b i be 1 oversætte1 ser i nutiden. 
Såvidt jeg kan skønne, gør Prenter sig til talsmand for en 
hermeneutisk (fortolkningsmæssig) oversætte1 sespraxi s, som han 
støtter på sprogfilosofiske udsagn af K.L. Løgstrup ("Vidde og 
prægnans" 1976) og vistnok også på Paul V. Rubows betragtninger 
desangående fra 1930-rne og 40-rne (optrykt i "Kunsten at skrive", 
Gyldendal 1964), selvom disse ikke direkte nævnes. Konklusionen 
er, at man ved bi be 1 oversætte1 ser snarere end at tilstræbe en 
"ordret" oversættelse bør beflitte sig på at gengive ånden og 
sammenhængen i tingene med anvendelse af et lyrisk udtrykskraftigt 
sprog, der, omend ikke umiddelbart kapabelt for enhver, dog "kan 
læres af enhver dansk, der ønsker at lære det. Og den, der har det 
ønske, går ikke af vejen for at lære et nyt ord i ny og næ", som 
Prenter meget rigtigt skriver på baggrund af det i nutiden 
indskrænkede ordforråd og den deraf følgende manglende 
forståelsesmæssige spændvidde.

Et bidrag af professor Hallgrimur Helgason om menighedssang med 
særligt henblik på islandske forhold læses med interesse, idet det 
kaster lys over de her i landet vist ikke videre kendte forhold, 
den islandske kirkesang har udviklet sig under.

Sven Møller Kristensen mindes i sin artikel først og fremmest 
sin (og Viderøs) studietid ved Københavns universitet. Denne peri
ode var en omvæltningens tid, hvori de gamle, prøvede normer blev 
anbragt i en kritisk belysning. "Man dumpede ind i en moderne ver
den sidst i 20-rne, hvor en kritisk og antiromantisk ånd var klart 
herskende." Til gengæld dyrkede man så gregoriansk sang, Palestri-



na og mest af alt barokmusik, samtidig med at en mere værk-orien
teret, strukturalistisk musikanalyse vandt indpas. Naturligvis var 
der også noget, der hed "ny musik"; det var Carl Nielsen, Ravel, 
Stravinsky, Bartok m.fl., og det var pædagogisk orienteret brugs
musik ("Spie 1 mus ik" ) , men også jazzmusik til revy- eller skole
brug.

På det sidstnævnte område stod Bernhard Christensen i forreste 
række herhjemme med musik til bl.a. PH-revyer og Sv. Møller Kris
tensens jazzor at orier til skolebrug. Men B.C. havde også en kar
riere som organist, og det er især i denne egenskab, han fortæller 
"minder fra et livslangt venskab" med Finn Viderø i festskriftet. 
Det er meget levende og fornøjeligt og giver et kort, men sikkert 
pålideligt, indblik i mellemkrigstidens syn på orgler, orgelmusik 
og opførelsespraxis , ligesom det på udmærket måde supplerer Sven 
Møller Kristensens artikel.

Michael Schneider, den fremtrædende tyske orgelspiller, som også 
har været flittig koncertgiver i Danmark, fortæller erindringer om 
Karl Straube, hvis elev han var i 1930-32, og Marcel Dupré, som 
han besøgte under et studieophold i Paris i 1951. Schneider lægger 
an til en sammenligning mellem Straubes og Dupré's spillestil i 
forbindelse med Bachs orgelværker, men det bliver desværre ikke 
til mere end en antydning. Det kunne ellers have været interessant 
at se en dyberegående sammenligning mellem disse to væsensfor
skellige musikeres spillemåder, og da Schneider sikkert er en af 
dem, der kunne foretage en sådan, er det lidt frustrerende, at vi 
må nøjes med "small talk".

James Dalton, Oxford, har bidraget med "Some thoughts on J.S. 
Bachs Clavierubung part 3". Disse tanker er, i deres kortfattet
hed, en blanding af Dalton's egen tilgang til og indstudering af 
Clavierubung III og en påvisning af et dualistisk træk i samlin
gen, der peger både bagud til god gammeldags kontrapunkt ("stile 
antico") og fremad mod rokoko'en eller den "galante" stil. Det er 
der utvivlsomt noget om, men forf. kunne nu godt have exemplifice- 
ret det i stedet for blot at henvise til så bedagne kilder som Ph. 
Spitta og Harvey Grace, hhv. 1873 og 1922.

Festskriftets mest omfangsrige artikel er Kai Ole Bøggi Ids "Om 
figurlære og musikalske figurer i Buxtehudes orge1kora 1er" . K.O.B. 
gør rede for figurlærens forudsætninger og historiske udvikling og 
dens vexe 1virkning med en given text og forsøger herefter at 
anskueliggøre anvendelsen af sådanne retoriske figurer i nogle af
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Dietrich Buxtehudes orgelkoraler. Dette er nok gjort med større 
grundighed og perspektiv, end det ofte ses, men - som forf. selv 
siger - er der tale om "hermeneutiske forsøg på at eftergå den 
textforståelse, som komponisten måtte have omsat i musikalsk 
struktur og organiseret ind i sit værk." Der er al mulig grund til 
at tage et sådant forbehold, historisk indsigt til trods, for når 
alt kommer til alt, er det dog K.O.B., der "læser over" Buxtehudes 
koraler, det er ham, der er hermeneutikeren, og ham, der så at 
sige styrer det fortolkningsmæssige og analytiske forløb. For nu 
blot at nævne ét problem: Hvad er forholdet mellem harmonik og 
motivik i de i artiklen citerede orgelkoraler af Buxtehude? Er det 
sidste overordnet det første, eller forholder det sig modsat, el
ler er der måske snarere tale om en syntese? - Og så er der natur
ligvis det evigt tilbagevendende spørgsmål om, hvor meget man for- 
tolkningsmæssigt vil tillægge figurer eller dissonansvirkninger , 
som var så almindelige i baroktiden, at de nærmest må karakterise
res som standardvendinger (sekund- eller noneforudho1d eller f.ex. 
en melodisk figur begyndende med et opadgående kvartspring efter
fulgt af trinvis nedgang). K.O.B.s velskrevne artikel stimulerer 
læseren til overvejelser om, hvor skillelinjen mon går mellem det 
musika 1 sk-kompositori ske håndværk og ønsket om noget deklamerende.

Af dagbladet "Information"s musikredaktør, Hansgeorg Lenz, er 
bragt en fødselsdagshilsen, oprindelig trykt i anledning af Vide- 
røs 73-års dag. Lenz fremhæver Viderø og Georg Fjelrad som to or
gelspillere, hvis lige ikke er set siden her i landet. Dette skul
le i særdeleshed gælde Viderø: "Ingen dansk orgelspiller har høs
tet så stor anerkendelse rundt omkring på denne jord. Jeg tør 
endog stå inde for tilføjelsen: hverken blandt døde eller leven
de", siger Lenz, idet han betegner Viderøs niveau som "indiskuta- 
belt". Men herhjemme er det ikke gået Viderø efter fortjeneste.
Han er ikke blevet domorganist, ikke professor, han er ikke blevet 
betænkt med et "fonografisk monument", og han har ikke fået Son- 
nings musikpris, som i stedet er blevet "sjakret bort til en uden
landsk orgelspiller, der ikke når ham til anklerne" [i.e. 
Marie-Claire Alain]. Men Viderø er, iflg. Lenz, ikke alene om at 
være nedvurderet i sit fødeland. "Man behøver blot at nævne Aksel 
Schiøtz. Man kunne nævne flere. Egentlig alle, jeg kan komme i 
tanker om", skriver han, uden dog at komme nærmere ind på disse 
danske kunstnermartyrier. - Nærværende anmelder kan ikke vide, 
hvordan fødselaren stiller sig til denne form for panegyrik, men



mon ikke han tager den ret afslappet?
Festskriftet afsluttes med en oversigt over Finn Viderøs artik

ler, foredrag, oversættelser, kompositioner, arrangementer, udgi
velser og grammofonindspilninger v/ Kai Ole Bøggild. Hvorvidt 
oversigten er komplet, skal jeg ikke på stående fod kunne bedømme, 
men den tager sig yderst tilforladelig ud. (Måske burde dog Vide
røs specialeafhandling til magisterkonferensen i 1929, "En rede
gørelse for fugaformerne i Joh. Seb. Bachs orgel- og klaverværker, 
samt en beskrivelse af hver af disse formers forhistorie", have 
været nævnt). Listerne over Viderøs arbejder som skribent, kompo
nist og udgiver er i det store og hele overskueligt, oftest krono
logisk sat op. Den imponerende omfangsrige fortegnelse over gram
mofonindspilninger er grupp.evis ordnet efter plademærker og med 
angivelse af pladenumre, hvad der naturligvis også ligger en vis 
kronologi i, men det ville nu have været rat med et årstal hist og 
her for overblikkets skyld.

Alt i alt et værdigt festskrift til den 80-årige,hvi s indflydel
se på dansk orgelspil har været uomtvistelig, og som ikke er så 
helt glemt eller overset, som nogle vil give det udseende af. Men 
alt har sin tid, er tidsbundet, og Viderø er ingen undtagelse. 
Viderø var nok at finde blandt 1920-rnes ungdomsoprørere, men 
60-ernes ditto ville nu engang noget helt andet. Sådan svinger 
pendulet.
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Tidligere numre af HYMN0L0GISKE MEDDELELSER , der stadig er på lager. 

Oversigt over lagerbeholdning (apr. 87) samt pris f. enlc, årgange.

1972 udg. 1,2,3 og 4 udsolgt

1 973 udg. 1 udsolgt, øvrige - 2,3 og 4 20,00 kr

1974 udg. 1 udsolgt, øvrige - 2,3 og 4 20,00 -

1975 samtlige udg. 25,00 -

1976 - 30,00 -

1977 - 35,00 -

1978 - 40,00 -

1979 - 40,00 -

1980 - 40,00 -

1981 - 50,00 -

1982 - 50,00 -

1983 - 60,00 -

1984 - 65,00 -

1985 -= 75,00 -

1986 _ _ 95,00 -

De gamle numre, der købes årgangsvis, kan bestilles hos Salmehi
storisk selskabs kasserer og forretningsfører, adr. Institut for 
Kirkehistorie, Købmagergade 44-46, 1150 København K. Udover den
ovenfor anførte pris vil der blive beregnet porto særskilt.

Herudover videresælges, så længe oplag haves, et restparti af 
"Melodihenvisningsbog til Salmebog for Kirke og Hjem. Udgivet af 
Menighedssangen". Heftet, der er på 64 sider og udgivet 1945, 
kan erhverves ved at indsende 10 kr. i ekspeditionsomkostninger 
til kassereren, Institut for Kirkehistorie, Købmagergade 44-46, 
1150 København K, giro 2 20 11 19, mærket Melodihenvisningsbog.
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REDAKTIONELT

De to redaktionssekretærer, Vibeke Bertelsen og Lena Ahrenst Jør
gensen har begge p.g.a. stærkt forøget arbejdspres måttet trække 
sig tilbage fra redaktionsarbejdet. I deres sted er Salmehistorisk 
Selskabs kasserer, Vagner Lund trådt ind i redaktionen, hvor han i 
første omgang skal varetage redakt ionssekretærfunktionen.

Sidste nummer af Hymnologiske Meddelelser blev væsentligt forsinket 
dels p.g.a. redaktionssekretærskiftet, dels p.g.a. strejke på 
Reproafdelingen, Københavns Universitet Amager, hvor tidsskriftet

i

bliver trykt, for at undgå yderligere forsinkelser for nr. 2 har 
redaktionen benyttet sig af muligheden for at få dette nummer ren
skrevet af sekretær Maria Rasmussen, Institut for Kirkehistorie. 
Dette er grunden til det lidt ændrede typografiske billede i dette 
nummer.
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