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Den første forårsdag . . .
Det var den første forårsda’. Der kommer mange ﬂer.
Men dette var den første,
og den kommer ikke mer.
Der kommer andre forårsda’
med mere vårligt vejrlig,
som folk vil fatte mere af
og kalde første forårsda’
og mene dette ærlig.
Men vi - vi véd: det var i da’
den f ø r s t e første forårsda’ og d e t er noget særlig.

PIET HEIN

Den danske sang
FOREDRAGSFORENINGEN blev i sin tid i 1891

oprindelig stiftet som sangforening, og formålet blev
beskrevet: ”....ved indøvelsen af ﬂerstemmige sange
at vække og nære interessen for vore smukke, særlig
nationale sange.”
Sangen har altid været en fast bestanddel af en foredragsaften, og fra tid til anden har skiftende bestyrelser sat særlig fokus på sangen.
Nu gør vi det igen ved sæsonens sidste arrangement,
når kommentator, forfatter og foredragsholder Georg
Metz igen gæster foreningen. Sidst vi havde ham
som gæst, var i december 1986.

de skarpe pointer spiller humoren en central rolle i
Metz’ foredragskunst. Her ﬁnder man både seriøsitet
og underholdning. Det ene udelukker nemlig ikke
det andet for den erfarne causør. Han fortæller om
det, han har på hjertet - og det er ikke småting.
GEORG METZ er fra en tid, hvor der blev sunget mor-

gensang i skolen hver morgen. Men det var imidlertid ikke lige hans kop te, så han stak af fra skolens
aula, når der skulle synges morgensang og lagde
an til dårlige rygevaner på gård-toilettet! Men i dag
kender Georg Metz den danske sangskat og ordenes
sammenhæng og betydning bedre end de ﬂeste. Han
har bl.a. skrevet bogen ”Min danske sang ” med 117
kendte og elskede danske sange fra Dronning Dagmar til Svantes viser. Men hvis ikke i skolen, hvor
lærte han så at holde af sang?
”Jeg har altid været musikglad og min far var en
fremragende amatørpianist. I mit barndom havde vi
tit udenlandske gæster, og så diverterede vi med vores fædrelands vemodige sange. Og så oversatte vi og undersøgte
indholdet i dem, og
ofte er de jo voldsomt
selvovervurderende, og
så kunne vi grine af det
og synge dem med et
lille glimt i øjet.”
DEN DANSKE SANG er

blevet et tilløbsstykke
i de senere år. Sangen
fremhæves i den nationale debat som en af de
vigtigste danske værdier, og 2008 var udråbt til sangens år. Ud for hver sang i sin bog opklarer Georg
Metz, hvad de betyder og betød. Hvem var digterne,
og hvad var det for nogle vilkår de skrev sangene
under. Ofte dækker teksterne over situationer, der er
glemt eller fordrejet af eftertidens forestillinger om
historien og danskheden. Forestillinger der ikke altid
holder for en mere nidkær prøvelse, mener Metz.
Men der er også vers, der er direkte historisk forkerte. Som eksempel nævner han ”Jeg ser de bøgelyse
øer” som friskt bebuder, at vi vandt ved Kongedybet,

HAN ER KENDT for sin skarpe tunge - et ry han har

etableret gennem sit arbejde som journalist ved
radioen, på tv og på dagbladet Information. Udover

GEORG METZ er fra en tid, hvor der blev sunget morgensang i skolen.

men det gjorde vi ikke. Vi tabte Kongedybet i forbindelse med Slaget på Reden i 1801.
KOM, LYT OG SYNG med på en række fælles sange,

når Georg Metz onsdag den 7. marts holder foredrag
om den danske sang med skarpe synspunkter på
identitetshistorien, den nationale arv og de - politisk
misbrugte - såkaldte danske værdier.
Leo sidder naturligvis på sin plads og akkompagnerer.
ARRANGEMENTET FINDER STED ONSDAG
DEN 7. MARTS OG BEGYNDER KL. 19.30.

Forhåndstilmelding til foredraget senest:
senest søndag den 4. marts kl. 18.
Navn:
Tlf.:
Træffes bedst ml.:
Reservation kan også foretages via mail:
Sigerslevvester@foredragsforeningen.dk
Husk at oplyse dit medlemsnummer.
TILMELDING VIA MAIL bekræftes altid med svar-

mail, så du er sikker på, at vi har modtaget din tilmelding/henvendelse.

Generalforsamling

Dorte Futtrup gav i sin
fremragende fortælleforestilling den 18. jan. et stykke
levende sansemættet Danmarkshistorie om erhvervsmanden C.F. Tietgen.
Fhv. drabschef Ove Dahl
gæstede os den 8. feb. – det
blev en hårrejsende aften
med en levende foredragsholder – og et meget
engageret publikum – med
masser af spørgsmål.
FOTO: MARGIT JUEL

FORENINGENS ordinære generalforsamling afholdes

onsdag den 29. august kl. 19.30 i Græse gl. Skole
– den gl. skolestue.
FORSLAG TIL FOREDRAGSHOLDERE
I SÆSON 2012/2013

Bestyrelsen modtager gerne forslag til foredragsholdere og emner til den ny sæson inden 24. april – læg
en seddel i forslagskassen ved indgangsbordet den 7.
marts eller send os en mail.

Praktiske oplysninger
om sæson 2011/2012
DER KAN KUN FORHÅNDSRESERVERES billet til

førstkommende foredrag, og det er absolut en forudsætning, at man er medlem af Foredragsforeningen.
Overtøj må ikke medbringes i salen (brandhensyn/
adgansgforhold).
Der er ikke faste pladser, og der må ikke foretages
spærring udover egen stol.
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