
 

 
 

Velkommen til korlederens sangbrev, nr. 11  
 
Kære alle!  
 
Det er ikke så længe siden at det var mors dag, og dét skal da fejres i et sangbrev. Bare se på 
billedet her ovenover - alle de dejlige mødre, og én bag kameraet også! For er der nogen, der er 
skrevet mange sange om, så er det MOR! Vi lægger ud med en stor klassiker, lyt og synge med 
her, og nyd de flotte, skønne og faktisk tankevækkende fotos, der ledsager sangen. 
 
I Højskolesangbogen finder vi også en sang, der hylder “mor” - som bærer af modersmålet. 
Grundtvig skrev ordene, han holdt af kvinder, og skal have udtalt følgende: ”Med damerne kan 
man tale om alle ting, men med herrerne slet ikke. Med dem kan man kun tale om det, de har 
studeret på…” - læs selv om historien bag sangen her - og syng med her, sammen med en 
drengesopran (født 1937) eller i en personlig, let jazzet fortolkning med Pia Raug her - eller den 
flotte korversion her. For så fin og stærk en melodi kan holde til at blive sunget på mange 
forskellige måder.  
 
Moders navn er en himmelsk lyd, 
så vide som bølgen blåner, 
moders røst er den spædes fryd 
og glæder, når issen gråner. 
Sødt i lyst og sødt i nød, 
sødt i liv og sødt i død, 
sødt i eftermælet! 
 
Modersmål er det kraftens ord, 
som lever i folkemunde, 
som det elskes i syd og nord, 
så sjunges det sødt i lunde. 
Sødt i lyst og sødt i nød, 
sødt i liv og sødt i død, 
sødt i eftermælet! 
 
Modersmål er det rosenbånd, 
som store og små omslynger, 
i det lever kun fædres ånd, 

https://www.youtube.com/watch?v=WVsdExP2ens
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/m-n/moders-navn-er-en-himmelsk-lyd/
https://www.youtube.com/watch?v=vYy209VvkbY
https://www.youtube.com/watch?v=oX6ptCFXjZ4
https://www.youtube.com/watch?v=4C40uZHaKq4


og deri kun hjertet gynger. 
Sødt i lyst og sødt i nød, 
sødt i liv og sødt i død, 
sødt i eftermælet! 
 
Modersmål er vort hjertesprog, 
kun løs er al fremmed tale, 
det alene i mund og bog 
kan vække et folk at dvale. 
Sødt i lyst og sødt i nød, 
sødt i liv og sødt i død, 
sødt i eftermælet! 
 
Modersmålet ved Øresund 
og trindt i de grønne lunde 
dejligt klinger i allen stund, 
men dejligst i pigemunde. 
Sødt i lyst og sødt i nød, 
sødt i liv og sødt i død, 
sødt i eftermælet! 
 
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1837 
Melodi: Henrik Rung, 1846 
 

***** 
 
Vi har eller har alle haft en mor, og nogle af os er selv blevet mor. Men hvordan er det nu man 
bliver det? Jeg vælger at springe biologidelen over... Men for de fleste hænger det sammen med at 
finde en livsledsager, og hvordan gør man det? Ja, hvordan får man ram på sådan én? Man 
spørger måske sig selv som hende her - indtil det en dag lykkes. Så bliver man pludselig sådan lidt 
fransk i det som her, og dét kan så føre videre til det her. Så følger det helt store skridt i to 
menneskers liv, som vi i kirken nogle gange er med til - her. Og så, endelig sker det her. 
 

 
 
SÅ blev hun mor! En af de gamle elskede revyviser fortæller om alle disse faser i det traditionelle 
kvindeliv så fint med denne sang her.  
 

***** 

https://www.youtube.com/watch?v=SL3dQTRIYt4
https://www.youtube.com/watch?v=k3Fa4lOQfbA
https://www.youtube.com/watch?v=tW3HN_pvbE4
https://www.youtube.com/watch?v=qt883ExyCR4
https://www.youtube.com/watch?v=2c04gC7A_M4
https://www.youtube.com/watch?v=ZXAYX0uEvN0


 
Der er mange måder at være mor på. 
 
Den danske: her. 
Den nordiske: her. 
Den internationale: her. 
 

 
 
Det kan være så godt at være mor. Men også svært og hårdt. Og så kan det gå helt galt Her et 
tilfælde hvor man godt må grine af hvor galt det er gået... her. (Og få lidt at vide undervejs om den 
herlige skuespiller, som var noget af en personlighed, siges det!) 
 

***** 
 
Men grundlæggende og helt seriøst er en mor jo bare ret vigtig… - og et af vor tids største hits var 
også inspireret af en mor. Paul McCartney havde en svær periode i sit liv, han drømte en nat om 
sin mor og skrev denne helt vidunderlige sang, som er på min top 10 over sange, alle bør have 
med i deres liv: her fremført af en stjerneparade, og selvfølgelig kommer Sir Paul også selv ind i 
synger med på omkvædet. 
 

 
 
I kirken er der jo også fokus på mor. Selvom vi ikke hylder “mor” som man gør i den katolske kirke, 
så er der dog dage i kirkeåret hvor der er fokus på mor - på Maria. Mon I kan huske vi har sunget 
en af de moderne “Maria-salmer”? Her noget så smukt med folkemusik og sunget af en norsk 
sopran, herrekor og orgel (man må gerne synge med på dansk og på “etagen” nedenunder!) her. 
 
Vi synger med Maria 
vor store glæde ud 
til ham, som gav os Jesus, 
til Himlens høje Gud. 
For helligt er hans navn, 
ja, helligt er hans navn. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sXR8cb-rC3I
https://www.youtube.com/watch?v=z7fPYEJO_Eo
https://www.youtube.com/watch?v=hGAh6ZMvldY
https://www.youtube.com/watch?v=cox8z9k5yCI
https://www.youtube.com/watch?v=NXYNPO3zIj8
https://www.youtube.com/watch?v=DwjHpO_Tkmo


Hans arm er stærk og mægtig, 
med vælde går han frem, 
men ser de små og svage 
og elsker netop dem. 
For helligt er hans navn, 
ja, helligt er hans navn. 
 
Han lar sin nåde strømme 
mod sine børn på jord. 
Han holder det, han lover. 
Vi stoler på hans ord. 
For helligt er hans navn, 
ja, helligt er hans navn. 
 
Se, alle folk på jorden, 
det storværk, Gud har gjort: 
De sultne gir han gaver, 
de rige sendes bort. 
For helligt er hans navn, 
ja, helligt er hans navn. 
 
Istem den store lovsang 
om al Guds kærlighed! 
Syng glædens sang om Jesus 
i tid og evighed! 
For helligt er hans navn, 
ja, helligt er hans navn. 
 
Tekst: Eyvind Skeie 1980. /Peter Balslev-Clausen 1993.  
Musik: Harald Gullichsen 

 
***** 

 
Jeg er barn af 70'erne, det kan jeg ikke komme udenom, og når jeg går og planlægger et tema, 
som det her, ja så er det ofte de sange og kunstnere jeg lærte at kende som barn, der dukker op.  
 
I 70´erne blev der skrevet sange om det at være mor af nogle af de unge kvinder, der indtog 
musikscenen.  
 
Først og fremmest de der svenskere vi allerede har hørt flere gange. De skrev også en sang om 
det svære ved at skulle give mere og mere slip på barnet jo ældre det bliver. Her - med dejlige 
billeder fra dengang de selv var unge forældre.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=sDL1LRcrmKI


 
 
Vores egen Trille skrev også om at være mor. Her - nyd det smukke obospil, der indleder sangen. 
Trille spillede klassisk klaver på meget højt niveau som barn og ung. Den skoling i musikkens 
grundprincipper og struktur kan man godt fornemme når man hører hendes sange, og hun er en af 
dem jeg fortsat hører af og til, for der er så mange fine ord og stemninger. Jeg kan varmt anbefale 
at læse hendes erindringsbog “Altid har jeg længsel”. 
 
Anne Linnet kom også ind på scenen på den tid, og skrev også en fin sang til sin ældste datter, og 
indspillede den samme med “Shit og Chalou”  - mon I kender den? Her. 
 

***** 
 

Vi elsker jo at synge Kim Larsen - men jeg kunne bare ikke komme på en sang om en mor! (Her 
manglede jeg lige det der indspark Heidi plejer at komme med!) Men så søgte jeg på YouTube og 
denne lille tossede ting dukkede op - jeg håber I kan fnise lidt over Kim og Lone sammen Dirch og 
Erling her, og jeg er helt enig: ikke slå på mor! 
 
Men helt seriøst har han jo skrevet en rigtig fin sang om at vinke farvel til de smukke, unge 
mennesker vi er i så kort tid, og senere selv har i så kort tid under vores vinger. Vi har haft den 
sang før i et sangbrev, men nu skal vi have den igen! Er I klar? 1 - 2 - 3 - 4 - nu! 
 
De kom flyvende med storken 
Til dette gudsforladte sted 
Fra alle fire verdenshjørner 
Hvis vi ta'r det hele med 
Og nu er de blevet voksne 
Ligner ikke mer' sig selv 
Stemmerne er forandret, men 
Vi kender dem alligevel 
 
Åh, de smukke unge mennesker 
Pludselig er de stukket af 
Som legesyge sommerfugle 
Den allerførste sommerdag 
 
Hva' det er, de vil med livet 
Det ka' kun de selv forstå 

https://www.youtube.com/watch?v=30tHUSyb5Ec
https://www.youtube.com/watch?v=QqX2hwlb3ys
https://www.youtube.com/watch?v=jSEigBnL5c4
https://www.youtube.com/watch?v=Bb81XO53aQc


Åh, de smukke unge mennesker 
Gid de længe leve må 
 
Der var nogen, som blev tilbedt 
Andre måtte nøjes med 
Digitale vuggestuer 
Og tilfældig kærlighed 
Åh, de smutter, før man ved det 
Pludselig er de stukket af 
Som legesyge sommerfugle 
Den allerførste sommerdag 
 
Hva' det er, de vil med livet 
Det ka' kun de selv forstå 
Åh, de smukke unge mennesker 
Gid de længe leve må 
 
Der var nogen, som blev elsket 
Andre måtte nøjes med 
Digitale vuggestuer 
Og tilfældig kærlighed 
Hva' det er, de vil med livet 
Det ka' kun de selv forstå 
Åh, de smukke unge mennesker 
Gid de længe leve må 
Åh, de smukke unge mennesker 
Gid de længe leve må 
 
Kim Larsen 
 
(Kender I andre gode sange om mødre? Eller har I gode ideer til emner jeg skal finde sange om? 
Så skriv endelig til mig.) 
 

***** 
 
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. 

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


For dit er riget og magten og æren i evighed, i evighed!  
Amen. 
Sigurd Barrett 
 
Arne A´s velsignelse (Det er Janne Wind, der synger den) 
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

