
 
 
 

Velkommen til korlederens sangbrev, nr. 9!  
 
Kære alle!  
 
Hvordan har I det? Der er jo ingen tvivl om det her. (Husk at der nogen gange kommer en kort 
reklame inden sangen starter.) 
 
Jeg håber at I alle er klar til at lune hveder i aften, og selvom vi ingen vold har at gå på, kan vi jo 
godt synge sammen med den unge, yndige Lis Evers, “Palmehavens yndlingssangerinde”, her. 
 
I dag skal vi synge om de små og store helte, der for mange af os er nogle af de vigtigste i krisetid 
- også i denne krise. Der er selvfølgelig skrevet rigtig mange sange om dem, det er svært at vælge, 
og der kommer lidt flere sange med end planen oprindeligt var - så kan I jo vælge hvilke I hver især 
helst vil synge om. 
 
Lad os så komme i gang! 
 

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

 
***** 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QGdknQT4E_o
https://www.youtube.com/watch?v=HnGyGqtFmSE


 
Dette er kæledyrenes sangbrev. Vi skal igen langt omkring i musikkens verden og opleve mange, 
meget forskellige stemmer, og husk, jeg vælger altid sangene udfra om der på en eller anden 
måde er noget interessant ved sangerens stemme, måden at synge på eller historien bag.  
 
Vi starter med det største kæledyr, for vi har hestepiger i koret, nogle stykker endda, og mon ikke 
en del har plaget som ham her - hans stemme og måde at synge på har altid delt folk, personligt 
har jeg altid holdt af ham, men mere og mere med alderen.  
 
Fra dansk films storhedstid er der hele to hestesange, der begge har Poul Richardt med, og dem 
kan jeg bare ikke komme udenom - åh, de er så skønne! Den ene og den anden. 
 
Vores elskede Kim Larsen har selvfølgelig også lavet en sang til hestepigerne - ja, faktisk en 
temasang til en hel film om en hestepige, og I ved selvfølgelig godt det er den her. 11-årige Rikke 
vinder en hest i et lotteri, men da det ikke er rigtig godt at holde hest på 2. sal midt inde i byen må 
der arbejdes for at finde en god løsning for alle - og selvfølgelig falder en masse brikker helt rigtigt 
på plads. Dejlig film, se den hvis I får mulighed for det.  
 

***** 
 

 
 

 
Dronningen om gravhunde:  

“De er sjove. De er kloge. De fylder ikke så meget,  
og der er ligesom en hel hund i en halv hunds størrelse”. 

 
***** 

 
Mange af os har en hund - eller kender sådan en, og der er jo bare én eneste sang, som vi alle nok 
tænker på når vi tænker på hunde, og den skal vi selvfølgelig synge. Det er så heldigt at der ligger 
et klip fra 1980, hvor gruppen synger den live på DR, så vi rigtig kan nyde den tids tøj og frisurer 
hos både band og publikum… her. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M0a8IeHndiQ
https://www.youtube.com/watch?v=xiMT9to4uYU
https://www.youtube.com/watch?v=ylIlTLYDWJk
https://www.youtube.com/watch?v=bYhDdm9pOMs
https://www.youtube.com/watch?v=TcSXTdZ2g9Q


 
 
En af de lidt mere rockede danske popgrupper lavede også en sang om hunde, kun 4 år efter 
Shu-bi-dua, men den er anderledes hårdtslående - både i musik og tekst. Jeg har aldrig selv været 
den store Gnags-fan, men igen, det er faktisk meget sjovt at se på danskere anno 1984, og at 
sammenligne de to meget forskellige bands og måder at synge på her. 
 
Den næste sang står måske stadig allerhøjest på listen over de mest elskede hundesange - sunget 
af en af de smukkeste, mest velartikulerede kvindestemmer der nogensinde har været på 
dansktoppen. Her med en serie skønne billeder - synes vi, der holder af disse væsner i hvert fald - 
der kan nydes imens der synges her. 
 

***** 
 

 
 

“Lille kat, lille kat, lille kat på vejen! Hvis er du, hvis er du? - Jeg er sgu min egen.” - skrev Piet 
Hein. Og dét er man ikke i tvivl om, hvis man er lykkelig katteejer. Alligevel kan man få et endog 
meget nært forhold til en kat.  
 
Emil fra Lønneberg - han havde jo den sødeste lillesøster, Ida, og hun sang en lille fin sang om 
katten - og om grisen, koen, mor, far og sig selv. Vi skal have den i det meget smukke og 
stemningsfulde klip fra filmen: her. 
 
Den italienske operakomponist Rossini skrev også en fin lille ting inspireret af katte. Nogle af jer 
kender den sikkert… - den kan ikke undværes i denne sammenhæng. Læg mærke til de flotte 
stemmer, hvad de stemmer er i stand til her. - MEN giv jer nu også tid til at lægge mærke til de to 
damers mimik - man er vist ikke i tvivl om at der er tale om to hunkatte, der rivaliserer...  
 
Der er endda også skrevet en hel musical kun om katte - “Cats”, hedder den, selvfølgelig. Baseret 
på en bog af af T.S.Elios. Helt vidunderlig musik, og jeg kan ikke blive træt af den! Elaine Paige, 

https://www.youtube.com/watch?v=DEE4uPzUUEY
https://www.youtube.com/watch?v=fEOI-cBpU5o
https://www.youtube.com/watch?v=WVB6xng85ks
https://www.youtube.com/watch?v=QNyR6rsGDyg


engelsk sangerinde, blev en af de første helt store, internationale musicalstjerner, først for alvor 
kendt i hovedrollen i “Evita”, siden “Cats” hvor hun sang forestillingens største hit “Memory” og 
siden i musicalen “Chess” - som “Abba-drengene” skrev musikken til. Hør og se hende i glansrollen 
fra Cats her. Men I skal altså også have en af de store, festlige scener - lov mig at lægge mærke til 
de mange vidunderlige stemmer der er samlet på én scene her. 

 
***** 

 
Et af de tidligere sangcitater kan vist også bruges denne gang: 

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 

 
***** 

 

 
 

Ved koraftner udveksles der ofte æggebakker med og uden indhold. Så ja, nogle af os har også et 
vist forhold til høns, og nogle høns kan endda blive så tamme og har så meget charme, så vi kan 
regne med dem til kæledyrene. Her skal I nyde noget skøn musik inspireret af høns - tænk, ja, det 
findes! Min morfar havde også høns i næsten hele sit liv, og han hed Povl, så ja, enhver 
lejlighedssang blev skrevet på én bestemt børnesang… - hør den her i det mest fantastiske 
arrangement med Michala Petri her.  
 
Den russiske komponist Mussorgsky skrev et lille stykker (som del af et større værk 
“udstillingsbilleder”), der hedder “De uklækkede kyllingers ballet”. Den kan høres men også ses 
med en lille nyere film til her. Og i en helt anden genre - amerikansk folkemusik, prøv lige om I kan 
sidde stille når I hører det her. Og så også lige denne her, som mange af os garanteret har danset 
utallige gange i 80erne… - så op af af stolen og dans her.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm5w7gHEtJI
https://www.youtube.com/watch?v=GbpP3Sxp-1U
https://www.youtube.com/watch?v=aj25D-xNDQk
https://www.youtube.com/watch?v=_XvLeSQGlpY
https://www.youtube.com/watch?v=2TCJbvEPT8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Nt81gzIAt18


 
Nu har jeg kun tre dyr tilbage på listen - for nogle har også fugle inde i huset, som hende her - og 
nogle kan endda synge, som f.eks. “Dengang jeg drog afsted” - fantastiske skabninger! Nogle har 
akvarier - og det er der også skrevet musik om: her. Nyd de smukke billeder, der er sat til. 
 
Vi skal slutte med en sang, som vi alle nok kan synge med på - og hvor I rigtig kan høre dejlige 
herrestemmer i noget så smuk samklang. Måske vil nogen protestere og sige “det er da ikke et 
rigtigt kæledyr” men jo, da jeg boede på Langeland, var der faktisk nogen der holdt dette dyr som 
kæledyr og jævnligt gik tur med det! Lyt og syng her. 
 
Langøret æsel trækker sin herre 
hjem i en hoppende, slingrende kærre 
gennem vandet, over marker, under sydens varme sol. 
Så lille æsel, lad vær' og jage. 
Spar dine ben, vi har langt igen. 
Haster det med at komme tilbage? 
Ingen vil vinke til os, min ven. 
 
Så bare bare bare ta' det roligt 
og gi' dig god tid, vi når det nok. 
Hør stille stille kirkeklokkers ringen, 
os venter ingen, vi når det nok. 
Du ved min pige har forladt og glemt mig, 
det har slet ingen hast på vores hjemvej; 
så bare bare bare ta' det roligt 
og gi' dig god tid, vi når det nok. 
 
Langøret æsel svigter mig ikke, 
husker du hendes forelskede blikke, 
hendes søde løfter, søde ord om ægteskabets bånd. 
Jeg var den eneste mand for hende, 
hun ville stå som min brud til maj 
sa' hun, den falske troløse kvinde, 
før hun slog op og rejste sin vej. 
 
Så bare bare bare ta' det roligt 
og gi' dig god tid, vi når det nok. 
Hør stille stille kirkeklokkers ringen, 
os venter ingen, vi når det nok. 
Du ved min pige har forladt og glemt mig, 
det har slet ingen hast på vores hjemvej; 
så bare bare bare ta' det roligt 
og gi' dig god tid, vi når det nok. 
 
Melodi: Nino Olieviero - Tekst: Knud Overgaard 

 
***** 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9Svf7u2004
https://www.youtube.com/watch?v=IyFpZ5MZ7kk
https://www.youtube.com/watch?v=3FTA_3DsxJs


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

