
 
 
 

Velkommen til korlederens sangbrev, nr. 14  
 
Kære alle!  
 
Jeg håber at I alle har det godt og nyder disse vidunderlige junidage. Jeg håber også at I alle er 
begyndt at kunne ses med dem I holder mest af, og krammer lidt forsigtigt, sidelæns og udendørs 
med de allervigtigste personer i jeres liv. 
 
Vi nærmer os Midsommer og Skt. Hans aften. Det er en tid på året, der har inspireret mange 
komponister og sangskrivere igennem tiden, og åh hvor jeg dog elsker alle de sange og 
musikstykker særligt meget. Så smukt, så smukt det er, præcis som midsommeren i norden.  
 
En af de sange vi helt sikkert ville have sunget sammen forlængst kender I så godt, og har sikkert 
allerede sunget den sammen med den kære Filip! Men åh hvor jeg altså savner at synge den 
sammen med jer! I dag må jeg tage erindringen til hjælp og huske på alle de gange vi faktisk har 
sunget det den sammen. Teksten er med på filmen, så lad os nu synge den sammen, hver for sig 
her. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GFX2_GiVP7M


 
Husk at snuse indad og nyd alle de enestående dufte, først syrenerne og nu hyld, jasmin, tjørn 
osv. Mon nogen af jer kom ud på Egeskov og sang lidt sammen med den søde Mathilde? Ellers er 
der mulighed her. For mange år siden lavede hun et fint album med danske sange, “Rødt og hvidt”, 
arrangeret i ægte dansk spillemandsstil, og brormand Asger var med på klarinet. Den sang vi skal 
synge er en skærsommer-børnesang, skrevet af Gotfred Rode. I kan høre den her. 
 

 
Gotfred Rode 1830-1878 

 
Og det var en skærsommerdag 
da blev der mylder på gade, 
da skulle børnene i skoven ud 
at se de grønne blade. 
||: For da var skoven grøn, grøn.:|| 
 
Så gik der bud til den milde sol 
om straks at komme og skinne; 
så gik der bud til den sorte sky 
om helst at lukke sig inde. 
||: For da var skoven grøn, grøn.:|| 
 
Så gik der bud til den blomsterflok 
om tæt at samles i klynge, 
så gik der bud om de fugle små 
ville øve sig i at synge. 
||: For da var skoven grøn, grøn.:|| 
 
Så gik der bud til det fæle støv 
om ej at ligge på veje, 

https://www.youtube.com/watch?v=tU9RnBopF68


så gik der bud til det bløde græs 
om tørt at rede sit leje. 
||: For da var skoven grøn, grøn.:|| 
 
Så gik der bud til det kildevæld 
om kølig drik at skænke, 
så gik der bud til den jordbærbusk 
om på lidt bær at tænke. 
||: For da var skoven grøn, grøn.:|| 
 
Og der blev travlt i den bøgeskov, 
og der var liv på færde, 
og dengang børnene kom derud, 
var alt, som det skulle være. 
||: For da var skoven grøn, grøn.:|| 
 
Og aldrig var der mer´ lysteligt 
forneden og foroven, 
og aldrig gaves der en bedre dag 
end sommerdagen i skoven. 
||: For da var skoven grøn, grøn.:||  
 
Gotfred Rode 
 
Gotfred fik en søn, der blev døbt Helge. Han blev også digter, og nogle af hans fine sange står i 
Højskolesangbogen. En af dem passer, selvfølgelig, også lige til årstiden. I får link til Helene Blums 
moderne folkemusik-udgave, som nok er mest egnet til at lytte til - det er så også en helt særlig 
oplevelse! Lyt og nyd her. Vil I gerne synge med, så lavede Mathilde faktisk endnu et album med 
danske sange, “Rødt og hvidt 2”, hvor hun synger netop denne: her. 
 
Du gav os de blomster, som lyste imod os, 
med alfelet skønhed, dengang vi var små, 
de brogede enge var gode imod os 
vi løb efter røde og standsed ved blå, 
og åkandens hellige hvidhed forstod os 
og åbned sin løndom, imedens vi så. 
  
Du gav os de marker så bølgende brede, 
hvor kornakset modnes og gyldnes af sol, 
hvor kløveren dufter af sommer og hede 
så sundt som vort brød og så sødt som viol, 
hvor lærken ved morgen går op fra sin rede 
og melder til skyen, at gårdhanen gol. 
  
Du gav os de skove så dybe og svale 
med solspættet skygge, med hulvej og skjul, 
hvor hverdag er højtid, og tavshed er tale 
fra løvspring i maj, til oktober står gul. 
På lønlige stier, i hvælvede sale 

https://www.youtube.com/watch?v=JU0IrCw6ugs
https://www.youtube.com/watch?v=5UVH8IUdPiQ&list=RD5UVH8IUdPiQ&start_radio=1


vi fejred sankt Hans og den hvidklædte jul. 
  
Du gav os den himmel, hvor skyerne iler 
til leg og til kamp under vindenes råb, 
til atter i ro og i højhed den smiler, 
lyksalig og genfødt af strålernes dåb, 
og natten, den lyse, hvor dagen kun hviler 
med halvåbne øjne, urolig af håb. 
  
Du gav os de vandrende, vældige vande, 
vor vej og vort værn hedder: komme og gå, 
og bølgerne togter langs skrænter og strande, 
så sorte som graven, som himlen så blå, 
og fletter en evighedskrans om din pande 
og bruser din hymne: Lad Danmark bestå! 
 
Tekst: Helge Rode 
Musik: Carl Nielsen 
 

 
Helge Rode 1870-1937 

 
Helge Rodes kone hed Edith, og hun var en skøn kvinde, også digter, forfatter og journalist. Hun blev 
familiens forsørger, og hendes bøger er desværre nok lidt på vej til at blive glemt, men dét bør de ikke! 
Kan I lide at læse, så gå på biblioteket eller i antikvariater og find hendes bøger - det er herlig 
kvindelæsning! Især erindringsbøgerne fra hendes barndom er så kærlige, charmerende og tegner så 
skønt et tidsbillede, men også den biografi Lone Kuhlmann skrev, “Mod og vilje”. 
 



 
Edith Rode 1879-1956 

 
Hun var en populær brevkasseredaktør i en del år på ugebladet Familie Journalen, måske nogen af jer 
kan huske at have smuglæst i mors aflagte blade? Det var ikke hvem som helst, der ville kunne bære 
arven efter hende, og det blev da også en helt særlig kvinde der overtog pladsen: Tove Ditlevsen. 
 
Jeg er kæmpe fan af Edith Rode! Hør bare nogle af hendes kloge ord:  
 

“Det kommer ikke an på at blive lykkelig, det kommer an på at leve”. 
 

“Det højeste man kan forvente at opnå er en harmonisk kontakt med tilværelsen. Og det kræver vilje og 
virkelighedserkendelse. Det er de ting, der gør livet tåleligere.  

 
“Det drejer sig om at være mild, munter og modig”. 

 
Helge og Edith fik også en søn, og ham døbte de Ebbe. Han blev skuespiller, som de fleste af jer vil 
vide, og han jo meget kendt og elsket! Selvfølgelig ikke uden grund. Her en monolog, der lige passer til 
os - omend vi ikke har samme tradition for pinsetur… - her. Men det skulle vi måske overveje…. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UGTVybR5VMk


 
 
Men nu var det jo faktisk midsommerfejring og Skt. Hans dette sangbrev skulle handle om og sangen 
over alle andre midsommersange er jo “Vi elsker vort land” - som er næsten umulig at synge… 
 
MEN den er også oprindelig skrevet som solosang, beregnet for uddannede operasangere, så der er 
faktisk ikke noget at sige til at vi andre synes den er lidt svær....  Lyt og hør hvordan det skal gøres her. 
 
Den blev skrevet, som den afsluttende sang til syngestykket “Der var engang”. Dét blev skrevet af 
digteren Holger Drachmann og komponisten P.E.Lange-Müller. Drachmann var ude at rejse da han fik 
ideen, og skrev følgende til komponisten:  
 

 
 
Historien bag er et gammelt folkeeventyr, som H.C.Andersen allerede havde gjort brug af i eventyret 
“Svinedrengen”. Hvis I har tid og lyst kan I høre alle sange og musik i en nyere, dybt professionel 
version - eller bare klikke hen til slutningen og høre en meget smuk version af Midsommervisen sunget 
af tenor og professionelt kor, der er gåsehudsgaranti! her. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwQYlD_hzJE
https://www.youtube.com/watch?v=q7xcxZVyCTk


Syngespillet blev første gang filmatiseret som stumfilm! Ja, det er faktisk rigtigt… - af vores 
verdensberømte filmskaber Carl Th. Dreyer med selveste Clara Pontoppidan i hovedrollen. Der er et 
par klip i dette sammendrag af nogle af hans film her. (Hvis I tør se det… - Carl Th. Dreyer er for mig 
lidt gyseragtig…!) Og der kan ses en lang stribe af skønne, smukke fotos fra denne gamle film: her. 
(Det er ikke helt så uhyggeligt!) 
 
Her et af billederne af Clara Pontoppidan i rollen som den hovmodige prinsesse af Illyrien:  
 

  
 
 
Jeg har før fortalt om en helt anden version af dette syngespil. Der blev i 1966 lavet en dansk film med 
en stjerneparade af tidens største skuespillere, som f.eks. Dirch Passer, Grethe Sønck, Birgitte Price 
(som vi alle elsker som søde Søs i de gamle Far til fire-film), men ikke mindst (!) også skønne Cleo og 
en lille bitte ung spirrevip med navnet Viggo Bro.  
 
Man kan på den ene side sige at det er en frygtelig, uværdig parodi på et seriøst og dybtfølt kunstværk, 
for ingen tog opgaven mere seriøst end “Tusmørkets tonemester”, den tungsindige, dybsindige og 
meget følsomme P.E.Lange-Müller (jeg er fan!), men samtidig er den danske films fjolleri et bevis på at 
hans melodier bare holder trods pjattet, for de kommer i dén grad til deres ret og bliver folkelige, så vi 
ikke kan lade være med at synge med på dem. Jeg elsker begge versioner. Se her den morsomme, 
nærmest komiske, “pølsedans”, som jeg vist har omtalt mere end én gang… her. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uxisAkFvYmM
https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/der-var-engang-1
https://www.youtube.com/watch?v=aKczgCSGE_s&t=1s


 
 
Som rosinen i pølseenden (!) vil jeg sætte Shu-bi-dua, hvis version af midsommervisen jeg til enhver tid 
ville vælge til bålsang. Syng med her.  
 

***** 
 
Men der er jo flere andre midsommersange og mere midsommermusik.  
 
‘’Først skal vi tilbage til 80erne, og danse heksedans om natten med en rigtig skøn dansk “heks” af de 
gode, med rå stemme og bålfarvet strithår her. 
 
Så skal vi til Norge, og lytte til nærmest guddommelig smuk Skt. Hans-folkemusik, med den norske 
sopran Anne Vada i front, sammen med det norske mundharmonika-legende, Sigmund Groven - kan I 
lide dét instrument, så søg videre på hans navn, jeg elsker selv hans klang og udtryk. Men lyt her.  
 
I Sverige er der rige traditioner omkring denne vidunderlige tid. En af de helt store komponister, Hugo 
Alvén (1872-1960) skrev et helt stykke for symfoniorkester, “Midsommervaka” (eller “Svensk rapsodi, 
nr. 1). I kender sikkert den berømte indledning. Her er hele værket i fuld længde, dirigeret af 
komponisten selv her.  
 
I Højskolesangbogen har vi en midsommersang, der er umådeligt smuk, og samtidig næsten umulig at 
synge for alle vi, med almindelige stemmer, for den spænder helt utroligt vidt, dybere end de fleste og 
langt højere end de fleste! Men unge, veltrænede sopraner kan. Lyt og nyd her. 
 
Helt dugfrisk er en Midsommersang fra Odense, sunget af en sanger og sangskriver, der optræder 
under navnet “Solsort”. (Hun optræder også med sin tvillingesøster under navnet “Strawberry Blonde”, 
for de har begge det flotteste lyse, lange, flagrende røde hår.) Lyt til Solsortens “Midsommerbålet” her. 
 
Hvorfor fejrer vi Skt. Hans? Det ved I nok godt, så det vil jeg ikke trætte jer med - men der findes faktisk 
en meget fin sang om det, den skal I også have med, skrevet og fremført af Zenobia, og jeg håber 
sådan vi engang også skal synge dén sammen. Lyt her. 
 

***** 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pcvpWIAMmzk
https://www.youtube.com/watch?v=zJbBr-6XAug
https://www.youtube.com/watch?v=avVcuCS2oqI
https://www.youtube.com/watch?v=0tBympg3RzE
https://www.youtube.com/watch?v=EW9LKW76ppo
https://www.youtube.com/watch?v=BaDL_sZBVOY
https://www.youtube.com/watch?v=7SnLvp-O7DQ


 
 
Min yndlingsfilm af alle er den svenske børnefilm “Dunderklumpen”, dét har jeg vist nævnt før! Den 
foregår netop en midsommeraften, så hvis I har lyst, så se med på den stemningsfulde start (med 
dansk tale) her. Men allervigtigst er denne gribende sang, som stadig har stor betydning for mig og som 
i al sin enkelhed har været med til at grundlægge mine værdier i livet. Lyt her, til den kloge, gamle 
“Elvira Fatigan” (på dansk “Elvira Fattigmø”) her. 
 

***** 
 

Jeg nævnte i starten de blomstrende og skønt duftende buske vi har lige nu. Den ene af dem har ham, I 
ved, skrevet en sang om. Vi var jo så småt begyndt at øve den i koret, og vi fortsætter når vi kan igen, 
uanset årstid, for det er bare så dejlig en sang, og helt rigtig at slutte dette Midsommersangbrev med: 
her. 
 
Glædelig Skt. Hans til jer alle, ønskes I med et billede af min egen yndlingsheks “Broomhilda” - eller på 
dansk “Brunhilde”:  
 

 
 
Kommer I i nærheden af et album med hendes tegneseriestriber, så kig i det og mor jer godt, for hun er 
skøn, og hendes venner ligeså. Her et eksempel - og skulle dét ske for mig, så ville mit ønske være at 
Covid-19 forsvandt fra verden, for så vi kan komme til at synge sammen igen, ligeså tæt og hyggeligt 
som før! 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lnCliSsyUdI
https://www.youtube.com/watch?v=bMH037ktP5k
https://www.youtube.com/watch?v=b78h8uXY0-U


***** 
 
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

