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Forord  

 
Redegørelse fra Det kirkemusikalske udvalg 

 
 
Hermed fremlægges den del af det reviderede forslag, ”FORSLAG TIL NY SALMEBOG. 
Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet 5. januar 1993 nedsatte SALMEBOGS-
KOMMISSION”, der omfatter forslag til énstemmig melodibog og flerstemmig koralbog. 
Dette reviderede forslag er resultatet af Salmebogskommissionens arbejde efter høringsrundens 
afslutning. 
Under arbejdet med revision af det melodiske materiale er der taget fornyet stilling til spørgsmål om 
melodihenvisninger, melodirepertoire og melodiversioner, notation, satser, noter og registre.  
Disse emner tages op i det følgende, ligesom der i et selvstændigt afsnit gives en række 
bemærkninger om forslag til den énstemmige melodibog og den flerstemmige koralbog. 
 
 
Overordnede betragtninger  
over melodihenvisninger, melodirepertoire og melodiversioner 
 
Kommissionen har ud fra høringsrundens tilkendegivelser foretaget en række justeringer af 
melodihenvisningerne. Der er tale om mindre justeringer, der samlet set kan siges at være udtryk for 
en ændret vægtlægning mellem de mangeartede forhold, der har ligget til grund for de først 
fremlagte melodihenvisninger.  
 
Høringen har givet anledning til en fornyet gennemgang af melodirepertoiret. En del af 
høringssvarene gør gældende, at mængden af melodier og valgfriheden er ganske omfattende og 
tenderer til at blive for omfattende. Andre høringssvar giver imidlertid udtryk for tilfredshed med 
valgfriheden blandt flere melodier. Kommissionen har på denne baggrund på ny overvejet 
melodirepertoirets art og omfang og i begrænset omfang foretaget justeringer i forhold til det 
oprindeligt fremlagte.  
Melodirepertoiret er i enkelte tilfælde blevet udvidet med særligt efterspurgte melodier, og i andre 
tilfælde reduceret. 
 
Ændringer i det fremlagte melodirepertoire fremgår af vedlagte bilag, hvor såvel melodier, der er 
udgået i forhold til det først fremlagte forslag, som melodier, der er kommet til, er nævnt. 
 
De mange høringssvar kommenterer i begrænset omfang de valgte melodiversioner, og 
kommissionen har på ny gennemset melodiernes versioner ud fra de fremførte synspunkter og 
foretaget enkelte justeringer. 
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Bemærkninger om forslag til énstemmig melodibog og flerstemmig koralbog 
 
I arbejdet med nærværende forslag til énstemmig melodibog og flerstemmig koralbog har det været 
hovedsigtet at fremlægge et materiale, der imødekommer de krav, der må stilles til en praktisk 
udgave af det melodiske stof. 
 
Hensynet til den praktiske brug har betydet, at der i arbejdet med redaktionen af såvel den 
énstemmige melodibog som den flerstemmige koralbog er tilstræbt et ensartet præg. Der er således 
ved afgørelser omkring mange detaljer foretaget en afvejning mellem de nedenfor anførte 
mangeartede hensyn til f.eks. komponisternes egne angivelser på den ene side - og en indre 
konsekvens og logik i melodisamlingen (betragtet som en antologi der spænder over mange 
tidsaldre og dermed vidt forskellige stilpræg) på den anden side.  
 
Hensynet til den praktiske brug har endvidere været bestemmende for valg af tonearter. Høringen 
har givet anledning til fornyet gennemgang af de foreslåede tonearter, og en række salmer bringes i 
en dybere toneart end i det først fremlagte forslag. 
Det foreslås, at der tages initiativ til tilrettelæggelse af en dybere udgave i det omfang, moderne 
teknik med udgaver af koralbogen på cd-rom, computerprogrammer til nodeudskrift m.m. ikke 
overflødiggør en sådan udgivelse. 
 
Forslaget til flerstemmig koralbog er tilrettelagt til brug for den instrumentale ledsagelse af 
salmesangen. Satserne og notationen af disse er tilrettelagt ud fra dette hensyn. En korisk 
fremførelse af satserne er ikke derved udelukket, men forudsætter en gennemgang af den enkelte 
sats med henblik på tekstlægning, overbindinger m.m. 
 
I nærværende materiale fremlægges melodierne såvel i forslaget til énstemmig melodibog som i 
forslaget til flerstemmig koralbog i følgende rækkefølge: 
I første afsnit står de metriske salmers melodier i alfabetisk orden, mens de liturgiske prosaled 
Kyrie, Gloria og Agnus Dei bringes i et efterstillet andet afsnit. 
Hvor der er flere melodier til samme salmetekst, bringes disse i kronologisk rækkefølge. 
I forslaget til flerstemmig koralbog bringes i et tredje afsnit den liturgiske musik til 
Højmesseordningen - og i et sidste afsnit registre, kildefortegnelse m.m. 
Det forudsættes, at der ved en endelig udgivelse af den énstemmige melodibog bringes et afsnit med 
den liturgiske musik, der svarer til det i den flerstemmige koralbog forelagte.   
 
Forslaget til den énstemmige melodibog fremlægges i computersat nodetryk, mens det flerstemmige 
materiale fremlægges som kopi af det materiale, kommissionen har færdiggjort, hvorfor en del 
satser fremstår som kopi af håndskrift. 
 
I forslaget til énstemmig melodibog er der indskrevet tekst til 1. vers. Hvor teksterne er metrisk 
uregelmæssige, er flere vers indskrevet, og i særlige tilfælde alle vers. Hermed videreføres den 
kendte praksis fra den énstemmige melodibog til Den Danske Koralbog, hvor flere vers (evt. alle 
vers – og i få tilfælde flere salmer med samme melodihenvisning) er skrevet helt ud med angivelse 
af tekstfordelingen.  
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I forslaget til flerstemmig koralbog er der ikke foretaget en gennemgående indskrivning af tekst. 
Det skyldes rent praktiske hensyn. Det forudsættes som en selvfølge, at alle melodier i den 
flerstemmige koralbog i en endelig udgivelse fremstår med tekst.  
 
I det fremlagte materiale er der imidlertid sat fokus på de uregelmæssige tekster, hvorfor de fleste af 
de tekster, der i den énstemmige melodibog har flere end ét vers skrevet ind, også i forslaget til  den 
flerstemmige koralbog fremstår med angivelse af de uregelmæssige tekstforhold. Af hensyn til 
overskueligheden er der imidlertid anlagt en lidt anden praksis i den flerstemmige koralbog end i 
den énstemmige melodibog: 
Hvad angår tekster med et stort antal uregelmæssigheder, er alle vers skrevet ind både i den 
énstemmige melodibog og i den flerstemmige koralbog (eks. ”Aleneste Gud i Himmerig”).  
I de tilfælde, hvor teksterne har færre uregelmæssigheder (men dog er skrevet ud med alle vers i den 
énstemmige melodibog) er der i den flerstemmige koralbog foretaget andre, let-forståelige 
angivelser af uregelmæssighederne (eks. ”Der stander et hus i vort høje Nord”).  
Endelig findes i den énstemmige melodibog et antal salmer, hvor kun enkelte vers (ud over vers 1) 
er skrevet ud, fordi der kun er få uregelmæssigheder. Der er ikke gjort rede for disse i den 
flerstemmige koralbog (eks. ”Dejlig er jorden” takt 6, ”Glade jul” takt 2). 
Denne udførlige redegørelse for at beskrive den vægt der i redaktionsarbejdet er lagt på at bringe 
overensstemmelse mellem den énstemmige melodibog og den flerstemmige koralbog i henseende 
til problemerne med de uregelmæssige tekster. Denne overensstemmelse sikrer, at den spillende får 
adgang til de samme informationer som den syngende (blot anderledes noteret).  (Se i øvrigt 
nedenfor under afsnittet Notation.) 
 
Muligheden for at bringe de uregelmæssige tekster i deres fulde omfang også i den flerstemmige 
koralbog - eller på anden vis også der at gøre opmærksom på andre, mindre omfattende, 
uregelmæssige tekst-forhold - er nævnt i forordet til den først fremlagte betænkning, og dette er i 
høringsrunden blevet bemærket og positivt modtaget.  
 
Revisionen af forslaget til ny salmebog har afstedkommet en forøgelse af det samlede 
melodirepertoire. Alt i alt foreslås det fremlagte forslag fastholdt ved en endelig udgivelse, men set 
i forhold til den lidt mere pladskrævende notation, hvor flere vers skrives ud, og visse melodier har 
flere tekster og derfor aftrykkes flere gange, må det anses for sandsynligt, at en endelig udgivelse af 
den flerstemmige koralbog vanskeligt kan rummes i ét bind. Ifald dette viser sig at være tilfældet, 
foreslås det, at udgivelsen tilrettelægges i to bind, hvor alle salmemelodier samles i første bind, og 
den liturgiske musik, noter og registre m.m. i andet bind. 
 
 
Notation 
 
Markering af verslinje-overgange 
Blandt de høringssvar, der beskæftiger sig med notationspraksis i henseende til det melodiske stof, 
giver flere af ophavsmændene udtryk for, at forhold omkring den anvendte notation bør revurderes. 
Stærkest gør dette sig gældende i forbindelse med anvendelse af de vejledende vejrtrækningstegn.  
Kommissionen har her valgt at fravige det oprindeligt fremlagte forslag om anvendelse af disse. 
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Det skønnes væsentligt, at tekstens struktur, som den er at finde i salmebogen, også fremgår af den i 
den énstemmige melodibog og den flerstemmige koralbog indskrevne tekst. Dette hensyn tilgodeses 
i teksten med skråtstillede streger, der angiver verslinje-overgange. Man har her benyttet sig af den 
kendte måde at skrive lyriske tekster på, når disse af den ene eller den anden grund skrives uden de 
oprindelige linjeskift. 
 
Fermater 
Den sparsomme anvendelse af fermater over slutnoder, som kendetegner det først fremlagte forslag, 
er blevet revurderet på baggrund af høringen. Det er en udbredt opfattelse i høringssvarene, at den 
anvendte notation er for utilstrækkelig en angivelse af den forskellige praksis, der altid må 
afstemmes efter rum-størrelse, syngetempo, instrument-type m.m. 
I det først fremlagte forslag var bl.a. overvejelser vedrørende betoninger bestemmende for 
anvendelsen eller udeladelsen af fermater og den noterede længde på slutnoder. Også disse forhold 
har givet anledning til en del indsigelser.   
Som det vil fremgå af det reviderede forslag, har man fraveget den først fremlagte praksis, hvor 
fermater bl.a. var udeladt ved ubetonede slutnoder i melodier, hvor melodibevægelsen er båret af 
fjerdedele med halvnodepuls (eks. ”Glæden hun er født i dag”), eller hvor melodierne (kan) opfattes 
som vekselrytmiske (skiftevis 6/4- og 3/2-takt) (eks: ”Bøj, o Helligånd, os alle”).  
Samlet set har revurderingen af disse forhold medført, at kommisionen har tilføjet fermater over 
slutnoder i en stor del af melodierne. Den anvendelse af fermater, der kendetegner det reviderede 
forslag, bygger på en mere differentieret forståelse af fermater over slutnoder. Generelt angiver 
fermaterne, at varigheden af slutnoden er valgfri. Men hertil er yderligere at tilføje:  
 
  a) at fermaterne i en lang række tilfælde er sat over en noteret varighed af slutnoden, der i 

mange sammenhænge vil kunne fungere som varigheden i praksis. Man vil - ved at se bort fra 
den noterede fermat - således have en anvendelig varighed af melodiens slutnode for sit blik. 
Dette gælder fortrinsvis for den ældre del af melodistoffet, hvor det med korte taktstreger og 
pulsangivelse markeres, at melodierne tilhører stilperioder, der ligger forud for de moderne 
taktsystemer,  

 
 b) at fermaterne i de resterende melodier angiver, at her kan (og i mange tilfælde: bør) 

varigheden af slutnoden være længere end den værdi, slutnoden i sig selv angiver. 
 
Hensynet til de historiske forhold har haft indflydelse på anbringelsen af fermater over slutnoder 
såvel i det først publicerede som i det nu fremlagte, reviderede forslag. 
I det historisk set tidlige melodistof skønnes det, at fermater ofte mere har karakter af angivelse af 
linjeslutninger. For denne del af melodistoffet gælder, at senere og nutidig praksis er lagt til grund 
for anvendelsen af fermater, herunder slutfermater, og at der i noterne ikke er gjort rede for 
anbringelsen af fermater. 
Fra ca. midten af det 19. århundrede ses en ændret praksis i henseende til anvendelsen af fermater. 
Det ses tydeligt i Berggreens udførlige redegørelser i forordet til hans koralbog fra 1853. Af noterne 
til denne nyere del af salmemelodirepertoiret fremgår, hvorvidt de fermater, der er noteret, ses i det 
oprindelige nodebillede.  
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Fra begyndelsen af det 20. århundrede ses en tiltagende tendens til ikke at anvende slutfermat. 
Denne tendens er fulgt i forslaget til både énstemmig melodibog og flerstemmig koralbog, hvorfor 
en del af det nyeste melodistof fremstår uden fermat over slutnoden. 
 
Ved afgørelser om notation af slutnoden er der ikke taget hensyn til forholdene ved vers-overgang. 
I det omfang det skønnes rimeligt at bruge den noterede slutnodes varighed (se ovenfor under a)), 
må varigheden forstås som den sungne varighed, og vejrtrækningspause må følge derefter. 
 
Af høringssvarene fremgår det yderligere, at der består en meget differentieret praksis i henseende 
til, hvorledes man forholder sig til fermater inde i melodierne. De eksempler på rytmisk notation, 
der bliver resultatet, når man ’skriver fermaterne ud’, som blev fremlagt i kommissionens første 
forslag, mødte derfor kraftige indvendinger. En række af disse ’udskrevne fermater’ er derfor taget 
ud af materialet i forbindelse med revisionen af forslaget (eks. ”Hvad kan os komme til for nød”, 
”Nu rinder solen op” (Zinck)). 
 
Uregelmæssige tekster 
I forbindelse med den fornyede gennemgang af melodistoffet har der været mulighed for et endnu 
grundigere arbejde med problematikken omkring salmer med uregelmæssig tekst (se ovenfor). Da 
høringssvarene af og til nævner det uheldige i, at nodebilledet overbelastes med for mange 
informationer – et synspunkt kommissionen er ganske enig i – er der tilstræbt en forenkling på dette 
område, hvilket har medført en sparsommere brug af stiplede og fuldt optrukne buer i den 
flerstemmige koralbog.  
 
Praksis for notation af salmer med uregelmæssig tekst er som følger: 
 
A) Hvor der er så store uregelmæssigheder, at alle vers er skrevet ud:  

Her anvendes både i den énstemmige melodibog og i den flerstemmige koralbog fuldt 
optrukne tekstbuer, hvor tekstlægningen er ens fra vers til vers. Der anvendes stiplede 
tekstbuer til angivelse af de ændringer i tekstlægning, som de uregelmæssige tekstforhold 
afstedkommer. De stiplede tekstbuer angiver såvel de steder, hvor toner i melodisk følge 
bindes sammen, som de steder, hvor et reduceret antal stavelser medfører bortfald af 
tonegentagelser. Eksempel med både fuldt optrukne og stiplede tekstbuer: ”Aleneste Gud i 
Himmerig”.  
I disse tilfælde (hvor uregelmæssighederne nødvendiggør, at alle vers er skrevet ud), kan 
antallet af vers medføre, at noderne trykkes flere gange (eks. ”Jeg vil mig Herren love”). I de 
ret få tilfælde, hvor samme melodi har flere uregelmæssige salmetekster, trykkes noderne én 
gang med hver af disse tekster (eks. ”Klokken slår”, ”Uforsagt”).  

 
B) Hvor der er færre uregelmæssigheder, og alle vers derfor ikke skrives ud: 
 a)  I énstemmig melodibog:   

Samme praksis som under A). Det vil sige, at her anvendes stiplede tekstbuer til angivelse 
af melismer eller bortfald af tonegentagelser. 

 b)  I flerstemmig koralbog:  
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Her gøres rede for uregelmæssigheder, hvor disse består i en ændret tekstfordeling på 
samme tone (underdeling af meloditoner eller bortfald af tonegentagelser) i forhold til det 
udskrevne 1. vers. Den ændrede rytmiske form noteres mellem de to systemer med 
angivelse af vers-nummer (eks. ” Alle mine kilder”).  
 
Der gøres i den flerstemmige koralbog ikke rede for en ændret tekstfordeling, hvor 
melodien bevæger sig op eller ned, da dette ikke skønnes af særlig betydning for den 
spillende. Melodien bringes i disse tilfælde udelukkende med teksten til 1. vers. Der er 
således ikke  gjort rede for ”følge” og ”sjæl til” i ”Dejlig er jorden” vers 2 og 3, takt 6.  
Ved disse melodier er angivet: Uregelmæssig tekst kun i énstemmig melodibog. 
 
I tilfælde, hvor en melodi har flere uregelmæssige salmetekster, trykkes en sats for hver af 
disse (eks. ”O Gud ske lov til evig tid” - ”Apostlene sad i Jerusalem”, ”Der stander et hus i 
vort høje Nord”, ” For dig, o Herre, som dage kun”, ”O Herre, udslet min synd så svar”).  

 
Som en følge af det nævnte ønske om overensstemmelse mellem notationen i den énstemmige 
melodibog og den flerstemmige koralbog er de melodier, der i den énstemmige melodibog ud fra 
hensyn til salmer med uregelmæssig tekst er noteret med udskreven repetition af første melodidel, 
trykt på samme måde i den flerstemmige koralbog (dvs. uden anvendelse af repetitionstegn).  
 
 
Faner og bjælker 
Blandt høringssvarene ses såvel positive som negative tilkendegivelser vedrørende den valgte 
notationspraksis med ottendedele med faner ved syllabisk tekstlægning - og ottendedele med 
bjælker og buer ved tekstlægning hvor melodien på én stavelse bevæger sig op eller ned 
(’melismatisk’). Høringssvarene har ikke givet anledning til at ændre denne kendte 
notationspraksis. Det er den notation, som blev fremlagt i det først publicerede forslag, og som nu 
videreføres i det  reviderede.  
Dermed tilgodeses et dobbelt hensyn: Dels hensynet til den klassiske vokale notationspraksis der 
hermed opretholdes og videreføres fra Den Danske Koralbog – og dels hensynet til den nutidige 
notationspraksis, hvor alle ottendedele ’bjælkes sammen’ uden skelen til tekstlægning. Dette  
nødvendiggør anvendelsen af buer, uanset at det melismatiske forhold er angivet med bjælke frem 
for faner.  
 
Taktarts-angivelse 
Notationen af såvel de énstemmige melodier som de flerstemmige satser afspejler de skiftende 
epoker i henseende til satsteknik, notation og taktarts-angivelse. Høringssvarene rummer en række 
bemærkninger til disse forhold. 
Kommissionen fastholder hovedintentionen, men har i en række tilfælde foretaget korrektioner efter 
det i høringsrunden fremførte: 
I de historisk set tidligste melodier benyttes pulsangivelse og korte taktstreger. Pulsangivelse 
benyttes tillige ved et antal melodier fra 1900-tallet, hvorved man undgår at notere skiftende 
taktarter. 
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Teksternes betoningsforhold har været bestemmende for taktinddelingen, og i de tilfælde, hvor 
f.eks. placering af taktstreger i det publicerede forslag afviger fra den kendte notation i Den Danske 
Koralbog, er de former, der blev fremlagt forud for høringen, blevet fastholdt (eks. ”Frydetonen går 
mod tronen”).  
 
Sats-detaljer 
Det er tilstræbt, at nodebilledet fremstår så enkelt som muligt, derfor er parenteser om 
sikkerhedsfortegn, angivelse af andre melodi-versioner - eller takter af sådanne - og lignende 
undgået. 
 
I den flerstemmige koralbog har notationen af mellemstemmerne hvad angår anvendelsen af 
overbindinger givet anledning til mange indsigelser, og her er der foretaget en gennemgribende 
revision. Størsteparten af overbindingerne er atter strøget.  
Tilbage står buer, der kan inddeles i tre grupper: 
 
 a)  Buer fra komponistens hånd. 
 b)  Overbinding af kvart til kvartforudhold ved tekstlinje-afslutning (eks. ”Befal du dine veje” 

(b) takt 1-2). 
c) Buer i altstemmen, hvor sopranen bevæger sig fra enklang med alten, og hvor en 

tonegentagelse i altstemmen ville blive årsag til et brud på melodistemmens legato (eks. 
”Du fylder mig med glæde” takt 1). 

De tre kategorier er i visse tilfælde sammenfaldende, og i andre sammenhænge modstridende. 
Alene det forhold tilsiger, at det ikke har været muligt at gennemføre en streng konsekvens på dette 
område.  
 
Notation med fane af ottendedels-optakt til ny verslinje er i understemmerne fastholdt med 
undtagelse af ottendedels-bevægelser i stærkt sammenhængende harmoniske forløb hen over en 
vejrtrækning i melodien. Her noteres kun melodistemmen med fane (eks. ”Fred hviler over land og 
by”  (Laub) takt 6). 
 
Satsernes mellemstemmer er i øvrigt fortsat tilrettelagt med henblik på instrumental udførelse. De 
noteres i mange tilfælde med roligere bevægelser end yderstemmerne. Basstemmen følger ofte 
melodistemmens rytme (bl.a. ved tonegentagelser), da bassen tillægges afgørende betydning for den 
rytmiske ledelse af menighedssangen.  
 
I det først fremlagte forslag var notationen af en række satser (fortrinsvis fra 1800-tallet) ændret, 
således at tenor og bas konsekvent stod at læse i det nederste system, og sopran og alt i det øverste. 
Dette har man fastholdt ud fra de meget få tilkendegivelser i høringen om dette forhold.  
 
Notationen af den liturgiske musik til Højmesseordningen følger fortsat i vid udstrækning de 
principper, der er gældende for Musiktillæg til Alterbogen Bind I – II.  
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Satser 
 
Satserne er tilrettelagt med henblik på udførelse på tasteinstrument, her primært orgel.  
I revisionsarbejdet efter høringen har bemærkninger om sværhedsgrad for de enkelte satser medført 
et gennemgribende arbejde med en række forenklinger til følge. Der er her taget det yderligere 
hensyn til spilbarhed, som høringen gentagne gange betoner det ønskværdige i. Ved de 
forenklinger, der er foretaget, har hensynet til det oprindelige stilpræg været grundlæggende.   
Der er endvidere blevet lagt vægt på, at satserne skal kunne spilles uden pedal, og man har fundet 
det rimeligt ved enkelte satser fra generalbas-tiden at tilføje en bemærkning om ’manualiter-
udførelse’. 
Det har været en fortsat bestræbelse, at satsernes sværhedsgrad ikke overstiger de krav til 
instrumentale færdigheder, som er forudsat i for eksempel Den Danske Koralbog. 
 
For en del af de historisk set tidlige satser gælder det, at der er foretaget yderligere justeringer i 
forhold til de oprindelige vokale satser, og disse er i højere grad blevet bragt nærmere den 
redaktionspraksis, der også ses i tidligere danske koralbøger. 
Senere tiders satser er ligeledes blevet justeret, såvel i henseende til stilpræg som til sværhedsgrad. 
Specielt gælder om de fremlagte melodier fra det 19. århundrede, at de såkaldte ’senere traditionelle 
former’, er blevet erstattet af satser, der skønnes at have større slidstyrke.  
For 1800- og 1900-tallets melodier gælder det, at der i henseende til satser kun er foretaget meget 
små ændringer. 
De enkeltstående tilfælde, hvor ældre melodistof bringes i nye satser med moderne tonesprog, er 
blevet opretholdt fra det først publicerede til det nu fremlagte, reviderede forslag. 
 
 
Noter 
 
Noterne er blevet revideret, bl.a. på baggrund af værdifulde bemærkninger og forslag til 
korrektioner, der er indkommet i høringsrunden.  
De reviderede noter er fortsat placeret ved den enkelte koral, men det forudsættes, at noterne ved en 
endelig udgivelse bringes samlet. 
Noterne foreslås udbygget med henvisning til versemåls-register (se nedenfor) samt henvisning til 
melodiens placering i den kronologiske melodi-oversigt.  
 
 
Registre 
 
Registrene er ajourført.  
Såvel i den kronologiske melodi-oversigt som i komponist-registret er melodierne nævnt ved navn. 
Det foreslås, at dette fastholdes i en endelig udgave, da det i væsentlig grad letter brugen af 
registrene. Det er fortsat sådan, at melodier, hvis ophavsmænd er ukendte, kun figurerer i den 
kronologiske melodi-oversigt.  
Registret over fremmedsprogede titler er ligeledes ajourført. 
Kildefortegnelsen er gennemgået på ny og ajourført. 



 ix 

Versemåls-registret foreligger færdiggjort.  
 
 
 
Også i den afsluttende del af arbejdet har udvalget haft stor hjælp af Magna Blanke, Danmarks 
Radio, der har stået bi med korrekturlæsning m.m., for hvilket der fra udvalgets side skal lyde stor 
tak. 
 
Hvor intet andet er anført, er satser, noter, registre m.m. udarbejdet og tilrettelagt af udvalgets 
medlemmer og sekretær. 
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