
 

 
 
 

Velkommen til korlederens sangbrev, nr. 12  
 

Kære alle!  
 

Jeg håber at I alle har det godt, og nyder foråret, som snart bliver til sommer.              
 
Sidst sang vi om mor, så denne gang skal vi selvfølgelig synge om far - og høre sang og musik, 
der har med det at være far at gøre. Vi skal langt omkring, så hold på hat og briller og andre 
løsdele, for nu går det løs! 
 

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

 
***** 

 
Vi starter med intet mindre end en rigtig blære-mås-trompetist, der ledsages af en flok underskønt 
syngende unge kvinder i bedste Disney-stil. Hvorfor nu det? Jo fordi han indspillede en flot melodi, 
der hedder “O, mein papa” i 1954, og den blev en kæmpe succes. Så stor en succes, så også min 
far som 10-årig hørte den og drømte hede drømme om at lære at spille trompet som Eddie Calvert, 
lyt og se fine billeder fra hans karriere her. 
 

 
 
Sangen er oprindeligt skrevet til en tysk musical, der havde en cirkus som omdrejningspunkt, og 
den synges af en datter af en klovn. Siden blev musicalen filmatiseret, og I kan nyde scenen hvor 

https://www.youtube.com/watch?v=oOHGWjWUl9Q


hun fortæller om sin far og synger sangen “O mein papa” her. Nyd hendes klokkeklare sopran og 
charmerende, sprælske mimik! 
 

***** 
 

Hvordan bliver man så far? Som i sidste uger vælger jeg at springe biologi-delen over, og jeg 
formoder at de helt indledende faser sådan set er nogle af de samme som de indledende faser til 
at blive mor? I ved, dreng møder pige osv. Det kan også gå anderledes, og så kan man heldigvis 
også blive mor eller far alligevel, som tingene er i dag.  
 
Musicals og operaer er fyldt til overflod med forelskelsessange af “dreng møder pige”-slagsen. Der 
er bare altid nogle forhindringer der skal overvindes. Sidste uge mødte vi den kære Annie fra 
musicalen “Annie get your”, der overvejede hvordan i alverden hun skulle få ram på en mand… - 
ham hun ender med at få, hah kigger da også den helt forkerte vej fra starten. Han synger endda 
en hel sang om alt det den kvinde, som han drømmer om, skal være, og det er bare helt modsat alt 
hvad Annie er - og dét synger han endda lige foran næsen på stakkels Annie, som forlængst er 
helt forgabt i ham! Sådan noget rod... Her i et klip fra en amerikansk film, sunget af den skønneste 
“flødebolle”, flot og meget typisk for tiden: her.  
 
Men når de så først har fundet ud af det, ja så er det tid til den helt store herre-bryllupssang, i en 
ret lokal version her - nyd det store, flotte optrin (selvom billedkvaliteten ikke er i top), og I, der har 
prøvet at sidde på tilskuerpladserne kender den helt særlige stemning der er på dét sted. Og læg 
mærke til den meget dybe bas, der kommer ind cirka 4 minutter inde, hvor det hele bliver noget så 

sørgeligt…  
 

***** 
 

En far er en mand, der først var dreng… - nå, det er jo nok ikke nogen overraskelse! Men I skal 
høre to skønne norske sange om at være dreng. De er begge skrevet og sunget af Alf Prøysen 
(1914-1970). Mon I kender ham? Jeg kender ham fra børnebøgerne om “Teskekonen”.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Hf-iLEIgbg
https://www.youtube.com/watch?v=3B_SxndVzyw&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Kv6_WoYkXJQ


Prøv at lytte med og se charmerende billeder med ham her - teksten kommer her, på norsk, men 
det meste er jo så tæt på dansk, så det kan I da sagtens følge med i. 
 
Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei 
Hæin skulle tegne Babylon, men lærer'n hæin sa nei 
Hæin ød'la hele arket, hæin var tufsete og dom 
Men så hørte hæin et sus som over furukrona kom... 
 
Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står 
Med blanke ark og farjestifter tel 
Og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går 
Og da får du det så godt i mårå kvell 
Og hvis du itte greie det æilt er like trist 
Så ska du høre suset over furua som sist 
Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står 
Med blanke ark og farjestifter tel 
 
Og så vart gutten vaksin, og hæin gikk og var så lei 
Han hadde fridd åt jinta si, men jinta hu sa nei 
Og hæin gret i svarte skauen "detti blir min siste dag" 
Men da kom det over furua det såmme linne drag: 
Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står 
Med blanke ark og farjestifter tel 
Og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går 
Og da får du det så godt i mårå kvell 
Og hvis du itte greie det æilt er like trist 
Så ska du høre suset over furua som sist 
Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står 
Med blanke ark og farjestifter tel. 

 
Der er også en lille film, hvor man hører ham synge “Lillebrors vise” - om at det er så trist at være 
lillebror, men at der også er fordele… - og nyd billederne fra en anden tid, der ikke er så længe 
siden, og som havde nogle værdier man godt kan savne nu om dage! Her. 
 

**** 
 

Når manden er blevet far følger der meget med. Det er ikke så mange år siden at far var den 
primære, og ofte eneste, forsørger. Han skulle på arbejde imens mor og børn ventede hjemme - og 
de ventede far. Nyd denne gamle sang, med statsradiofoniens pigekor fra 1954, og ikke mindst en 
stribe postkort fra Odense og Hobro, nogle mere end 100 år gamle - barneliv i en helt anden tid. En 
tid, som alligevel ikke er længere væk, end mange af os har kendt dem, der var børn dengang. Min 
egen farfar var født i 1911, havde bedsteforældre i Odense og kunne derfor sagtens være et af 
disse børn her. Se ham på fotoet herunder, med sine to søstre, er de ikke bare fine og søde? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MMcIqmjvOLQ
https://www.youtube.com/watch?v=0VldJMm6gr0
https://www.youtube.com/watch?v=p1scuukw1Og


 
 
Fordi far var nødt til at være så fraværende for at skaffe til dagen og vejen, og nogle endda også 
havde lyst og overskud til at engagere sig i større samfundsspørgsmål, i foreninger og politik. Ja så 
blev far altså noget så feteret når han endelig var der, og man kunne fantasere om hvordan man 
kunne få mere tid sammen med ham - ja, hvis nu man gjorde som hende her, så kunne det nok 
lykkes! Nogle af jer ved nok hvor vi er på vej hen - nyd den gode, gamle, søde klassiker og ikke 
mindst billederne her.  

 
Men det går jo over. Så snart datteren bliver bare et par år ældre, ja så dukker der ganske andre 
interesser op! Og her skal vi over i en helt anden genre, for at høre den helt store 
teenage-pige-sang til farmand, “Åh, lille far, jeg elsker ham så højt…” - der findes et utal af 
indspilninger af denne verdensberømte sang, men hende her gør det nu ganske godt (mildt sagt!) 
her. 
 

***** 
 

Salmer er fyldt med ordet “far”, det ved I godt. Også at det er et billede på Gud, som alles far. 
Nogle af jer kender salmen “Ingen er så tryg i fare, som Guds lille børneskare” osv. Den er skrevet 
af en svensk salmedigter og forfatter, Lina Sandell (1832-1903). Lina var datter af præsten Jonas 
Sandell, og hun var nært knyttet til sin far, som lod hende læse og uddanne sig. Hun oplevede 
noget så frygteligt som at se sin far omkomme i en drukneulykke. Hun måtte finde en vej hvor hun 
kunne lære at leve med denne tragedie. Hun blev en meget flittig skribent, forfatter, forkynder og 
ikke mindst salmedigter.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Awa-jHwhxM4
https://www.youtube.com/watch?v=6US8DW2N3dU


I kender helt sikkert en af hendes salmer, som står i den svenske salmebog - i Danmark er det 
bare ikke en salme, men en giro 413 klassiker! Det gør den ikke ringere. Syng med på en 
indspilning, hvor teksten løber imens der synges her. 
 
Lagde I mærke til første vers? Linjen: “Han, som har for mig en faders hjerte” - faktisk skrev Lina 
oprindeligt “en moders hjerte”... Det giver en helt anden betydning. At Gud, der omtales som “han” 
og “far” har en “moders hjerte”. Det synes jeg er smukt og stærkt, for Gud må jo være og kunne det 
hele? Lyt til svenske Carolas flotte version med de oprindelige ord. Den starter så stille og vokser i 
styrke til fuldt gospelkor her. (Hvis I har glemt hvem Carola er, så vil nogen af jer nok kunne huske 
hende fra Eurovision Contest - altså det internationale Melodi Grand Prix 1983: her. 
 

***** 
 

 
 

I sidste uge var der sange skrevet og sunget af mødre. Men der er selvfølgelig også fædre, der har 
skrevet til deres børn. Kan I gætte den første? Ellers kommer den her. Og hvis vi lige trænger til en 
god gang gåsehud og våde øjne, så lyt med her, når sønnen synger til sin søn her. (Dét trækker 
godt nok vand - jeg er fan!) 
 
Læg nu ikke lommetørklædet for langt væk, for der er jo også ham, I ved… - han skrev sange til to 
af sine sønner. Den ene har vi sunget sammen, mon I kan huske den her - og mon I kender den fra 
hans sidste album - dn er noget så rørende her. 

 
***** 

 
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!  

https://www.youtube.com/watch?v=pam0yydojNI
https://www.youtube.com/watch?v=vRd7xDIacik
https://www.youtube.com/watch?v=d6CtvEatu-0
https://www.youtube.com/watch?v=WZm5tQQz_h8
https://www.youtube.com/watch?v=OHm2LkFRsTo
https://www.youtube.com/watch?v=xw46GFP-b4E
https://www.youtube.com/watch?v=XD9ArE6cNPc
https://www.youtube.com/watch?v=vEDsGZ7jW_4


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

