
 
 

 
 

Velkommen til korlederens sangbrev, nr. 15  
 
Kære alle!  
 
Så kom sommeren for alvor, og mon ikke mange af os kommer til at nyde hver eneste dejlige 
sommerdag i Danmark dette år - på “Sommerens ø”, syng med her - sammen med en skuespiller, 
der også er veltrænet klassisk sanger, med vægten lagt på tekstudtalen.  
 
Men læs også teksten - den er skrevet af Piet Hein, og rummer smukke ord, der danner de 
dejligste billeder og stemninger:  
  
Hver gang en sommer igen kommer dragende, 
dvælende, farende hen, 
er det som kom man i dybet af dagene 
hjem til sin hjemegn igen. 
  
Ude i verden, hvor jorden og himlene 
skifter i ukendte skær, 
længes man ind i sit øriges svimlende 
verden af lunerigt vejr. 
  
Åh, at forundres at komme på luftene, 
let som et løvetandsfrø 
ned i det syngende, solede, duftende 
græs på en sommergrøn ø. 
  
Her er man hjemme, hvor strømmen og vindene, 
solen og skyerne går, 
midt i det nu, som er selve den rindende 
tråd mellem aldre og år. 
  
Her mellem havet og himlen og stenene 
nynner en langelig sang, 
samlende alt, som har været, forenende 
alt som skal være engang. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5sC9yZ0woQ


  
Stranden, den stride, bestormet af vandene, 
lægger sin vandrende ring 
lukkende rundt om de varige, standende, 
enkle og evige ting. 
 
Tavse, mens druehyld løfter mod rummene 
sommerens glødende bær, 
glider vi ind i den syngende, summende,  
susende sommer og er. 
 
Tekst: Piet Hein 
Musik: Mogens Jermiin-Nissen 
 
Sommer og sol er der jo bare skrevet så mange dejlige sange om, som f.eks. den her. Den lærte 
jeg af ham, der synger en anden skønne sommerklassiker: her, for han er også oprindeligt 
nordfynbo og optrådte i de samme musikteaterkredse som jeg, da vi engang var helt unge. Jeg 
synes han synger de her Erik Leth sange noget så godt! Originalen fra den første “Far til fire”-film 
kan høres her.  
 
En international klassiker skal også med, fra en helt anden genre og tid, men helt suveræn er 
denne og de to kunstnere, der synger og spiller her. 
 

 
 
For de fleste følger ferie med sommer, og på mange skoler er der tradition for at synge en 
feriesang den sidste dag, dog er det nok de færreste steder det er skønsang på samme niveau 
som i denne Far til fire-film: her. Læg mærke til dirigenten - man må sige det at der dirigeres på en 
yderst enkel måde… - rollen som lærerinde spilles af Kirsten Passer, Dirch Passers søster. 
 
På en af de skoler jeg har gået på sang vi også en feriesang fra en film, her. Inge Aasted, som 
nogle af jer måske husker fra radioserien “Godnat til de små”. Hun startede hos Knud Pfeiffer som 
“refrainsangerinde”, men kom senere til at lave en masse godt for børn og vi er heldige at der 
endda også blev lavet en film med hende i hovedrollen, hvor hun synger dejlige sange. “Andre 

https://www.youtube.com/watch?v=23BwBx5v5Qk
https://www.youtube.com/watch?v=GRf_DsG9HDY
https://www.youtube.com/watch?v=B0hAGXUguHM
https://www.youtube.com/watch?v=lnXLVTi_m_M
https://www.youtube.com/watch?v=lN38qVcCAdk&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=5_L9iebSQns


folks børn”, hedder dén og handler netop om ferie - om ferie på landet for andre folks børn fra 
byen. 
 
Se en herlig reklamefilm for filmen her. Læg mærke til tvillingepigerne, det er Helle og Lykke 
Nielsen, Lykke som senere blev gift med Jesper Klein. Og en lille sidebemærkning: min søster 
hedder Helle og jeg jo altså Lykke, og vi er født Nielsen, og ja, selvom vi er noget yngre end dem, 
der var født i 1946, vi i 1965 og 1971, så blev navnesammenfaldet ofte bemærket. (Og tænk, jeg 
har endda engang som voksen fået udbetalt et honorar fra en avis til Lykke Nielsen, altså den 
anden…) 
 

 
 
Sommerferie kan være så meget forskelligt. Det kan være udlevelse af eventyrlyst, som i denne 
film, fra 1963, hvor hovedrollen blev spillet af et af tidens største, ganske unge idoler, som holdt sig 
på toppen i mange, mange år, med sin dejlige bløde stemme: her. 
 

 
 
Sommerferie kan også være en stor badedag, som i Erik Clausens på en gang charmerende og 
sjove, men også voldsomme og hjerteskærende film fra 1991, der foregår midt i 30erne, se 
traileren her. Filmens titelsang er noget af det smukkeste, synges af Lis Sørensen, luk øjnene og 
nyd den her. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Dbk8BXjBwE
https://www.youtube.com/watch?v=am5VNGSDpdI
https://www.youtube.com/watch?v=gXk_rnqrq_g
https://www.youtube.com/watch?v=tTTZDVeeAbY


 
En helt anden slags sommerferiesang blev sunget af gode, gamle Rock-Nalle. En optagelse fra 
1982, (som desværre er indspillet lidt lavt) kan høre her. Sangen handler om at drømme sig tilbage 
til en dejlig sommer på en strand ved Fyns Hoved. Men det er jo tilladt at drømme sig til lige den 
strand man holder mest af... 
 

 
 
Campingferie er nok løsningen for mange, især yngre familier, i denne sommer, og også 
campingferie findes der sange om. Her tre meget forskellige bud på sange om campinglivet... 
Gasolin: her. 
Bjarne Lisby: her. 
Lotte Riisholt: her. 

 
 

I løbet af 50´erne og 60erne blev sommerferie for alvor lig med charterferie. En præst, Eilif 
Krogager, som nogle af jer nok husker, blev dansk rejsekonge. Faktisk så stor, og samtidig så 
kontroversiel, så der i 1970 ligefrem blev lavet en hel film om emnet “præst som rejsekonge, går 
det nu også an?”, med Dirch Passer i hovedrollen.  
 
Her et klip med en samtale imellem rejsepræsten og kirkeministeren (som nok skal minde om den 
første kvindelige kirkeminister Bodil Koch): her.  
 
Den kvindelige hovedrolle blev spillet af Lone Hertz, og titelsangen blev også sunget af hende. 
Synge kan hun altså ikke, men hun er rigtig god til at “foredrage”, hør selv her.  (Hvis I tænker, 
jamen hun synger da så godt i “Frøken Nitouche”? Så ja, men nej, for nok er det Lone Hertz vi ser i 
filmen, men det er faktisk Katy Bøtger, der synger, som f.eks. her.)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5jc06IFBxN0
https://www.youtube.com/watch?v=x-kQFQo1xn0
https://www.youtube.com/watch?v=AIcpCfZhdMU
https://www.youtube.com/watch?v=3jgbnGnoh0s
https://www.youtube.com/watch?v=IuT8v3ufNMg
https://www.youtube.com/watch?v=iOgzWMEANRs
https://www.youtube.com/watch?v=XWDOW6XP1MA


Selv en dejlig ferie, der føles uendelig når den starter, får en ende, og i takt med at de mere 
eksotiske ferie blev almindelige, blev den store ferieforelskelse i de flotte fremmede også et kendt 
fænomen og det kom der jo også en populær sang om her. 
 

 
 
Men sommer og ferie kan også jo være stille, i skyggen med stråhatten ned over næsen, ved 
stenstranden med snuden nedad i håbet om at finde fossiler, i jordbærbedet med rumpen i vejret 
og derefter ind og koge grød eller marmelade, men det kan også være en anledning til at høre 
noget af den stemningsfulde, klassiske musik, der afspejler sommer - og som kan være værd at 
lytte til hele året rundt, hvor man trænger til netop dén stemning.  
 
Her tre af de smukkeste stykker:  
“The Lark Ascending” - lærken letter, illustreret med en violin der “letter” og svæver smukt over et 
symfoniorkester her. 
“Frösöblomster” af Wilhelm Peterson-Berger, som er en stor samling af svensk sommerstemning, 
hør f.eks. det her - “Indtog i sommerhaven”. 
En sommernat på en stille flod i det klareste månelys, det kan også lyde smukt, som her. 

 

 
 
Kan I huske den korprøve hvor vi sang “Skuld Gammel Venskab…” - I rejste jer og tog hinanden i 
hænderne i sidste vers, dér fik jeg vand i øjnene… - og det var svært at komme videre. 
 
Lad os gøre det igen, selvom vi sidder hver for sig, og tænk på det helt særlige øjeblik vi havde 
dér. Syng med her.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wGiJq1Md3nY
https://www.youtube.com/watch?v=IOWN5fQnzGk
https://www.youtube.com/watch?v=GfHJiSRNE5M
https://www.youtube.com/watch?v=Wg4HTSJv2U4
https://www.youtube.com/watch?v=GWTM-RtoUHE


 
 

GOD SOMMER TIL JER ALLE 

VI SES! 

 
***** 

 
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 
 

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


Lykke 
Organist og voksenkorleder ved Kværndrup Kirke 
 
 


