Sammen med min kone Bente Harbo
har jeg givet koncerter og holdt foredrag over hele landet: på højskoler,
ved kurser og ved arrangementer i foreninger, oplysningsforbund, menighedsmøder, seminarer m.m.
Andre emner: 7 foredrag om Blicher
bl.a. Steen Steensen Blicher i ord og
toner
Foredrag om H.C. Andersen med
stort sangprogram
Carl Nielsens folkelige sange
C.M. Bellman. Sange og viser af
Bellman og andre poeter
Om Hegermanns Båndsamling på
Det Kongelige Teater
Hør Erik Harbo på YouTube.dk
Erik Harbo Guitar og sang
Ved klaveret Bente Harbo
Ring eller skriv efter oplysninger,
honorarkrav (rimelige) m.m.

Jeppe Aakjær
150 år
Erik Harbo synger og fortæller
om digteren.
Køb den fantastiske cd med
Aakjærsange som Erik Harbo
har udsendt vedlagt den
smukke dvd fra Jenle.

Erik Harbo
Havelodden 64
DK – 4000 Roskilde
www.erikharbo.dk

Tel: 46373920/23205119
E-mail: erik.harbo@mail.dk

Sange af Aakjær
sunget af Erik Harbo
Erik Harbo kan på baggrund af sin lange
karriere som operasanger ved Det Kongelige
Teater og som guitarist med danske viser og
sange som speciale (fem cd’er 9 lp/cd/mc-udgivelser) krydre sine foredrag med sang og
oplæsning. Han har holdt talrige foredrag om
litteratur og arrangeret mange seminarer og
møderækker i folkeuniversitetsregi.
Som formand for Blicher-Selskabet siden
1989 har han talt og skrevet om Blicher og
udgivet bøger og artikler om Blicheremner.

Uddrag af anmeldelser
Om Jeppe Aakjær lp’en: Danske pletskud: Hvor ville
man kunne møde noget mere charmerende, mere musikalsk og rørende og sandt end Erik Harbos nye plade
med sange og viser af Jeppe Aakjær...(Pol.), ...men allersmukkest når han selv slår strengene på sin guitar,
og stille og rolig udsynger sin bonde- eller aftensang,
og med en rent ud forbilledligt tekstdeklamation.. KD
Harbo viser i sine fortolkninger en fin fornemmelse
for det sarte i Aakjærs poesi, ligesom han med sikkerhed tolker dé mere skælmske sange. Ydermere får
man en ægte jysk oplæsning af et af kærnepunkterne i
jysk dialektdigtning, nemlig den forunderlige “Stuer
fremmed te Abrahams” fra Aakjærs bette bog om stuer folk “Gammel Jehannes hans bivelskistaarri”.
Det er en cd, der er så dansk, som noget kan være:
dansk i sin tekst, dansk i melodisætningen og dansk i
Harbos fremragende fortolkninger.
Jens Henneberg Nordjyske

Erik Harbo synger Jeppe Aakjær CDK1072 cdklassisk.dk
Henrik Svitzer og Eyvind Rafn: fløjte, Per Walther: violin og bratsch, Johan Poulsen: bas, Ole BenRugens sange
1 JEG BÆRER MED SMIL MIN BYRDE Carl Nielsen
2 JEG LAGDE MIN GÅRD Th. Aagaard
3 JEG LÆGGER MIG I LÆET HER (E. Bangert
4 ANNA VAR I ANDERS KÆR Saxtorp-Mikkelsen
5 OG ALDRIG STEMMES Th.
6 NU ER DET LÆNGE SIDEN Oluf Ring
7 ALLE MINE LÆNGSLER Oluf Ring
Hedens sange
8 JEG ER FØDT PÅ JYLLANDS SLETTER Th. Madsen
9 Her har jeg himlene over min isse Oscar Gyldmark [
10 STILLE HJERTE Thomas Laub
11 Her har jeg stået i tusinde år Th. Aagaard
12 OLE SAD PÅ EN KNOLD OG SANG Alfred Tofft [
Sommerens sange
13 SE DIG UD EN SOMMERDAG Carl Nielsen
14 NÅR VILDGÅSEN LARMER VALBORG NAT Aksel Agerby
15 HAN KOMMER MED SOMMER Thorvald Aagaard
16 JEG ER HAVREN Aksel Agerby
17 Nu er dagen fuld af sang (Pigerne på engen)

Den sociale digter
18 HVEM SIDDER DER BAG SKÆRMEN Carl Nielsen
19 DER STÅR EN PURLE Carl Nielsen
20 JØRGINE VAR EN PIGE Alfred Tofft
Vintersange
21 SPURVEN SIDDER STUM BAG KVIST Th. Aagaard
22 SNEFLOKKE KOMMER VRIMLENDE Th. Aagaard
Dialektdigtning
23 Stuer fremmed te Abrahams
24 A HAAR TJENT JENS MASEN Erik Harbo
Danmarks sange
25 SOM DYBEST BRØND Carl Nielsen
26 DER DUKKER AF DISEN Carl Nielsen
Oversættelser og gendigtninger
27 Gubben Noah C.M. Bellman
28 En Potifars hustru C.M. Bellman
29 Joachim udi Babylon C.M. Bellman
30 Våd til skindet Robert Burns/Erik Harbo
31 SKULD GAMMEL VENSKAB Robert Burns/Folkemelodi
32 LYSGLIMT PÅ MIN RUDE Erik Harbo

Jeppe Aakjær
Jeppe Aakjær blev født i landsbyen Åkjær ved Fly få kilometer syd for Skive. På østskråningen af Karupåens enge havde forældrene en gammel hedegård og her tilbragte
Jeppe en barndom sammen med sine mange søskende, i
nær kontakt med naturen og landskabet og dets befolkning, de tre ting, der i så høj grad blev emnerne i hans
digtning. Ikke mindst i hans mange herlige sange som huskes den dag i dag og stadig synges.
Aakjærs store produktion af romaner udgives stadig i
dag med mellemrum, ikke mindst hans kendteste fra 1904
Vredens børn.
Hvad han skrev om tidens store sociale emner, har vi i
nogen grad glemt i dag, men hans skildringer af tid og
skik i Vestjylland fra 1860-erne til 1920-erne er dog en
fremragende kilde til forståelse af tidligere tider. Hertil
kommer hans litterære interesser. der bl.a. gav os det store og uomgængelige værk om Blicher (udg. i 1904) St.
St. Blichers Livstragedie i Breve og Aktstykker. Hans studier af hjemstavnen udgivet i Skive gennem en lang årrække er også en kilde for nutidens forskere.
Det er dog lyrikeren, der skattes mest i vores moderne
tid. Vi synger med stor fornøjelse om sneflokkene, der
kommer vrimlende, om Anders, der er kær i Anna, om
spurven, der sidder stum bag kvist eller om Jens Vejmands skæbne bag stenhuggerskærmen, eller vi nynner
de bedårende vers om den ringlende havre, poesi, der aldrig vil forsvinde.

Rugens sange
Rugens sange blev til i 1905 og 1906.
Aakjær tog i efteråret 1905 til Vestjylland, men fik ikke
rigtig noget fra hånden. Først da han i februar 2006 tog
ophold hos sin gode ven dr. Sigurd Rambusch i Sjørup,
hvor han indlogerede sig i dennes gavlværelse som så ofte før, fik han gang i den planlagte digtsamling. Under
lange spadsereture på heden i den kolde snefyldte vinter,
stampede han, som han selv siger, rytmen op af den frostklingre jord. På 20 dage skrev han de fleste af digtene i
førsteudgaven, der udkom i efteråret 1906.
Siden er samlingen udgivet mange, mange gange og allerede Aakjær begyndte selv hurtigt at supplere den med
andre digte, der kunne glide ind i sammenhængen: at
skildre rugen i dens rette vestjyske rammer sammen med
de mennesker, der levede i dette område.

