
 
 

Velkommen til korlederens sangbrev, nr. 13  
 
Kære alle!  
 
Har I det godt? 
 
I de mange uger hvor så mange af os skulle blive hjemme lød det ofte fra min søn, og sikkert også 
fra mange andre børn landet over, igen og igen, sådan her. Det kommer det nok også til i hele 
sommerferien, hvor vi, som alle andre, bliver hjemme i dejlige Danmark. Og så må denne skønne 
transportform dyrkes for alvor - her. 
 
Selv har jeg altid været noget så glad for at cykle. Der findes endda bevis for det… (mon I kan 
genkende denne lille cyklende, rundkindede, rødklædte trunte, foreviget i et ægte 
70er-nybyggerkvarter?) På listen over barndoms-hitsange ligger denne højt - skrevet og sunget af 
mit største barndomsidol, med gæstesolist og livepublikum her. 
 

 
 
“Tingelingeling for be´sfars høje hat” - oldefar havde dog ingen høj hat, men blød hat gik han altid 
med - og stråhatten kom på når haven skulle passes og plejes om sommeren. Han var også glad 
for at cykle, og var heldig at have et godt helbred højt op i alderen. Han var dog fra en tid, hvor 
færdselsregler ikke rigtig var noget man tog så tungt, så vi priste os lykkelige for at han kun kørte 

https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q
https://www.youtube.com/watch?v=FC5urtke-DU
https://www.youtube.com/watch?v=nA2-gRaxsqg


rundt i byen hvor han boede og hvor alle derfor kendte ham og kunne undvige efter behov… - 
kender I mon denne gode, gamle cykelsang, der minder mig om ham. Der er sat sjove billeder af 
cykler, cyklister og cykelbude fra perioden 1910-1950 til her. 
 

 
 
På billedet er min oldefar 83 år, og var i avisen fordi han stadig var aktiv som gymnastikinstruktør. 
Jeg har vist nævnt ham ved korprøver før - for det var ham der var stavgymnast, inspireret af gode 
gamle Kaptajn Jespersen. Lyt med, hvis I trænger til en opsang: her. 
 

***** 
 
Personligt holder jeg allermest af at cykle de stille steder, hvor man rigtig kan nyde naturen og ikke 
behøver at bekymre sig ret meget om øvrig trafik (ligesom oldefar, selvom jeg altså tager 
færdselsregler meget alvorligt!)! Nine million bicycles lyder derfor voldsomt skræmmende, men 
ikke desto mindre er det titlen på en umådelig smuk sang fra en af de yngre, internationale 
popstjernes hånd. Her i en virkelig smuk liveoptagelse, med rigtigt kor i baggrunden - nyd den her.  
 

***** 
 

 
 

Hvordan blev cyklen til det fremragende køretøj vi kender i dag? Se med her - og få jer et godt grin! 
En cykel kan jo desværre gå i stykker - men hjælpen er sjældent langt væk, som her!!! 
 

***** 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C1r7OjjmJ-M
https://www.youtube.com/watch?v=iBm5tFcUN-A
https://www.youtube.com/watch?v=_EK55vXsN_o
https://www.youtube.com/watch?v=tOMlIO0_fEQ
https://www.youtube.com/watch?v=6N7j1AwFzxg


Cyklen blev især i 70erne og 80erne de udearbejdende mødres transportmiddel. I sol, regn, slud, 
med barn bagpå, måske endda en eller to ved siden af på deres egne cykler, sådan har nogle af 
jer sikkert også kørt rundt. Selvfølgelig skrev Trille også en sang om en cyklende mor, en rørende 
hyldest til hendes egen mor her. 
 

 
 

***** 
 
I 1967 udkom en bog med et meget besynderligt væsen - en “cykelmyg” ved navn Egon - opfundet 
af en dansk tegner, Flemming Quist Møller. Det var hans første bog, og den blev en kæmpe 
succes. Senere blev historien også til film, teater og en musical opsat i 2011 på Østre Gasværk: 
her. 
 

***** 
 

I bliver nok ikke overraskede over at høre at det ikke er lykkedes mig at finde en eneste salme, der 
indeholder ordet “cykel”! Til trods for at det instrument, der ofte fandtes i mindre kirker i ældre tid 
blev benævnt med det lidet flatterende ord “salmecykel”. Det var et “harmonium”, og virkede 
grundlæggende på samme måde, som det større orgel. Men luftforsyningen sørgede man selv for, 
via to store pedaler, der skulle trædes regelmæssigt, for at tonerne kunne blive lige kraftige (og 
ikke falske!). Dét har krævet sine benmuskler og ikke mindst koordineringsevne. Se et billede og 
læs om det her og hør det her i en meget flot, moderne sammenhæng hvor den gamle 
“salmecykel” får nyt liv og værdighed her. 
 

 
 

****** 
 

Der er bare ikke noget så dejligt som en tur ud under åben himmel - som Anne Dorte Michelsen 
har sunget det så mange gange i bandet “Tøsedrengene” (også i et af de første sangbreve, for det 

https://www.youtube.com/watch?v=sMZw7F0Jsks
https://www.youtube.com/watch?v=dL91tzDobW8
https://da.wikipedia.org/wiki/Harmonium
https://www.youtube.com/watch?v=yJg1NNyke2E


er bare en dejlig sang), men her som solist i Mariehaven i 2013. Stemmen dirrer lidt, er lidt tynd. At 
synge under åben himmel, under uvante betingelser, med band og korsangerinder man ikke plejer 
at spille med, ja alt påvirker en stemme, hun er jo heller ikke helt ung længere, og vi har jo snakket 
om at dét kan ændre en kvindes stemme en hel del (og det er bare SÅ træls!) og nogle mikrofoner 
afslører bare alt - men hendes udtryk og sangens stemning fejler ikke noget, lyt med og nyd den 
her.  
 
Det eneste der kan overgå en tur ud under åben himmel må være en tur ud i det blå...  
 

 
 
 - og det har korets yndlingssanger og - sangskriver jo også skrevet og sunget om, endda til Dansk 
Grand Prix 1979. Liveoptagelsen derfra kan nydes her. Læg mærke til ALT - det er SÅ sjov en 
optagelse - lyden og værtens kommentarer, det er virkelig en helt anden tid, selvom vi er nogen, 
der ikke synes det er ret længe siden! 
 

***** 
 

 
 
Sønnen og jeg sender jer alle mange cykelhilsner - her fra en skøn solskinsdag tilbage i april 
måned, hvor vi kørte en tur ud i det blå, ikke til verdens ende, men til Langelands ende, Bagenkop, 
helt præcis Klise Nor, hvor vi så nogle af de smukke, vilde heste, der lever dér. (OBS: Jeg kører 
altid med hjelm også, men havde taget den af da vi holdt pause!) 
 
Og jo, jeg er vist blevet en hel del mere gråhåret siden vi sidst har set hinanden! Men Herre Gud, 
sådan er livet... - hov, dét er jo forresten også titlen på en skøn sang vi lige må have med. Sunget 
af den lækreste, dyyybe svenske kvindestemme, der tilhørte Anita Lindblom, lyt her. Læs evt. en 
lille artikel om hende her - pressen var vist hård ved hende, og hun trak sig tilbage fra 
offentligheden ret tidligt Læs her. 
 
Der kommer tre sangbreve mere inden jeg holder sommerferie. Og emnerne bliver alle indenfor 
den overordnede kategori, der synges om her. Ih, hvor jeg glæder mig. 
 
 ***** 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CeweugXPOyw
https://www.youtube.com/watch?v=ljFB33vygvw
https://www.youtube.com/watch?v=E_4cnfTXzlk
https://www.berlingske.dk/navne/saant-ar-livet-blev-sangen-i-hendes-liv
https://www.youtube.com/watch?v=23BwBx5v5Qk


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

