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Forord

Dette he�e, som er det ene af to parallelle udgivelser (et for 
blandet kor og et for lige stemmer) er blevet til på opfordring 
af Jakob Faurholt på Edition Wilhelm Hansen. Betegnelsen 
”lyriske” skal ses i lyset af, at en overvejende del af teksterne 
er skrevet af ”klassiske” danske lyrikere, som fx Frank Jæger, 
Ludvig Holstein og Nis Petersen. Jeg har valgt 6 ældre og 6 helt 
nye kompositioner ud.
På forlagets anmodning har jeg taget Lars Busk Sørensens salme, 
”Uberørt af byens travlhed” (DDS 331) med i samlingen, da den 
ikke tidligere har foreligget som korsats.

Tre af teksterne har hver deres lille forhistorie:

1. Benny Andersen skrev i 1997 tolv tekster til en kalender for 
”Hjerneåret”. Den ene af disse tekster hedder, ”... og sød musik 
opstår i hjernen”. Korsatsen for blandet kor er indspillet med 
Koncertforeningens Kor på en ny cd med navnet ”Benny & 
Brinch”, som udkom i foråret 2012.

2. Forfatteren og salmedigteren Lars Busk Sørensen har på min 
opfordring skrevet en tekst specielt til denne udgivelse. Den 
hedder ”Ode til græsset”.

3. Den tredje tekst er skrevet af Bertel Haarder og hedder 
”Nu sommeren hælder”. Teksten er oprindeligt sendt til min 
kone, Jytte Sidelmann, som tak for at hun havde sendt sin og 
Benedicte Nordins ”Fem salmer for børn” til ham.

Angående ”stilen” i disse korsange er jeg melodisk traditionalist, 
der altid tænker på, at det skal være godt håndværk, og at disse 
sange (også!) skal kunne synges af amatør- og folkekor.
Satserne er overvejende homofone med små polyfone indsnit. 
Det har været en stor tilfredsstillelse at få sangene samlet, og 
illustratoren og tegneren Ib Holst-Hansen har bidraget til, at det 
også æstetisk er blevet en glæde for øjet, mens man synger!

Klaus Brinch

Hellerup, 2014
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  INDHOLD

 4 Uberørt af byens travlhed tekst: Lars Busk Sørensen

 8 Og det blev vår tekst: Ludvig Holstein

 10 Liden sol tekst: Frank Jæger

 12 Fra påskeblæst til pinsesol tekst: Alex Garff

 14 Vikingepigen tekst: Nis Petersen

 16 Der er ingenting i verden tekst: Helge Rode

 18 Efter regn  tekst: Harald Herdal

 20 Kom, fred, og fyld den hele dag tekst: Halfdan Rasmussen

 22 Nu sommeren hælder (Sensommersang) tekst: Bertel Haarder

 24 Ode til græsset tekst: Lars Busk Sørensen

 26 O, at være en høne tekst: Frank Jæger

 28 ... og sød musik opstår tekst: Benny Andersen

 32 Om forfatterne

 33 Om komponisten
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Uberørt af byens travlhed Musik: Klaus Brinch

Tekst: Lars Busk Sørensen
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