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Marts 1983 

For nylig opfordrede Kirsten mig til at samle nogle af de sange, hun i sin barndom 

havde hørt mig sysle med ved klaveret. Den samling, der nu foreligger, rummer ud 

over de sange, Kirsten udtrykkeligt nævnte, enkelte andre, som jeg har taget med for 

at give samlingen en vis helhed. 

Det er klart, at denne samling er et rent ”familieforetagende”: Ingen af sangene 

rummer egentlige musikalske fornyelser. De er alle forankrede i dansk, folkelig sang, 

men de er blevet til ud fra min personlige oplevelse af digtene, en oplevelse, der ikke 

nødvendigvis er ”rigtigere”, men som blot er anderledes end den, de komponister har 

haft, der allerede har behandlet digtene musikalsk - kun for to af digtenes 

vedkommende kender jeg ikke andre melodier. 

Som sangene foreligger, er de gjort så lettilgængelige som muligt, også for en rent 

klavermæssig fremførelse. To af dem har jeg transponeret, men der er derudover kun 

tale om nogle få harmoniske ændringer, og jeg tror derfor helt at have bevaret 

sangenes oprindelige karakter. 

JKB. 
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*) Til EKB: Til Johannes’ hustru, Elisabeth K-B. 
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*) Til KKB: Til Johannes’ 8årige datter, Kirsten K-B. 
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*) Til LV: Til Johannes’ søster, Lisbeth Van 
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*) Til CKB: Til Johannes’ far, Christian K-B.
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