
  



JULESANGHÆFTER  

– et stykke dansk kulturhistorie 
 

Af: Lektor, stiftskonsulent, adj. professor Jørgen Kjærgaard 

Hvem kender ikke de små hæfter med julesange og –salmer, som i mange danske hjem 

gemmes sammen med julepynten og får sig en tur rundt om træet juleaften. Nogle hæfter 

er årtier gamle, og næsten slidt i laser – andre klippet frisk ud af et af december måneds 

ugeblade. Nogle hæfter er reklamegaver fra købmanden, manufakturhandleren eller 

sparekassen, andre lå i posen med gløgg-ekstrakt eller i æsken med julelys – og endnu andre 

er indkøbt hos boghandleren eller i supermarkedet. 

Gennem snart mange år har jeg samlet på de små hæfter, og sidste år syntes en journalist på 

Nordjyske, at det kunne være en sjov historie at fortælle ind under Jul. Det blev til en artikel 

med fotos af de sjoveste – og en efterlysning blandt avisens læsere, hvis de skulle ligge inde 

med julesanghæfter, de gerne ville af med. 

Der kom svar fra godt hundrede personer fra hele det nørrejyske! I de fleste tilfælde i form 

af en kuvert med nogle hæfter i – og det mest mærkelige var, at nok var der gengangere, 

men i næsten alle breve var der et eller flere hæfter, jeg aldrig havde set før – til trods for, at 

jeg i forvejen havde knap en halvfjerds stykker. Nu rummer Vestervig Kirkemusikskoles 

hymnologiske bibliotek seks tykke ringbind med hen ved et par hundrede julesanghæfter, 

pænt ordnet i plastlommer i kronologisk orden – mange med et vedlagt brev med giverens 

personlige erindringer om hæfternes brug. Hvad mere er, antallet er tilstrækkeligt til at give 

et billede af fænomenet. 

Julesanghæfternes brug 

Kun enkelte hæfter rummer kun salmer – og her er formodentlig forklaringen: 

Julesanghæfterne blev til, fordi der var et behov for at have de mest kendte julesalmer og 

julesange ved hånden, når familien Danmark satte sig til julebordet eller tog hinanden i 

hænderne og sang om juletræet Juleaften. Salmebogen slog ikke til, for den rummede kun 

salmer, og det var for de fleste for bekosteligt og besværligt at skulle håndtere også 

sangbøger rundt om træet. Men lige så få hæfter er helt uden salmer – dem kunne man trods 

alt ikke undvære. Med få udsving rummer langt størsteparten af hæfterne 10-15 salmer og 

sange. 



I mange hjem sang man sammen gennem flere af juledagene, og derfor rummer de fleste 

hæfter flere sange og salmer, end man må antage, at de fleste kunne nå igennem juleaften, 

selvom tidligere tiders mere beskedne gaveomfang uden tvivl levnede mere plads til det 

sanglige samvær. Nogle hæfter signalerer denne udstrakte brug på titelbladet, f.eks.: 30 Jule- 

og Nytaarssange samlede af Chr. Bredsdorff – antagelig udgivet omkring århundredskiftet 

(1900) i København af Axel Andersens Forlag; stykpris: 10 øre.  

En række hæfter rummer også ”Juleevangeliet”, dvs. prædiketeksten til Juledag efter 1. 

tekstrække: Lukasevangeliet kap. 2, v. 1-10, og dokumenterer dermed den udbredte 

lutherske skik, at der i det mindste denne aften læstes af Bibelen i hjemmet, gerne som 

indledning til eller afslutning på julemiddagen. 

De fleste hæfter er redigeret til hjemmebrug; men nogle også med henblik på de 

juletræsfester, som borgerforeninger, fagforeninger, større arbejdspladser samt 

forsamlings- og missionshuse førhen arrangerede, og hvor man udover dansen om juletræet 

nød et traktement, og børnene fik godteposer og havde sanglege.  

Hvor gamle er hæfterne... 

Det er svært, ofte umuligt, nøjere 

at tidsfæste de enkelte hæfter. 

Kun meget få er forsynede med 

trykke- eller udgivelsesår, så 

man er henvist til tidsbundne 

kendetegn, der er knap så 

præcise. Retskrivningsreformen 

af 22. marts 1948, der bestemte, at 

navneord ikke længere skulle 

skrives med store 

begyndelsesbogstaver (bortset 

fra egennavne), og at ”aa” skulle 

erstattes af ”å” samt at 

mådesudsagnsordene ”kunde”, 

”skulde” og ”vilde” for 

fremtiden bogstaveredes med 

fordoblede førstekonsonanter 

(kunne, skulle, ville) – giver en 



nogenlunde sikker fordeling af hæfterne – hhv. før og efter ca. 1950.  

 Et andet udgangspunkt for tidsbestemmelsen er omslagsmotiverne – f.eks. 

afbildede personers tøj- og hårmode, illustrationsstil og typografi.  

 Men for begge de nævnte kriteriers vedkommende må der tages visse 

forbehold, bl.a. fordi nogle hæfter er blevet genoptrykt uændret gennem årtier.  

 



Hvilke salmer og sange  

I de følgende opgørelser har jeg kun medtaget de små julesanghæfter – ikke egentlige 

sangbøger og større samlinger. Optællingerne koncentrerer sig om 50 ældre hæfter fra ca. 

1900-1939; 23 hæfter fra besættelsesårene 1940-45, og 40 hæfter fra det seneste årti 2000-ca. 

2010. De fem hyppigst forekommende salmer og sange er anført: 

 

SALMER 

1900-1939 (33 forskellige salmer) 1940-45 (25 salmer) 2000 – i dag (14 salmer) 

Glade Jul, dejlige Jul (30)  Det kimer nu til julefest (8) Glade Jul, dejlige Jul (35)  

Julen har bragt velsignet bud (30)  Glade Jul, dejlige Jul (7) Et barn er født i Betlehem (34) 

Det kimer nu til julefest (29)  Et barn er født i Betlehem (7) Dejlig er den himmel blå (33)  

Et barn er født i Betlehem (27)  Dejlig er jorden (7) Det kimer nu til julefest (32)  

Julen har englelyd (25)  Dejlig er den himmel blå (7) Julen har bragt velsignet bud (26) 

  

SANGE    

1900-1939 (20 forskellige sange)  1940-45 (7 sange) 2000 – i dag (21 sange) 

Højt fra træets grønne top (28)  Højt fra træets grønne (6) Højt fra træets grønne top (33) 

Sikken voldsom trængsel og alarm (12) Sikken voldsom trængsel (4) Sikken voldsom trængsel (21) 

Der er noget i luften (4)  Der er noget i luften (3) På loftet sidder nissen med sin (20) 

Nu har vi jul igen (3)  Juleaften, o, hvor er du sød (2) Nu´ det /har vi jul igen (15) 

O stjerne, hav tak (3)  Jeg som et barn mig glæde vil (2) Juletræet med sin pynt (10)  

 

SANGLEGE 

1900-1939 (9 sanglege)  1940-45 (ingen)  2000 – i dag (1 sangleg) 

Jeg gik mig over sø og land (4)  (0)  Så går vi rundt om en enebærbusk (1) 

Nu går vi rundt om en enebærbusk (3) 

Bro, bro brille (2) 

(- de øvrige optræder kun 1 gang) 

 

I hæfterne fra besættelsesårene kommer 7 salmer til, som ikke var med i perioden 1900-39. 

Det drejer sig om salmerne: Lovet være du, Jesus Krist – Hjerte, løft din glædes vinger – Nu kom 

der bud fra englekor – Nu ville vi os samle - De hellig tre konger, samt Ære være Gud i det høje fra 

J.P.E. Hartmanns juleliturgi. Endelig meget prægnant for besættelsestidens alvor: Vor Gud 

han er så fast en borg!  

 Blandt julesangene i besættelseshæfterne er der tre ”nye”: Jeg som et barn mig 

glæde vil – Det er som med klokker det ringer og Nu kime klokkerne sammen. Den første optræder 



i to hæfter, de sidstnævnte kun en gang og i samme udgivelse, hvilket antagelig har givet 

dem en begrænset udbredelse.  

 Fraværet at sanglege i besættelsestidens julesanghæfter taler sit eget sprog. 

 

I hæfterne fra de seneste år er salmerne En rose så jeg skyde og Mit hjerte altid vanker nye i 

forhold til tidligere.  

 Blandt sangene er der hele seksten nye; heriblandt flere kendt fra radio og 

fjernsyn: Til julebal i nisseland, Søren Banjomus, Bjældeklang, Kender I den om Rudolf - samt og 

TV-julekalender-sange: Vinterbyøster, Decembersang (fra Jul på slottet), Risengrødssang (fra 

Nissebanden) og Støvledance (De Nattergale). 

 Sanglege er så godt som en saga blott – kun en enkelt i et enkelt hæfte. 

    

Omslagene 

Julesanghæfternes omslag viser 

en julen som idealforestilling – 

eller drøm: Vi ser den 

romantiske landsbykirke i 

sneklædt vinteridyl, eller 

bykirken i festlig julebelysning. 

Kirken signalerer højtid. Eller 

omslagene portrætterer 

familiejulen som julehyggens 

arnested, hvor små og store 

tager hinanden i hænderne og 

synger muntert sammen. 

 I besættelsesårene 

1940-45 bliver 

julesanghæfterne en national 

manifestation. Omslagene er 

Dannebrog, både som fane, 

splitflag og kombineret med 

den håbefulde julestjerne.  

  

  



Fagforeningshæfterne har 

ingen kirker – og kun en 

enkelt salme eller to! Til er 

gengæld er der her rigeligt 

med julenisser.  

 Efterkrigsårenes 

sanghæfter indleder en 

udvikling imod det mere og 

mere kliché-prægede. 

Tegninger gengiver 

julemotiver med et ofte 

uhøjtideligt, humoristisk 

anstrøg. De nyeste bliver 

mere og mere kommercielle. 

Reklamerne er nu ikke blot et 

stempel eller diskret påtryk 

på hæfternes bagside, men 

udgøre en væsentlig, måske 

afgørende – (alt efter 

synsvinkel) del af 

dekorationen  

 

  

 

Julens sange og salmer 

Mens de ældre hæfter markerer Julen som kristen højtid, også i hjemmet, afspejler de nyere 

hæfter en vis ualvorlighed i omgangen med det sanglige repertoire. Salmer og sange 

optræder oftest i skøn blanding. Indholdsmæssigt står de verdslige julesange ofte først, og 

er blevet markant flere: Film- og TV´s julekalender-melodier præger nu udvalget.  
 Antallet af salmer er stærkt reduceret i de seneste hæfter. Enkelte har slet ingen, 

og de, der har, rykker sammen om en kerne på 10 salmer; og i et enkelt tilfælde gør man en 

dyd ud af sparsommeligheden og medtager kun ét vers fra i alt fem tekster – fire sange og 

et salmevers – og hæftets forside lokker med flg. tekst: ”Med vores sanghæfte ta´r det kun 5 

minutter at synge sig til julegaveoppakningsseancen!” Velfærdssamfundets Jul er gavernes fest, 

og sanghæfterne tager konsekvensen. 



 Reklamens magt er stor – endda stor nok til at invadere sig julens kernesalmer. 

En dansk sennepsproducent reserverer de sidste sider i sit sanghæfte til en håndfuld kendte 

julesalmer og sange med noget ensidige moderniseringer – blot et enkelt eksempel: 

 

Glade jul, dejlige jul 

engle daler ned i skjul 

Hid de flyve med paradisgrønt 

hvor de ser, hvad for Gud er kønt 

: lønlig iblandt os de går : 

 

Julefryd, evig fryd 

hellig sang med himmelsk lyd 

Det er englene, hyrderne så 

dengang Herren i Havnsø lå 

: evig er englenes sang : 

 

Fred på jord, fryd på jord 

Taffel sennep blandt os bor 

Engle sjunge om Bähncke så smukt 

det har Himmerigs dør oplukt 

: salig er englenes sang : 

 

Salig fred, himmelsk fredag toner julenat herned 

Engle bringer til store og små 

bud om sennep på hylden stå 

: fryd dig hver sjæl han har frelst : 

 

- Tilliden til produktet fejler så vist 

ingenting...  

 

Andet end det sanglige har nu fået plads i 

reklamehæfterne: bage- og gløgg-opskrifter 

– eller små halvt informative halvt 

moraliserende tekster om danske 

juletraditioner underviser nu brugeren i at 

holde fast ved det, der er tilbage. 



 

 

Sætternissen er også på færde ved juletid: I de nyeste hæfter volder femte vers af Et barn er 

født i Bethlehem problemer – dels er den udbredte fejllæsning i versets første linje, som man 

kan høre i enhver juleaftensfyldt kirke, nu kommet på tryk: ”forsvunden er nu al vor nød” 

– ikke ”forvunden” – eller selve verset er helt forsvundet! – thi moderne velfærdsdanskere 

holder ikke af at blive mindet om, at der er mennesker, der lider nød; også om julen... 

 Andre løjerlige trykfejl er: ”Højt for træets grønne top” – og den kan der da være 

god grund til at udråbe et leve for, netop ved juletid... Eller: ”Dejlig er den himmelblå” – som 

dog heldigvis ikke optræder i et reklamehæfte for undertøj... 

 

Julens salmer og sange er en så uundværlig bestanddel af denne højtid, at de er blevet til 

både husflid og handelsvarer.  Vi finder dem broderet på en bordløber, aftrykt på en 

mælkekarton, som PIXI-bog for de mindste, MAGNA PRINT for de ældste, og 

masseproduceret på grammofonplade, og senere på kassettebånd og CD´er – vi hører dem 

som indkøbsstimulerende muzak i stormagasinerne allerede fra november måned – og 

hvert år udkommer de samme, uopslidelige julesange i nye indspilninger og nye 

sanghæfter, som i sig selv er blevet en institution og en del af dansk juletradition. 


