
 
 
 

Velkommen til korlederens sangbrev, nr. 7  
 
Kære alle!  
 
Det er snart længe siden vi har set hinanden, og jeg er alvorligt bekymret for at I begynder at 
glemme den helt grundlæggende musikteori, selvom den kære Phillip Faber (som vi vist alle er lidt 
småforelskede i, om vi vil indrømme det eller ej!) kæmper bravt for at opretholde nationens 
musikalske sundhed! 
 
MEN heldigvis findes der også andre store musikpædagoger online, ugens udvalgte er ikke helt ny 
(og desværre endda på engelsk!), ganske vist, men alligevel meget aktuel, da følgende 
musikundervisnings-klip findes i en film, der handler om tiden op til 2. verdenskrig brød ud.  
 
“Lad os begynde med begyndelsen, det er et godt sted at starte…” - mon nogen af jer er på sporet 
af hvor I kommer hen når I trykker her. En ekstra ledetråd: Salzburg, bjerge, børn… 
 
Og tænk, der er endda nogle der har lavet en Covid-19 version… - det er næsten helligbrøde for 
os, som knuselsker denne film, men budskabet er så vigtigt så alle midler må tages i brug! Kig med 
her., hvis I har lyst. 
 
***** 
 
Nu skal vi synge! 
 

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

 
***** 

 
1, Ellen Gottschalk, (som nogle I kunne gå tur med i forrige uge), var en stor stjerne i 1939, og der 
er vist ingen tvivl om at et af hendes helt store hits hjalp med at holde humøret oppe igennem “de 
fem forbandede år”. Det er jo 80 år siden nu, men det trækker stadig dybe spor, i både samfund og 

https://www.youtube.com/watch?v=drnBMAEA3AM
https://www.youtube.com/watch?v=MMBh-eo3tvE&t=33s


slægter. Men lad os nu synge med den charmerende Ellen - og ikke mindst hendes gemals skønne 
melodi her: 
 
Hjertet hopper i mit bryst, 
dagen går med liv og lyst, 
der står skrevet kys på hver pigemund. 
Foden flytter sig adræt, 
sindet bli'r så lyst og let, 
hjernen bli'r så klar, og det har jo sin grund: 
Jeg bli'r så glad, når solen skinner, 
så glemmes sorg og suk og savn, 
når den forgylder tårn og tinder, 
så ta'r jeg byen i min favn. 
Forklar mig, hvad der sker? 
men jeg går rundt og ler, 
jeg bli'r så glad og fri, 
men det er nok fordi, 
jeg bli'r så glad, når solen skinner 
på gamle kongens København. 
 
Når det første spæde blad 
grønnes, bli'r jeg kisteglad, 
og syn's København er det bedste sted! 
Når jeg mærker, det er vår, 
og den første lærke slår, 
kribler det i mig, så må jeg synge med! 
Jeg bli'r så glad, når solen skinner, 
så glemmes sorg og suk og savn, 
og alt det bedste jeg så finder 
her i min kære fødestavn, 
ja, jeg bli'r optimist 
og springer her og hist 
og bringer liv og fest 
til hver en traurig gæst! 
Jeg bli'r så glad, når solen skinner 
på gamle kongens København. 
 
Skrevet af Kai Normann Andersen og Carl Viggo Meincke 
 
Oprindeligt sunget i 1939 i "Københavnerliv" på Nørrebros Teater.  
TAK til Jytte for inspirationen. 
 
Skulle nogen af jer være kæmpefans af søde Ellen, så er der her en masse skønne, gamle fotos 
fra hele hendes karriere, også af hendes mange kolleger fra dén tid. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tlomupsAgyg
http://www.the-discographer.dk/revy/ellen-gottschalch-disko.pdf


 
 
2, Trods stor livsglæde hos mange danskere på denne tid, ja så kom flyverne både om dagen og i 
nætterne i de følgende fem år. Det er næsten ikke til at holde ud at tænke på, men lad os alligevel 
synge den sang I kender så godt, sammen med kære Kim, live fra 1989.  
 
Lad mig tilføje at jeg efter at have sunget den så mange gange med jer, så har min venstre arm 
ligesom fået sit eget liv - den flyver afsted og pege på jer (selvom vi ikke er sammen!) ved alle de 
mange, skæve indsatser der undervejs - min familie har efterhånden lært at dukke sig når det 
sker…  
 

Kom så venner, giv den hele armen… her.   
 
 
 

***** 
 
3, I den tid, hvor vi har rundet 80-året for Danmarks besættelse kan ugens salme kun være: “Altid 
frejdig når du går”. 
 
Netop den salme blev brugt under besættelsen, af flere grunde. Først og fremmest så havde de 
unge frihedskæmpere ikke adgang til salmebøger eller andet når de kom i fængsel. MEN de havde 
jo lært salmevers udenad i skolen, og disse tre korte vers kunne alle. Ordene “Kæmp for alt hvad 
du har kært” fik stor betydning for modstandfolkene og deres kær, og det blev også den salme, der 
oftest blev citeret i afskedsbreve i disse frygtelige år. 
 
Faktisk er versene oprindeligt fra et syngespil der hedder “Tornerose”, af Chr. Richardt, udgivet i 
1868, og disse tre vers synges af prinsen for at samle mod til IKKE at gribe til våben i kampen mod 
de onde kræfter. På vejen igennem tjørnehækken siger prinsen “Sang mod spyd og lanse!” 
 
Til trods for at jeg er organist og betjener et af de største instrumenter der findes, som kan lyde 
rigtig, rigtig højt, nogle gange meget smukt (og nogle gange rigtig grimt, afhængig af instrumentets 
og organistens kvalitet!), så holder jeg allermest af menneskestemmen og en simpel guitar.  
 
Hør her en meget smuk (synes jeg) version af denne salme, der er knyttet så mange tunge, men 
også stærke, og vigtige minder til. Lyt med her. 

https://www.youtube.com/watch?v=uVdxpgi-T3U
https://www.youtube.com/watch?v=h54B_TDApis


 
***** 

 
Ugens idol: 

 

Carl Brisson  
 

Der findes mange skønne fotos af ham, søg på navnet, hvis I har lyst til at se flere. Her er han i 
charmetrold-boksepositur - og han var faktisk også - blandt meget andet - bokser i sin ungdom. 
 

 
 

En af de smukkeste sange fra besættelsestiden blev sunget af ham. “Wikipedia” skriver om ham:  
 
“Carl Brisson (Carl Frederik Ejnar Pedersen) (24. december[note 1] 1893 i København – 26. 
september 1958 smst) var en dansk skuespiller og sanger. 
 
Carl Brisson har virkeliggjort den amerikanske drøm, han har både været mælkedreng, buddreng, 
ølkassevasker, dørmand og tallerkenvasker. Brisson indledte ca. 1916 – efter at have arbejdet som 
professionel bokser – en karriere som omrejsende kabaret- og operettekunstner med optrædener i 
blandt andet Stockholm og London. Han opnåede som sanger stor popularitet og fik en 
international karriere. I 1917 debuterede han på film hos Nordisk Film under navnet Carl Villard. De 
mystiske Fodspor blev hans eneste danske film. 10 år senere debuterede han i England med en 
rolle i Hitchcock-filmen The ring, og han blev én af landets mest populære filmskuespillere. I 1933 
drog ham til Hollywood, hvor han medvirkede i tre film. 
 



Det kan tilføjes at, et stort ønske for ham, var at dø til lyden af rådhusklokkerne i København, det 
ønske gik i opfyldelse da han døde på Palads hotel i København. 

 
Syng med her: her. 
 
Når de lyse lærker synger over Danmark, 
og lune briser vifter mod din strand, 
og de gyldne agre gynger over Danmark, 
så længes jeg mod dig mit lille land. 
 
Og så mindes jeg det sommersind derhjemme, 
de solskinsbygers lune rige spil. 
Dine bølgers røst og bøgeskovens stemme 
og véd det er hos dig jeg hører til. 
 
Når de mørke skyer luder over Danmark 
og marken ligger vintersortned hen, 
og de kolde storme tuder over Danmark 
så længes jeg mod dig mit land igen. 
 
Og så kender jeg jo styrken under spøgen, 
som vinterhærget trodsigt holder stand 
og ved løvbrudstid står grøn igen som bøgen 
så ved jeg, jeg har rod i dig, mit land. 
 
Når den store verden lytter til en tanke, 
et ord, en stor bedrift herhjemme fra, 
så fornemmer jeg med fryd mit hjerte banke, 
det er den stamme du er rundet af. 
 
Og når alle veje åbnes over Jorden 
for danske og for det vi vil og kan, 
må min tanke gå med tak til dig i Norden... 
jeg elsker dig, mit lille store land! 
 
Melodien er en irsk folkemelodi “Galway Bay”, teksten af Piet Hein. Han var gift med en jødisk 
kvinde, og hans geniale små vers faldt ikke altid i besættelsesmagtens smag, så de endte med at 
måtte flygte. De bosatte sig en tid i Argentina, men tankerne fløj ofte hjem, som det fremgår af de 
smukke vers. 
 
Et af hans udaterede vers hedder “Tur- retur” - hvem ved, om det er fra den tid, eller med tanke på 
den tid? 
 

At bryde af 
og rejse bort 

kan være svært 
og falde hårdt, 

 

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


men det er livets 
krav til dem, 

 som holder af 
at komme hjem. 

 
***** 

 
4, I tider som dengang og som nu kan det være en god ting at se det hele lidt oven… - som Kalle 
fra Skåne gjorde det i 1939. Hele filmen, som nogle af jer sikkert har hørt om, og måske endda set 
- på dansk kom den til at hedde “Landevejskroen”, ligger på YouTube og kan ses her. I skal unde 
jer selv at se de første minuttter af starten, hvor den rare, runde Kalle flyver rundt på en svane og 
synger om at se det hele lidt fra oven. 
 
Filmen blev utroligt populær i Danmark, hvor den f.eks. gik i Nørreports Bio i 1½ år - d.v.s. 87 uger 
og blev spillet 4 gange om dagen! Det skyldtes bl.a. at værnemagten forlangte at hver anden film, 
der blev vist i biografen skulle være tysk, så, som en stille protest fyldte københavnerne biografen 
hver dag til bristet punktet! Der blev solgt 700.000 billetter! 
 
Hovedrollen blev spillet af den svenske skuespiller og sanger Edvard Persson, der udgav ikke 
mindre end 226 plader igennem sin karriere. 
 

 
 
Den indledende sang blev et stort hit, og det gjorde “Ved en landevej bo´de jeg hele mit liv” også, 
og selvfølgelig sangen om Kalle selv “Kalle fra Skåne”. 
 
Men det var det med at se det hele lidt fra oven vi kom fra, for det er dét vi godt kan bruge her i 
denne tid. Så her kan I synge den med Bjørn Tidmand - som jeg før har nævnt, en af de 
smukkeste og stærkeste tenorstemmer der nogensinde har været på dansktoppen, ligeværdig med 
Tonny Landy, blot er stemmen trænet på en anden måde. Syng med her.  
 
Jeg er en lille Vogterdreng paa heden, 
på bare Ben jeg føler mig saa tryg, 

https://www.youtube.com/watch?v=BPzgprMyiJs
https://www.youtube.com/watch?v=TbCRbpDNRDQ


og tænk, i Lyngen drømte jeg forleden: 
En Svane kom og tog mig paa sin Ryg. 
Vi fløj omkap med Skyerne deroppe, 
jeg følte Suset i den klare Luft, 
baade Skove, Sø og Strand, 
blir et Eventyrets Land, 
naar man ser det hele, saadan lidt fra oven. 
 
Langt under os laa Landet som en Tavle, 
med Huse og med Kirketaarne paa, 
og Solen lyste i de hvide Gavle, 
det var saa smukt, det kan De nok forstaa. 
Jeg kunde kende alle gamle slotte, 
med Spir og Tinder, fra min Skolebog. 
Øjet løber lidt i Vand, 
naar man ser sit smukke Land, 
naar man ser det hele, saadan lidt fra oven. 
 
Min Svane, der saa stolt mod Sky sig svinger, 
har ingen Bomber gemt i sine Fjer. 
Den flyver kun paa Fredens hvide Vinger, 
den Fred vi længes efter mer og mer. 
Hvorfor mon alle Mennesker vi strides, 
i stedet for at vise Kærlighed, 
bare alle nede der 
kunde komme med mig her, 
for at se det hele, saadan lidt fra oven. 
 
Ak kære I, som slaas saa vildt dernede, 
flyv med en Tur, før alt er lagt i Grus, 
en Fugl vil altid værne om sin Rede, 
og vores Rede er vort lille Hus. 
Hvis blot I saa, hvor meget smukt der ødes, 
saa tror jeg nok, I vilde skamme jer, 
her i Luftens dybe Blaa, 
bliver Mennesker saa smaa, 
naar man ser vor gamle Jord, som her fra oven. 
 
Tekst: Alfred Holck 
Musik: Lasse Dahlquist 
 

***** 
 
5, Der er endnu en sang fra den tid vi også kan bruge nu - “We´ll meet again”, for vi mødes igen, 
og vi ved hvor, men bare ikke hvonår.  
 
Som I ved var det Vera Lynn der gjorde sangen så elsket, så fuld af håb og styrke i hendes 
fortolkning. Det er så rørende at se de gamle optagelser hvor hun synger for store hold soldater, 



der står klar til at gå i krig. Som f.eks. fra 1939, her. MEN jeg anbefaler på det kraftigste at have 
lommetørklæder eller servietter klar... 
 
Og ved I hvad - Vera Lynn lever stadig, 103 år gammel! Hun har endda udtalt sig i forbindelse med 
den krise vi står i nu, og henviser til de gamle ords nye betydning, i en ny krisetid. 
 
For nogle år siden lavede operasangerinde Katherine Jenkins en indspilning, hvor hun sang 
sammen med en af Vera Lynns gamle optagelser. Se uddraget fra den flotte koncert her: her. 
Sangen fra dengang blev udgivet 10. april i år i anledning af den aktuelle krise, og overskuddet 
skal gå til National Health Service (den engelske sundhedstyrelse). Hør den meget smukke 
udgivelse her. 
 
Se også en fin lille film med fotos fra Vera Lynns liv, lavet da hun fyldte 101 i 2018, her. - hvor man 
hører hende synge et af de andre store hits fra den tid: “There´ll be Blue Skies the White Cliffs of 
Dover…” 
 
We'll meet again 
Don't know where 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day 
Keep smiling through 
Just like you always do 
'Till the blue skies drive the dark clouds far away 
 
So will you please say hello 
To the folks that I know 
Tell them I won't be long 
They'll be happy to know 
That as you saw me go 
I was singing this song 
 
We'll meet again 
Don't know where 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day 
We'll meet again 
Don't know where 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day 
Keep smiling through 
Just like you always do 
'Til the blue skies 
Drive the dark clouds far away 
 
So will you please say hello 
To the folks that I know 
Tell them it won't be long 
They'll be happy to know 

https://www.youtube.com/watch?v=T5C4meGkNyc
https://www.youtube.com/watch?v=rsrOhqUuPN4
https://www.youtube.com/watch?v=BbLAtgUpl2g
https://www.youtube.com/watch?v=Ewfr1o7EOLE


That as you saw me go 
I was singin' this song 
We'll meet again 
Don't know where 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day 
 
Skrevet af Hughie Charles og Ross Parker 
 

***** 
 
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

