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H0it fra Trreets gr0nne Top 

Teksten ,. Juletrreet« 

Peter Fabers »}uletneet. Sang for B11.1rn« har i f11.1rste udgave (1848) 1 f11.1lgende 
tekst: 

Juletneet. 

[str. I] Hoit fra Trreets gmnne Top 
Straaler Juleglandsen; 
Spillemand, spillystig op, 
Nu begynder Dandsen. 

[1/v.S] Lreg nu smukt din Haand i min, 
Ikke r0r ved den Rosin, 
Forst maa Trreet vises, 
Siden skal det spises. 

[II] Bomlil, nu gaaer det godt, 
I forstaaer at trave, 
Lad den lille Sine blot 
Faae sin Julegave. 

[11/5] Los kun selv det mde Baand, 
Hvor du ryster paa din Haand! 
Naar du strammer Gamet! 
Qvreler du jo Bamet. 

1 Annoncerct som kommende udgivelse fra Horneman & Erslevs Musikforlag i Litteratur
bladet (f0lgeblad ti1 Flyveposten) den 9112 1848. Udgivelsen anmeldt i Litteraturbladet den 
301121848 med samme prisangivelse som pä (det fonnentlige) f0rstetryk (u. 4.). Trykket har fire 
sider i stor 8"; sideme 2 og 3 er pagineret, side 4 blank. PA titelbladet (side 1) under en tegning af 
fern b0m ved foden af et tamdt Juletrre (hvis top ikke ses) med gaver (ßag, tromme, dukker, 
pakker) f0lgende tekst: 

Juletrreet, I Sang for Bern I af P. Faber I componeret I for Pianoforte I af I E. Horne
man. I Forlreggernes Biendom I Kj0benhavn. I Forlagt af Horneman & Erslev. I Pr. 16 
sk. I Ern Brerentzen & Co lith. Inst. 

Ferste strofe (side 2) er sat med noder (den bekendte melodi) uden versets nonnale liniebrud; 
strofeme (I , li o.s.v.) har betegnelse: V. 1, V. 2 o.s.v. Over nodeme komponistens navn. 



[III] Peter har den Green saa kja::r, 
Hvorpaa Trommen hrenger; 
Hvergang han den kommer na::r, 
Vil han ikke la::nger. 

[III/5] Hvad du onsker, skal du faae, 
Naar jeg blot ter stole paa, 
At du ei vil tromme, 
For min Sang er omme. 

[IV] Anna hun bar ingen Ro, 
Per hun faaer sin Pakke: 
Fire Alen Merino 
Til en Vinterfrakke. 

[IV /5] Barn! du blier mig alt for dyr, 
Men da du saa propert syer, 
Spare vi det atter, 
Ikke sandt, min Datter? 

[V] Denne Fane ny og god 
Giver jeg ti1 Hendrik; 
Du er sta::rk og du har Mod, 
Du skal va::re Fa::ndrik. 

[V /5] Hvor han svinger Fanen kja::kt! 
Born! I skylde ham Respekt; 
Viid det er en lEre: 
Dannebrog at ba::re. 

[VI] Tra::ets allerbedste Ziir 
Skai min William have; 
Paa det blanke Guldpapiir 
Maa du gjerne gnave. 

[VI/5] Vrer forsigtig og giv Agt, 
Indenfor er noget lagt, 
Som du ei maa kramme, 
Det er til din Amme. 

[VII] 0 hvor den er blod og rar, 
Sikken deilig Hue, 
Den skal sikkre Bedstefa'er 
Imod Frost og Snue; 

[VII/5]Lotte hun kan va::re stolt, 
Trenk jer, hun har Gamet holdt, 
Det kan Hanne ikke, 
Hun kan bare strikke. 
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[VIII] Bsm! nu er jeg hieven trret 
Og I faaer ei Mere, 
Moder er i Kjskkenet, 
Nu skal hun traktere. 

[VIII/5] Derfor faaer hun denne Pung, 
Lsft engang, hvor den er tung! 
Julen varer lrenge, 
Koster mange Penge. 

P. Faber. 

Til f0rstettykket findes digterens egenhrendige rettelser,2 manuskript er ikke 
bevaret. Rettelseme er som f0lger: 

[1/7] maa [rettet til] skall [11/6] du [rettet til] hun I [11/6] din [rettet til] sin I 
[11/7]! [rettet til], I [V/7]: [rettet til], I [VII/7] Hanne [rettet til] Aas [rettet 
til] Anna 

Disse rettelser er respekteret i Villiarn Fabers udgave (1877) af Peter Fabers 
Viser og Vers·\ dog med den undtageise at kommaet i V/7 er faldet bort. 
Teksten 1877 har i0vrigt fiere afvigelser m. h. t. ortografi og interpunktion fra 
den af digteren gennemsete. Vi vrelger at betragte den af Peter Faber anno
terede version som den autentiske udgave af » Juletrreet «. 

En fortolkning af »Juletrreet« 

» Juletrreet« giver et lyrisk-drarnatisk genrebillede: teksten er disponeret som 
et digt; men digtet fremtrreder som en monolog, der pä en gang skildrer et 
handlingsforl0b, holder aktionen i ände og kommenterer de enkelte situatio
ner. Digtet er efter titel og melodiangivelse beregnet til fremf111relse i sang. 

2 En mappe indeholdende papirer vedmrende telegrafdirekt0r, etatsräd Peter Faber, u. ä., 
folio, upagineret. Tilherer Dansk Post- og Telegrafmuseum, Kebenhavn. I mappen findes 
indklrebet og lest indlagt en mrengde Faberiana: attester, fotografier, tegninger, breve, trykte og 
utrykte digte, anmeldelser, nekrologer, dagblads- og tidsskriftartikler. Mappen er skrenket museet 
i 1948 af fru Helga Faber, enke efter presseattache Per Faber, Peter Fabers bamebam. Heri ind
klrebet et tryk af » Juletrll!et« i den oprindelige sats (jvr. ovenstäende note) med digterens händ
skrevne, initialsignerede kommentar og rettelser. Trykket har p. 1 blank, p. 2 og 3 forsynet med 
trykt paginering pä foden af begge sider: 150. P. 4 fastklrebet i mappen, blank. 

l p. 116-18. 
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»Sang for BI/Jrn« kan betyde, at teksten skal synges for blllrn, ellerat den skal 
synges af biiJrn - mäske begge dele, som det endnu sker: sangen synges i kor 
af bi/Jrn og voksne, der danser om juletrreet. 

Som genrebillede skildrer teksten en ting-mrettet borgerlig idyl, hvor 
nogle bi/Jrn og voksne danser om trreet, giver og modtager gaver med lune. 
Forli/Jbet er ordnet strofisk omkring en rrekke smäsituationer, hvoraf de fleste 
hver isrer drejer sig om en specifik gave (str. li-VII), medens flllrste og sidste 
strofe giver henholdsvis optakt og afslutning pä forli/Jbet og udpeger mere al
mene gaver, som man er frelles om. Alt foregär i nu'et, men der peges dog til
bage pä en enkelt af festens forberedelser (VII/6) og frem til dens fortsrettelse 
(VIII/ 4): festen breder sig, isrer fremover (VIII/7); sangen vil fä ende, og sä er 
der andre ting at glrede sig til (118, III/5-8, IV /4, V /4, VII/3, VIII/4, VIII/7). 

Alt er som sagt givet i monologisk form. Det er en voksen (II/1) der 
synger (III/8) og administrerer ikke blot gaverne, men hele aktionen (I/3-8, 
II/3-4, III/5-8, V /2, VI/2-8, VIII/1-6) i bydemäde og lignende former (1/3, 
I/5-6, II/3, II/5, III/6, V/4, V/6, VI/5, VI/7, VIII/6), i smä udräb aftypen 
»Ikke ri/Jr ved den Rosin«, »nu gaaer det godt«, »Hvor hun ryster paa sin 
Haand!«, »ikke sandt, min Datter?«, »Hvor han svinger Fanen kjrekt!«. Der 
ligger en malende virkning, en skildring af forli/Jbet, ogsä i disse replikforme
de bydemäder og udräb, som stedse konkretiserer. När udräbet en enkelt 
gang synes alment og farvel111st uanskueligt (»nu gaaer det godt«), sä fiiJlger 
dog en konkretion: »I forstaaer at trave«, hvor infinitiven anskueliggi/Jr. I dis
se konkretiserende trrek er» Juletrreet«- som sproglig fremkaldelse af et reelt 
handlingsforli/Jb og interilllr- et dramatisk genrebillede. Kuli/Jr og bevregelse 
ligger i fylden af smäglimt, IIJjeblikket fanget i et rids, et ord, der kan skildre 
en person endog uden nrevnelse af nogen (»Ikke mr ved den Rosin«- det 
demonstrative »den« sretter momentet og harnet som pä näle); i et ord fanges 
bameglredens psyko-somatik uden tale om forventning, sprending eller lig
nende ( ordet » blot« - II/3 -er tilstrrekkeligt; bekrreftelsen kommer i bamets 
tiltaleskildrede reaktion: hun ryster pä bänden). Talesproget (»Anna hun«, 
»Lotte hun«) svarer i ordvalg og syntaks tillejligheden og giver indirekte et 
portrret af den livlige sanger, fra hvis stadig skiftende perspektiv det hele er 
set og holdt pä plads. 

Dette centralperspektiv i teksten, sangerens perspektiv, rejser splllrgs
mälet, om han ser mere end de andre personer? Splllrgsmälet er besvaret, sä 
snart det er stillet: han ser alt det, som de andre kun delvis ser. Den Iilie Sine 
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vil mesten tro ham pä hans ard, at hun kan komme til at kvrele dukken; for 
hende mä det vrere en fryd, at barnet er levende, ellerat nagen anden er med 
til at lege det; for de 0vrige er det fiktian, men ordene til Sine grelder alligevel 
dem: de kommer til at se hende i bendes barnlighed, som sangeren udpeger 
ved bäde at f0lge og distancere sig fra Sines verden. En sädan dabbelt bevre
gelse er der i samtlige replikker til b0mene. B0menes alder ag evne til at for
stä er klart afgrrenset ved det de ikke forstär eller ikke er med i. Anna er stor 
og fomuftig; replikken til hende (str. IV) vil kun de helt voksne finde mor
som, for her ligger pointen jo i, at bamet er sä fomuftigt. Til gengreld vil Anna 
deitage i sp0gen, ladende som om det sker pä bendes bekastning, när Latte 
roses for at kunne holde gamet (str. VII). H0jdepunktet af humoristisk uri
melighed kan alle tage del i; alle undtagen William, som er sä lille, at han slet 
ikke forstär naget og derfar fär en lang farklaring, til glrede for alle de andre 
(str. VI). Den humoristiske virkning af disse urimeligheder er aldrig udleveret 
eHer udpeget. Det humoristiske ligger inde i farl0bet; derfinderheller ingen 
lreserhenvendelse sted. 

Men när den humoristiske dobbeltbevregelse nu bestär i, at sangeren 
ser mere end den enkelte han taler til, ag när han dog, som tekstens jeg, taler 
som digter til et publikum, sä opstär sp0rgsmälet: ser denne digter /sanger me
re end lreser I sangeren? Ogsä her mä sp0rgsmälet besvares bekrreftende. Ikke 
blot i en fiktiv forstand, at digteren er i en »konkret« situation, som Ireseren 
ikke er med i; men i den helt reelle forstand, at digteren taler om naget, som 
han ikke siger hvad er: »lndenfor er Naget lagt« (VI/6); digter/sangeren ved 
äbenbart, hvad det er far naget: »Som du ei maa kramme«. 

I den foregäende strafe har sangeren udvidet sangens referenceramme 
til det nationale, og samtidigt har han indsnrevret perspektivet fra gruppen til 
sig selv som Faber: » Viid det er en JEre,l Dannebrag at brere« (V /7-8). I 
1848 var han ber0mt, og han bar dannebrog - ordenen - med rere. Det er 
hans navn der stärtryktmed fed sats under »Juletrreet«. Säledes har han selv 
fäet en gave, og säledes er ogsä sangeren set i det humoristiske tvelys, at der 
kan siges naget, som bäde grelder og ikke grelder ham. Replikken er talt af 
sangeren til b0mene, og dog grelder den samtidig om den virkelighed, som 
ligger uden om hele forl0bet: bäde Fabers lille, personlige virkelighed, og lan
dets i treärskrigen. 

Det er tekstens centralperspektiv, som giver anledning til de päviste, 
underfarstäet humoristiske dabbeltbevregelser i tankegangen. Men central-
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perspektivet, hvis sproglige fonn er monolagen fra f0rst til sidst, tvinger til 
endnu en dobbelthed ved tekstens ud0velse: denne familiefader-monoZog af
synges i kor afb0m (eller for/med b0m); man synger de personlige pronomi
ner i f0rste person ental, og säledes deltager hver person i koret sä at sige pä 
hovedpersonens plads i en kollektiv situation, som bäde er fiktiv og virkelig. 
Man gär rundt om et virkeligt juletrre og synger om en lignende situation, 
som den tager sig ud fiktiv-konkret for den, der leder festen og administrerer 
hvert moment. Afsyngelsen bliver en dramatisk mime-leg, en slags vaudeville 
med en humoristisk dobbelthed, en niveauforskydning i den virkelige situati
on, og et rollefrellesskab idenfiktive hovedperson, hvis synsvinkel fastholdes 
som partikulrer og almen hele tiden. Virkningen er morsom, isrer hvis man 
bar energi til at holde den fast; men den er ogsä elementrer, hvad man ser af 
at ingen undrer sig. Man gär umrerkeligt ind i rollen, antagelig fordi dens 
konkrete verden er velkendt. 

Teksten er fuld af den velkendte festlige begivenhed, hvis anledning 
ikke nrevnes. Ikke med et ord nrevnes julens kristne foranledning ved rette 
navn; alligevel er den virksom ag led i » Juletrreet«s humaristiske hovedeffekt, 
som netop forudsretter den overholdte tavshed. Her, som i de amtalte humo
ristiske detaljer, ligger pointen i det som skal underforstäs, det som digteren 
ikke siger og alligevel fär sagt. Den kristne h0jtid fejrer Guds f0dsel, det evi
ges indgang i det timelige, Jesusbarnet pä moderens knre. Men festen i digtet 
er fuld af ting og sager, og anledningen synes fuldstrendig skjult. Der er ikke 
naget Jesusbam, kun William; ingen jomfru Maria, kun Ammen; og »Moder 
er i Kj0kkenet«. I forbindelse med ammen opnär sangeren i0vrigt sin mest 
begrrensede effekt i retning af det humoristiske, som ikke er for alle: han ri
mer Amme pä kramme ag opnär säledes en menigsforbindelse, som fortsret
ter: »0 hvor den er bled og rar«. Men omvendt er denne strofe (VI) i det 0V
rige den, som bedst Iader sig opfatte humoristisk af enhver: »Paa det blanke 
Guldpapür I Maa du gjeme gnave« (o.s.v., jvf. ovenfor om forskellen i opfat
telsesevne hos b0m og voksne). 

I strafe VI samler digtets sanger opmrerksomheden om julens stäende 
emblem, harnet. Alle de andre, inklusive Bedstefa'er og Moder i Kj0kkenet, 
fär hver isrer en gave som er afpasset efter modtagerens alder og vresen. Ga
verne er udtryksfulde. Spredbarnet skal ogsä have sit, og det er realistisk det 
blanke guldpapir, som harnet gerne putter i munden. Hvad er denne gave 
da? Ja hvis harnet er julens emblem, sä mä gaven vrere det fineste pä trreet, 
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og det er den: »Trreets allerbedste Ziir« (VIII); men hvad erdet fineste af ju
letrreets pynt? Det er stjemen i trreets top. Julestjemen til julens levende 
bam; men vier kun kommet halvvejs, for der er stadig noget gemt i stjemen. 
Dette »Noget« (VII6) skal vrere til Williams amme. Engave til et tyende, en 
gave som kan ligge i en julestjeme af guldpapir, en gave som ikke mä kram
mes: en pengeseddel! 

Julestjemen som skjul for en pengeseddel mä man forstä symbolsk. 
Den realistiske konkretion Iader sig pä den anden side ikke drage i tvivl. Wil
liam er opretholdt i sin individuelle karakter som spredbam. lkke desto 
mindre fär sammenhrengen symbolkarakter, sä snart William opfattes som 
»julens bam«, et billede pä Jesusbamet. Sä tilh0rer julestjemen ganske rigtigt 
ham; men den rummer en pengeseddel, og Bethlehemstjemen bliver gnavet, 
d.v.s. den omsrettes pä händgribelig mäde fra h0j og himmelsk til ganske jor
disk realitet. Vi har i det foregäende set, at hele tekstens humoristiske leg 
med det underforstäede, som ikke tillregges symbolkarakter, kulminerer i ne
top denne strofe. Vi har set, at Faber i den foregäende strofe symbolsk har 
tolket en enkelt detalje i festen med henblik pä den stlime virkelighed (det 
nationale). Efter dette mä man betragte strofen med William som udtryk for 
en lignende, men humoristisk underforstäet, inddragelse af festens baggrund 
i selve festens forl0b, en tolkning af julens realitet i forhold til julens foranled
ning. Bevregelsen fra julestjeme til pengeseddel, inden for rammeme af det 
mindre genrebillede i strofe VI, kommer i sä fald til at udtrykke bevregelsen 
i hele det st0rre forl0b, der begynder »Hßit fra Trreets gr0nne Top I Straaler 
Juleglandsen« og slutter » Julen varer lrenge, I Koster mange Penge.« 

Det realistisk-humoristiske, lyrisk-dramatiske genrebillede er da gen
nembrudt ved en humoristisk fortalkende dobbeltbevregelse i tekstens pers
pektiv: det religi0se, som er festens evige forudsretning; det 0konomiske, som 
er festens timelige realitet. Meilern disse grrenser er idyllen lokaliseret. Per
spektivet er muntert med fuld konkretion i detaljen til trods for at det som 
tankebillede inddrager et modsretningsforhold, der er sä omfattende, at gen
rebilledets detaljerede virkelighed ikke Irengere er sig selv nok. 

Den overordnede bestemmelse er og bliver: humoristisk, lyrisk-dra
matisk genrebillede. » Juletrreet« er en dybsindigt humoristisk, pä sin vis dris
tig, kommentar til en given lejlighed. Det humoristiske bestär, genereit sagt, 
i niveauforskydning. Det er et spil mellem planer: de syngendes situation 
midt mellem fiktion og virkelighed, när teksten praktiseres; sangerldigterens 
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situation, som ligeledes ligger mellem virkelighed og fiktion, og som ligeledes 
mä forstäs - pä en gang - begge steder. B0mene i sangen er tilsvarende fast
holdt i to forstäelsesplaner pä en gang: deres eget og de andre personers. Her
ti! kommer afstanden mellem festens unrevnte anledning og dens konkrete 
forl0b; afstanden mellem det centrale symbols konventionelle betydning og 
dets reelle indhold. Sangen er hverken smertelig eller blasfemisk. Den er en 
stilfrerdig afsl0ring af tingenes tilstand, synlig for kendere, og selv da til at dei
tage i med larm og glrede. Trreet skal spises. Sie transit gloria. 

[1969] 
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