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Nu går midsommer ind
Svend S. Schultz/Leo Estvad

FÆLLESSANG: Du danske sommer, jeg elsker dig
Otto Mortensen/Thøger Larsen

En yndig og frydefuld sommertid (Kærlighedsrosen)
Dansk folkevise, arr. Jørgen Jersild/tekst fra Mariageregnen

Solist: Malene Nordtorp, sopran

FÆLLESSANG: Sommerens ø (Hvergang en sommer)
Mogens Jermiin-Nissen/Piet Hein

Hvor smiler fager den danske kyst
Oluf Ring/Johannes V. Jensen

FÆLLESSANG: Se, det summer af sol over engen
Stephen Foster/Holger Drachmann

Se dig ud en sommerdag
Carl Nielsen, arr. Bo Holten/Jeppe Aakjær

FÆLLESSANG: Vi elsker vort land
P.E. Lange-Müller/Holger Drachmann

Danmark nu blunder
Oluf Ring/Thøger Larsen

FÆLLESSANG: Midsommerteltet
Åge Nielsen/Johannes V. Jensen

Jeg ser de bøgelyse øer
Thorvald Aagaard/Laurits Christian Nielsen

FÆLLESSANG: Nu er jord og himmel stille
C.M. Bellmann/Marinus Børup

Stille hjerte, sol går ned
Thomas Laub/Jeppe Aakjær

Program
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Fællessange

DU DANSKE SOMMER, 
JEG ELSKER DIG 
 
Du danske sommer, jeg elsker dig, 
skønt du så ofte har sveget mig. 
Snart kolde farver i sky og vand, 
snart nøgne piger ved hver en strand! 
Mer, mer, mer 
jeg dog dig elsker, hver gang du ler. 
 
Du er i sindet jo lunefuld, 
dog hjertet inderst er pure guld, 
et eventyr er dit glade navn, 
og blomster lyser ud af din favn. 
Korn, korn, korn 
i drømme gror under månens horn. 
 
Når dine bølger mod bredden gik, 
beruset blå som gudinders blik, 
en ungdom jubled’ din lovsang ud, 
kun klædt i solskin og brunet hud. 
Ned, ned, ned 
til dåb i glemsel og evighed! 
 
Og når du strakte med åbent sind 
de lyse nætter i himlen ind, 
imens det dufted’ af hyld og hø, 
vi bad: lad drømmen dog aldrig dø! 
Ak, ak, ak! 
Vort hjerte svulmed’ af tro og tak. 
 

Og stundom ud af din fulde glød 
sprang lyn fra skyen i jordens skød, 
og tordenlatter og tordenregn 
din trolddom spændte fra egn til egn! 
Vild, vild, vild 
er, skønne sommer, din kraft og ild. 

Du danske sommer, min hilsen tag, 
du lyse nat og du lyse dag! 
Går tit du kold over landet hen, 
jeg véd, du kommer dog hed igen! 
Ja, ja, ja, 
jeg véd, dit hjerte er guld endda. 

SOMMERENS Ø 
(HVERGANG EN SOMMER)

Hvergang 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.
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Åh, at forundes 
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.

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 skridende, summende,
susende sommer og er.

SE, DET SUMMER AF SOL OVER 
ENGEN
 
Se, det summer af sol over engen, 
honningbien vil fylde sin kurv, 
og der pusles ved bordet og sengen 
af den fattigste sisken og spurv; 
og der jubles hele dagen, 
men mod kvælden bli’r alting så tyst, 
våren synger sin sang, det er sagen, 
og mit hjerte bli’r voks i mit bryst. 
 
Der er sølvklang i majbækkens vove, 
gyldent skær gennem aftenen lang, 
hver en grøft bliver blomstrende skove 
langs den kornrige, bølgende vang: 
disse bølger, o de stiger 
med min sjæl over solskyens rand - 
rundt i verden er dejlige riger, 
ingen vår som en maj i vort land! 
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VI ELSKER VORT LAND 
(MIDSOMMERVISEN) 

Vi elsker vort land, 
når den signede jul 
tænder stjernen i træet 
med glans i hvert øje, 
når om våren hver fugl 
over mark, under strand 
lader stemmen 
til hilsende triller sig bøje: 
vi synger din lov over vej, over gade, 
vi kranser dit navn, 
når vor høst er i lade; 
//: men den skønneste krans 
bli’r dog din, sankte Hans! 
den er bunden af sommerens hjerter 
så varme, så glade. ://
 
Vi elsker vort land, 
men ved midsommer mest, 
når hver sky over marken 
velsignelsen sender, 
når af blomster er flest, 
og når kvæget i spand 
giver rigeligst gave til flittige hænder; 
når ikke vi pløjer og harver og tromler, 
når koen sin middag 
i kløveren gumler: 
//: da går ungdom til dans 
på dit bud, sankte Hans! 
ret som føllet og lammet, 
der frit over engen sig tumler. ://

Vi elsker vort land, 
og med sværdet i hånd 
skal hver udenvælts fjende 
beredte os kende! 
men mod ufredens ånd 
over mark, under strand 
vil vi bålet på fædrenes gravhøje 
tænde: 
hver by har sin heks
og hvert sogn sine trolde, 
dem vil vi fra livet 
med glædesblus holde; 
//: vi vil fred her til lands, 
sankte Hans, sankte Hans! 
den kan vindes, hvor hjerterne 
aldrig bli’r tvivlende kolde! ://

MIDSOMMERTELTET

Midsommerteltet, 
de lyse nætter,
står tjældet over de danske sletter.
Som søer, rørt 
af en brise, kornet
nær kysten står, under månehornet.
Og bål, som tændes på næs og bavn,
et budskab bringer fra stavn til stavn.
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Sent høres fugle, 
som ej vil sove.
Det kalder, drager fra dunkle skove.
Den hvide nat, 
hvor der vågent drømmes,
bedårer mange, mod skoven strømmes. 
Og ungersvenden forsmår sin seng,
før sol står op over dugvåd eng.

Skærsommer breder 
sin blomsterhynde
med alle urter og årets ynde.
Og glædedrukkent 
der fejres sommer,
i skoven jubel og dunk af trommer.
Og når raketter og blus er brændt,
og asken kold, da er solen vendt.

At sommer kommer, 
og sommer lakker,
så tit vi oplever det, vi takker.
For årets genkomst, 
for årets vaner,
og soles vandring på stjernebaner,
for himmellegemers faste gang,
en glædesild og en solhvervssang!

Lad det fordybe 
din andagt, broder:
dit timeglas er i takt med kloder.
Dit sommerblus, 
som kun stakket blænder,
er ild af altets, der aldrig ender.
Se skov og eng står igen i flor:
Velsign din sol og velsign din jord!

NU ER JORD OG HIMMEL STILLE
 
Nu er jord og himmel stille 
vinden holder tyst sit vejr 
og der lyder ingen trille 
fra de høje stille træ’r, 
kun de fjerne frøers kvækken, 
køers kalden over vang 
og et dæmpet slag af bækken 
til vor egen stille sang. 
 
Men når sangen er forstummet, 
vil vi høre end en klang 
lys og klar fra himmelrummet 
det er lærkens aftensang. 
Fra i morges inden gryet 
har den jublet glæden ud 
og sin himmelflugt fornyet 
med endnu en tak til Gud. 
 
Tak for dagen, som er omme 
for en lang og dejlig dag, 
tak for dage som skal komme 
og for dem, der ligger bag. 
I det høje lyse fjerne 
mødes sangen mild og klar 
med den første aftenstjerne 
som et kærligt smil til svar. 
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drkoncerthuset.dk

DR Vokalensemblet er kendt for sin rene, 
nordiske klang og synger kormusik i alle 
former – fra 500 år gammel renæssancemusik 
over romantiske klassikere til danske salmer, 
sange og helt nyskrevne værker. På én gang et 
internationalt anerkendt elitekor og samtidig 
18 professionelle solister med hver deres 
stærke, personlige udtryk. 

Jakob Høyer, trommer, har optrådt og 
indspillet med så forskellige musikere som 
Trentemøller, Lee Konitz, Marie Fisker, Bill 
Frisell, Jakob Bro og Raveonettes. Han er dybt 
respekteret af musikere på tværs af mange 
genrer for sin varme klang og for sin stærke 
evne til at sanse før de fleste hvor musikken 
skal hen, og hvordan de spirituelle lag i 
musikken kan foldes ud.

Poul Emborg er tidligere sanger i Radiokoret, 
Radiokammerkoret og DR Vokalensemblet og 
også en højt skattet sangpædagog og dirigent 
– bla. for Det Unge VokalEnsemble, som er 
et prisvindende kor med særlig interesse 
for ny musik. De seneste år har Poul været 
regelmæssig gæstedirigent for både DR 
Vokalensemblet og DR Koncertkoret.

Kasper Tranberg, trompet, er en af Danmarks 
førende stemmer indenfor improviseret musik. 
Han har spillet med et utal af internationale 
topnavne, bl.a. Yusef Lateef, C.V. Jørgensen, 
John Tchicai, Pierre Dørge, Hugo Rasmussen 
og Bent Jædig. Kasper har optrådt over store 
dele af verden siden 90’erne og var med 
til at starte og lede When Granny Sleeps & 
Bugpowder. 

Jacob Anderskov, klaver, har udgivet 
omkring 30 albums som orkesterleder og 
komponist, har modtaget talrige priser og 
nomineringer og er af den internationale 
presse blevet beskrevet som en enestående 
stemme i samtidsmusikken. Jacob har bl.a. 
skabt orkestre som Anderskov Accident, 
Agnostic Revelations og Resonance. Siden 
2019 har han været professor på Rytmisk 
Musikkonservatorium i København.


