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1. Bag om produktionen 

September 2017 fik DR Musikariet en ny huskomponist – 
Mathias Madsen Munch. Han er her aktuel med sit splinternye 
musikalske eventyr De Frygtede Pirater, der tager børn og andre 
barnlige sjæle med på en farefuld interaktiv sørøverrejse. 
Publikum kommer med ombord på Drømmenes Skib, der er 
styret af den legendariske Kaptajn Aquarius, der efter mange år 
til havs endelig sætter sejl mod Bermuda-trekantens oprørte 
vande for at finde Drømmenes Skat. Men nemt bliver det ikke, 
for skibet sejler på musik, og skattekortet er en gåde. Mathias 
Madsen Munch har skrevet og komponeret sange og musik og 
manuskriptet er udviklet i samarbejde med den anerkendte 
børnebogsforfatter Merlin P. Mann.  
 
 
Tekst og musik:  Mathias Madsen Munch 
 
Forfatter:   Merlin P. Mann 
 
Idé og koncept:  Mathias Madsen Munch 
 
Lyddesign:   Christian Wulff 
 
Dramatisk konsulent:  Claus Reenberg  
 
Produceret af:  DR Musikariet ved Maja Joss Børch & Dorte Bennike 
 
I samarbejde med:  M/S Museet for Søfart ved Maiken Bjørnholt  

& Helsingør Kommune ved Ida Wettendorff 
 
Støttet af:   Statens Kunstfond 
 
Illustration:   Evgeniya Pletneva 
 
Kostumer:   Linda Wallentin 
 
Speak:   Claus Reenberg 
 
UV-materiale: Merlin P. Mann, Maiken Bjørnholt og Mathias Madsen Munch 
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Det originale ensemble 
Stor tak til det originale ensemble, der har været med til at udvikle de musikalske arrangementer 
og det lyriske univers: 
 
Tomas Ambt Kofod (Vokal mm.) 
Oliver Lunn Stahl (Kontrabas mm.) 
Hans Finn Møller (Guitar mm.) 
Anne Kirstine Winkler (Slagtøj mm.)  
Mathias Madsen Munch (Klaver mm.) 
 
Find seneste nyt om projektet på www.MathiasMadsenMunch.dk/DeFrygtedePirater  
 

 
 

Her ses: Tomas Ambt Kofod, Hans Find Møller, Merlin P. Mann,  
Christian Wulff, Anne Kirstine Winkler, Oliver Lunn-Stahl og Mathias Madsen Munch. 
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2. Historien kort 
 
Den legendariske Kaptajn Aquarius har lagt sin stolte skude, Drømmenes Skib, til kaj for at finde 
nye folk til sin slunkne besætning. Kun den hårde kerne, Charles Træben og piraten Percussia er 
tilbage efter den seneste rejse, men heldigvis møder de to uprøvede pirater, Petrus Pianoforte fra 
Nord og Bombadil Brumbas fra Syd op og lader sig lokke med på det næste – og farligste – togt: 
rejsen til den berygtede Bermuda-trekant. Her skulle nemlig den største piratskat i verden ligge 
begravet, og finder man den, bliver man Pirat over Alle Pirater! 
 
Men først går den farefulde færd gennem en storm uden lige, en flyvende hollænder og 
altødelæggende malstrøm, og selv hvis det skulle lykkes at overleve hele vejen til Drømmenes 
Skat, er det kun hvis Kaptajn Aquarius og hans besætning kan løse gåden, at de kan vende levende 
tilbage. 
 
Velkommen til fortællingen om De Frygtede Pirater! 
 



 

 6 

3. Persongalleriet 

 
Blodrius Aquarius 

Kaptajn 
 

I flere generationer har piratfamilien Aquarius kendt til gåden om Drømmenes Skat uden at have 
haft held til at finde den. Men Kaptajn Aquarius er fast besluttet på, at han skal løse gåden, finde 
skatten og endelig blive Pirat over alle Pirater! Indtil videre har hans togt varet 24 år og 
efterhånden er hans vanvid og tørst efter skatten kun blevet større og større. Han har slidt det ene 
mandskab op efter det andet i sin skattejagt. Kun piraterne Charles Træben og Percussia har 
overlevet hans togter på de syv have, og det har bestemt ikke været uden omkostninger. Men 
Kaptajn Aquarius kan kun drømme om en ting: drømmenes skat. Han skal finde den, koste hvad 
det vil. For ham selv og alle andre. 
 
Position:   Kaptajn 
Største ønske:  At blive Pirat over alle Pirater. 
Største frygt:  At blive til grin som sin far, farfar og oldefar. 
Styrke:   Blodrus! 
Svaghed:   Egenrådighed 
Hvad skal han lære:  At lytte til andre. At samarbejde. 
Instrument:   Sang og Aquafon. 
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Petrus Pianoforte 

Piraten fra Nord 
 
Petrus er en ung og uerfaren papirnusserpirat. Han har aldrig været synderligt søstærk eller haft 
anlæg for blodtørst, så han har haft job på Kontoret for Nørkleri og Petitesser siden han rejste fra 
sit hjem højt mod nord. Han har i et par år nu stået for alle de detaljer ingen andre pirater gider at 
tage sig af. Hans eneste fornøjelse har været at spille på sin kalimba, mens han har drømt om en 
dag at få sig et ægte sømandsklaver. Men som pirat er der kun en måde at få sin drøm opfyldt på. 
Man må plyndre sig til det! Petrus lever og ånder for musikken, og selvom store, farlige eventyr 
ikke ligefrem er den unge pirats kop rom, så må lysten og nysgerrigheden til sidst drive ham fra 
skrivebordet og ud i den vide verden. Ud på det åbne hav. 
 
Position:   Letmatros 
Største ønske:  At få sig et sømandsklaver 
Største frygt:  At drukne 
Styrke:   Geniale indfald og musikalsk nysgerrighed 
Svaghed:   Naiv og uerfaren 
Hvad skal han lære:  At gå efter sin drøm 
Instrument:   Kalimba og sømandsklaver 
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Bombadil Brumbas 

Piraten fra Syd 
 
Bombadil kommer fra en familie af benbrækkere og bulderbasser. Store og stærke, barske og 
harske har de arbejdet som vagtværn og tæskehold overalt i det dybe syd. Men Bombadil har alle 
dage været anderledes. Til hans families store skuffelse er han født med et hjerte af guld, og 
selvom han foretrækker de buldrende dybe toner, er det blidhed og omsorg han stræber efter. Så 
familien besluttede at han måtte på piratskole, så han kunne lære at blive både vild og blodig. 
Men efter at have gået den samme klasse om hele 14 år i træk, har familien opgivet ham. 
Bombadil er Brumbassernes sorte får. Han blev smidt ud af skolen med en cello i hånden, og nu 
leder han efter et sted at være og måske en ægte kontrabas at spille på. 
 
Position:   Bolværksmatros 
Største ønske:  At gøre folk tilpas med sin dybe bas 
Største frygt:  At gøre andre ondt 
Styrke:   Omsorg og beskyttertrang 
Svaghed:   Konfliktsky og bange for ballade 
Hvad skal han lære:  At kæmpe for sin sag 
Instrument:   Cello og Kontrabas 
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Charles Træben 

Bådsmand 
 
Charles er det længstlevende medlem af Kaptaj Aquarius' besætning. Han har fulgt kaptajnen i alle 
hans 24 år på de syv have, og der er ikke et ben i hans krop, der ikke har været brækket eller tævet 
i tidens løb. Men Charles får man ikke sådan bugt med. Man hører ham aldrig klage, men det kan 
være fordi han er beskadiget sine stemmelæber i kamp. Til gengæld kan han spille både 
danseglæde og tårer frem hos de fleste pirater. Men selvom intet synes at kunne tage livet af 
Charles Træben, så har de mange år på Drømmenes Skib alligevel haft sin pris. Charles er begyndt 
at miste troen på at Drømmenes Skat overhovedet findes, og om natten drømmer han ofte om at 
begå mytteri mod den kaptajn, han har fulgt hele sit voksne liv. 
 
Position:   Bådsmand og mester på dækket 
Største ønske:  At sidde på kajen og spille solen ned 
Største frygt:  At indrømme at togtet har været forgæves 
Styrke:   Han er ikke til at slå ihjel 
Svaghed:   Udbrændt og træt af livet til søs 
Hvad skal han lære:  At nyde livet og være glad 
Instrument:   Alt fra guitar til sav 
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Percussia 

Styrkvinde 
 
Percussia blev sendt på søofficerskole for at blive loyal soldat i Kongens hær, men lige så god hun 
var til at slå på trommer, lige så dårlig var hun til at tage i mod ordrer, og da hun en dag fik 
opgaven at passe på et krudtlager og ikke kunne lade være med at sætte ild til det for at høre den 
dejlige lyd af eksplosioner, endte hun i lænker på et fangeskib. Da skibet blev overfaldet af Kaptajn 
Aquarius, var hun tæt på at drukne, men Charles Træben reddede hende og de to blev venner for 
livet. Percussia er den eneste, der kan forstå hvad den lavmælte Charles siger. Percussia er en 
utålmodig og oprørsk sjæl, men hun har svoret at vil være der til at redde Charles' liv, hvis han 
nogensinde kommer i fare. Og som pirat under Kaptajn Aquarius sker det ganske ofte. 
 
Position:   Styrkvinde og navigatør 
Største ønske:  At blive rig nok til at have sit eget skib 
Største frygt:  At blive holdt fanget 
Styrke:   Hun er ikke bange for noget 
Svaghed:   Hun kan ikke lade være med at slå på ting 
Hvad skal hun lære:  At spille sammen med andre 
Instrument:   Alle former for slagtøj 
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4. Den legendariske gåde 
 

 
 
I koncerten forsøger Kaptajnen at løse den mystiske gåde, der kan hjælpe ham med at finde 
Drømmenes Skat. Men hvordan skal gåden tydes?  - og har det noget med den mystiske 
Aquafon at gøre? Måske kan I selv løse gåden ved at afkode teksten inden koncerten: 
 
Drømmenes skat vil blive din,  
når Havets Harmonier samles om én. 
 
For gåden løses med de folk, der står dig nær,  
men blod, sved og tårer skal fældes på din færd,  
så du kan bli’ pirat over alle pirater. 
 
Drømmenes skat er gemt forladt. 
Kun den af rette sind vil finde vejen ind. 
 
Kryds en storm uden lige,  
gå gennem dødens rige, så når du frem. 
 
Men tiden er knap du må finde,  
din skat før dit skib vil forsvinde på havets bund. 
 
Måske vil du finde din kiste,  
hvis din drøm blev kunst og forliste på havets bund.  
 
Drømmenes skat vil blive din,  
når Havets Harmonier samles om én. 
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5. Kurserne i koncerten 
 

Kaptajn Aquarius’ Drømmeskib er et ganske særligt skib, der sejler på musik. Skibet styres af 
Kaptajnens skibsrat, der har fire forskellige kurser (firkant, femkant, trekant og cirkel!): 

 
 
Kursen i 4 
 
I koncerten skal I hjælpe skibet med at sejle i de forskellige kurser og det kræver helt særlig pirat-
direktions-teknik. 
 
Kaptajnens skib har de sidste mange år sejlet rundt mod de fire verdenshjørner: Nord, Syd, Øst og 
Vest, og derfor selvfølgelig i 4. Når man sejler i 4 siger man samtidig teksten: 
 

”Nord, Syd, Øst, Vest, sådan sejler skibet bedst!” 
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Når I kan teksten kan I prøve at dirigere skibet. I normal musik har man en særlig måde at dirigere 
4 på. Men hvis man skal sejle med musik mod Nord, Syd, Øst og Vest så skal man selvfølgelig 
dirigere sådan her:  
 

 
 
Prøv at bevæge jeres højre hånd mens I siger: ”Nord, Syd, Øst, Vest”.  
 
Når I er blevet rigtig gode, kan I bevæge jeres hænder mens I siger hele remsen: 
 
 

”Nord, Syd, Øst, Vest, sådan sejler skibet bedst!” 
 

 
Hvordan mon det lyder, når skibet sejler i femkant, trekant, cirkel eller ligefrem i en kombineret 
kurs? – det får I at høre til koncerten! 

  

Nord 

 Syd 

 Øst 

 Vest 
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6. Piraternes sang 
 

 

 
I koncerten synger piraterne flere gange. Det kan være godt at øve sig på forhånd i nogle af de 
vigtigste pirat-udbrud.  
 
Arrrrrrgh! 
Et af dem er selvfølgelig det kendte: ”arrrrrrgh!”, som piraterne bruger, når de skal være ekstra 
farlige. I kan øve det i klassen ved at jeres lærer tæller for med 1-2-3-4 og så råber alle et arrrgh!  
 

 
 
Man skal ikke skrige når man skal lave det helt rigtige sømands-arrg, men forsøge at lyde så snedig 
som mulig. 
 
Hey hoh! 
Et andet udbrud er Hey Hoh!, som er en pirat-udgave af udtrykket Ohøj. Det kan I også prøve ved 
at jeres lærer tæller 1-2-3 og så siger I Hey Hoh! 
 

 
 
  



 

 15 

Appendiks for de særligt avancerede pirater 
 
 
LÅ LÅ LÅ 
Ligesom man kan høre til fodboldkampe eller anden sport (når der er kamp mellem to hold) så kan 
man også høre LÅ LÅ LÅ på skibet, når piraterne er i kamp. På Drømmeskibet bliver besætningen 
altid delt op i to, der synger hver deres del af skibets kampråb:  
 

 
 
Man bliver kun en del af Drømmeskibets besætning, hvis man kan synge med på LÅ LÅ LÅ! 
 
 
Helt ud i det blå 
Koncerten starter med sangen ’Helt ud i det blå”. Hvis I har tid imellem jeres pirat-togter, kan I 
lære omkvædet, der går sådan her: 
 

 
 
Akkorderne er så simple, at de kan spilles på en guitar, med det man kalder for lejrbåls-akkorder: 
 

   
Am 

A-mol 
Em 

E-mol 
D 

D-dur 
 
 
Nu er du snart klar til at være en rigtig musikalsk pirat – vi ses på Drømmeskibet!  
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7. VIRKELIGHEDENS PIRATER  

 
Billedet stammer fra 1493, hundrede år efter han døde. 

 

 

 
Maleriet stammer fra ca. 1550 og er malet af en vestlig kunstner. 

• Navn: Klaus Störtebeker 

• Kaldenavn: Styrtebæger 

• Født i: Tyskland 

• Levetid: ca. 1360-1401 

• Piratområde: Østersøen og Nordsøen 

• Stilling: Piratleder 

Störtebeker var en af lederne af den tyske piratgruppe 
”Fetaljebrødrene”. De kaldte sig selv ”Ligedelere”, 
formentlig fordi de delte tingene imellem sig så alle fik 
lige meget.  

Vi ved ikke, hvorfor han blev kaldt ”Styrtebæger” – men 
måske var fordi han var vildt hurtig til at bælle øl fra et 
bæger!  

Det siges, at hans piratskib hed ”Søtigeren”. 

Der findes mange røverhistorier om ham, men de fleste 
er sikkert ikke sande! 

• Navn: Hızır Rais 

• Kaldenavn: Rødskæg 

• Født i: Grækenland 

• Levetid: ca. 1478-1546 

• Område: Middelhavet 

• Stilling: Kaper og admiral 
Hızır blev født på den græske ø Lesbos, som var et 
berygtet tilholdssted for pirater.  

Som voksen havde han et karakteristisk rødt skæg og blev 
derfor kaldt ”Rødskæg”.  

Hızır var en meget klog pirat og endte som den tyrkiske 
sultans admiral! Det betyder at han blev chef for alle 
sultanens militærskibe. Han erobrede flere områder og 
havnebyer ved middelhavet for sultanen, og han fik 
derfor af ham ærestitlen ”Hayreddin”. Det betyder ”god i 
troen”. 
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Tegningen er fra år 1724; måske så han sådan ud!  

 

  

 
Billedet stammer fra en europæisk bog, udgivet i 1836. 

• Navn: Cheng Shi 

• Kaldenavn: Madam Cheng 

• Født i: Kina 

• Levetid: ca. 1775-1844 

• Område: Det Sydkinesiske Hav 

• Stilling: Piratleder 
Madam Cheng var leder af et kæmpe piratområde, som 
hun havde overtaget efter sin mand Cheng Yihs død.  

Hun regerede over mere end tusind skibe! 

Det viste sig, at hun var mere modig end hendes mand, 
og hun angreb gerne de store europæiske landes skibe 
som for eksempel Portugal, Holland og England. 

Det fortælles at hun brugte en meget streng disciplin med 
hårde straffe for at holde styr på sine pirat-undersåtter.  

• Navn: Jack Rackam 

• Kaldenavn: Calico Jack 

• Født i: England 

• Levetid: ca. 1682-1720 

• Område: Caribien 

• Stilling: Piratkaptajn  Jack Rackam var leder af en gruppe barske pirater. Den 
engelske konge havde tilbudt at frikende dem alle for 
deres forbrydelser, hvis de stoppede med at være pirater. 
Men det nægtede de!  

Jack Rackam erobrede adskillige skibe i Caribien, men han 
er mest kendt for at have to kvindelige pirater med om 
bord på sit skib. De hed Mary Read og Anne Bonny og gik 
klædt og opførte sig som de andre pirater om bord. De 
havde begge både pistol og sværd på sig, og det vakte stor 
opsigt. Det var ikke noget, man var vant til den gang! 
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Foto fra 2009. 

 

 

  

• Navn: Abshir Abdullahi 

• Kaldenavn: Boyah 

• Født i: Somalia 

• Levetid: ca. 1970-ff. 

• Område: Østafrika 

• Stilling: Piratleder 

Piraten Abshir var leder af 500 mand og var med i omkring 
50 kapringer af store skibe. Et enkelt var et stort dansk 
containerskib.  

Som ung drømte han om at få sin egen fiskeforretning, og 
det lykkedes ham faktisk. Han byggede en hummer-
forretning op, hvor han selv fangede hummere ved at dykke.  

Men da udenlandske fiskerbåde overtog hans marked, 
begyndte han at stjæle fra dem. Med tiden blev han pirat og 
stjal fra de store containerskibe, som sejlede forbi. 
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8. FUP ELLER FAKTA OM PIRATER 
 

Pirater fandtes kun i gamle dage! 
Svar: Fup  

Det er ikke rigtigt! De findes stadig i dag! Så længe der har eksisteret sømænd, har der også eksisteret 
pirater. Selvom det selvfølgelig er forbudt at være pirat, findes de altså stadig og skaber enorme problemer, 
hvor de er. I dag findes pirater især ved det afrikanske land Somalia. Her sejler de i små motorbåde med 
stiger og våben, så de kan plyndre fremmede handelsskibe. De kan kapre kæmpestore containerskibe, og 
de tager sømændene om bord til fange. Her venter de, indtil sømændenes eget land betaler penge for at få 
dem tilbage.  
 

Pirater bruger sorte flag med kranium og knogler på! 
Svar: Fakta 

Det er sandt! Der findes mange forskellige piratflag. Det mest kendte piratflag, med kranium og knogler på, 
blev brugt af den engelske kaptajn ”Edward England” i starten af 1700-tallet, altså for lidt over 300 år siden.  
Når man hejser piratflaget, fortæller man andre skibe, at man er pirat, og at ens modstandere bare har at 
overgive sig eller dø! Oftest vælger ofrene at overgive sig uden kamp, fordi alle er så bange for pirater. 
Skibe skal altid fortælle, hvor de kommer fra ved hjælp af flag. Når man f.eks. hejser Dannebrog, viser man, 
at man er fra Danmark. I dag bruger man stadig flag til at sende beskeder mellem skibe på havet; de kaldes 
”signalflag”. 

 

Pirater har klap for øjet, Træben og papegøje på skulderen!  
Svar: Fup  

Det er ikke rigtigt! Vores forestilling om en pirat med klap for øjet, et Træben og en papegøje på skulderen 
har vi fra bogen Skatteøen. I bogen hedder piraten ”Long John Silver”, og han har netop klap for øjet, 
Træben og en papegøje på skulderen. Men han findes altså ikke i virkeligheden! Men hvis vi finder den 
store lup frem og kigger godt efter i historiebøgerne, så finder vi alligevel en enkelt pirat, som kunne ligne 
ham fra skatteøen. Der har nemlig eksisteret en rigtig pirat med Træben. Den franske pirat François le Clerc 
blev i 1549 kaldt ”Træben”, fordi han havde mistet sit ene ben i en slåskamp mod nogle englændere.  

 

Pirater slår sine fjender ihjel ved at lade dem ”gå planken ud”! 
Svar: Fup 

Det er ikke rigtigt. ”At gå planken ud” betyder, at der bliver lagt en planke på tværs ud fra skibets side som 
fjenden skulle balancere på, indtil han faldt i havet, men det er altså en myte. Hvis vi kigger i 
historiebøgerne, ser vi til gengæld, at pirater havde en langt mere brutal måde at straffe fjender på; nemlig 
kølhaling! Ved kølhaling trak man fjenden under skibet og op på den anden side igen, og undervejs på en 
sådan trækketur bankede de ind mod skibets skrog. Fjenden fik derfor en ret smertefuld død, da skibets 
side og bund var dækket med krebsdyr og muslinger så skarpe som barberblade. 
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Der findes særlige piratregler! 
Svar: Fakta 

Det er rigtigt! På de fleste piratskibe laver kaptajnen piratregler for sin besætning. Et eksempel på 
piratregler finder vi om bord på piraten Bartholomew Roberts skib i 1721. Hans piratregler gik bl.a. ud på at:  

 

1) Ingen måtte forlade sin post under kamp!  

 

2) Alle på skibet kunne sige sin mening, når der skulle besluttes noget!  

 

3) Hvis to besætningsmedlemmer blev sure på hinanden, måtte de kun slås på land! 

 
 

Pirater lever et godt og frit liv! 
Svar: Fup 

Det er ikke rigtigt! I dag synes vi pirater er spændende, og vi klæder os for eksempel ud som pirater til 
fastelavn. I virkeligheden er de fleste pirater dog endt som pirater ved et uheld. Man er måske blevet taget 
til fange eller har mistet sit hus, og eneste udvej var at blive pirat. Hvis vi kigger i historiebøgerne, kan vi se, 
at det altid har været ekstremt hårdt at leve et liv som pirat. De havde hverken et varmt og trygt hjem, god 
og sund mad eller en familie. Så hvorfor tror I, at pirater er blevet så populære? Er det fordi de er seje, 
uovervindelige eller noget helt tredje?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(revideret 09/04/2018) 
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9. Farvelæg din egen pirat-plakat 
 
 


