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1. koncert

Søndag den 6. august kl. 16.00  
i Sorø Klosterkirke

Koncert med Presto
Værker af bl.a. C. Nielsen, E. Grieg, 

W. A. Mozart og J. Williams

Program

41. sæson48. sæson

1. koncert

Søndag den 6. august kl. 16.00  
i Sorø Klosterkirke

Koncert med Presto
Værker af bl.a. C. Nielsen, E. Grieg, 

W. A. Mozart og J. Williams

Program

41. sæson48. sæson53. sæson

Finalekoncert

Søndag den 28. auguat kl. 16.00
i Sorø Klosterkirke

PROGRAM

Fejring af den unikke danske fællessangtradition med markering af den 
første udgave af Folkehøjskolesangbogens Melodibog fra 1922. 
I koncertens anden halvdel når festlighederne deres absolutte højdepunkt 
i Carl Nielsens humoristisk jublende Fynsk Forår.

Koncert inkl. pause
 har forventet 

varighed på lige 
omkring to timer.

Fynsk Forår 
Musik af Carl Nielsen og 

tekst af Aage Berntsen
Kor:
Som en græsgrøn plet når sneen må tø,
som et åkandeblad på den dybe sø
ligger den vårlige fynske ø.
Nu blomstrer det knortede æbletræ
bag bakker, der rundes som pigeknæ,
og breder sit flor over folk og fæ.
I haver, hvor isnende snefnug sprang,
de rejser den strittende humlestang,
at humlen kan vokse sig svaj og lang.
Og alle folk synes, at dagen er sød
fra morgenens grå og til aftenrød –
og de mimrer
ved tanken om boghvedegrød.

Sopransolo:
Åh se, nu kommer våren
til haven og til gården,
og luften er så tynd og klar,
og uden lue går vor far,
og mange tanker hjertet får,
som ingen moders sjæl forstår.

Og mis går ud i solen,
før lå den lunt på kjolen
og leged med vor mors garn,
mens blæsten peb som vrantent barn,
og bedstefar i ovnens krog
mildt grunded over bibelsprog.

Å se, nu kommer våren
til alle her på gården,
og stuen er så tam og trang,
og hjertet løber fuldt af sang,
så det er ved at sprænges
– er det, fordi det længes?

Tenorsolo:
Den milde dag er lys og lang
og fuld af sol og fuglesang,
og alt er såmænd ganske godt,
når blot, når blot, når blot ...
når blot vor nabos Ilsebil
vil det, som jeg så gerne vil,
vil lægge kinden mod min kind
med samme varme sind.

Vil række mig sin lille hånd
med samme redebonne ånd,
vil lukke øjet som til blund
og give mig sin mund.
Ja, dagen den er lys og lang, og der er 
nok af fuglesang,
men jeg er bange, Ilsebil
vil ikke det, jeg vil ...

Bag hækken kommer Ilsebil,
– mon det er mig, hun smiler til?
Hun bærer mælk i klinket fad
og giver katten mad.
Å se, nu smiler hun igen,
min Ilsebil, min egen ven
– det er som selve solens skin
faldt i mit hjerte ind.

Barytonsolo:
Der har vi den aldrende sol igen,
velkommen til gården, du gode ven!
Du kommer med blæst,
du kommer med støv,
du ånder på knoppen, så bliver den løv.

Nu kommer du ikke med uro mer,
mit hjerte er roligt, hvad end der sker,
det er som et lukket og øde hus,
når foråret kommer med sus og brus.

Mandskor:
Til dansen går pigerne arm i arm,
den ene er hed, og den anden er varm.
De unge, de klapper med blide dask,
de gamle, de laver sig tit en krabask.

Tenorsolo:
Jeg tænder min pibe i aftenfred,
når solen er sunken i Vesterled.

Barytonsolo:
Og månen jeg ser
gennem vinglassets bund
– for piben og glasset,
de deler min mund.

Den blinde spillemand.
Barytonsolo:
Nu kysser solen mit øjelåg,
og luften syder som vand i kog,
jeg ånder fugtige markers lugt,
nu er vist alting kulørt og smukt.
Jeg famler frem med forsigtig fod
for ej at snuble mod sten og rod.
Jeg hører lyde så langvejs fra:
en ko, der brøler i degnens mae.
I lommen har jeg min klarinet,
min bedste trøster, når jeg har grædt,
den gemmer viser i hobetal
bag kolde klapper af glat metal.
Og småbørn danser, hvorhen jeg går,
med varme kinder og silkehår;
små hænder søger min gamle hånd,
det er, som rørte jeg vårens ånd.

Børnekor:
Nu vil vi ud og lege,
her er min nye top,
den kan sig rigtig dreje
og gøre rejehop.
Og vi vil binde kranse
af bukkar og viol
og med hinanden danse
i vårens milde sol.

En lille pige:
Hør, Hans, hvis du vil lege,
så kan vi hjælpes ad,
så har jeg i min lomme
to stykker sukkermad.

En af drengene:
Ja, Hans, hvis du vil lege
med pigebørn i flæng
og danse med og neje,
er du en tøsedreng!

Alle drengene og pigerne:
Nu vil vi ud og lege,
og vi vil hjælpes ad,
og vi vil binde kranse
og spise sukkermad.
Nu vil vi ud og lege.

De gamle.
Mandskor:
Så sætter vi piben i ovnens krog
og lukker den skindklædte bibelbog.
Det er den velsignede forårstid,
og gigten er bleven lidt mere blid.

Vi tager hinanden i trofast hånd,
hver finger er krum som en krøget vånd;
så vandre vi sammen i sol og vind,
der luner det kuldskære, gamle skind.

Men når vi har rokket en lille tur,
så længes vi efter en lille lur,
for gammelfolk hælder mod støvet ned
og længes mod hvilen i evighed.

Dansevisen.
Kor:
Kom her, fiol og klarinet,
vort vinterhjerte hungrer,
og spil os op en himmelspræt,
så hele øen gungrer.
Hver ta’r sin hjertenskær ved hånd,
nu vil vi alle danse.
Vi går i vårens ledebånd,
og intet kan os standse.

Tenorsolo:
Og har du ingen hjertenskær,
så kan du få Sofie,
hun er vel nok en bitte svær –

Barytonsolo:
men en forstandig pige.

Kor:
Vi sætter blomster i vor hat
og løser op for frakken.
Kom, giv mig så det kys, min skat,
foruden vid’re snakken.
Vi danser forårsdagen hen
og glemmer vintrens plage.

Solokvartet:
Se, æbleblomster drysser over vejen.

Kor:
Natten er vor egen.
Kom her, fiol og klarinet ...

Jeg gik mig ud en sommerdag
Jeg gik mig ud en sommerdag at høre
fuglesang, som hjertet kunne røre,
i de dybe dale
mellem nattergale
og de andre fugle små, som tale.

Der sad en lille fugl i bøgelunden,
sødt den sang i sommer-aftenstunden,
i de grønne sale,
mellem nattergale
og de andre fugle små, som tale.

Den sang så sødt om dejligst vang og vænge,
hvor kærminder gro som græs i enge.

Den sang om alt, hvad det er lyst at høre,
allerhelst, hvad hjertet dybt kan røre.

Den sang, som ingen andre fugle sjunge,
leged liflig med min moders tunge.

Den sang som talt ud af mit eget hjerte,
toner gav den al min fryd og smerte.

Da nynned jeg så småt i aftenstunden:
Flyv, Guldtop, flyv rundt i bøgelunden.

O, flyv fra Øresund til Dannevirke,
syng til dans, til skole og til kirke.

På folkets modersmål, med Danmarks tunge,
syng, som ingen andre fugle sjunge.

Da mærke alle, som har mødre kære,
det er godt i Danemark at være.

Da gløder alt, hvad solen har bestrålet,
som det røde guld på modersmålet.
I de dybe dale,
mellem nattergale
og de andre fugle små, som tale.

Min Jesus, lad mit hjerte få 
Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!

Da bliver nådens tid og stund
mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund
og tager hjem til dig.

Mit hjerte i den grav, du lå
til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få
og smile ad sin død!

Før så mig arme synder hjem
med din retfærdighed
til dit det ny Jerusalem,
til al din herlighed!

Den danske sang er ung blond pige 
Den danske sang er en ung, blond pige,
hun går og nynner i Danmarks hus,
hun er et barn af det havblå rige,
hvor bøge lytter til bølgers brus.
Den danske sang, når den dybest klinger,
har klang af klokke, af sværd og skjold.
Imod os bruser på brede vinger
en sagatone fra hedenold.

Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,
de tvende klange af blidt og hårdt,
skal sangen rumme for ret at melde
om, hvad der inderst er os og vort.
Og tider skifter, og sæder mildnes,
men kunst og kamp kræver stadig stål;
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes,
det flammer hedest i Bjarkemål.

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang,
og lære kan vi af nattergale,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise,
og stranden drøner sit højtidskvad;
fra hedens lyng som fra stadens flise
skal sangen løfte sig, ung og glad.

Se, nu stiger solen af havets skød
Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!

O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!

Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud -
o du milde Fader, min skaber, Gud!

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!
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Medvirkende
100-året for Folkehøjskolens Melodihåndbog

MMan kan ikke overvurdere Carl Nielsens betydning for det danske musikliv og den 
danske fællessangtradition. Mon ikke stort set alle danskere ville kunne synge med på 
”Jeg ved en lærkerede” eller ”Solen er så rød mor” eller ”Den danske sang er en ung 
blond pige”?
MI 1922 udkom den første melodibog til Folkehøjskolesangbogen som blev til i samar-
bejde mellem Carl Nielsen, Th. Laub, Thorvald Aagaard og Oluf Ring. Partnerskabet 
havde sine rødder i et stærkt ønske om at styrke den danske fællessang ved at se tilbage 
til den oprindelige danske folketone – ligesom flere andre europæiske komponister også 
så tilbage til deres oprindelige folkemelodier, f.eks. Zoltán Kodály, Béla Bartók, Edvard 
Grieg og Jean Sibelius. 
MCarl Nielsen og Thomas Laub ville skrive melodier til “det danske folk” fremfor “det 
danske musikpublikum”. Det resulterede i en melodisk tone, der nærmest er blevet 
et slags tonalt DNA for den danske fællessang, og det er uden tvivl afgørende for, at 
Højskolesangbogen har så stor betydning, som den har.
MKoncertprogrammet indledes med et tilbageblik til den danske middelaldervise om 
”Dronning Dagmars død”. I 1800-tallet er der indsamlet flere forskellige melodier til 
denne vise, men bortset fra omkvædet er ingen af dem helt identisk med melodien i 
Højskolesangbogen, som er Thomas Laubs revision fra 1904. Ved koncerten møder vi 
den gamle ballade både i en version for sopran, kor og middelaldertromme og som mo-
tiv i Carl Nielsens ”Bøhmisk-Dansk Folketone” for strygeorkester. 
MSamme tonesprog finder vi i den danske folkevise ”Jeg gik mig ud en sommerdag” som 
publikum synger sammen med kor og strygeorkester. Sangen leder direkte over i ”Irmelin 
Rose”, som er blandt de første sange, som Carl Nielsen komponerede. Dengang med 
inspiration fra den tyske lied tradition, men med et tydeligt dansk folkemelodisk tone-
sprog.
MSelvom Ingemann hører romantikken til, så er digtet i ”Fred hviler over land og by” 
ganske afdæmpet og slår de stille strenge an. Det understøtter Thomas Laubs melodi. 
Med små skridt skaber han et miniaturebillede, som han får til at virke næsten svævende 
ved kun at benytte et lille toneområde og ikke lande på grundtonen. Ud over aftenstem-
ningen ved Sorø Sø, beskriver digtet en hjemløs sjæl, der ikke er forstået i verden og først 
kan finde sit hjem i himlen.
MLigesom ”Dronning Dagmars død” var et gennemgående tema i den Bøhmisk-Danske 
Folketone, lod Carl Nielsen melodien til salmen ”Min Jesus lad mit hjerte få” opstå som 
motiv i sidste sats af hans berømte kvintet for fløjte, obo, klarinet, horn og fagot, opus 43. 
Blæserkvintetten er indbegrebet af Carl Nielsens melodiøse stil: skiftevis sprudlende og 
alvorlig og rig på både folkelig humor og musikalske finesser. 
MOluf Ring skrev en lang række fremragende og sangbare melodier, som er blevet fol-
keeje. Han havde en central rolle i arbejdet med at styrke den folkelige sang i årene 
omkring 1. verdenskrig og i udgivelsen af Folkehøjskolens Melodibog i 1922. ”Se nu 
stiger Solen” er én af de mange sange og salmer, som Oluf Ring satte melodi til, og her 
vil fællessangen blive støttet af Sorø Klosterkirkes fantastiske orgel i et stemningsfuldt 
arrangement af Jesper Madsen.
M”Sænk kun dit hoved, du blomst” regnes af mange for en af de smukkeste melodier i 
Højskolesangbogen. Carl Nielsen benytter sig af overraskende skift mellem mol og dur-
klange. Sammen med det harpelignende akkompagnement, som fremgår af melodibogen, 
understøtter melodien digtets beskrivelse af en svævende tilstand lige inden søvnen.
M”Jeg ved en lærkerede” handler om barnet, der med tilbageholdt åndedræt iagt-
tager noget fint og skrøbeligt og beskytter det mod det fremmede. Med Carl Nielsens 
enkle melodi er sangen blevet en af de sange, som de fleste danskere kan udenad.
M”Solen er så rød, mor” er en af de mest stemningsfulde sange i den danske sangtradi-
tion. Gennem ordene og melodien oplever børn, hvordan deres egne melankolske eller 
vemodige tanker og følelser bliver taget alvorligt.
M Den “Danske sang er et digt skrevet til et stort landssangsstævne, som skulle samle 
folket i tiden efter genforeningen i 1920. Carl Nielsen satte melodi til sangen og gav den 

i blandt andet sangens indledende optakt en selvbevidst her-kommer-jeg attitude. Også 
melodiens enkle firkantede rytme og de mange tonegentagelser giver den en charmerende, 
kraftfuld og insisterende karakter. 
 M”Fynsk forår” er i dag den bedst kendte titel på Carl Nielsens opus 42 – oprindeligt 
kaldet en ”Lyrisk Humoreske” for sangsolister, kor og orkester. Værket er skrevet i 1921 
og første gang opført i Odense i 1922. “Fynsk Forår” er ét af Carl Nielsens højst elskede 
korværker herhjemme, og dét med god grund, for det emmer af dansk humor, perfekt 
kombineret med Carl Nielsens smukke og stemningsfulde melodier og harmonier. Et 
øjebliks billede på foråret et hvilket som helst sted på landet i Danmark for 100 år siden.

Kildehenvisninger: www.hojskolesangbogen.dk og www.musikipedia.dk

Program
Dansk folkevise: ”Dronning Dagmars død”

Tekst og melodi rev. af Axel Olrik og Thomas Laub i 1904
Arr. for sopransolist, kor og tromme af Kristine Vad

Carl Nielsen (1928): ”Bøhmisk-Dansk Folketone”
Parafrase for strygeorkester (CNW 40)

Fællessang: ”Jeg gik mig ud en sommerdag” 
Dansk folkevisemelodi med tekst af N.F.S. Grundtvig 1847

Arr. som fællessang med kor og strygeorkester af Kenny Staškus Larsen

Carl Nielsen (1891) / Jacobsen (1875): ”Irmelin Rose”
Arr. for barytonsolist og orkester af Kenny Staškus Larsen

Thomas Laub (1922) / Ingemann (1823): ”Fred hviler over land og by”
Arr. for tenorsolist, cellosolist Julie Tandrup Kock og kor af Kristine Vad

Carl Nielsen (1922): ”Blæserkvintet opus 43”

Fællessang: ”Min Jesus, lad mit hjerte få” 
Tekst af B.C. Lund 1764. Bearbejdet af N.F.S. Grundtvig 1846

Melodi af Carl Nielsen 1919
Arr. som fællessang med kor og blæserkvintet af Kenny Staškus Larsen

- - -  Pause  - - -

Fællessang: ”Se, nu stiger solen af havets skød” 
Tekst af Jakob Knudsen 1891 og melodi af Oluf Ring 1915

Arr. for kor og orgel af Jesper Madsen

Carl Nielsen (1907): ”Sænk kun dit hoved, du blomst”
Arr. for blæserkvintet af Phillip Faber

Carl Nielsen (1924) / Bergstedt (1921): ”Jeg ved en lærkerede”
Arr. for børnekor og blæserkvintet af Kenny Staškus Larsen

Carl Nielsen (1924): ”Solen er så rød, mor”
Arr. for blæserkvintet af Phillip Faber

Fællessang: ”Den danske sang” 
Tekst af Kai Hoffmann 1924 og melodi af Carl Nielsen 1926

Arr. for solister, børnekor, kor og orkester af Kenny Staškus Larsen

 Carl Nielsen / Aage Berntsen (1922): ”Fynsk Forår” 
op. 42 for orkester, kor, solister, børnekor og børnesolistene Malte Pape Breum 

og Astrid Lammert Køhl Hansen


