
 
Tak til Ida for foto. 

 

 
Velkommen til korlederens sangbrev, nr. 4!  

 
Kære alle!  
 
Vi er nået til den lidt svære fase - følelsen af at nu må det være nok, nu orker vi ikke mere, vi må 
videre, vi må i gang, og ikke mindst hvad skal der ske? MEN vi skal holde ud en tid endnu, for alles 
skyld, og brug nu sangen til at holde modet og humøret oppe! Kig f.eks. på det skønne foto, der 
pryder sangbrevet denne gang - af verdens dejligste kor, som jeg savner meget, men som jeg 
allerhelst ser samlet raske, trygge og glade tilbage, når den her sære tid er gennemlevet. Så hold 
ud - det bliver godt igen! 
 
Der kommer to ekstra sangbreve denne måned, det første allerede i morgen, og det næste 
allerede i næste uge - mon I kan gætte hvilke anledninger det skyldes?  
 
Men nu skal vi varme op! Denne gang er det også på engelsk, men heller ikke denne gang er man 
i tvivl om hvad to sangere og pianisten ønsker at vi skal ønske. Man er heller ikke i tvivl om at de 
har en fest, og gerne vil dele den med andre - og der er endda lidt tossede fraklip i slutningen, så 

lad den køre efter de har sagt farvel, hvis I trænger til at grine  Det er måske til den fjollede 
side, men altså, det er ret godt til opvarmning og til humør-løftning, naturligvis! Kom så syng! 
 
***** 
 
Nu skal vi synge! 
 

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

 
***** 

 
1, Vanen tro - nu er det jo 4. sangbrev, så har vi snart rutine og vaner! - starter vi med en af de 
klassiske, stolte Danmarkssange, denne gang “Hvor smiler fager den danske kyst”. Denne gang er 
jeg skrap - I skal selv synge, af karsken bælg, ud i stuen, kun akkompagneret af klaver! Syng! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T-8gt1lWZFY
https://www.youtube.com/watch?v=bAMNK6OCMgk


Hvor smiler fager den danske kyst 
og breder favnen, når solklar bølge 
og sommerskyer og skib med lyst 
står sundet ind i hinandens følge, 
og Kronborg luder 
ved Sjællands port 
mod hvide skuder - 
hvor lyst! hvor stort! 
 
Mod søen stunded vor sjæl tilforn. 
Men bølgen brød med røst derude 
Som vindens rislen i Danmars korn – 
da vendte mangen på ny sin skude. 
Den grønne ager 
på Sjællands bryst! 
Hvor smiler fager 
den danske kyst! 
 
Den danske mark i en bølgen går 
som åndedræt af en venlig kvinde. 
Sødt gynger byggen sit silkehår, 
og rugen ånder med sol i sinde, 
og vinden iler 
til hvedens bryst. 
Hvor fager smiler 
den danske kyst. 
 
Der driver høduft med krydret vind. 
Igennem engen en å sig slynger. 
Og lærken ringer skærsommer ind, 
mens vilde blomster ved grøften gynger. 
Gravhøje kroner 
det grønne land. 
Hvor skønt fortoner 
sig sø og strand! 
 
Alvorlig taler ved alfarvej 
med grønsvær tækket de gamles grave: 
Henfarne slægter – forglem dem ej! 
i arv de gav dig en ædel gave. 
Henfarne slægter 
i landets marv 
sig ej fornægter. 
Bevar din arv! 
 
Hvad hånden former er åndens spor. 
Med flint har oldbonden tømret, kriget. 
Hver spån du finder i Danmarks jord, 



er sjæl af dem, der har bygget riget. 
Vil selv du fatte 
dit væsens rod, 
skøn på de skatte, 
de efterlod! 
 
Men du der søgte mod fremmed strand, 
de gamle lig, som mod søen stunded, 
hver gang du genser det gamle land, 
skal sande, her blev dit hjerte bundet. 
Thi dybe minder 
og gammel agt 
og milde kvinder - 
hvor har de magt! 
 
Tekst: Johs. V. Jensen, Musik: Oluf Ring 
 

***** 
 

Ugens sangcitat: 
 

Lad os blive ved med at synge, så længe vi skal gå 
så bliver vejen lettere 

 
eller omskrevet til vores situation: 

 
Lad os blive ved med synge, så længe vi skal vente 

så bliver ventetiden lettere 
 

Frit oversat efter “Virgil” - romersk digter fra det første århundrede 
 

***** 
 
2, Det er forår, der har allerede været skønne, lune dage, de kommer igen, og skynd at jer ud og 
trække luft og D-vitamin så snart det er muligt! I dag skal vi selvfølgelig også synge om forår - og 
jeg trænger selv til at synge denne, der er så fuld af så mange slags lune… - I ved nok straks 
hvilken sang jeg tænker på. I må selv vælge om I vil synge sammen med en stor gruppe 
velsyngende mennesker her, eller om I vil synge den sammen med dem selv, dem I ved nok, her 
både med lille interview, stort symfoniorkester og smukke, sommerlige omgivelser her. I må 
selvfølgelig gerne synge med på begge!  
 
Det er forår. Alting klippes ned. 
Der beskæres i buskadser og budgetter. 
Slut med fordums fede ødselhed. 
Vi begynder at træne til skeletter. 
Jeg blir fem år ældre 
ved hvert indgreb i min pung, 
men når forårssolen skinner, 

https://www.youtube.com/watch?v=sEh5e9A-S_E
https://www.youtube.com/watch?v=DAb4SmiBr6A


blir jeg ung! 
 
Lad kun falde, hvad der knap kan stå ... 
Men i så fald sku jeg altid komme kryv'nde, 
hver gang skatten gir sig til at flå 
mine sidste mønter fra mig hver den tyv'nde 
Jeg blir tom i hjernen, . 
træt og tung i sjæl og krop, 
men når forårssolen skinner 
står jeg op! 
 
Og jeg fægter med min sparekniv. 
Men den skraber bare hult i sparegrisen. 
Der er ikke meget tegn på liv. 
Selv i vinter var der dog en ko på isen. 
Jeg har længe næret en 
istap ved min barm, 
men når forårssolen skinner, 
blir jeg varm! 
 
Solen skinner på fallittens rand. 
Derfor denne dyrekøbte randbemærkning: 
Der er caries i tidens tand. 
Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning! 
Snart skal jeg og mine sidste 
tænder skilles ad, 
men når forårssolen skinner, 
blir jeg glad! 
 
Tag da kun min sidste spinkle mønt. 
Livets sol er min den sidste del af livet, 
for 'som solfanger er jeg nu begyndt at forstå, 
at Alt og Intet er os givet. 
Og en gang går solen sin 
runde uden mig, 
men når forårssolen skinner, 
lever jeg! 
 
Tekst: Benny Andersen, Musik: Povl Dissing 
 

***** 
 



 
 
3, Påsken nærmer sig. Forkyndelse vil jeg overlade til præsterne. Men faktisk findes der en nyere 
påskesalme, som kan synges på den melodi I lige har sunget. Så hvorfor ikke tage den en gang til 
- det kan den godt tåle! Det er gode, gamle Holger Lissner, der har digtet, og i første omgang skrev 
han faktisk versene på Povl Dissings melodi. Se versene herunder. Senere har den fået sin egen 
melodi. Der er desværre ikke så mange indspilninger, men man kan vist godt få fat i melodien ved 
at lytte til disse sangglade mennesker: "Det er påske" 
 
Det er påske! Alting springer ud, 
alle knopperne er lige ved at briste, 
det er livet, der vil leves. Det er Gud, 
der vil trøste alle os, der måtte miste. 
Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og grønt, 
blir det påske og opstandelse 
og skønt! 
 
Alle fugle giver glæden luft, 
så vi også føler trangen til at synge; 
alle blomsterne beruser sig i duft 
for at lokke bierne til deres klynge. 
Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt og nyt, 
blir det påske og opstandelse 
og lydt! 
 
Men derude på vor kirkegård 
er der stille, selv om liljer trompeterer. 
Her er ingen af de døde, der opstår, 
her kan alle se, at døden triumferer. 
Men når Gud gir liv 
og gør det underfuldt engang, 
blir det påske og opstandelse 
og sang. 
 

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


Kan vi tro det? Det er aldrig set, 
at de døde rejser sig fra deres grave. 
Vi har hørt, at det trods alt engang er sket, 
at en sten er blevet væltet i en have. 
Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt at se, 
blir det påske, og opstandelse 
kan ske. 
 
Det er håbet, og det gir os mod, 
og det gør, at vi kan leve her med døden. 
Det er håbets puls, der banker i vort blod, 
når vi synes, vi må segne under nøden. 
Og når Gud gir liv 
og gør det underfuldt af trods, 
blir det påske og opstandelse 
hos os! 
 
Holger Lissner, 1993 
Melodi: Holger Lissner 

 
***** 

 
Ugens idol: 

 
Tonny Landy. Så kendt og elsket en stemme, bl.a. i Giro 413. Uddannet og trænet i “bel canto”, der 
direkte oversat betyder “skøn sang”. Man kan sige - det bør sang vel egentlig altid være?! Men her 
handler det om at man udviklede en måde at synge på hvor stemmens klang var vigtigere end at 
man kunne tyde ordene der blev sunget… Ægteparret Tonny Landy og Tove Hyldgaard var begge 
uddannet i denne stil, men begge gjorde sig dog meget umage med at gøre teksten tydelig 
alligevel! Lyt til en af mine egne yndlingssange med Tonny Landy: her. 
 
Bel canto stammer fra 1700-tallet, hvor sang udviklede sig til de rene cirkusnumre, hvor sangerne 
skulle brillere så meget som muligt, få damer til at dåne, få vandet frem i øjnene på herrerne, og 
dånede nogen undervejs var succesen hjemme!. Det gik så vidt så man begyndte at kastrere store 
drenge, der sang særligt godt, for at bevare deres smukke, lyse stemmer. Desuden måtte kvinder 
ikke optræde på teatre, så var det praktisk at have mænd, der kunne synge så lyst som kvinder! 
 
Herunder en tegning af Farinelli, den mest berømte kastratsanger, der som en af de få desuden 
blev meget, meget rig. Her gengivet netop i en kvinderolle! 

https://www.youtube.com/watch?v=kaU6OljLuLA&list=OLAK5uy_k-w0R8Zm8iwhNbNQvX8jPqB-5-6jBa-j4&index=2


 
 
Da jeg holdt foredrag om sangstemmen fortalte jeg om dette, og jeg spillede et klip med verdens 
sidste kastratsanger, Alessandro Moreschi (1858-1922), kaldet “Englen fra Rom”. Det siges at alle 
spor efter ham siden blev slettet, fordi han blev kastrat efter det faktisk var forbudt at kastrere! Men 
i 1902-04 blev der lavet nogle voksplade-optagelser, som er gemt for eftertiden, så ingen tvivl om 
at han har levet og var kastreret. Lyt her. - Det er meget specielt, og også sangstilen er yderst 
anderledes end man ville fremføre den i dag! 
 

***** 
 

 
“Blåfugl” - min yndlingssommerfugl! 

 
4, Nu skal vi ud! Naturen er ved at vågne, og vi har set de første sommerfugle! Derfor skal vi synge 
en af mine yndlingssange fra min barndom, og vi skal synge sammen med en af de danske 
popsangere, der synger allermest rent, og hvis stemme faktisk også har belcanto-karakter, selvom 
også han synger med meget tydelig tekst. Hans meget, meget smukke tenor kunne sagtens have 

https://www.youtube.com/watch?v=lmI_C-S0Abg


været skolet til klassisk sang, til heltetenor, men jeg tænker at al den glæde han har spredt med sin 
vidunderlige stemme, ja den kom nok bredere ud i denne genre! Syng! 
 
I en dejlig have, fyldt med gylden sol, 
Fyldt med duft af lilje, rose og viol 
Møder vi hinanden, jeg er tung og træt, 
Du på hvide vinger svinger dig så let. 
Lille sommerfugl, lille sommerfugl 
Flyv fra blomst og til blomst, fra skjul til skjul. 
Når jeg ser på dig, 
Ak, så tænker jeg, 
Hvem der bare var sommerfugl. 
 
Er violen troløs, finder straks du trøst 
Tæt ved liljens varme, jomfruhvide bryst. 
Men til rosens favntag snart du kaldes bort, 
Himlen er så blå, og livet er så kort. 
Lille sommerfugl, lille sommerfugl 
Flyv fra blomst og til blomst, fra skjul til skjul. 
Når jeg ser på dig, 
Ak, så tænker jeg, 
Hvem der bare var sommerfugl. 
 
Lille glade flyver under himlens blå, 
Din er hver en blomst, som solen skinner på. 
Først når jorden dækkes tæt af gyldent løv, 
Folder du din vinge træt og bli'r til støv. 
Lille sommerfugl, lille sommerfugl - 
Du var glad, til du fandt dit sidste skjul. 
Når jeg mindes dig 
Ak, så tænker jeg, 
Hvem der bare var sommerfugl. 
 

***** 
 

Sangcitatet fra sidste uge er så vigtigt, så det skal gentages,  
og jeg forestiller mig hvordan I sidder hjemme i jeres stuer eller går en lang tur i skoven,  

ja uanset hvad I gør, så synger I af hjertens lyst som fuglene: 
 

Jeg vil synge som fuglene synger 
uden at bekymre mig om hvem der lytter og hvad de tænker  

 
Rumi, persisk digter der levede i 1200-tallet 

 
***** 

 
5, Ugens Kim Larsen-sang kender I garanteret ikke! Men I trænger da til at lære mere nyt (ikke?!) 
og så synes jeg bare den passer så godt lige nu - lad os drømme alt hvad vi kan om alt det 

https://www.youtube.com/watch?v=Ziuq3r7a58w


dejligste vi kan forestille os. Syng! - og dans også gerne lidt, hvis I har lyst, jeg kan i hvert fald ikke 
sidde stille til den her lille, muntre sang! 

 
Jeg går og drømmer 
En lille hemmelig drøm 
Det kun en banalitet 
Men den er skæppeskøn 
Jeg drømmer at 
Jeg får et brev en dag 
Hvor der står, hvor der står at jeg har 
Vundet vundet vundet 
 
Og så vælter det ned med guldregn 
Som aldrig nogensinde før 
Og jeg danser glad gennem regnen 
Lissom dem der er lyk´lige de gør 
 
Så ska jeg te mig om en millionær 
I min luksuslejlighed på Frederiksberg 
Og lillemor, uh jeg ka sgu ikke la vær 
Hun får en nat På D'Angleterre 
 
For nu vælter det ned med guldregn 
Som aldrig nogensinde før 
 
Jeg ved da godt jeg aldrig vinder 
Farvel til villa, vin og kvinder 
Men jeg ka da glæde mig til kukkeren kommer 
solen skinner og det er  
sommer, sommer, sommer 
 
Og så vælter det ned med guldregn 
i stråler så gyldne som smør 
og jeg danser glad gennem regnen 
lissom dem der er lyk´lige de gør 
 
Ja nu vælter det ned med guldregn 
som aldrig nogensinde før 
og jeg danser glad gennem regnen... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uzI1J1FHbAw


***** 
 
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 
 
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=vEDsGZ7jW_4
https://www.youtube.com/watch?v=jLMf4bi3ZAA

