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” Bang! ” sagde det, da fodbolden endnu engang strøg forbi 

målet og hamrede ind i den hårde trævæg. Målstillingen var 

ikke på den danske side. Wienerdrengene førte nu med 2-0 

– den værste føring. Stik modsat information havde en 

gruppe af vores elever sneget sig ind på den fine privatskole, 

hvor de danske drenge selvfølgelig skulle spille med 

musklerne og udfordre kordrengene til en omgang fodbold. 

Hvad de ikke var klar over var, at den vigtigste egenskab for en førsteklasses kordreng var evnen til 

at score et godt mål. Alt dette foregik i hjertet af ”Realgymnasium und Oberstufenrealgymnasium der 

Wiener Sängerknaben” – en kostskole, hvor ferien bliver brugt på indlæring af hele næste års 

repertoire, og hverdagen bliver brugt på forberedelse til den næste store koncert.  

Skolen har nu eksisteret i lidt over 500 år og har bl.a. haft et tæt 

samarbejde med Mozart, Beethoven og Haydn. Derfor er de ni 

verdensomspændende kor, som er på skolen, opkaldt efter de 

berømte komponister og samarbejdspartnere. På skolen er der 

fire drengekor, fire miksede kor og kun et enkelt pigekor, da 

disse desværre er svære at gøre kendte.  

Imens vi stadig fjoller rund med barbiedukker og action-helte, forbereder koreleverne sig på den 

næste prøve, der skal afgøre om de er gode nok til at fortsætte. Eleverne kan allerede starte på skolen 

i seks årsalderen og slutter når man rammer de 18.   

Vi følte os stødt, da vi fik mavepusteren om, at vi ikke var gode nok til at øve med koret, da vores 

stemmer ikke kunne leve op til deres niveau.  



Kristen eller ej mødte vi alle en åbenbaring af de 

smukkeste englestemmer - forgyldt af den reneste 

skønhed flød vores sind over i et stadie af utopi, 

som at være høj på korsang. Dette var indtil man 

åbnede øjnene og foran sig så kilden til strømmen 

af harmonier – ganske almindelige drenge og 

piger, der meget ligesom os selv sad og små-

sladrede. Det var disse unge mennesker i alderen 

15 til 18 år, som var inde i dette så fremmede og 

disciplinerede skolesystem. Efter den informative rundvisning slog det os: Det kunne lige så godt 

være os, der dag ind og dag ud stod og sang i drømmen om at blive verdens bedste.  

Men det er det ikke – og det er der god grund til. De ting, man giver afkald på for at nå et så højt 

niveau, er nærmest uforståeligt for os. Julen skal holdes hjemme ved mor og far med god brun sovs 

og ikke til at synge for præsidenter og konger. 


