
 
 
 

Velkommen til korlederens sangbrev - ekstra!  
 
Kære alle!  
 
Måske har I glemt hvorfor denne dag er særlig festlig og fin? Det er den fordi H.C.Andersen blev 
født i dag for 215 år siden! 
 
Måske er han også blevet slidt så meget her Fyn, så vi i mange år var nær ved at blive trætte af 
ham! Men kradser man lidt i overfladen så er der heldigvis stadig en masse interessante ting 
omkring ham og hans værker at glæde sig over.  
 
Jeg har forsøgt at finde lidt af hvert, følg med hvis I har tid og lyst! 
 
***** 
 
Nu skal vi synge! 
 

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale, 
thi hjertesproget er vers og sang! 

 
***** 

 
Vi skal selvfølgelig starte med at synge af karsken bælg om vores dejlige land, stolt og storladent 
som vi kan med Poul Schierbecks melodi (- det er nr. 2 i rækken af melodier der skrevet), og det 
gør vi sammen med et af landets fineste kor. De fleste af os er nok nødt til at synge en oktav under 
dem, men pyt nu med det, vi synger som vi kan, og nyd nu den smukke klang, og de fine billeder 
der er samlet på videoen her.  
 
(Skulle nogen føle trang til at kaste nogle håndtegn som til workshoppen med Janne Wind, så skal 
I endelig føle jer frie til det - jeg kunne desværre ikke finde Janne Winds melodi nogen steder, så vi 
må blande tingene lidt!) 

https://www.youtube.com/watch?v=M4iY6p0y2Kg


 
 
“Danmark, mit fædreland”. 
 
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, 
der har jeg rod, derfra min verden går. 
Du danske sprog, du er min moders stemme, 
så sødt velsignet du mit hjerte når. 
Du danske, friske strand, 
hvor oldtids kæmpegrave 
stå mellem æblegård og humlehave. 
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland! 
 
Hvor reder sommeren vel blomstersengen 
mer rigt end her, ned til den åbne strand? 
Hvor står fuld månen over kløverengen 
så dejligt som i bøgens fædreland? 
Du danske, friske strand, 
hvor Danebrogen vajer, - 
Gud gav os den, - Gud giv den bedste sejer! 
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland! 
 
Engang du herre var i hele Norden, 
bød over England, - nu du kaldes svag, 
et lille land, og dog så vidt om jorden 
end høres danskens sang og mejselslag. 
Du danske, friske strand, 
plovjernet guldhorn finder, 
Gud giv dig fremtid. som han gav dig minder! 
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland! 
 
Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, 
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går, 
hvor sproget er min moders bløde stemme 
og som en sød musik mit hjerte når. 
Du danske, friske strand 
med vilde svaners rede, 
I grønne ø'r, mit hjertes hjem hernede! 
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland! 



 
H.C.Andersen skrev denne og andre fædrelandssange i krigstid. Efter krigen samlede han digtene 
og udgav en digtsamling, hvor alle indtægter gik til sårede og faldnes efterladte. Dét er en af 
mange ting man ikke så ofte har hørt om! 
 

***** 
 

H.C.Andersen har igennem tiderne været en kæmpe inspirationskilde for mange andre kunstnere. 
Se bare her hvad Danmarks nok mest velsyngende satire-vokalgruppe blev inspireret til for nylig: "I 
Danmark er jeg født" - marts 2020 
 

***** 
 
H.C.Andersen skrev også skuespil og syngespil. Ikke alt gik lige godt, men komedien “Ole Lukøje” 
blev en stor succes, og blev spillet hele 117 gange på teatret “Casino” i København. “Hvor skoven 
dog er frisk og stor” er fra denne komedie og kommer i komedien efter denne ordveksling: 
 

Greven: Du lider af for megen lykke! Den vælter over dig. Penge nok, venner nok, 
rigdomme styrter ind. Du arver, du vinder i lotteriet, selv når du ikke spiller i det, og tager du 
nummer på en pude får du puden og brodøsen med! Humør bare! Tenor! Op med en vise! Den om 
kukkeren. 
 

Baronen: Men den passer ikke til kostumet! 
 

Greven: Det er det samme, når bare visen er god! 
 
Syng selv her! - uanset om I synger tenor, sopran, alt eller bas! 
 
Hvor skoven dog er frisk og stor, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
Skovmærker der og jordbær gror, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
I træets bark er mærke sat, 
der så jeg dig en måneklar nat. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
 
I måneskin er smukt at gå, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
I skov ved solskin ligeså, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
Af kukkeren jeg vide får, 
hvor mange kys og leveår. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
 
Gør ikke verden dig for tung, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zu6OJE8xl-8
https://www.youtube.com/watch?v=Zu6OJE8xl-8
https://www.youtube.com/watch?v=0yLEqWiYECk


Husk på, du er kun én gang ung, 
kuk-kuk, kuk-kuk fallera. 
Skovmærker gror, og jordbær gror, 
og kukkeren ved når og hvor. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
 
Melodi: Tysk folkemelodi 
 

***** 
 
H.C.Andersen var dybt inspireret af naturen - det ved vi nok alle. Han kom på mange herregård i 
hele landet - det ved vi alle også. Men tro ikke de gamle historier om at han på denne måde 
“nassede” på de rige. Der var mange grunde, men han blev først og fremmest brugt som 
aftenunderholdning - også før han blev berømt for sine eventyr, og fik kost og logi til gengæld.  
 
(Og lur mig om ikke der også lå andre årsager bag, som har med hans oprindelige ophav at gøre - 
de biologiske forældre ingen endnu kender den fulde sandhed om! (Tror jeg, men dét er en helt 
anden historie!) 
 

 
 
Et af de steder han holdt af at kommme var Lykkesholm ved Gislev. Fra juni til august 1835 
opholdt han sig dér, “det romantiske Lykkesholm, det smukkeste sted jeg kender i Fyn, hvor man 
spiser ganske fortræffeligt og kan få vin og sød fløde så meget man ønsker” - “jeg lever i 
kærnemælk og rødgrød” - desuden nyder han at damerne sværmer for ham, og han ror rundt på 
søen og synger en af tidens populære operaarier! 
 

***** 
 
“Der var så dejligt ude på landet…” - sådan begynder et af de bedste og vigtigste af hans eventyr, 
synes jeg. Det skal vi have her - men i en helt særlig, musikalsk gengivelse. Lyt med her. Sangen 
er oprindeligt fra den amerikanske film, “Hans Christian Andersen”, med Danny Kaye i hovedrollen. 
Her et klip hvor han synger om “Tommelise”, desværre uden danske undertekster, men måske I 
kan nyde klippet alligevel.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=05GLfs1ssiw
https://www.youtube.com/watch?v=ZDbWeYRT7wo


 
 
Ude på landet boede der også en kone, der havde høns og hun solgte sine æg. På vej til byen 
drømte hun, og drømmen blev større og større… - jeg har hørt om at vores kor faktisk startede op 
for alvor i forbindelse med et besøg til Kina, hvor der bl.a. blev indøvet et stort værk om netop 
denne kone. Her er en flot udgave - mon det var den I øvede i sin tid? Konen med æggene 
 

***** 
 

H.C.Andersen blev selv kaldt den “fynske nattergal” som dreng, fordi han sang så kønt - og gerne! 
I sit voksne liv lærte han den svenske nattergal, operasangerinden Jenny Lind, at kende, blev 
forelsket i hende, men hun ikke i ham, hun regnede ham kun for en bror! Nattergalen blev også 
titlen på et eventyr, som Sebastian så mange år senere skrev om til en musical.  
 
Der er faktisk vidner på at H.C.Andersen sang rigtig godt. En ung veninde, Elisabeth Holstein, 
skrev senere om ham: “Han sang så yndigt, han havde højt op i årene bevaret sådan en dejlig 
sangstemme”. Men lad os synge Sebastians udgave af Nattergalen. 
 
Nattergalen, på sin gren 
Åh hvor længe. 
Fløj fra grenen til kejserens seng 
det er længe siden 
 
Nattergalen, lystigt sang 
Åh hvor længe. 
Sprang og spiste fra kejserens hånd 
det er længe siden 
 
Nattergalen, sat i bur 
Åh hvor længe. 
Skiftede straks fra mol til dur 

https://www.youtube.com/watch?v=mk_NpTjHacc
https://www.youtube.com/watch?v=sOTka8P-J0s


det er længe siden 
 
Nattergalen – bedst af alt 
Åh hvor længe. 
Indtil en anden var bedre valgt 
det er længe siden 
 
Nattergalen – landsforvist 
Åh hvor længe. 
Tabte til en der sang mer præcist 
det er længe siden 
 
Nattergalen, på sin gren 
Åh hvor længe. 
Fløj fra grenen til kejserens seng 
det er længe siden. 
 

***** 
 

På Lykkesholm blev en af H.C.Andersens sange meget populær. Det var “Lille Viggo”: “Lille Viggo” 
er en yndlingssang her på gården. En meget elskværdig frue smeltede i tårer over den, da en ung 
dame sang om “moders egen dreng”.” Lad os synge den, og se om vi også smelter i tårer 
undervejs. Vi skal synge sammen med den fine skuespiller og sanger Hannah Bjarnhof, og på 
filmen er der klip fra hendes liv og karriere. Her.  
 
Lille Viggo, vil du ride ranke? 
Sæt dig på mit knæ, du søde dreng! 
Barn jeg er med dig i sjæl og tanke, 
vi vil lege, til du skal i seng. 
 
Her hos dig jeg barnehimlen finder, 
glemmer alt, hvad der gør hjertet ve. 
Lad mig kysse dine røde kinder, 
lad mig dog de brune øjne se! 
 
Vis mig så, hvor stor du er, du søde! 
Nej, hvor hånden dog er buttet rund! 
Smilet sidder i de kinder røde, 
alt for smuk er dog din lille mund! 
 
Hver en blomst du kysser, som en broder 
taler med den på din egen vis, 
hele verden har du i din moder, 
hendes skød er dig dit paradis! 
 
Jeg en smuk historie dig lover, 
følg nu moder til din lille seng! 
Synge vil jeg for dig, til du sover 

https://www.youtube.com/watch?v=eNMDW6k8zLU


lille Viggo, moders bedste dreng! 
 
Du måske for mig som ældre synger, 
når jeg skal til ro den sidste gang. 
Ja, når jorden på min kiste tynger, 
syng da med den dybe vuggesang. 
 
Tænk på ham, der trofast mange gange 
gynged dig på armen op og ned. 
Verden glemmer mig og mine sange, 
mon du glemme vil min kærlighed? 
 
Melodi: H. S. Paulli 
 

***** 
 

 
 

Noget af det første jeg fik fortalt da jeg var blevet ansat ved Kværndrup Kirke var, at H.C.Andersen 
havde siddet ved kirkens vestgavl sammen med sin mor og spist madpakke.  
 
Da jeg har et ret indgående kendskab til H.C.Andersen og har været igennem rigtig meget af hvad 
der er skrevet af og om ham på dansk, gik jeg i gang med at lede efter dén historie. Jeg har 
desværre endnu ikke fundet det skriftlige bevis på at det er rigtigt! 
 
MEN næsten! For jeg har fundet en beskrivelse af Kværndrup Kirkegård i hans roman “Kun en 
spillemand”, og I kan læse uddraget på kirkens hjemmeside. Klik ind her, så finder I det nederst på 
siden. 
 
Dertil vil jeg fortælle at H.C.Andersen senere betroede en veninde i et brev at i netop dén roman 
lod han for første gang sin egen historie løbe så meget med, og derfor er den meget tæt på at 

https://xn--kvrndrupkirke-4fb.dk/kirken/kirken-paa-skrift/


være det man i dag kalder “autofiktion”. Så måske er det ikke helt uden grund at han kunne 
beskrive Kværndrup så grundigt, og har nok faktisk været her. 
 

***** 
 

Den anden forbindelse til Kværndrup Kirke er endnu mere kringlet, men jeg har jo før kastet mig ud 
i at forsøge at holde historiske foredrag, så I ved den slags kan forekomme.... Nu får I det på 
skrift,så lad os se hvor mange der holder ud! 
 

 
 

Det er her Kong Christian den 4.s datter, Leonora Christina - hende, der sad fængslet næsten 22 
år i Blåtårn! 
 
Hun var gift med Corfitz Ulfeldt, hvis forældre og øvrige forfædres grav- og mindesten er i vores 
kirke, i “Det Ulfeldtske Kapel”. 
 
Deres barnebarn, Corfitz Anton Ulfeldt, fik fremstillet en grundig beskrivelse med detaljerede 
tegninger af “Det Ulfeldtske Kapel” og gravkrypten under. 
 
Den beskrivelse fra Kværndrup blev i Ulfeldtslægten i mange, mange år. 
 
I 1846 besøgte H.C.Andersen den slægtning i Østrig, som beskrivelsen lå hos. Der lå flere ting fra 
Leonora Christina. Også hendes senere så berømte “Jammers Minde”, som H.C.Andersen ved 
dette besøg hørte om første gang, men også at der lå flere skrifter - JA, tænk, en beskrivelse af 
vores kirke! 
 
Det lykkedes at købe Jammers Minde hjem til Danmark i 1920. 
 



Resten af Leonoras bo blev købt hjem til Danmark i 1921, herunder beskrivelsen af Det Ulfeldtske 
Kapel. Den ligger nu i Nationalmuseet.  
 
I 1951 udkom et lille hæfte om Kværndrup Kirkes historie, udgivet af Lensbaron og 
personalhistoriker Hans Berner Schilden Holsten sammen med præsten på den tid, Tage Ryberg 
Schou (Idas far).  
 
Hæftet ligger på Kværndrup Kirkes hjemmeside, og I finder det på samme side som det om 
H.C.Andersen, hvor der er et fint portræt af Tage Ryberg Schou: Her. 
 
Jeg håber meget at kirken engang kan få et affotograferet eksemplar, og det tager jeg fat i når 
hverdagen vender tilbage. 
 
Efter al den tørre historie skal vi lige have “Kirken den er et gammelt hus” med PopSalmer-trioen: 
her. 
 
Hele historien om det Ulfeldtske Kapel, slægten og slægtens skrifter og ikke mindst deres 
efterkommere, som jeg før har nævnt, den skriver jeg på et tidspunkt, og lægger på kirkens 
hjemmeside, for der er jo meget mere end jeg vil udsætte jer for her...  
 

***** 
 

 
 
Denne særudgaves Kim Larsen kan I nok gætte hvad er - hvis I ser på dette fotografi. Sangen er 
på det skønne album “Glemmebogen for børn” - alle sangene ligger på YouTube, nyd dem hvis I 
får lyst. Her. Man kan også vælge at nyde en fin indspilning med Holger Juul Hansen her. 
 
Hist, hvor vejen slår en bugt, 
ligger der et hus så smukt - 
hist, hvor vejen slår en bugt, 
ligger der et hus så smukt, 
væggene lidt skæve stå, 
ruderne er ganske små, 

https://xn--kvrndrupkirke-4fb.dk/kirken/kirken-paa-skrift/
https://www.youtube.com/watch?v=A-DrB4g0cJ4
https://www.youtube.com/watch?v=LtgLm_B7OKE
https://www.youtube.com/watch?v=3D1zLdDGjBs


døren synker halvt i knæ, 
hunden gøer, det lille kræ, 
under taget svaler kvid're, 
solen synker og så vid're. 
 
I den røde aftensol 
sidder moder i sin stol - 
i den røde aftensol 
sidder moder i sin stol, 
kinden luer dobbelt rød, 
barnet har hun på sit skød, 
drengen er så frisk og sund, 
æblekinden rød og rund, 
se, hvor hun i spøg ham banker 
på de søde pusselanker! 
 
Katten står og krummer ryg, 
men forstyrres af en myg - 
katten står og krummer ryg, 
men forstyrres af en myg, 
barsk han den med poten slår 
og igen som hofmand står, 
moder klapper barnets kind, 
se, hvor sødt det sover ind, 
drømmer om de engle smukke 
i sin lille, pæne vugge. 
 
Tekst: H. C. Andersen, 1829 
Melodi: J. C. Gebauer, 1846 

 
***** 

 
En koraften med Kværndrup Kirkes Voksenkor slutter altid med disse to sange - det gør vi også 
her:  
 
Vor far 
Vor Far, du som er i himlene! 
Helliget blive dit navn, 
komme dit rige, 
ske din vilje 
som den sker i himlen således også på jorden; 
giv os i dag vort daglige brød, 
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, 
og led os ikke ind i fristelse, 
men fri os fra det onde. 
For dit er riget og magten og æren i evighed, i evighed!  
Amen. 
Sigurd Barrett 

https://www.youtube.com/watch?v=vEDsGZ7jW_4


 
Arne A´s velsignelse 
Må din dag få glæde 
lysende til stede 
under himlens brede 
bånd af kærlighed 
Og må Herrens lys skinne 
og må jordens milde vinde 
varme hjertet inderst inde 
i al evighed. 
Arne Andreasen/”Poetfabrikken” 
 
 
Bedste sanghilsner fra 
 

Lykke 
Organist og voksenkorleder ved Kværndrup Kirke 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLMf4bi3ZAA

