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Nu sænker Gud sit ansigt over jorden,
det store hjerte banker ganske stille,
og se, hans pande mod hvis hvælv du hviler,
er kølig som en forårsnat i Norden.
Og skærmende han lægger hånden over
den gode jord, han skabte i sin glæde.
Han græder over vågne kolde sjæle
og kysser dyrene og børn, der sover.
O, lyt en kølig forårsnat i Norden.
Guds milde røst, er vindens sagte susen,
og evighed er lagt i blomsterånde,
nu sænker Gud sit ansigt over Jorden.
Tove Ditlevsen

1. Sommersalme

1:48

2. Sorrig og glæde

2:53

3. Jalousie

2:50

		
4. Den blomstertid nu kommer

2:12

5. 6 Enkle Danske Sange

5:52

Waldemar Åhlén

visemelodi

efter Otto Ludvig Raben
svensk trad.

Pelle Gudmundsen-Holmgreen

Forårsnat
Barn Rødkindet
Digt med ikke
Min nye kjole
Det på billeder
Sovende pige

11.
12.
13.
14.

svensk trad./Carl Nielsen

Underlige aftenlufte
Solen er så rød, mor
Min Jesus lad mit hjerte få
Tunge mørke natteskyer
Carl Nielsen

3:56 		
3:1 1
2:14
3:28
2:27

15. I Danmark er jeg født

3:16

16. Natten er så stille - Der står et slot i Vesterled

2:33

17. Andet Brudestykke

2:35

18. Se, det summer af sol over engen
19. Slumber my darling

1:46
3:30

Poul Schierbeck
C.E.F. Weyse

dansk trad. sønderhoning

Stephen Foster

6. Et hav der vugger sig til ro nu

2:40

7. Murky
8. Menuet
9. Dans & Proportion
efter Rasmus Storms nodebog

1:55
2:37
1:46

Matti Borg

10. Mit hjerte altid vanker

Hanne Askou, violin
Frode Andersen, accordeon
Anne Mette Balling, sopran (nr. 10 & 13)
Torben Sminge, producer
Alle arrangementer af Frode Andersen

E

t gennemgående programpunkt ved alle vores koncerter som duo har altid
været de danske sange og salmer. Siden vi begyndte at spille sammen, har vi
sammen fundet og udviklet et bredtfavnende og anderledes repertoire og bearbejdet det for vores instrumenter; violin og accordeon.
Vores fortolkninger tager udgangspunkt i vores baggrund i den klassiske musiks tradition, men vi har ladet os inspirere af både barokmusikkens og folkemusikkens virkemidler og spillestil. I de instrumentale arrangementer er ønsket at lade melodierne
tale alene – fordi disse sange og melodier rummer en vigtig del af vores folkesjæl og
kulturarv, som ikke kun taler til os gennem teksten.
Danske sange og salmer såvel som folkemusik og folkedanse har altid været inspireret af eller ligefrem lånt fra andre lande – og udvalget i denne samling er ingen
undtagelse. Vi kommer vidt omkring i Norden og i Europa. Sange og melodistumper
der er overleveret fra mund til øre, fra musiker til menighed, fra adel til almue – og
omvendt, er stadig at finde i de nordiske landes salme- og sangbøger. Andre melodier har været gemt og glemt, for siden at dukke op og atter blive hevet frem i dagens
lys, i en håndskrevet nodebog fra en købmandsgård på Fyn – eller i en efterladt
nodesamling fra en herremand på Lolland.
Vi håber, at vores fortolkninger kan give melodierne fornyet liv og måske nye lyttere
– hvadenten man kender teksten og historien eller ej – fordi vi synes melodierne
taler deres eget tydelige sprog: musikkens.
Duo Askou//Andersen

Sommersalme (1933)
Den svenske salmes titel er ‘En vänlig grönskas rika dräkt’ eller i den danske oversættelse: ‘Det dufter lysegrønt af græs’. Det er en af Sveriges mest populære salmer, men
den kom først med i den seneste udgave af Den Danske Salmebog. Melodien er
oprindeligt en korkomposition af Waldemar Åhlén.

Sorrig og glæde (1671)
Melodien er en gammel, sandsynligvis fransk, dansevise, fundet i en hollandsk nodebog i 1671 under betegnelsen sarabande. Sarabande blev brugt af mange komponister
i barokken som satsbetegnelse, og det var en populær dans ved hofferne på den tid.
Melodien høres først i en skotsk variant som ‘Prince Charles' Last View of Scotland’.
Der er tale om den skotske prins Charles Edward Stuart, med øgenavnet Bonnie
Prince Charlie. Som barnebarn af King James II mente han, at han var den retmæssige arvtager til den engelske trone, og startede i 1745 et skotsk oprør imod den
engelske konge George II. Oprøret mislykkedes, Charles måtte flygte fra Skotland, og
han levede resten af sit liv i eksil i Frankrig. Det gjorde Bonnie Prince Charlie til en
tragisk-romantisk helt, og hans skæbne har inspireret til talrige viser og ballader.
Undervejs høres melodien som den er kendt i Danmark, til Kingos salmetekst
‘Sorrig og Glæde’ (1674).

Jalousie (ca. 1750)

6 Enkle Danske Sange (2002)

Melodien med titlen ‘Jalousie’ kan være en arie eller en stemme fra et stykke kammermusik, og er fundet i Rabens nodesamling. Grev Otto Ludvig Raben (1730-1791)
fra Ålholm Slot på Lolland var en dygtig fløjtespiller, som rejste til Paris og fik
undervisning i musik af de bedste lærere i Europa. Han efterlod sig en håndskreven
nodesamling på 7 indbundne nodebøger, med i alt 2500 dansemelodier og eksempler på tidens klassiske kammermusik. Mange af melodierne har franske titler, og er
sandsynligvis fløjtemusik. Samlingen er dateret 1764-1782, men blev først fundet på
Ålholm Slot i 1991. Den findes i dag på Dansk Folkemindesamling.

Sangene er skrevet af Pelle Gudmundsen-Holmgreen som korsange for blandet
kor til disse danske digte:

Den blomstertid nu kommer (1693)
Der er blandt forskere usikkerhed om melodiens historie og ophav, men den har været kendt som salmemelodi i Sverige siden 1693 til flere forskellige tekster, og regnes
som en svensk folkemelodi. Det er en sommersang alle svenskere kender, da de første
vers traditionelt synges ved skoleafslutningen inden sommerferien.
Salmen oversattes til finsk allerede i år 1700 og er tillige den mest kendte finske
salme. Melodien bruges ligeledes i den norske og danske salmebog.

Forårsnat (Tove Ditlevsen)
Barn Rødkindet (Charlotte Strandgaard)
Digt med ikke (Vagn Steen)
Min nye kjole (Tove Ditlevsen)
Det på billeder (Jess Ørnsbo)
Sovende pige (Tove Ditlevsen)
Det enkle er et gennemgående træk i dansk musik og sangskrivning, og Pelle
Gudmundsen-Holmgreen har her udfordret det svære i det enkle, ved at skrive en
ny dansk sang. Han har selv udtalt om sangene: “Hvis man skal gøre sig håb om at
deltage i en eller anden form for bredere, folkelig, dansk sangskrivning er der kun én
vej: At efterligne det velkendte. Det begynder nogenlunde fornuftigt med Forårsnat
af Tove Ditlevsen og går derefter jævnt ned ad bakke. ‘Det på billeder’ kan vel næppe
kaldes en sang overhovedet, det er snarere en indædt deklamation af Jess Ørnbos
digt. Men selve denne gradvise nedtoning af det sangbare er for mig en pointe, som
afspejler udviklingen i poesien - og det danske sprog. Kun ENKELHEDEN består.”
Digtenes stemming antydes i titlerne. Vi forsøger med vores instrumentale version
af sangene at viderebringe både musikkens enkelhed, og tekstens grundstemning og
nuancer, omend uden teksten. Deklamationen af ‘Det på billeder’ kræver dog måske
en forklaring: digtet beskriver en skilsmisse, en familie der er i opløsning, og slutter
med ordene: “… pluds’lig er familien noget på bill’der”.

Et hav der vugger sig til ro nu (1997)
Matti Borgs melodi til Juliane Preislers tekst er et andet bud på en ny dansk sang.
Den er hurtigt blevet en kendt og afholdt aftensang, godt hjulpet af Michael Bojesens
arrangement for pigekor. Den er med i den seneste udgave af Højskolesangbogen.
Vores instrumentale version er baseret på en korsats af Anker Askou.

fra 1700-tallet. Melodierne er nedskrevet omkring 1760, og blev udgivet i faksimile i
1987. Vi har valgt, i form, frasering og harmonisering, at spille dansene som vi ville
spille samtidens klassiske musik.

Tre danse fra Rasmus Storms nodebog (ca. 1760)

Mit hjerte altid vanker (1914)

De tre dansesatser benævnt Murchÿ (nr. 14), Menuet (nr. 60) og Dantz & Proportion
(nr. 10 & 11) er fra spillemanden Rasmus Storms nodebog.

I Norge er den danske salmedigter Brorsons tekst fra 1732 også en populær julesalme.
Den synges ikke på Carl Nielsens senere melodi, som i dag er den eneste anvendte
i Danmark, men derimod på en gammel svensk folketone, der stammer fra Västergötland. Her høres begge versioner, først den svenske traditionelle og siden Carl
Nielsens melodi fra 1914, sunget af sopranen Anne Mette Balling.

Melodi nr. 14 har været kendt i samtiden i det meste af Nordeuropa som murky,
march, arie og salme. I Danmark har den i folkemunde været brugt som salmemelodi indtil begyndelsen af 1900-tallet. Dansemelodierne har været kendte og
brugt af såvel bønder, borgerskab som adelen. Der er således mindst 4 fælles melodier i Storms nodebog og Grev Rabens nodesamling.
Rasmus Storm var en fynsk bondesøn fra Håstrup og købmandskarl i Fåborg. Han
rejste rundt og spillede violin, både til baller for bønderne og for det bedre borgerskab, og han menes endda at have været så vidt omkring som i Norge. Spillemændene var allerede da stærkt påvirkede af tendenserne i Centraleuropa, hvilket også
afspejles i de mange franske satsbetegnelser.
Storms efterladte håndskrevne nodebog med ca. 70 numre er den ældste i Dansk
Folkemindesamling, og regnes som den væsentligste samling af dansk dansemusik

Fire sange af Carl Nielsen

I Danmark er jeg født (1926)

Underlige aftenlufte (1915)
Solen er så rød, mor (1924)
Min Jesus lad mit hjerte få (1914)
Tunge mørke natteskyer (1917)

“Som en hymne; stille og inderligt” skrev Schierbeck øverst på noden til denne melodi, der om nogen betragtes som indbegrebet af Den Danske Sang – og som mange
mener burde være Danmarks nationalmelodi.

Carl Nielsen var om nogen med til at definere den danske sangskat og skrev over 350
sange i folkelig stil: højskolesange, salmemelodier, børnesange, korsange og solosange – alle til danske tekster. Han sagde selv om sangene: “at man, første gang man
hører en melodi, skal føle, at man altid har kendt den.”

Sangen, som Poul Schierbeck komponerede til H.C. Andersens digt fra 1850, indleder ‘7 Smaasange’ op. 21. Den var i forvejen en kendt og elsket fædrelandssang på
Henrik Rungs melodi (også fra 1850). Det var modigt og heller ikke altid lige velset at
udfordre afholdte sange med nye og mere moderne melodier, men i dag har Schierbecks melodi klart udkonkurreret Rungs, i en årrække selv af Højskolesangbogen.

Anne Mette Balling synger Grundtvigs tekst (1845) til ‘Min Jesus lad mit hjerte få’.
Satsen er lånt fra femte og sidste sats af Carl Nielsens blæserkvintet op. 43 (1922),
der er en variationssats over samme salme.

Natten er så stille (1840)
Der står et slot i Vesterled (1838)
C.E.F. Weyse var guldalderens kendteste danske komponist og organist, bl.a. ved
Vor Frue Kirke i København. Hans melodi til ‘Natten er så stille’ er en barcarole fra
syngespillet ‘Prinsesse Isabella’ med tekst af J. L. Heiberg fra 1829. ‘Der står et slot i
Vesterled’ er den første af Weyses ‘7 Aftensange’ til tekster af B.S. Ingemann.

Andet Brudestykke
En sønderhoning er både navnet på en indbygger og en folkedans fra Sønderho på
Fanø. Det er en traditionel pardans, der kan dateres tilbage til 1700-tallet, der danses
og spilles i ubrudt tradition på øen. Der danses i 3, selvom musikken går i 2, og ligner
den svenske polska.
Sønderhoning spilles også stadig ved bryllupper – gerne i optog med en spillemand i
spidsen. Bryllupsritualet består af tre danse, og efter hver dans udskænkes forskellige drikke med rituel betydning for brud og brudgom. I Sønderho brugte man tre
forskellige melodier til de tre danse: ‘Første’, ‘Andet’ og ‘Tredje brudestykke’.

Se, det summer af sol over engen (1856)
Slumber my darling (1862)
Stephen Foster blev født i Pennsylvania, USA i 1826, den 4. juli endda, og blev kendt
som ‘amerikansk musiks fader’. Han skrev over 200 sange, hvoraf den allermest
kendte nok er ‘Oh! Susanna’. Fosters sange indeholder elementer af keltiske folkemelodier og europæisk salonmusik, og de melankolske sange om længslen efter tabt
hjem, blev skoledannende for hele den amerikanske musikindustri.
‘Se, det summer af sol over engen’ kaldes på dansk også ‘Maj-vise’ og den danske
tekst stammer fra Holger Drachmanns skuespil ‘Brav Karl’ fra 1897. Den er overlevet
som en afholdt dansk sommersang på en version af Stephen Fosters melodi ‘Gentle
Annie’.
Foster betragtes som ophavsmand til hele singer-songwriter traditionen, og kendere
af country-genren vil måske kende den amerikanske sangerinde og violinist Alison
Krauss, der sammen med den klassiske cellist Yo-Yo Ma har lavet en version af vuggesangen ‘Slumber my darling’.

Frode Andersen, født i Bergen, er uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og debuterede i både Danmark og Norge i 1997. Udover koncertaktiviteter
som solist, kammermusiker og teatermusiker har hans interesse for og viden om
ny musik, ført til en række ansættelser og hverv for forskellige institutioner i dansk
musikliv gennem årene.

TAK til

Hanne Askou er uddannet ved Det Fynske Musikkonservatorium samt på Sibelius
Akademiet i Helsinki og hos Felix Ayo i Rom. Hun debuterede fra solistklassen med
Odense Symfoniorkester i 2005, og er tilknyttet forskellige orkestre og ensembler.
Hun er en flittigt benyttet solist i mange kirker landet over og er initiativtager og
arrangør af koncertaktiviteter.

– og for støtte fra:
Dansk Musiker Forbund
Solistforeningen af 1921
Statens Kunstråd

Hanne Askou spiller på en violin bygget af Jens Stenz, Aarhus, 1995.
Frode Andersens accordeon er af mærket Pigini, model Ellegaard.
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hanneaskou@hotmail.com
tlf. (+45) 20734305
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