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Johann Sebastian Bach: Juleoratoriet
Af Jens Laigaard
Første gang, jeg ville opleve Juleoratoriet, kom jeg for sent. Ganske vist var koncerten i Århus Domkirke slet
ikke begyndt endnu, men efter lang tids venten i et tætpakket våbenhus fik vi at vide, at hver eneste plads var
optaget, og vi måtte gå igen.
Trængslen er næppe blevet mindre siden da. Bachs Juleoratorium er sammen med Händels Messias blevet
en fast - og meget populær - del af forspillet til den danske jul. Lige meget hvor i landet man befinder sig, er der
i december ikke langt til den nærmeste kirke eller koncertsal, som opfører Juleoratoriet.
Det er let at forstå værkets store popularitet. Dels er det skøn musik, medrivende, inderlig og festlig. Og dels
lyser teksten op i vintermørket: det er Bibelens fortælling om Jesu fødsel, et budskab om håb, fred og glæde.
Musikken understøtter teksten på smukkeste vis og giver en helhedsoplevelse med stort vingefang.
Selv om Juleoratoriet i dag opføres ud i ét (eller, for de utålmodige, de første tre kantater ud i ét), er det ikke
tænkt som et samlet værk. Faktisk er det heller ikke et oratorium i samme forstand, som Händels Messias er
det, men en cyklus bestående af seks dele. Juleoratoriet er en del af den kirkelige brugsmusik, som Bach
komponerede mens han var kantor ved Thomaskirken i Leipzig. Det består af seks kantater for solister, kor og
orkester, som skulle opføres ved de seks gudstjenester mellem første juledag og helligtrekonger. Hver kantate
udgør et afrundet hele og fortæller hver sin del af Juleevangeliet.
Alligevel kan man også sige, at de seks kantater udgør en sammenhængende helhed. Teksten fortæller en
fortløbende historie, og musikken slutter som den begyndte, med feststemte trompeter og trommer.
Forfatteren til teksten er ukendt. Muligvis er det C.F. Henrici, som samarbejdede med Bach på mange kantater
og dele af Matthæuspassionen. Men musikken er der ingen tvivl om, det er Johann Sebastian Bach - i det bedst
tænkelige humør. God jul!

Overblik og uddybende læsning
Om komponisten
Arkivmusic
Overskuelig biografi

Thyssen, Peter
Bach - Juleoratorium. Det Danske Bibelselskab, 2004.
95 sider, ill.
(99.4 Bach)

Engelsk Wikipedia
Grundig og letlæst biografi
Kjeldsen, Jens
Mellem kosmos og sjæl. Gyldendal, 2000. 559 sider, ill.
(99.4 Bach)
Rasmussen, Karl Aage
Jord og himmel, lyt. Gyldendal, 2014. 295 sider.
(99.4 Bach)
Schauser, Søren
Klassisk! Berlingske, 2015. 444 sider.
(78.9)
Heri side 159-174: om Bach

Om værket
Arkivmusic
Udmærket gennemgang af værket samt liste med 69
indspilninger, heraf nogle med anmeldelser
Bach.org
Sagkyndigt essay fra amerikansk Bach-kor
Dürrfeld Peter
Gud i musikken. Kristeligt Dagblads Forlag, 2. udg.
2014. 255 sider, ill.
(78.912)
Heri side 59-74: om Juleoratoriet
Emmanuelmusic.org
Programnoter fra kirkekor i Boston
Engelsk Wikipedia
God og ret kortfattet analyse af værket

Links og litteraturhenvisninger
Links og litteraturhenvisninger er udvalgt specielt til brug i bibliotekernes lytteklubber.
Listen er ikke udtømmende - der findes mere, som man selv kan opsøge, hvis man vil.

Om stilarten og perioden

Inspiration

Baroque music defined
Artikel på det glimrende BaroqueMusic.org

Bach, Johann Sebastian
Juleoratorium, BWV 248. (Dvd fra 2005 med en af de
bedste indspilninger: John Eliot Gardiner i spidsen for
English Baroque Soloists og Monteverdi Choir)

Dalsgård, Jens
Barokbogen. Systime, 1995. 216 sider, ill.
(78.912)
Ryom, Peter
Musikkens stilarter. Gyldendal, 1992. 275 sider, ill.
(78.9)
Heri side 83-123: Barokken
Steensen, Steen Chr.
Gyldendals bog om klassisk musik. Gyldendal, 2003.
402 sider, ill.
(78.9)
Heri side 57-81: Barok
Vinther, Orla
Musikhistorien. Bind 4: Barok. Folkeskolens Musiklærerforening, 2002. 97 sider, ill.
(78.9)

Gramophone.co.uk
Bach’s Christmas Oratorio - which recording is best?
Lytteguide til Bach
Fra Bibzoom. Findes også i trykt udgave
Youtube 1)
Kantate 1-3 i historisk opførelsespraksis, dirigeret af
Nikolaus Harnoncourt
Youtube 2)
Kantate 4-6 med Harnoncourt

