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Enfattig
jurrbo sad
ilsn
IIVER FAMILIE har sine
juletraditioner.Og sinejuleminder.Op& med hensyn til julesalmerne.Nfrr
jeg synger"En fattig jomfru sadi lonn,kanjeg ihke
ladevere medat tanke pfl,
hvordan vores forste barn
somto-flrig havdefAetfat i
den.I hvert fald sanghun:
"En fattigjumbosadi 19n".
Forklaringenherp6 er enkel: Det var dengang,hendesyndlingsbogvar "Lille
sorteSambo".Og han har
enfat, derhedderJumbo.
S6dankan det 96. Hvad
hun i gwigt forstodmed "i
lgn" er jeg ikke klar over.
Men det kan sAblive et udgangspunlt for en bemerkning om,at der i vore
dejligejulesalmerjo findes
en bunke indtryk, som er
megetsvart forstAelige.Ikke blot for de mindste i
blandt os, men ogs6for os
andre.
Jegtenkerslmend ikke
pAord og vendingerog billedsproghentet fra vores
Bibel, som indg*r som en
npdvendigbestanddeli vores tro. De kan ikke sAdan
lige udskiftes.Hertil h6rer
ogsdet ord som "jomfrun.
Men jeg tanker mere p[
gamlevendinger,wm kunne Y&reanderledes
oguille
verc anderledes,hvis salmernevarskrwet i dag.

Eller man kan tage en
verslinie. Hvad betyder
f.eks.
"for frelser bold ogbroder blid.?
" V e r d e nf u i i l t l e d e bd,nd."?
,En perle, der forgattes"?
,om ham, som tog vor
h,uide"?
,dig ud afjammers urri*?
"si farer al min kummer
bort"?
"Mit hjerte altid uanher"?
"oghan huld"?
>somen baun"?
'kom pi uorbr4statrdde
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NATURLIGVISHJ,€L.
PER DET, n8r man serpA
ordeneogversliniernei deres sammenheng.Heldigvis forstArvi daogsi almindeligvismere, end vi kan
forklare, sAdansom vi forstAr flere ord, end vi selv
bruger.
Ogdet er - Gudskelov!ikke s&dan,at vi pramieres
af Gud,hvis vi kan giverigtige svar,og mister premien, hvis vi ikke svarerrigtigt.
Men derfor kan det alligevelvare pA sin pladsat
finde svar. Ellers er der fare for, at jul bliver lige sA
intetsigende for os, som
TIL JULEHYC'GENogju- dener for sAmangeandre.
lesnakkenvar det mlske en
Og til sidst en lille juleid6 at lave en juleleg hvor indrpmmelse:Jeg skal lige
6n stiller spgrpmAlet: hen og kige i en ordbog,
Hvadbetyder"i l^n"? OgsA fOrjegsatter dennejuleleg
fortsette med nogle ord, i svingsammenmed mine.
som findes i vore julesal- For ikke at blivetil grin!
mer:Hvadbetyder:
Gledeligjul!
velan?
wrdc?
est?
ihkun?
hint?
huo?

