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Soprano Linda ØvrebØ and pianiSt KriStin FoSSheim  treat us 
to a delicious flower bouquet of romances and songs by Norwegian composer 
Johannes Haarklou (1847–1925). Haarklou’s compositional output reflects his 
love for substantial musical forms like operas, oratorios, symphonies and concertos 
with solo instruments, where as the smaller works presented on this CD represent  
a just as creative branch of his oeuvre; many of them set to lyrics by some of the  
most important poets of the day. These are inspired settings, unpretentious but of 
shimmering beauty – feelings of joy in contrast to profound melancholy, nature and 
love, nocturnal moods and a Fairy-dance.

Linda ØvrebØ og KriStin FoSSheim  presenterer en vakker bukett med 
utvalgte romanser og sanger komponert av Johannes Haarklou (1847–1925). 
Haarklou kom po nerte helst i de store former – opera og oratorium, symfonier og 
solokonserter. Av hans ca. 130 verker inntar romansene og sangene derfor en relativt 
beskjeden plass. Flere av dem til tekster av sin samtids kjente diktere, tekster som har 
inspirert Haarklou til en enkel, men likevel musikalsk helstøpt form. Her er spontan 
livsglede og dypeste vemod, natur og kjærlighet, nattstemning og alvedans.



01  •  Ved Havet (t: Welhaven)  •  03:02

02  •  Træet (t: Bjørnson)  •  01:39

03  •  Haukeligauken (t: Rosenkrantz Johnsen)  •  02:00

04  •  Vaar-von (t: Sivle)  •  02:28

05  •  Sommernat (t: Bødker)  •  02:09

06  •  Tonen (t: Bjørnson)  •  02:26

07  •  Te kjærasten min (t: Sivle)  •  02:14

08  •  Hel mig mine strenge (t: Krag)  •  02:24

09  •  Hvad suser i natten? (t: Hamsun)  •  04:06

10  •  Med røde roser (t: Hamsun)  •  02:17

11  •  Sommernat (t: Rosenkrantz Johnsen)  •  01:44

12  •  Tora synger (t: Hamsun)  •  01:57

13  •  Synnøves sang (t: Bjørnson)  •  02:58

14  •  Og solen går op (t: Hamsun)  •  01:21

15  •  Efter afskjeden (t: Hamsun)  •  02:12

16  •  Gyngevise (t: Krag)  •  02:18

17  •  Mainat (t: Krag)  •  03:47

18  •  Minde (t: Krag)  •  02:27

 Johannes Haarklou (1847–1925) came from a 
family of fiddlers from Jølster and Haukedalen in 
Western Norway. He was born on the farm- 

  stead Haarklou in Haukedalen, just below the 
Jostedal glacier. His father was a farmer, teacher and 
precentor. After finishing teacher training Haarklou 
studied organ and music theory under Christian 
Cappelen and L.M. Lindeman. An inheritance of 
4000 crowns gave him the opportunity to study at 
Conservatorium der Musik in Leipzig for two years 
from 1873. Thanks to a scholarship he was able to 
extend his studies for a short period. 

In Bergen Haarklou had great success as a  
composer and conductor, and, by way of thanks for 
his services, some wealthy citizens of the town 
donated him a year’s study at Hochscule für Musik  
in Berlin. In 1880 Haarklou left Bergen and settled  
in Kristiania as organist for the parish of Sagene.  
He had become a skilled organist and periodically 
toured the country giving organ recitals. This was 
not particularly remunerative but reflects his strong 

desire to bring musical experiences to a wider  
audience. This was also his motivation for several 
popular concerts he held in 1883 in cooperation with 
the board of the Kristiania Workers’ Association.  
He knew how to get politicians in parliament to 
appreciate the value of what he was doing. When he 
applied for support for symphony concerts for the 
working class, he argued that if parliament was so 
interested in an extinct culture that it was willing to 
establish a professorship in Egyptology, it could not 
possibly deny support to “the development of a liv-
ing art form among living people”. 

In addition to his modest salary as an organist 
Haarklou made a living as a forthright and know-
ledgeable music critic. But his aim was to live from 
composing.

As well as piano and organ works, choral works, 
cantatas, concertos for piano and violin and four  
symphonies, Haarklou composed the first 
Norwegian oratorio, Skapelsen og Mennesket 
(Creation and Man), to a text by Henrik Wergeland. 

Johannes haarklou and the romances



Haarklou also had ambitions as a composer of 
opera. Unlike many of his colleagues, he managed  
to get most of them performed, but not without  
a struggle. The opera Væringene i Miklagard 
(The Varangians in Mikla gard), for example, was 
turned down several times by the National Theatre. 
He argued convin cingly that Norway needed  
a national opera, and in 1908 he used an opera  
pamphlet to chastise the National Theatre for its 
lack of responsibility towards Norwegian opera. 

Haarklou was prolific and composed in the major 
genres, but this was still not enough to persuade 
parliament to grant him a state salary. In a fiery  
parliamentary debate it was argued that he was a 
farmer’s son who “had worked his way out of the 
straitened circumstances that are the result of being 
born and bred in an isolated hamlet, and had forged 
ahead on the difficult paths that an artist in this 
poor country must travel if he is to achieve the  
position, acknowledged by all, of master”. It was  
to no avail. Haarklou received stipends from year to 
year, but it was not until 1910 that he secured  
a state salary. By that time he was 63 year old. The 

following year he was appointed Knight of 1st class 
of the Order of St. Olav, and in the last years of his 
life he finally achieved recognition for his contribu-
tion as a conductor, organist, critic and writer.

In Haarklou’s oeuvre of nearly 130 works, his 
romances and songs have a relatively modest place. 
They appeared in collections at intervals of several 
years, and it is obvious that he has tried to find his 
own style, independently of Halfdan Kjerulf and 
Edvard Grieg, whom posterity remembers as 
Norway’s most significant composers of romances. 
Most of Haarklou’s songs were composed in the 
1890s and the early 1900s. For lyrics he chose well-
known contemporary poets, as well as Bjørnson and 
Welhaven. Sigurd Bødtker (1866–1928) was a  
lawyer and theatre critic whose collection of poems, 
entitled Elskov (Love), created such a furore that 
he was excluded from the university for one year. 
Peter Johnsen (1857–1929), a journalist and author, 
published a collection of poems in 1891. Wilhelm 
Krag (1871–1933) was a fashionable poet and well-
known intellectual of his time whose poetry often 
shifts from spontaneous joy to deepest sadness.  

Per Sivle (1857–1904) and Knut Hamsun (1859–
1952) provided Haarklou with poems about nature 
and love.

Haarklou’s published works are numbered in 
order of publication. In his biography of Haarklou 
(1961) Finn Benestad has therefore compiled a 
chronological list of works which is used in this  
CD in addition to the original opus number. 

It was Haarklou’s ambition that the songs  
should also be sung outside Norway and he  
therefore published them with German lyrics by 
Eugen von Enzberg (1858–1908), who translated  
a number of Norwegian poems into German. 

The melodies in Haarklou’s songs flow easily  
and shift between recitative and more prosodic 
forms. The piano accompaniment often has an  
independent role, and it is easy to hear that the 
piano introductions, figurations and underlying 
ambience are rooted in the content and atmosphere 
of the poems. In some of the songs the tonal colour 
of the piano is especially noticeable, as for example 
in the folk music-inspired introduction to 

“Haukeligauken” (The Haukeli Cuckoo) and the way 

the piano conjures up the purring cat. In the  
piano introduction to “Mainat” (May Night), the 
nocturnal atmosphere is depicted with dark and 
sombre chords, while the angel dance is illustrated 
in light and lively interludes. Haarklou seems at  
his best here and in “Hva suser i Natten?” (What 
sighs in the Night?) when depicting nocturnal 
atmospheres and loneliness. 

It was Haarklou’s intention that the music  
should follow the lyrical content closely. His  
songs therefore vary between strophic and more 
integrated, non-strophic form. 

In his songs from the early 1890s Haarklou  
is searching for new harmonic effects which can 
sometimes be explained as an emphasis of the lyrical 
content (as in the strange song “Tonen”). By the 
beginning of the 1900s Haarklou has arrived at  
a more serene and unified form. Particularly  
Knut Hamsun’s texts inspired to a simple, but  
nevertheless musically consummate form.

H ar al d  H e r r e s t H al



Kristin Fossheim made her first piano studies at the Norwegian Academy of Music. She continued 
her studies in the Netherlands, where she received her Diploma in 1990. In 1991 she obtained position with 
the Østlandets Musikkonservatorium. From 1996 she has been employed at the Norwegian State Academy 
of Music. She has performed chambermusic with many of the most outstanding norwegian musicians, both 
in Norway and abroad. In later years she has specialized in classical music performed on the fortepiano,  
especially music by Beethoven. Kristin Fossheim has appeared as soloist with the Oslo Philharmonic 
Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra and Stavanger Symphony Orchestra. 

Linda ØvrebØ  has her formal musical background from the Musical Academies of Bergen and Oslo. 
She has been awarded several prizes and scholarships, among them the Ingrid Bjoner scholarship, the 

“Rikskonsertene” Debut fund and the Kirsten Flagstad Award. Between 1996 and 1998 she was appointed 
scholarship holder at the Norwegian State Opera house, where she sang several lead opera parts in the years 
to follow, like Frasquita (Carmen), Pamina (Magic Flute), Zerlina (don Giovanni), Adele (Fledermaus), 
Oscar (un Bal Masqué), Stasi (Czardasfürstin), Lauretta (Gianni Schicchi), Najaden (Ariadne auf Naxos), 
and Adina (l’Elisir d’Amore). She has also appeared as “Solveig” in the famous Peer Gynt-festival in the 
Norwegian Gudbrandsdalen. Øvrebø has been a soloist with all the major Norwegian orchestras and has 
had many appearances with the leading festivals in this country.



 Johannes Haarklou (1847–1925) kom fra en vest-
landsslekt i Jølster og Haukedalen med mange 
spelemenn. Selv er han født på gården Haarklou  

   i Haukedalen like oppunder Jostedalsbreen. Faren 
var gårdbruker, lærer og kirkesanger. Etter endt  
skolelærerutdannelse studerte Haarklou orgel og 
teori med Christian Cappelen og L.M. Lindeman. 
En familiearv på 4000 kroner ga ham en mulighet 
for å studere ved Conservatorium der Musik i 
Leipzig i to år fra 1873. Takket være et stipend fra 
Schäffers legat kunne han i 1876 fortsette studiene 
for en kortere tid. 

I Bergen gjorde Haarklou stor lykke som kompo-
nist og dirigent, og som takk for innsatsen ga noen 
velhavende bergensere ham i 1877 penger til ett års 
studium ved Hochschule für Musik i Berlin. 
Haarklou forlot Bergen i 1880 og slo seg ned i 
Kristiania som organist i Sagene menighet. Han var 
blitt en dyktig orgelspiller og reiste i flere perioder 
land og strand rundt for å holde orgelkonserter. Det 
var ingen innbringende virksomhet, men må sees i 

sammenheng med hans sterke ønske om å gi musikk- 
opplevelser til et bredere lag av folket. Det var også 
bakgrunnen for at han i 1883 arrangerte flere popu-
lærkonserter i samarbeid med Kristiania Arbeider-
samfunds styre. Han visste hvordan han skulle få 
stortingspolitikerne til å forstå verdien av det han 
holdt på med. Da han i 1885 søkte om støtte til 
symfonikonserter for arbeiderklassen, argumenterte 
han med at når Stortinget var så interessert i studiet 
av en for lengst utdødd kultur at det til og med lot 
opprette et professorat i egyptologi, så kunne det 
umulig nekte støtte til «en levende Kunsts 
Udvikling blant et levende Folk.»

I tillegg til en beskjeden lønn som organist tjente 
Haarklou til livets opphold som en frittalende og 
kunnskapsrik musikkanmelder. Målet var imidlertid 
å kunne leve av sin komposisjonsvirksomhet. 

Foruten klaver- og orgelverker, korsanger, kanta-
ter, konserter for klaver og fiolin og fire symfonier 
komponerte Haarklou det første norske oratorium, 
Skapelsen og Mennesket, til tekst av Henrik Werge land. 

Johannes haarklou og romansene
Haarklou hadde dessuten ambisjoner som opera-
komponist. I motsetning til mange av sine kolleger 
klarte han å få de fleste av dem fremført, men ikke 
uten kamp. Operaen Væringene i Miklagard ble for 
eksempel flere ganger refusert av National theatret. 
Han argumenterte overbevisende for at Norge trengte 
en nasjonalopera, og i et operaskrift refset han i 
1908 Nationaltheatret for dets mangel på ansvar for 
en norsk operaproduksjon. 

Haarklou var produktiv og skrev i de store former, 
men det var likevel ikke nok til at Stortinget ville 
innvilge ham en fast årlig kunstnerlønn. I den  
heftige stortingsdebatten ble det argumentert med 
at han var bondegutten som hadde «arbeidet seg  
ut fra de trange forholdene, som er følgen av å  
være født og oppvokst på landet i en avsidesliggende 
bygd og å bryte seg frem på de vanskelige baner,  
som en kunstner i dette fattige land må finne seg i  
å bryte for at nå frem til den stilling, som av alle 
anerkjennes som mesterens». Det hjalp ikke. 
Haarklou oppnådde riktignok å få stipendier fra år 
til år, men en fast komponistgasje fikk han først i 
1910. Da hadde han rukket å bli 63 år gammel.  

Året etter ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av av 
St. Olavs Orden, og i de siste årene av sitt liv kom 
endelig anerkjennelsen for innsatsen som dirigent, 
organist, musikkanmelder og skribent. 

Av de nærmere 130 verker Haarklou komponerte, 
inntar romansene og sangene en relativt beskjeden 
plass. Sangene kom som romansesamlinger med 
flere års mellomrom, og det er tydelig at han har  
forsøkt å finne sin egen stil, helt uavhengig av 
Halfdan Kjerulf og Edvard Grieg, som er blitt  
stående som Norges betydeligste romanse- 
komponister. De fleste av sangene hans ble til i 
1890-årene og deretter på begynnelsen av 1900- 
tallet. Bortsett fra Bjørnson og Welhaven valgte 
Haarklou å sette toner til en del av sin samtids  
kjente diktere. Sigurd Bødtker (1866–1928) var 
jurist og teaterkritiker og kom i 1888 ut med dikt-
samlingen Elskov. Den vakte så stor forargelse at 
han ble utestengt fra universitetet i ett år. Peter 
Johnsen Rosenkrantz (1857–1929) var journalist 
og forfatter og utga sin diktsamling i 1891.

Wilhelm Krag (1871–1933) var en av tidens 
motediktere og en kulturpersonlighet som i sine 



dikt ofte skifter fra spontan livsglede til den dypeste 
vemod. Av Per Sivle (1857–1904) og Knut 
Hamsun (1859–1952) valgte Haarklou dikt om 
natur og kjærlighet.

Haarklous trykte verker er nummerert i den  
rekkefølgen de ble utgitt. Finn Benestad har derfor i 
sin Haarklou-biografi (1961) laget en kronologisk 
verk liste som i oversikten over sangene på denne 
CD’en er benyttet i tillegg til det opprinnelige opus-
nummeret. 

Haarklou hadde ambisjoner om at sangene også 
skulle kunne synges utenfor Norges grenser og utga 
sangene med tysk tekst av Eugen von Enzberg 
(1858–1908), som for øvrig oversatte en rekke  
norske dikt til tysk.

Melodiene i Haarklous sanger flyter lett og  
veksler mellom resitativiske og mer bundne lied- 
former. Klaverakkompagnementet har ofte en  
selvstendig rolle, og det er ikke vanskelig å merke at 
klaverinnledningene, figurasjonene og den generelle 
grunnstemningen tar utgangspunkt i tekstinnholdet 
og i diktenes generelle stemning. I enkelte av sange-
ne er tonemaleriet i klaverstemmen spesielt tydelig, 

slik som for eksempel i den folkemusikalske innled-
ningen av «Haukeligauken» og klaverets tonemaleri 
av  katten som maler. I klaverinnledningen til 
«Mainat» skildres nattstemningen med mørke og 
dystre akkorder, mens engeldansen illustreres i lyse 
og spretne mellomspill. Haarklou synes å være på 
sitt beste når han som her og i «Hva suser i Natten?» 
får skildre nattstemninger og ensomhet. 

Haarklou er opptatt av å legge musikken tett inn 
til tekstinnholdet. Derfor velger han å gi sangene en 
variert strofisk eller gjennomkomponert form. 

I sangene fra begynnelsen av 1890-årene er 
Haarklou på søken etter nye harmoniske virke- 
midler som av og til kan forklares som en under-
streking av tekstinnholdet (en underlig sang i 
«Tonen»). I sangene fra begynnelsen av 1900-tallet 
er Haarklou kommet frem til en mer avklart og  
harmonisk enhetlig form. Det er særlig Knut 
Hamsuns tekster som har inspirert ham til en enkel, 
men likevel musikalsk helstøpt form.

Harald HerrestHal

Kristin Fossheim studerte klaver ved Norges musikkhøgskole, og fortsatte sine studier ved Utrechts 
Conservatorium, der hun tok Diplom i 1990. Hun ble ansatt ved Østlandets musikkonservatorium i 1991 
og er fra 1996 ansatt ved Norges musikkhøgskole. Hun har hatt en rekke kammermusikkonserter med 
mange av de fremste musikerne i Norge og konsertert både i Norge og i utlandet. I de senere år har hun  
spesialisert seg på den klassiske musikken, spesielt Beethoven, fremført på hammerklaver. Kristin Fossheim 
har vært solist med Oslofilharmonien, Bergen Filharmoniske Orkester og Stavanger Symfoniorkester. 

Linda ØvrebØ  er utdannet ved Bergen Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. Hun har 
blitt tildelt flere priser og stipendier, bl.a. Ingrid Bjoner-stipendet, Rikskonsertenes debutstøtte og Kirsten 
Flagstad-prisen. I perioden 1996–1998 var Linda Øvrebø stipendiat ved Den Norske Opera, og siden har 
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Adele i Flaggermusen, Oscar i Maskeballet, Stasi i Czardasfyrstinnen, Lauretta i Gianni Schicchi, Najaden i 
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1.

«ved havet» 
Tre Sange op. 2, nr. 3 (1882) 

til tekst av Johan Sebastian Welhaven (Verk 11)

2.

«træet»
Romancer og Sange op. 11, nr. 3 (ca. 1896) 
til tekst av Bjørnstjerne Bjørnson (Verk 35)

3. 

«haukeligauken»
Romancer og Sange op. 10, nr. 1 (ca. 1896) til tekst 
av Peter Rosenkrantz Johnsen (Verk 34, ca. 1892)

4. 

«vaar-von»
To Sange med Piano op. 9, nr. 1 (1892) 

til tekst av Per Sivle (Verk 33)

5. 

«Sommernat»
To Sange med Piano op. 9, nr. 2 (1892) 
til tekst av Sigurd Bødtker (Verk 33)

6. 

«tonen»
Til tekst av Bjørn stjerne Bjørnson (Verk 24, 1889)

7. 

«te Kjærasten min»
Romancer og Sange op. 10, nr. 2 (1896) 

til tekst av Per Sivle (Verk 34)

8. 

«hel mig mine Strenge»
Roman cer og Sange op 10, nr. 2 (ca. 1896) 

til tekst av Wilhelm Krag (Verk 34)

9. 

«hvad suser i natten?»
Fem Romancer op. 32, nr. 4 (1908) 

til tekst av Knut Hamsun (Verk 94)

10. 

«med røde roser»
Fire Sange til Tekster af Knut Hamsun op. 23a, nr. 1 

(Verk 80a, 1905)

11. 

«Sommernat»
Romancer og Sange op. 12, nr. 1 (ca.1896) 

til tekst av Peter Rosenkrantz Johnsen (Verk 36)

12. 

«tora synger»
Fem Roman cer op. 32, nr. 2 (1908) 

til tekst av Knut Hamsun (Verk 94)

13. 

«Synnøves Sang»
Tre Sange op. 2, nr. 1 (1882) 

til tekst av Bjørnstjerne Bjørnson (Verk 11)

14. 

«og Solen gaar op»
Fem Romancer op 32, nr. 5 (1908) 

til tekst av Knut Hamsun (Verk 94)

15. 

«efter afskeden»
Fire Sange til Tekster af Knut Hamsun op. 23a, nr. 3 

(Verk 80a, 1905)

16. 

«gyngevise»
Romancer og Sange op. 11, nr. 2 (ca. 1896) 

til tekst av Wilhelm Krag (Verk 35)

17. 

«mainat»
Romancer og Sange op. 12, nr. 2 (ca. 1896)

til tekst av Wilhelm Krag (Verk 35)

18. 

«minde»
Romancer og Sange op. 11, nr. 1 (ca. 1896) 

til tekst av Wilhelm Krag (Verk 36)



ved havet 
( W E L H AV E N )

Ved det mægtige Hav, hvor kysten er steil,
Er Verden lukt ude, er Verden lukt ude,
Der ser Du i Speil dit Tankeliv
Der ser Du i Speil dit Tankeliv

Af Havet kan stige et Længselens Rige,
Af Havet kan stige et Længselens Rige,
Ved Aandens tryllende Bliv
Ved Aandens tryllende Bliv

Mens Bølgerne trille og nynne dertil
Kan Du vugges og bæres, vugges og bæres,
Vugges og bæres i Tankens Baad
Vugges og bæres i Tankens Baad

Langt fra de tunge Døgntummelens Gange,  
langt fra de tunge Døgntummelens Gange
Med all deres Latter, med all deres Graad

Ved det mægtige Hav, hvor Kysten er steil
Er verden lukt ude, er verden lukt ude
der ser Du i Speil dit Tankeliv, 
der ser Du i Speil dit Tankeliv.

Af Havet kan stige et Længselens Rige,
Af Havet kan stige et Længselens Rige,
Ved Aandens tryllende Bliv
Ved Aandens tryllende Bliv 

træet 
( B J ØR N S T JE R N E B J ØR N S O N )

Træet stod ferdig med blad og med knop
«Skal jeg ta dem?» sa frosten og pustede op
«Nei kjære, lad dem stå, til blomster sidder på!»
bad træet og skalv i fra rot til top.

Træet fikk blomster, så fuglene sang.
«Skal jeg ta dem?» sa vinden og vifted og svang.
«Nei, kjære lad dem stå, til bæret sidder på,»
bad træet, i vinden det dirrende hang.

Og træet fik bær under soløyets gøld.
«Skal jeg ta dem?» sa jenten så ung og så rød
«Ja, kjære, du kan ta så mange du vil ha!»
sa’ træet og grenen det bugnende bød.

haukeli-gauken 
( RO Z E N K R A N T Z J OH N SE N )

Eg gjekk meg upp på sæterli til jenta mi,  
til jenta mi.
Ho va’kje bli, ho sa til meg: kva vil du her?
Du fær meg aldrig i verden lell, 
fyr gauken gjele paa Haukelifjell, 
og det gjere han aldri, aldri. 

Men daa det lei til laurdagskvell eg la iveg,  
og gjekk dit lell.
Den veg varbratt, eg gjekk og datt, 
kom ’kje fram fyr langt paa nat.
På hella sa tein katt og mol, 
men ingen gauk i li-i gol;her gjele han aldri, aldri.
 
Men daa hu saag eg kom dit daa,  
hu blei så gla og svara: ja!
«Eg blei so fjaag, eg saag, du kom, du ska faa rom!
Ho Margit sa at jonsok-kvæll hev gauken gale 
paa Haukelifjell, 
og ho lyge aldri, aldri!»

vaar-von 
( PE R SI V L E )

Det var i kvell, medan tankane sveiv so vida ikring dei fuglane fer,
At inne i skogen eg gjekk og dreiv, at inne i skogen eg gjekk og dreiv:
Det var no so fagert og fint eit ver, himlen kvelvde seg klaar og rein, 
Og vaaren log i frå kvardan grein:
«Du Per, du Per, aa hei aa hop! Aa er du no der!
Og kjenner du inkje i kvell, i kvell, at livet det er no det likaste lel?»

Og alle dei blomar og grøne straa eg saag kvar helst eg so gjekk og for,
Dei rudde seg rom so hugheilt, dei smaa,
I millom det lauvet som datt i fjor.
Dei keik, og dei nikkad, eg tykte, eg, 
dei keik, og dei nikkad, eg tykte, eg,
Det var, som vilde dei segja til meg:
«Du Per, du Per, tit, tit, tit, tit, tit, tit, tit, aa er du no der!
Og kjenner du inkje i kvell, i kvell, at livet det er no det likaste lel?»

So andad eg ut av min barm so saar den daudadumba i djupe drag,
Eg drak av den lufti so frisk og klaar,
Og klinkar med livet, som liver i dag;
Eg nikkad til lauv og til gras og til blom,  
eg nikkad til lauv og til gras og til blom,
Eg trallat aat fuglo, so lunden gav ljom:
«Han Per, han Per, aa hei hurra! Tralala! Han er her!
Og det kan han kjenna i kvell, i kvell, at livet det er no det likaste lel?»



Sommernat 
( SIG UR D B ØDK E R )

I mellem de sovende sletter Gaar elven sin døsige gang:
Smaa bølger mod stranden skvætter 
med blød og bristende klang.
Det risler på vang, det rasler i krat,  
der er tusen slags lyd en sommernat.
Jeg gaar i de lyse nætter og nynner en elskovssang.

Duft stiger fra blomstersletter, duft synker fra løvets hang, 
Duft gølder luften og mætter hvert aandedrag på min gang.
Duft vugges paa vang, duft stænkes fra krat,  
der er tusen slags duft en sommernat.
Jeg gaar i de lyse nætter og nynner en elskovssang.

Det er som all elskov flætter sit suk i nattens klang,
All elskovs aande fortætter sig hed i duft over vang.
Ak natten er lang og natten er lys,  
og luften gaar svanger med kjærtegn og kys.
Jeg gaar i de lyse nætter og nynner en elskovssang.

tonen 
( B J ØR N S T JE R N E B J ØR N S O N )

I skogen smågutten gik dagen lang,
gik dagen lang, 
Der havde han hørt slig en underlig sang,
slig en underlig sang 
Gutten en fløyte av selje skar,
af selje skar, 
og prøvde om tonen der inne var,
der inne var.

Tonen den hvisked og nævnte sig,
og nævnte sig,
men best som han lydde den løb sin vej,
den løb sin vej.
Tidt når han sov, den til ham smøg,
den til ham smøg,
Og over hans panne med ælskov strøg,
med æskov strøg.

Vilde den fange og vågned brat,
og vågned brat,
men tonen hang fast i den blege nat,
i den blege nat.
Herre min Gud tag mig der in, 
o tag mig der in,
thi tonen har fået mit hele sinn, 
mit hele sinn.

te Kjærasten min 
( PE R SI V L E )

Naar eg vakna um morgonen tile,  
ette Kvile som tryggt og so traust
Naar ho renn, so da brenn og da brile,  
dan soli dar burte i aust,
Då sprett eg ut or sengi so kvik og so gla,
Daa er dan fyrste tanken eg i hugen monne ha:
At du, ja at du er kjærasten min!
At eg, ja at eg er kjærasten din!
At du, du er min! at eg, eg er din!
At eg, eg er din! Og du, du er min!
Gud signe no deg, du kjærasten min,  
du kjærasten min!

Naar um kvelden seg solauga skunda se aa blunda  
der vest uti sjo,
På dan ti, daa i li og lunda da seg tagna mot notti te ro
Daa gjeng eg meg aa kvile so trøyt, men so gla,
Daa er dan seinste tanken eg i hugen munne ha:
At du, ja at du er kjærasten min!
At eg, ja at eg er kjærasten din!
At du, du er min! og eg, eg er din!
At eg, eg er din, og du, du er min!
Gud signe no deg, du kjærasten min,  
du kjærasten min!

hel mig mine strenge 
( W I L H E L M K R AG )

Og ei er jeg mere blandt menneskenes børn,
Forhulket er hver tanke ud af sinde.
Og aldri skal jeg mer faa skue vaarens lys, 
for jeg har grædt mig øynene så blinde
Og ei er jeg mere blandt menneskenes børn, 
og død er både sommeren og solen.
For nu er jeg bare en ussel violin  
med sønderrevne strenge over stolen.

Ho, hei, hillemænd, ho, hei, spillemænd!
Se min fiol er rusten, se min kvint er brusten!
Ho, ho, hei spillemænd, hel mine strenge, mine strenge!
Ho, hei, hillemænd, ho, hei, spillemænd!
Inde i brystet det rykker, noget er sprengt i stykker
Ho, ho, hei spillemænd, hel mine strenge, mine strenge!
Ho, hei hillemænd, ho, hei, spillemænd!
Inde i brystet det rykker, noget er sprængt i stykker,
Ho, ho, hei spillemænd, hel mine strenge, mine strenge!

Og ei er jeg mere blant menneskenes børn,
forhulket er hver tanke ud af sinde.
Og aldri skal jeg mer få skue vaarens lys, 
for jeg har grædt mig øinene saa blinde.
Og ei er jeg mere blandt menneskenes børn
og død er baade sommeren og solen.
For nu er jeg bare en ussel violin
Med sønderrevne strenge over stolen.



hvad suser i natten? 
( K N U T H A M S U N )

Jeg vanker indover det brune Fjæld, 
jeg har ikke Heste, jeg har ikke Kusk, 
og nu er det Kvæld.
Og Himlen slukner, og Møket kommer.
Men nu er der Hus under hver en Busk,  
for nu er det Kvæld.

Jeg kjender mig stedt i en vaagen Blund. 
Det synes, som Himlen og Jorden er et nu i Nattens Stund. 
Det lyder som Jorden i Søvne dier.
Hva suser i Natten  som Ingen har set, som aldrig tier?

Da bæver jeg ved, hvad jeg ligger og tror,
min Tanke drømmer afsted, afsted på de vilde Spor.
Om Natten Kloderne møder Kloder,
og kanske suser en Stjerne ned til deg, vor Moder.

Jeg lytter til Suset fra Tinder og Dal,  
og kjender min Streng klinge
ind som en Streng i den store Koral,
Saa dækker et Mulm mine Drømmes Stier,
jeg faller i søvn paa min Moseseng, 
og Alting tier.  

med røde roser 
( K N U T H A M S U N )

Jeg knæler og rekker Hænderne frem, 
endskjønt jeg hører dit Nei.
O, tag disse Blomster med tak for dem, 
du pynted med paa din Vei. 
Jeg ser dig blusse som Roserne nu 
og slaa dine Øine ned;
kan hænde kommer Du Mangt i hu 
af Sorg og af Kjærlighed.

Din Graad har dugget mit Sind som Regn, 
dit Smil var min Sol igjen,
du skabte af Verden en vakker Egn, 
min Sjæl blev en Have i den.
Det blomstrer, det blomstrer i Haven nu 
og dufter fra alle Bed.
O, kom ei mere din Sorg i hu, 
men bare min Kjærlighed. 

Sommernat 
( RO SE N K R A N T Z J OH N SE N )

Jeg lytter, jeg kan ikke blunde, sindet får ikke fred.
Der lyder som sus gjennem lunde,  
som mumlen av tusinde munde,
Som rislen langs elvens bred.

Og byens stilhed jeg bryder;  
snart aander mit bryst helt frit;
Men lokkende nærmere lyder de koglende toner,
Og byder mig øge de ilende skridt.

Da staar jeg med engang stille,  
jeg sanser en duft af tang;
Jeg ser smaabølgerne spille i dags-skjærets glans og trille
Mod havet sin gyngende gang.

tora synger 
( K N U T H A M S U N )

Gaverne hans de var snare at gjemme, 
for han eiet ei gods på denne jord. 
Feilene hans de var lette at glemme, 
men aldri så glemmer jeg hans ord.

Dansene hans de var vilde og gale, 
mig var han lydig og saa tam. 
Hælen hans slo taket i Lændsmandens sale 
og aldrig så jeg nogen som ham.

Armene hans de var myge at kjende, 
og øiet hans var blaat som en sjø. 
Viserne sine de sang han uden ende, 
sang like til den dag han måtte dø.

Dagene mine de blir saare lange, 
og døden saa unådig og saa sen. 
Tankerne mine de blir ofte saa mange 
og enda saa har jeg bare en, bare en.



Synnøves Sang 
( B J ØR N S T JE R N E B J ØR N S O N )

Nu tak for alt ifra vi var smaa  
og legte sammen i Skog og Lage,
Jeg tænkte legen den skulle gaa  
op i de graanende Dage.

Jeg sad og vented saa mangen Kvæld  
og saa dit bort under Granehejen,
Men Skygge gjorde det mørke Fjæld,  
og Du, Du fandt ikke Veien.

Men godt saa ved jeg dog hvem det var,  
som lagde Gaardene mod hverandre
Og Vei for Synet i Skogen skar  
og gav det lov til at  vandre.

og solen går op 
( K N U T H A M S U N )

Og Solen går op med sitt gule Væld,
og Fuglene hopper og maurene gaar i det stille Fjæld.
Og Myggenes Sværme begynder at syde, 
og Lyngens og Blaaklokkers Hjerte slaar 
med skjælvende Lyde.

Der frugtes og grødes en Sommernat, 
naar Kloderne hvisker hinanden  
sit Savn og Stævne har sat. 
Det var sig engang, at en Sjæl var tilstede, 
da Jorden aabned sin længtende Favn 
og Stjernen var nede.

efter afskeden 
( K N U T H A M S U N )

Ti stille, I Fugle og lad mig i Fred,  
og lad mig i Fred.
Jeg tuller og luller og graater  
og pröver at nynne det hen.
Hun reiste i dag, hun er borte  
og kommer vel aldrig igjen.
Ti stille, I Fugle og lad mig i Fred!
Og kommer vel aldrig igjen.

Just her under Lövet her gikk hun saa tidt,  
her gikk hun så tidt.
Hun nynned og plukket sig Blomster  
og sprang som et Barn og lo.
Jeg staar her og mindes det hele  
og finder slet ingen Ro.
Just her under Lövet,  
her gikk hun saa tidt.
Og finder slet ingen Ro.

Jeg tør ikke söge min Stue igjen, ei söge igjen.
Der satte hun Blomster og Buske,  
der löd vore muntre Ord.
Vi havde vor Glæde sammen,  
og nu er hun gaaet om bord.
Jeg tör ikke söke min Stue igjen.
Og nu er hun gaaet om bord. 

gyngevise 
( W I L H E L M K R AG )

Frem og tilbake, frem og tilbake
alle dine sollyse levedage.
Jeg skal vugge deg vennen min, 
vugge deg like i himmelen inn, 
vugge din sorg til hvile, 
vugge din sorg til hvile.

Luk ditt bedrøvede øiepar,
jeg skal vugge din sorg til hvile. 
Jeg skal fortælle de deiligste ting 
så du i drømme må smile. 
Så skal jeg føre dig frem til fest, 
så skal dit øiepar stråle i glæde. 
Så skal jeg skue i brude-dragt, 
dyreste vennen min dansen at træde.

Frem og tilbake, frem og tilbake 
alle dine sollyse levedage.
Jeg skal vugge deg vennen min, 
vugge deg like i himmelen inn, 
vugge din sorg til hvile, 
vugge din sorg til hvile.



mainat  
( W I L H E L M K R AG )

Det er nat saa vide over vei og vang, det er stilt i veiret, 
men dog er der klang som fra månestrålers fineste strenge. 
Hvor underlig at sitte så ene og forladt. 
Gad vidst om det ei er slig mailys en nat, 
slig en nat, alverne danser over enge?

Det er nat så vide over vei og vang, 
jeg hører det bæve gjennem luften en sang, 
men tonerne kan jeg ikke finde. 
Det er drømme, som kommer og drømme som går, 
det er drømme fra i vinter og drømme fra i vår 
og vemod som vugger meg isinde, 
det er vemod, som vugger meg i sinde.

Og vemod, som vugger seg så vide over land, 
vemod indtil verdens den yderste rand, 
og længsler, som flokkes og trænges. 
Det hulker i skoge, det græder i krat.
Å, gud, hvor det er tungt slig mailys en nat, 
slig en nat at sidde her så ensom å længes, 
at sidde her så ensom og længes.

minde 
(W I L H E L M K R AG )

Og dagen stiger, og dagen går, 
og sommerens tid den svinder. 
Men høsten den står der så mild igjen 
med alle de deilige minder, 
med alle de deilige minder.

En solskinsdag over sommerløv, 
en sang som risler så stille, 
litt skinnende vand og en sollys sky, 
en ensomt nynnende kilde, 
to blanke øine, et viltert hår, 
en latter som slår meg i møte. 

Hvis var de øine, hvis var det hår, 
og hvis var de læber røde? 
Hvis var de øine, hvis var det hår, 
og hvis var de læber røde? 

Og dagen stiger, og dagen går, 
og sommerens tid den svinder. 
Men høsten den står der så mild igjen 
med alle de deilige minder, 
med alle de deilige minder.
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