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PUER NATUS IN BETHLEHEM 
Samuel Scheidt (1587-1654) 
 
 
QUEM VIDISTIS, PASTORES 
Johann Hermann Schein (1586-1630) 
 
 
PUER NOBIS NASCITUR 
Jacob van Eyck (ca.1590-1657) 
 
 
IMMANÚEL OSS Í NÁTT 
Þorkell Sigurbjörnsson (f. 1938) 
 Solist: Linnéa Lomholt, alt 
 
NOWELL SING WE 
Bo Holten (f. 1948) 

 Solist: Christine Nonbo Andersen, sopran 
 
 
DET ÄR EN ROS UTSPRUNGEN 
Jan Sandström (f. 1954) 
 
 
LAD DET KLINGE SØDT I SKY (uropførelse) 
Michala Petri (f. 1958) 
 
 
MAGNIFICAT QUINTI TONI 
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FÆLLESSANG   
KOM TRO, OG KOM, GLÆDE 
John Francis Wade (1711-1786), arr. David Willcocks 
 
 
ANGELUS AD VIRGINEM 

Trad. britisk, arr. Michael Bojesen 
 
 
FÆLLESSANG 
FORUNDERLIGT AT SIGE 
Carl Nielsen (1865-1931) 
 
 
DER ER INGENTING I VERDEN 
Thomas Laub (1852-1927), arr. Bo Holten 
 
 
SPURVEN SIDDER STUM BAG KVIST 
  Solist: Malene Nordtorp, sopran 
 
SNEFLOKKE KOMMER VRIMLENDE 
Thorvald Aagaard (1877-1937), arr. Bo Holten 
 
 
FÆLLESSANG 
DEJLIG ER JORDEN 
Schlesisk mel., arr. Anders Öhrwall 
 
 
UP! GOOD CHRISTEN FOLK 
Af Piæ Cantiones (1582), arr. Michael Bojesen 
 
 
FÆLLESSANG 
LYT TIL ENGLENE DER SYNGER 
Felix Mendelssohn (1809-1847), arr. David Willcocks 
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Jul i dag betyder forskellige ting for forskellige mennesker, men hvad det 
helt sikkert betyder for alle, er traditioner: religiøse traditioner, selvfølgelig 
– men også musikalske traditioner (opførelser af Händels Messias og Bachs 
Juleoratorium), familietraditioner (de sjove små ’julerier’, vi alle laver, og 
som er helt særlige for os), madtraditioner (især dem!): gløgg, andesteg og 
risalamande her i Danmark; ’mulled wine’, kalkun og ’Christmas pudding’ i mit 
eget hjemland, England.

En tradition, der er kommet til i mit eget liv i de senere år, hører til den tredje 
søndag i december. Der rydder jeg min kalender, slukker telefonen, finder 
sherry og ’mince pies’ (en anden, meget engelsk juledelikatesse) frem og sætter 
mig ved radioen for at lytte til DR P2’s transmission af EBU’s Julemusikdag, 
der næste år kan fejre 25-års jubilæum. Da BBC i London i sin tid sendte 
den allerførste Christmas around Europe, var publikums reaktion rundt i 
hele Europa så begejstret, at udsendelsen hurtigt blev en tradition og et fast 
punkt i mange radiostationers juleprogram. I år tilbyder 13 radiostationer – 
heriblandt DR – koncerter, som vil blive udsendt af yderligere en lang række 
radiostationer. Hver time stilles om til et nyt land, der præsenterer julemusik 
med lokal farvning og lokale medvirkende.

Så husk, at mens du lytter til DR VokalEnsemblets juletoner i Garnisonskirken 
i København, DR’s bidrag til dette års Julemusikdag, vil det via teknologiens 
underværker og styrken af det internationale radiosamarbejde blive hørt af 
millioner af lyttere over hele Europa – fra Grækenland i syd til Island i nord; fra 
Portugal i vest til Rumænien i øst og endda så langt væk som i Canada.

Og forhåbentlig kan musikken være med til at udbrede det allervigtigste 
julebudskab af dem alle: ønsket om fred og forståelse blandt mennesker på jord.

God fornøjelse og rigtig god koncert! 

Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet

DR VokalEnsemblets julekoncert 
Velkomst

Kære 
       publikum
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Af Jens Cornelius

Samuel Scheidt: Puer natus in Bethlehem 
Johann Hermann Schein: Quem vidistis, pastores

Jacob van Eyck: Puer nobis nascitur
Michala Petri: Lad det klinge sødt i sky

Et barn er født i Betlehem har ligesom mange andre danske salmer sin urform 
langt tilbage i tiden. Dens rødder er en latinsk hymne fra 1300-tallet med titlen 
Puer natus in Bethlehem. I Danmark bruger vi dog en tysk melodi fra 1500-tallet. 
Den oprindelige hymnemelodi Puer natus in Bethlehem har været benyttet af 
utallige komponister, og Samuel Scheidts ottestemmige version er fra 1620. 
 
Af Scheidts kollega, Schein, hører vi en motet fra 1615 over en anden julehymne, 
Quem vidistis, pastores (Hvem så I, hyrder). Her er de otte stemmer opdelt i to 
kor, der svarer hinanden. Denne dobbeltkor-teknik havde Schein lært ved at stu-
dere italiensk kirkemusik – men ikke i Italien, for i hele sit korte liv opholdt han 
sig i Tyskland. Han var kantor i Thomaskirken i Leipzig, altså samme stilling, 
som Johan Sebastian Bach overtog ca. 100 år senere.

Michala Petri indrammer næste afdeling med et par stykker for soloblokfløjte. 
Først musik af den nederlandske Jacob van Eyck. Han var selv blokfløjtevirtuos, 
og i hans samling Der Fluyten Lust-hof (Fløjtens lysthave) fra midten af 1600-tallet 
finder man hundredvis af tidens kendte melodier med tilhørende variationer. 
Virkningen er som at træde ind i stuen hos van Eyck, mens han improviserer. I 
dette tilfælde med udgangspunkt i middelalderhymnen Puer nobis nascitur (Et 
barn er født os), der i Danmark er kendt som Fra Himlen kom en engel klar.

En anden kendt salmemelodi har Michala Petri selv lavet et stykke over, og i 
aften spiller hun det for allerførste gang. Lad det klinge sødt i sky er en af de æld-
ste melodier i Den Danske Salmebog. Den går tilbage til 1300-tallet, hvor den var 
kendt som Resonet in laudibus.

Michala Petri fortæller selv om sit stykke:
  Både tekst og melodi er fulde af glæde og i mit arrangement har jeg brugt 

samme principper, som man ser i Jacob van Eycks variationer. Selv om vari-
ationerne hele tiden bliver mere og mere komplicerede, finder man altid melo-
diens toner på præcis samme rytmiske plads som i den oprindelige melodi. Jeg 
har prøvet at holde det musikalsk sprog enkelt for at afspejle julens ånd og 
det faktum, at vi – i denne ånd – kan føle os lige og forbundne med hinanden. 
Ligesom vi gør, når vi lytter til musik – eller bare til en enkelt tone.

DR VokalEnsemblets julekoncert 
Musikken
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Þorkell Sigurbjörnsson: Immanúel oss i nátt
Bo Holten: Nowell sing we
Jan Sandström: Det är en ros utsprungen

Hieronymus Prætorius: Magnificat Quinti toni

Den islandske komponist Þorkell Sigurbjörnsson lavede i 1981 sin julemotet 
Immanúel oss i nátt, der er kraftigt inspireret af middelalderens musik og udvik-
ler sig over en gentagen baslinje. Teksten er af den islandske præst Gudmundur 
Högnason fra de fjerne Vestmannaøer og stammer fra hans salmebog fra 1742, 
Hymnodia sacra. På de nordatlantiske øer dengang vidste man alt om mørke – og 
om hvilken forskel, et enkelt lys kunne gøre.

Også Bo Holten griber i Nowell sing we tilbage til gamle tekster, nemlig engelske 
julevers fra 1400-tallet. De fletter sig raffineret ind i hinanden, som lyttede man til 
mange tiders jul på samme tid. Nowell sing we har en fremtrædende sopransolo 
og blev komponeret i år 2000 til BBC Singers, som Bo Holten dengang var gæste-
dirigent for. 

En rose så jeg skyde er en middelaldermelodi, der kendes i alle protestantiske 
lande, ofte hørt i harmoniseringen af Michael Prætorius fra 1609. I arrangemen-
tet af den svenske komponist Jan Sandström fra 1990 synger en lille korgruppe 
Prætorius’ originale udgave, mens en større korgruppe nynner med lukket mund. 
Virkningen er en slags udkomponeret rumklang, hvor tiden næsten går i stå.

Den nordtyske renæssancekomponist Hieronymus Prætorius (der ikke var i 
familie med den mere kendte Michael Prætorius) lavede hele ti udsættelser af 
hymnen Magnificat (Min sjæl ophøjer Herren), også kendt som Marias lovsang. 
Versene findes i Lukas-evangeliet og er en af de mest benyttede latinske hymner i 
den klassiske musik.

Versionen fra 1622, der synges ved denne koncert, er usædvanlig, for her indsky-
der han to tyske julesalmer undervejs i den latinske tekst, som ellers er udsat i 
veneziansk dobbeltkorstil: Joseph, lieber Joseph mein og In dulci jubilo (kendt på 
dansk som julesalmen En sød og liflig klang). 

DR VokalEnsemblets julekoncert 
Musikken

Pause
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Fællessang: Kom, tro, og kom, glæde 

Trad.: Angelus ad virginem
Piæ Cantiones: Up! Good Christen folk

Den imponerende melodi til O come, all ye faithful er skrevet i slutningen af 
1600-tallet, formodentlig af kirkemusikeren John Reading. Teksten er fra 1744 af 
John Francis Wade, og var oprindeligt på latin. Adeste fideles (Kom, trofaste) blev 
i 1841 oversat til engelsk.

Den danske oversættelse Kom, tro, og kom, glæde er lavet i 1978 af Helsingør- 
biskoppen Johannes Johansen, men i Den Danske Salmebog findes salmen i en 
anden oversættelse, nemlig Kom, alle kristne. Under alle omstændigheder er 
budskabet det samme som i originalen Adeste fideles: Kom, lad os samles om 
Jesusbarnet i glæde.

Michael Bojesen lavede sit arrangement af Angelus ad virginem til DR Vokal- 
Ensemblet og Michala Petri i 2015. I de engelsktalende lande kendes salmen som 
Gabriel from Heaven’s king. Teksten handler om bebudelsen, hvor ærkeenglen 
Gabriel fortæller Maria, at hun skal føde Guds søn. Melodien er kendt tilbage fra 
1200-tallet og stammer muligvis fra Frankrig.

Up! Good Christen folk er den engelske titel på en munter julesang, der blev 
trykt første gang som O quam mundum i den berømte sangbog Piae cantiones 
(Fromme sange) fra 1582. Piae cantiones blev lavet til brug på latinskolerne i 
Finland og samler en lang række fælleseuropæiske salmer fra middelalderen og 
reformationen.  
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Fællessang: Forunderligt at sige 
+
Thomas Laub: Der er ingenting i verden  
Thorvald Aagaard: Spurven sidder stum bag kvist 
Thorvald Aagaard: Sneflokke kommer vrimlende

Fællessange: 
Dejlig er jorden
Lyt til englene der synger

Carl Nielsen og hans kollega Thomas Laub ville udbrede dansk lyrik på nye, 
mundrette melodier, og den smukke julesalme Forunderligt at sige lykkedes 
fuldstændig med sin hensigt. Teksten er Grundtvigs redigerede udgave af  
Brorsons original, Mit hjerte altid vanker. 

Andre gange tog Nielsen og Laub fat i nyere tekster. Laubs melodi til Helge Rodes 
elegante Der er ingenting i verden så stille som sne blev dog siden overhalet i 
popularitet af melodien af Povl Hamburger. 

Laubs og Nielsens tanker om folkelig sang blev båret videre af højskolemanden 
Thorvald Aagaard. Hans vintersange Spurven sidder stum bag kvist og den 
humoristiske Sneflokke kommer vrimlende til tekster af Jeppe Aakjær, er efter 
næsten 100 år stadig kernerepertoire i den danske sangskat.

To julesalmer, der har vandret Europa rundt de sidste knap 200 år, er Dejlig er 
jorden og Hark! The herald angels sing. En god melodi er umulig at holde nede!

Melodien til Dejlig er jorden er fra Schlesien, der i dag ligger i Polen, og blev trykt 
første gang 1842 i en sangbog med schlesiske folkesange, hvor den hed Schönster 
Herr Jesu. I 1850 blev salmedigteren B.S. Ingemann opfordret til at lave en for-
danskning, og Dejlig er jorden blev snart oversat til svensk og norsk. Den er en af 
Nordens mest udbredte salmer.

Hark! The herald angels sing er en af de få kendte salmer, der er skrevet af en ver-
densberømt klassisk komponist, nemlig Mendelssohn. Den stammer fra hans lidet 
kendte kantate Festgesang, som han havde komponeret til fejringen af Gutenberg, 
trykkunstens opfinder. Først nogle år efter Mendelssohns død, i 1855, fandt den 
engelske kirkekomponist William Cummings på at koble en juletekst af salmedig-
teren Charles Wesley sammen med Gutenberg-melodien – og en klassiker var født.

Johannes Johansens fine oversættelse af Hark! The herald angels sing synges 
sjældent på dansk, for den er endnu ikke blevet optaget i Den Danske Salmebog.
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Olof Boman
Den svenske dirigent Olof Boman er 1. gæstedirigent ved Theater 
Bremen i Tyskland, hvor han dirigerer opførelser af opera og 
vokalmusik. Fra 2011 til 2014 var han chefdirigent for DR Vokal-
Ensemblet.

Olof Boman er født i Umeå i Nordsverige. Han begyndte at ud-
danne sig som organist og kirkemusiker, inden hans talent for at 
dirigere blev opdaget af den legendariske finske dirigent Jorma 
Panula. Derefter skiftede Olof Boman fag til direktion og blev 
uddannet på Musikhögskolan i Stockholm. 

Hans særlige interesse er vokalmusik, især den tidlige musik fra 
barokken. Han har derfor også studeret barokinstrumentet cem-
balo og barokkens historiske opførelsespraksis. Og han har videre- 
uddannet sig ved at samarbejde med nogle af verdens førende 
barokdirigenter, William Christie og René Jacobs.

Gennem årene har Olof Boman dirigeret mange svenske orkestre 
og stået for mange operaopsætninger. Især opera fra 1700-tallet 
og den senere bel canto-tradition optager ham meget. Og sådan 
har det faktisk været, siden han som seksårig blev taget med til en 
opførelse i Umeå af Rossinis Barberen i Sevilla. 

”Jeg kom til en verden – hvor jeg gerne ville blive”, husker han. Og 
sådan gik det også, for i år har Olof Boman selv opført operaen på 
Theater Bremen.

•  Svensk dirigent,  

født 1973 i Umeå

•  Chefdirigent for  

DR VokalEnsemblet 2011-14

Fotograf: Romulo Corrêa

Dirigent

DR VokalEnsemblets julekoncert 
Dirigent
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Michala Petri 
Michala Petri er uden diskussion den mest berømte blokfløjte-
spiller i verden. Første gang, hun optrådte i radioen, var hun bare 
fem år, og hun gav sin første officielle debutkoncert som 11-årig. 
Siden har hun givet mere end 4.000 koncerter og indspillet over 
70 albums.

Michala Petris repertoire spænder over mange hundrede års 
musik. Utallige komponister har skrevet musik specielt til hende, 
bl.a. Vagn Holmboe, Per Nørgård, Axel Borup-Jørgensen, Sunleif 
Rasmussen, Malcolm Arnold og Gordon Jacob. Hun har også 
udvidet repertoiret ved at spille musik, der oprindeligt er skrevet 
for andre instrumenter, og ved at samarbejde med musikere fra 
andre kulturer. 

Verdensberømmelsen forhindrer ikke det danske publikums 
muligheder for at høre hende, for Michala Petri er en af landets 
flittigst turnerende musikere og har optrådt i stort set enhver 
dansk kirke og koncerthus, ofte i duo med guitar- og lutspilleren 
Lars Hannibal. 

Michala Petri har modtaget en lang række hædersbevisninger, 
bl.a. Dannebrogordenen af 1. grad og kulturstiftelsen Pro Europas 
solistpris. I år 2000 modtog hun Léonie Sonnings Musikpris. 
”Hun har med sit enestående spil sikret blokfløjten plads som 
nutidigt soloinstrument og har samtidig formået at nå et bredt 
publikum”, lød det i begrundelsen.

DR VokalEnsemblet har de senere år fået et tæt samarbejde med 
Michala Petri, som også kan nydes på deres julealbum Let the 
Angels Sing og på Drømte mig en drøm med danske sange. For 
indspilningen af Uģis Prauliņš' værk The Nightingale modtog de 
den tyske musikpris Echo Klassik og to amerikanske GRAMMY®- 
nomineringer.

•  Dansk blokfløjtenist,  

født 1958

Fotograf: Søren Solkjær

Blokfløjte

DR VokalEnsemblets julekoncert 
Solist
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DR VokalEnsemblet kunne sidste år fejre 10-års jubilæum som 
DR’s professionelle kammerkor. Koret består af 18 klassiske 
sangere, som alle kan optræde solistisk. ”Samtlige sangere i  
DR VokalEnsemblet gløder – både hver for sig og sammen,” 
som en anmelder har formuleret det.

DR VokalEnsemblet præsenterer kormusik i alle former – fra 
middelaldermusik over barok og romantik til danske sange og 
helt nyskrevne værker. Mange store danske og europæiske  
komponister har skrevet kormusik specielt til DR VokalEnsemblet,  
som er internationalt anerkendt for sin rene, nordiske klang.

Flere af DR VokalEnsemblets 10 cd-indspilninger har modtaget 
internationale priser og udmærkelser, bl.a. den prestigefyldte 
franske kritikerpris Diapason d’Or de l’Année, den tyske ECHO 
Award og to amerikanske GRAMMY®-nomineringer. Senest 
har koret udgivet cd'en Årstiderne – 28 danske sange dirigeret 
af Bo Holten.

En af DR VokalEnsemblets vigtige opgaver er at bringe den 
levende kormusik ud i alle dele af Danmark. Ensemblet synger 
hver sæson koncerter i en række små og store danske kirker, 
og sangerne deltager også i workshops og koncerter med lokale 
amatørkor. Alle danskere kan se med, når koret optræder i det 
daglige indslag Dagens Sang  på DR K, og desuden kan man 
gennem hele dette år opleve DR VokalEnsemblet i en ny række 
programmer i serien Før Søndagen på DR 1.

DR VokalEnsemblet kredser gennem hele sæsonen 2018-19 
om håbet som grundtema, dels i en række a cappella kirke - 
 koncerter med chefdirigent Marcus Creed i spidsen, dels i 
 koncerter med DR KoncertKoret og forskellige gæstekunstnere.

Sopran  
Christine Nonbo Andersen 
Malene Nordtorp 
Klaudia Kidon 
Astrid Kastensson Navarro-Alonso 
Anna Maria Wierød 
 
Alt  
Rikke Lender 
Hanna-Maria Strand 
Linnéa Lomholt 
Tobias Nilsson 
 
Tenor  
Emil Lykke 
Adam Riis 
Rasmus Gravers Nielsen 
Palle Skovlund 
 
Bas  
Torsten Nielsen 
Jakob Soelberg Miskow   
Daniel Åberg 
Steffen Bruun 
Johan Karlström 
 
 

Følg DR VokalEnsemblet på 

drvokalensemblet.dk 
facebook.com/vokalensembletDR 

DR VokalEnsemblet

DR VokalEnsemblets julekoncert 
DR VokalEnsemblet
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Samuel Scheidt: 
Puer natus in Bethlehem 
Tekst: Fra Piae Cantiones 

Puer natus in Bethlehem, Alleluia.
Unde gaudet Jerusalem. Alleluia.

Hic jacet in præsepio, Alleluia.
Qui regnat sine termino. Alleluia.

In hoc natali gaudio, Alleluia.
Benedicamus Domino: Alleluia. 

Johann Hermann Schein: 
Quem vidistis, pastores 
Tekst: Matutin til juledag 

Quem vidistis, pastores? Dicite:
Annuntiate nobis in terris quis apparuit:
Natum vidimus, 
et choros Angelorum collaudantes Dominum. 

Samuel Scheidt: 
Et barn er født 
Tekst: Fra Piae Cantiones 
Oversættelse: Magna Blanke 

Et barn er født i Betlehem, halleluja, 
thi glæde sig Jerusalem, halleluja. 

Her ligger han i et krybberum, halleluja, 
som regerer uden grænser, halleluja. 

I denne fødselsglæde, halleluja, 
velsigner vi Herren, halleluja. 

Johann Hermann Schein: 
Hvem så I, hyrder 
Tekst: Matutin til juledag 
Oversættelse: Magna Blanke

Fortæl os, hyrder, hvem så I? 
Forklar os, hvem der viste sig på jorden:  
Vi har set en nyfødt og englekor 
prise Gud sammen. 
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Þorkell Sigurbjörnsson: 
Immanúel oss i natt  
Tekst: Gudmundur Högnarson 

Immanuél oss i natt 
eðla barnið fæddist. 
Gjörir Það hjartað glatt og kátt, 
guðson holdi klæddist. 
Fyrir hann tók faðir i sátt 
fólkið allt sem mæddist. 
Synd of dauði missti mátt, 
Þau mest ég áður hræddist.  

Vil ég mitt sálar simfóni,  
sett með bestu snilli, 
leggia fram og leika Þvi, 
láta’ ei stund á milli, 
göfga Þann sem fékk oss fri, 
föddurins náð og hylli; 
Hljóðagóð um borg og bý 
börnin Kristó dilli. 

Syngi Þessa Þakkargjörð 
Þvi með englakórum. 
Heiður, lof og háleit dýrð 
sé hæstum Guði vórum.    
Fenginn er nú fyrst á jörð 
friður smám og stórum. 
Faðirinn elskar auma hjörð,
oss sem villtir fórum. 

Immanúel, Immanúel.   

Þorkell Sigurbjörnsson: 
Immanuel, i nat er født    
Tekst: Gudmundur Högnarson 
Oversættelse fra engelsk: Magna Blanke  

Immanuel, i nat er født det barn, 
Han gav os. 
Det fylder vore hjerter med glæde og lys; 
han er et menneske, der vil redde os. 
Ved ham har Faderen helbredt 
alle dem, der var uvidende. 
Ved Herrens barmhjertighed 
er synd og død borte. 

Med mit hjertes stemme, 
med sang til det høje  
vil jeg leve for at udføre min pligt 
med musik, der aldrig tier. 
Jeg vil prise ham, 
som med nåde og kærlighed 
gør os gavn og befrier os. 
Syng med stemmer der lyder  over Jesu vugge.

Lad os i borg og by
synge til tak sammen med englekoret.  
Ære og pris fra mennesket 
til Gud foran os. 
Nu gives der fred på ny 
for alle mennesker på jorden. 
Vi er alle tilgivet ved frelserens
vidunderlige fødsel. 

Immanuel, Immanuel.  
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Bo Holten: Vi synger julen ind
Tidlig engelsk julesang
Oversættelse: Magna Blanke  

I Betlehem, den smukke by, halleluja, 
fødte en kvinde det barn, 
som skulle blive herre og fyrste. 

I den opgående sol, halleluja, 
er lyset allerede klart, halleluja. 

Ved en fyrste og herre af høj rang, halleluja, 
er lyset allerede klart, halleluja. 

Her ligger i svøb, halleluja, 
han som skal herske i evighed, halleluja.  

Og mange børn blev dræbt, 
befalet af den ugudelige Herodes; 
åh, Jesus, af kærlighed til dig 
blev mange sjæle reddet. 

I sit raseri har kong Herodes 
sammen med sine mægtige 
mænd bestemt, 
at på denne dag 
skal alle børn slås ihjel.   

Nu synger vi julen ind, hver og én, 
for Fredens Konge er her, 
o treenighedens smukke lys, halleluja. 

Jan Sandström: 
En rose er udsprunget 
Tekst: Efter en kirkelig juleaftens-sang fra 16. årh.   
Oversættelse: Magna Blanke

En rose er udsprunget 
af Isais rod og stamme. 
Højt besunget af faderen 
står den frem i tiden, 
en blomst så skær og blid; 
midt i den kolde vinter 
i midnattens mørke.  

Bo Holten: Nowell sing we 
Early English Carol 

In Bethlehem, in that fair city, alleluia, 
a child was born of a maiden free, 
that shall a Lord and Prince be, alleluia.  

A solis ortis cardine, alleluia, 
jam lucis orto sidere, alleluia,

O Lord and Prince of high degree, alleluia,  
jam lucis orto sidere, alleluia. 

Hic jacet in præsepio, alleluia,
qui regnat sine termino, alleluia. 

And children were slain full great plenty, 
Hostes, Herodes impie, 
O Jesu for the love of thee, 
wherefore here souls saved be. 

Herod the King in his raging 
charged he hath this day 
his men of might 
in his own sight 
all young children to slay. 

Nowell sing we now all and some, 
for Rex Pacificus is come, 
O lux beata trinitas, alleluia.   

 
Jan Sandström: 
Det är en ros utsprungen 
Tekst: Efter en kirkelig juleaftens-sang fra 16. årh.   

Det är en ros utsprungen  
av Jesse rot och stam.  
Av fädren ren besjungen, 
den står i tiden fram, 
en blomma skär och blid, 
mitt i den kalla vinter, 
i midnatts mörka tid.   
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Hieronimus Praetorius: 
Magnificat Quinti Toni 
Tekst: Magnificat  
Forskellige kristelige digte og Det lille Gloria
Øvrige tekster oversat af Magna Blanke

Min sjæl ophøjer Herren, 
og min ånd fryder sig 
over Gud, min frelser. 

Josef, kære Josef, 
hjælp mig med at vugge barnet, 
jomfruens barn, 
Marias søn. 
Gud vil belønne dig i Himmerige.
Jomfruen fødte Gud, 
og guddommeligheden accepterede det. 

Alle istemmer, 
og en from stemme siger:
Pris den nyfødte konge. 
Ære være barnet Kristus. 
I dag er sket i Israel, 
hvad Gabriel forudsagde: 
en konge er født. 

Han har set til sin ringe tjenerinde. 
For herefter skal alle slægter 
prise mig salig.  

Thi den mægtige har gjort store ting imod mig. 
Helligt er hans navn. 

Syng nu inderlig glæde 
og vær glade! 
Vores hjertes fryd 
ligger i svøb   
og lyser i krybben 
som solen for moderen. 
Du er alfa og Omega. 

Og hans barmhjertighed mod dem, 
der frygter ham, 
varer i slægt efter slægt. 

Hieronimus Praetorius: 
Magnificat Quinti Toni 
Tekst: Lukas-evangeliet kap.1 vers 46-55 
Forskellige kristelige digte og Det lille Gloria 

Magnificat anima mea Dominum 
et exultavit spiritus meus in Deo, 
salutari meo. 

Joseph, lieber Joseph mein, 
hilf mir wiegen das Kindelein, 
Gott der wird dein Lohner sein 
im Himmelreich der Jungfrau Kind, 
Maria. 
Virgo Deum genuit, 
quem divina voluit clementia. 

Omnes nunc concinite,
nato regi psallite,
voce pia dicite:
Sit gloria Christo nato infantulo.
Hodie apparuit in Israel:
quem praedixit Gabriel, 
est natus rex. 

Quia respexit humilitate ancillae: 
ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes. 

Quia fecit mihi magna, qui potens est, 
et sanctum nomen eius. 

In dulci jubilo 
nun singet und seid froh! 
Unsers Herzens Wonne 
liegt in praesepio
und leuchtet als die Sonne 
Matris in gremio. 
Alpha es et O!  

Et misericordia eius 
a progenie in progenies 
timentibus eum. 
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Han har øvet vældige gerninger med sin arm, 
splittet dem der er hovmodige 
i deres hjertes tanker. 

O Jesus, du lille, 
jeg længes efter dig! 
Trøst mit sind, 
du, det bedste barn; 
drag mig efter dig 
i al din godhed, 
du ærens fyrste! 

Han har styrtet de mægtige fra tronen 
og han har ophøjet de ringe. 

Sultende har han mættet med gode gaver, 
og rige har han sendt tomhændede bort. 

O faderens kærlighed.  
O sønnens mildhed. 
Vi var alle tabte 
på grund af vore forseelser; 
derfor har han taget 
himlens glæde fra os. 
Åh, gid vi var der!  

Han har taget sif af sin tjener Israel  
og husker på sin barmhjertighed, 
– som han tilsagde vore fædre – 
mod Abraham og hans slægt til evig tid. 

Hvor er større glæde – 
ingen steder mere end der! 
Der synger englene 
nye sange. 
Og bjælderne klinger 
i de høje sale. 
Åh, gid vi var der!  

Ære være Faderen og Sønnen 
og Helligånden, 
som det var begyndelsen, 
så nu og altid 
og i al evighed. 
Amen.  

Fecit potentiam in bracchio suo,
dispersit superbos 
mente cordis sui. 

O Jesu parvule, 
nach dir ist mir so weh! 
Tröst’ mir mein Gemüte, 
O puer optime; 
durch alle deine Güte 
O princeps gloriae  
trahe me post te! 

Deposuit potentes de sede, 
et exultavit humiles. 

Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

O patris caritas! 
O nati lenitas! 
Wir wärn all verloren 
per nostra crimina, 
so hat er uns erworben 
coelorum gaudia. 
Eia wärn wir da! 

Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus misericordiae suae. 
Sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in saecula. 

Ubi sunt gaudia 
nirgend mehr denn da! 
Da die Engel singen  
nova cantica. 
Und die Schellen klingen 
in regis curia. 
Eia wärn wir da! 

Gloria Patri et Filio, 
et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio 
et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. 
Amen. 
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Fællessang (se eget hæfte)
Kom, tro, og kom, glæde

Trad. britisk, arr. Michael Bojesen: 
Angelus ad Virginem 

Gabriel to Mary came and entered at her dwelling, 
With his salutation glad her maiden fears dispelling.
“All hail, thou queen of virgins bright! 
God, Lord of earth and heaven’s height, 
Thy very Son shall soon be born in pureness, 
The Saviour of mankind. 
Thou art the gate of heaven bright, 
the sinners’ healer kind.”

“How could I a mother be that am to man a stranger? 
How should I my strong resolve my solemn vows endanger? 
Pow’r from the Holy Ghost on high 
shall bring to pass this mystery. 
Then have no fear:  Be of good cheer, believing 
that still thy chastity in God’s almighty keeping 
shall all unsullied be.”  

Then to him the maid replied with noble mien supernal:  
“Lo!  the humble handmaid I of God the Lord eternal 
with thee, bright messenger of heav’n 
by whom this wondrous news is giv’n, 
I will agree and long to see fullfilled
thy gracious prophecy 
as God my Lord doth will it, 
so be it unto me!” 

Hail! thou mother of the Lord, 
who brings us gifts the rarest, 
peace to  angels and to men, 
when Christ the Lord thou bearest. 
Do thou, we pray, entreat thy Son
for us our long’d redemption 
himself to win and from our sin release us; 
his succour for to give, 
that, when we hence are taken, 
we too in heav’n may live.

Trad. britisk, arr. Michael Bojesen: 
Angelus ad Virginem 

Englen kom til jomfruen, i al hemmelighed, 
beroligede jomfruens frygt og sagde: 
”Hil, du dronning af jomfruer!
Du vil bære himmelens 
og jordens herre, 
menneskehedens frelse;
du vil skabe himmelens port, 
syndens helbredelse."   

”Hvordan kan jeg blive moder, jeg kender ingen mand. 
Hvordan bringe min beslutninmg og mit løfte i fare?  
Helligåndens nåde 
skal tyde dette mysterium.  
Vær ikke bange, men glæd dig og tro på, 
at din kyskhed ved Guds kraft 
vil bevares.” 
 
Da sagde jomfruen med stolthed: 
”Se! Jeg, Gud Herrens ydmyge tjenerinde,  
er enig med dig, du Himlens budbringer, 
som kommer med dette nye budskab; 
jeg længes efter 
at se din strålende profeti opfyldt. 
Som Gud Herren det vil, 
vil jeg adlyde.” 

Hil være Herrens moder, 
som bringer os sjældne gaver: 
fred til engle og mennesker, 
når du bærer Herren Kristus. 
Vi beder: Anmod din søn 
om vor længe ventede befrielse, 
lad os vinde ham selv, lad ham befri os 
fra vor synd og give os hjælp, 
så vi, når vi tages herfra, 
må leve i Himlen.

DR Koncerthuset 2018/19 18
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Forunderligt at sige
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Thomas Laub, arr. Bo Holten: 
Der er ingenting i verden  
Tekst: Helge Rode   

Der er ingenting i verden så stille som sne, 
når den sagte gennem luften daler, 
dæmper dine skridt, 
tysser, tysser blidt 
på de stemmer, som for højlydt taler. 

Der er ingenting i verden af en renhed som sne, 
svanedun fra himlens hvide vinger. 
På din hånd et fnug 
er som tåredug. 
Hvide tanker tyst i dans sig svinger. 

Der er ingenting i verden, der kan mildne som sne. 
Tys, du lytter, til det tavse klinger. 
O, så fin en klang, 
sølverklokkesang 
inderst inde i dit hjerte ringer.  
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Thorvald Aagaard: 
Spurven sidder stum bag kvist 
Tekst: Jeppe Aakjær

Spurven sidder stum bag kvist;
såmænd, om ej det fyger! 
Kålgårdspilen piber trist 
for nordenblæstens byger
Lul-lul! rokken går 
støt i moders stue,
og jo mere vinden slår,
des mer får arnen lue.

Far har røgtet kvæget ind
med halmen tættet karmen,
gnedet grisens blanke skind
at den må holde varmen
Lul-lul! rokken går
Far mod stuen stiler,
mor en bugt på tråden slår, 
ser op på far og smiler.

Mor kan næppe se sit spind 
og næppe tråden mage;
hej, da bæres lyset ind
og stilles i sin stage.
Lul-lul! rokken går
tenens rappe vinge
over fyrrebjælken sår
en skok af skyggeringe.

Far ta´r ned så tung en bog
med Gud han hvisker sammen,
famler lidt ved spændets krog
og lukker med et: Amen!
Lul-lul! rokken går
ensomheden synger,
mulmet tæt om taget står 
og sneen går i dynger.

Her ved moders gamle rok
hun lærte mig at stave.
synge om "den hvide flok"
og "al hans nådegave"
Lul-lul! rokken står!
Med dens nyn og sange
vemodsfuldt mod hjertet går,
når kvældene bli´r lange.  
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Thorvald Aagaard: 
Sneflokke kommer vrimlende 
Tekst: Jeppe Aakjær

Sneflokke kommer vrimlende, 
hen over diger trimlende, 
det fyger ud af himlene, 
det sluger hegn og gård, 
det ryger ind ad sprækkerne, 
til pølserne på rækkerne, 
og fårene ved hækkerne 
får blink i pelsens hår. 

Og poplerne bag mønningen, 
de duver dybt i dønningen, 
og over stakkegrønningen 
omtrimler kærv og neg, 
det klaprer én om ørene 
fra portene til dørere, 
bag hvilke de små Sørene’ 
har rustet sig til leg. 

Og gammelmor i klokkerne 
med huen og grålokkerne 
hun haler op i sokkerne 
og ser forsagt derud; 
for nu er kålen liggende, 
og nu står tjørnen stikkende  
og spidder sne på piggene, 
og nu kom Kjørmes-knud! 

DR VokalEnsemblets julekoncert 
Tekster

Fællessang (se eget hæfte)
Dejlig er jorden
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Af Piæ Cantiones (1582), 
arr. Michael Bojesen: 
Up! Good Christen Folk, and listen 
Tekst: Efter Piae Cantiones 

Ding-dong, ding,
Ding-a-dong-a-ding,
Ding-dong, ding-dong,
Ding-a-dong, ding.

Up, good Christen folk, and listen
How the merry church bells ring,
And from steeple bid good people
Come adore the new-born King:

Tell the story how from glory 
God came down at Christmas tide 
Bringing gladness, dashing sadness, 
Show’ring blessings far and wide. 

Born of mother, blest o’er other, 
Ex Maria Virgine, 
In a stable (‘tis no fable), 
Christus natus hodie. 

Ding-dong, ding,
Ding-a-dong-a-ding,
Ding-dong, ding-dong,
Ding-a-dong, ding.

Af Piæ Cantiones (1582), 
arr. Michael Bojesen: 
Kom, alle gode kristne og hør
Tekst: Efter Piae Cantiones 
Oversættelse: Magna Blanke 

Ding, dong, ding, dong,
dinge-dinge-dong.
Ding, dong, ding, dong,
dinge-dinge-dong.

Kom, alle gode kristne og hør,
hvor de glade kirkeklokker ringer
og fra tårnet byder folk ind
for at tilbede det nyfødte barn.

Fortæl historien om hvordan Gud i herlighed
kom ned ved juletid
og bragte glæde, knuste sorg
og bragte velsignelse til alle.

Født af en moder, velsignet frem for alle,
af Jomfru Maria,
i en stald (det er ikke en spøg);
i dag er Kristus født.

Ding, dong, ding, dong,
dinge-dinge-dong.
Ding, dong, ding, dong,
dinge-dinge-dong.

Fællessang (se eget hæfte)
Lyt til englene der synger
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Oplev de særlige musikalske øjeblikke, hvor den menneskelige stemme  
går lige i hjertet. Velkommen til koncert med DR VokalEnsemblet.

LYS OVER EUROPA  18. JAN  ’19 Trinitatis Kirke   
 19. JAN  ’19  Museet for Søfart, Helsingør 

FANTASTISKE STEMMER 22. FEB  ’19  Trinitatis Kirke 

PILGRIMME & HELGENER 21. JUN  ’19  Trinitatis Kirke 

MEDITATIONSKONCERT  10. OKT ’19  Roskilde Domkirke  
 11. OKT ’19  Aarhus Domkirke  
 12. OKT ’19  Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke 

Læs om hele sæsonen og køb billetter på drvokalensemblet.dk



drkoncerthuset.dk
drvokalensemblet.dk

DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk

DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Augustinus Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat
Knud Højgaards Fond
Wilhelm Hansen Fonden
Beckett-Fonden
Bikubenfonden
Det Obelske Familiefond
FrederiksbergFonden
Nordea-fonden
Oticon Fonden
Sportgoodsfonden
Statens Kunstfond


