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Per Nørgård (f. 1932): Gaudet mater

Bent Sørensen (f. 1958): Benedictus
(solist: Jihye Kim, sopran)

•

Anonym (1400-tallet): Letare, Cantuaria
(solister: Tobias Nilsson, alt, Emil Lykke, tenor)

•

Andrea Gabrieli (1533-85): Deus qui beatum Marcum

Tomas Luis da Victoria (1548-1611): O lux et decus Hispaniae

Carlo Gesualdo (1566-1613)/James Wood (f. 1953): Franciscus humilis

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-94): Tu es Petrus

Giovanni Gabrieli (1557-1612): Deus qui beatum Marcum

•

Anonym (1100-tallet): Nobilis, humilis

Peter Maxwell Davies (1934-2016): Westerlings
I – Seascape I

II – A Golden Whale
III – Seascape II

IV – The Ancient Tryst
V – Seascape III

VI – Our Gods Uncaring
VII – Seascape IV

VIII – Landfall
IX – Prayer (Orkney Norn Pater Noster)

(solister: Christine Nonbo Andersen, Malene Nordtorp, Klaudia Kidon, sopran)

      ca. 1 time uden pause

Program
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Kære publikum

Velkommen til en koncert, hvor vi 
kommer vidt omkring på det musi-
kalske verdenskort – fra Frans af Assisi  
til Sankt Knud i Ringsted, Sankt Thomas 
i Canterbury og ikke mindst Sankt Peter 
i Rom.

Med de kristne pilgrimme og helgener 
som omdrejningspunkt er koncerten 
udformet  som en rejse i sig selv. Men 
for sangerne i DR VokalEnsemblet 
er koncerten samtidig afslutningen 
på en endnu længere rejse. I dag 
sætter vi nemlig punktum for korets 
koncertsæson, og det er altid en  
særlig følelse. 

Gennem hele sæsonen har DR Vokal-
Ensemblet kredset om håbet som et 
grundtema, der gemmer sig i mange 
store korværker, og også ved denne 
koncert danner håbet og længslen 
efter forløsning en stærk understrøm 
gennem hele programmet. Det har 
været en bevægende oplevelse for 
os i koret at dykke ned i de mange 
stærke fortællinger og at dele dem med 
publikum, og vi håber at I med denne 
koncert får inspiration til at lytte og læse 
videre på egen hånd.

Ud over sæsonens klassiske koncerter, 
som har bragt DR VokalEnsemblet rundt 
i hele landet, har vi haft fornøjelsen 
af at synge sammen med tusindvis 
af danskere ved en række særlige 
arrangementer. Vi har bl.a. holdt 
workshops for amatørkorsangere i 

både Struer og København og inviteret 
til fællessang på Bornholm, Mors og i 
DR Koncerthuset – og hver gang nyder 
vi at mærke den store sangglæde, som 
binder os sammen på kryds og tværs 
af landet. 

Når DR VokalEnsemblet samles 
igen efter sommerferien, vender vi 
blikket mod et nyt, stort tema. I den 
nye koncertsæson, som begynder 
til august, udforsker vi nemlig 
kærligheden i alle dens former – 
fra romantisk kærlighed til erotisk 
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kærlighed, mytologisk kærlighed  
og endda fædrelandskærlighed.  
Med kormusik af bl.a. Bach, Brahms, 
Carl Nielsen og en række moderne 
mestre fra Pärt til Poulenc går vi tæt på 
kærlighedens væsen, og det glæder  
vi os inderligt til. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
sige tusind tak til det store publikum, 
som har fulgt DR VokalEnsemblet i denne 
sæson – både på vores hjemmebane i 
DR Koncerthuset, i Trinitatis Kirke og i 
en lang række små og store kirker i  

hele landet. Husk, at du kan følge  
DR VokalEnsemblet både på DR P2, 
DR K og på Facebook, hvor vi løbende 
deler billeder, videoer og nyheder om 
korets mange aktiviteter.

På genhør i sæsonen 2019-20!

Michael Emery
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet



Marcus Creed & 
DR VokalEnsemblet

Siden 2014 har Marcus Creed 
(f. 1951) været chefdirigent for 
DR VokalEnsemblet. Han er rundet 
af den hæderkronede, engelske 
kortradition og tilhører den euro-
pæiske elite af kordirigenter. 

Siden 1977 har han boet i Tyskland, 
hvor han har arbejdet ved Deutsche 
Oper Berlin, været kunstnerisk leder 
for RIAS Kammerchor Berlin og fra 
1998-2016 professor i direktion ved 
Hochschule für Musik i Köln. Siden 
2003 har han været leder for SWR 
Vokalensemble – Sydvesttysklands 
svar på DR VokalEnsemblet. Han er 
ekspert i både tidlig og ny musik og 
samarbejder tæt med barokensembler 
som Akademie für Alte Musik Berlin og 
Freiburger Barockorchester. 

”Jeg søger den højest mulige fuld- 
kommenhed i fortolkning og udførelse 
af musikken. Men det vigtigste for 
mig er at forsøge at gøre livet mere 
interessant for mit publikum”, har 
Marcus Creed sagt.

DR VokalEnsemblet er DR’s profes-
sionelle kammerkor, der består af 18 
klassiske sangere, som alle kan optræ-
de solistisk. Repertoiret spænder fra 
middelaldermusik over barok og 
romantik til danske sange og helt ny-
skrevne værker. Både store danske og 
europæiske komponister har skrevet 
musik specielt til DR VokalEnsemblet, 
som er internationalt anerkendt for sin 
rene, nordiske klang.

Flere af ensemblets cd’er har mod-taget 
internationale priser og udmærkelser, 
bl.a. to amerikanske Grammy-
nomineringer. Senest har koret udgivet 
cd’en Årstiderne – 28 danske sange.

En af DR VokalEnsemblets vigtige op-
gaver er at bringe den levende kor-
musik ud i alle dele af Danmark. Det 
sker hver sæson ved koncerter i små og 
store danske kirker, ved workshops og 
koncerter med lokale amatørkor. På TV 
optræder koret bl.a. i Dagens sang og 
Før søndagen.
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Pilgrimme og helgener er en 
koncert med kormusik, der hylder 
kristendommens helgener og 
fortæller om den tilbedelse, de har 
været genstand for gennem tiderne. 
Koncerten begynder med to danske 
stykker fra vor tid, der begge har et 
gammelt katolsk udgangspunkt. 

Per Nørgårds Gaudet mater tager 
udgangspunkt i helgenkåringen 
af Knud Lavard i 1170. Den danske 
tronarving Knud Lavard blev dræbt i 
1131, og 39 år senere markerede hans 
søn, Valdemar den Store, sin slægts 
betydning ved at få sin far helgenkåret. 
Ved kirkefesten i den nybyggede Skt. 
Bendts Kirke i Ringsted blev Valdemar 
samtidig som den første danske konge 
kronet i en kirke.

Præcis 800 år senere, i 1970, skrev 
Per Nørgård Gaudet mater (Kirken, 
moderen, glæder sig). Satsen bygger 
på et afsnit fra den liturgi, der blev 
sunget ved gudstjenesten i Ringsted, 
og som helt enestående er bevaret 

på noder. Nørgård sætter den gamle 
gregorianske melodi ind i et fast skelet 
og harmoniserer den i ret stram stil. 
Satsen skal ifølge Nørgårds anvisning 
synges ”Opstemt, uden tyngde”.
 
Bent Sørensen fik idéen til sit stykke 
Benedictus, da han i 2005 besøgte 
middelalderbyen Visby på Gotland 
og ”vandrede blandt mure, i de små 
gader, i kirken, og tænkte, at det 
egentligt var et ’Benedictus-sted’ –  
det gammelt katolske set igennem  
de nye nordiske øjne og ører.”

Teksten til Benedictus (Velsignet være 
han, som kommer i Herrens navn) 
stammer fra Lukasevangeliet og indgår 
som fast del i den katolske messe. 
Bent Sørensen har i noderne angivet, 
at korsangerne skal være opstillet i 
grupper tæt rundt omkring tilhørerne. 
”Benedictus får lytteren til at lytte til 
verden gennem et slør af stemmer”, 
forklarer han. ”At lytte til verden er at 
lytte indad – ’Tænk før du lytter!’”

Pilgrimme & helgener

Per Nørgård: Gaudet mater 
Bent Sørensen: Benedictus 

Anonym: Letare, Cantuaria

I 1170, hvor Knud Lavard blev myrdet,
blev også Englands ærkebiskop, Thomas
Becket, slået ihjel i sin egen katedral. 
Morderne var fire mænd, der handlede 

på vegne af Henrik 2. af England, som 
Thomas lå i strid med – en handling, der 
vakte forfærdelse i Europa. Ligesom i 
Knud Lavards tilfælde skete der snart 
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Andrea Gabrieli: Deus qui beatum Marcum
Tomas Luis da Victoria: O lux et decus Hispaniae
Carlo Gesualdo/James Wood: Franciscus humilis
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Tu es Petrus 
Giovanni Gabrieli: Deus qui beatum Marcum

mirakler ved Thomas’ grav – man 
mente derfor, at martyren Thomas  var 
en helgen, og allerede i 1173 blev han 
helgenkåret af Paven.

Fra 1400-tallet kender man tre 
eksempler på ’carols’ skrevet til Skt. 
Thomas’ ære. En carol behøver ikke 
være en julesang – som begrebet 

oftest bruges i dag – men kan også 
være en religiøs sang til andre formål 
og har tit en folkeviseagtig karakter. 

Komponisten til Letare, Cantuaria er 
ukendt. De latinske vers om martyren 
og hans fromme liv synges som duetter 
for alt og tenor, mens omkvædene er 
for trestemmigt kor.

Næste gruppe værker er renæssance-
musik, der priser nogle af de vigtigste 
helgener i den katolske kirke: apostlene 
Markus, Jakob, Peter og den hellige 
Frans af Assisi.

De to venezianske komponister Andrea 
og Giovanni Gabrieli – der var onkel og 
nevø – komponerede flere udsættelser 
af teksten Deus qui beatum Marcum 
(Gud, du som velsignede Markus). 
Begge komponister havde stillingen 
som domorganist og korleder i Markus 
Katedralen i Venedig, hvor apostlen 
Markus’ jordiske rester hviler. 

Andrea Gabrielis overdådige, ottestem-
mige motet udkom i 1587, året efter 
hans død, i en samling med værker af 
både ham og Giovanni Gabrieli. Ti år 
senere overgik Giovanni sin onkel med 
en udsættelse af samme tekst for dob-
beltkor (2 x 5 stemmer), en veneziansk 
specialitet, der giver svimlende rumlige 
virkninger. 

Den spanske barokkomponist Victoria 
skrev hymnen O lux et decus Hispaniae 
om apostlen Jakob, Spaniens skytshel-
gen, der mindes i pilgrimsbyen Santiago 
 (’Sankt Jakob’) del Compostela.

Jakob var den første af apostlene, der 
led martyrdøden, da han blev henrettet 
i Judæa godt ti år efter Jesus. Ifølge 
legenden havde han inden da været 
i Spanien for at missionere, men det 
nævner Bibelen dog ikke noget om.  
Til gengæld synges det i Victorias  
motet, at Skt. Jakob er ”Spaniens lys  
og prydelse”.

Palestrina, hvis lysende, renfærdige 
kompositionsstil dannede skole, lavede 
flere forskellige udsættelser af teksten 
Tu es Petrus. Teksten er fra Matthæus- 
evangeliet, hvor Jesus udpeger Peter  
til at være hans efterfølger: ”Du er 
Peter, og på den klippe vil jeg bygge 
min kirke.” 
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Anonym: Nobilis, humilis  
Peter Maxwell Davies: Westerlings

Palestrina var kapelmester i Peterskir- 
ken i Rom, hvor Skt. Peters grav findes, 
og samme hvilested fik Palestrina også 
selv ved sin død i 1594.

Et meget anderledes og ikke spor 
fromt liv havde den italienske fyrste 
Gesualdo. Han slog i 1590 sin kone og 
hendes elsker ihjel, og i hans intense, 
manieristiske musik virker det ofte som 
om hans sjæl vrider og vånder sig. 

I motetten Franciscus humilis lovpriser 
Gesualdo alligevel den mest asketiske 
af alle helgener, tiggermunken Frans 
af Assisi, der ”ydmyg og arm går ind 
i himlens rige”. Motetten stammer fra 
2. bog af Gesualdos samling Sacrae 
Cantiones, der kun er ufuldstændigt 
bevaret, fordi ikke alle de enkelte kor-
stemmer har overlevet til i dag. 

I 2013 blev samlingen udgivet i en 
rekonstruktion, lavet af den engelske 
dirigent og musikforsker James Wood.

I vikingetiden slog nordboere sig ned 
på Orkneyøerne nordøst fra Skotland, 
og i middelalderen tilhørte øerne 
den norske krone. I 1108 blev en af 
nordboernes efterkommere, Magnus 
Erlendsson, kåret til jarl på Orkney. Han 
blev dræbt i 1117 af sin fætter i et opgør 
om magten. Efter hans død begyndte 
man at høre om mirakler ved hans grav, 
og i 1135 blev Magnus Erlendsson 
helgenkåret som Skt. Magnus.

Hymnen Nobilis, humilis priser Skt. 
Magnus og kaldes også kort og godt 
Skt. Magnus Hymnen. Musikken er  
bevaret på et manuskript fra 1200-tal-
let, men kan måske dateres helt tilbage 
til 1100-tallet. Den er nemlig skrevet i en 
meget tidlig form for flerstemmighed, 
der kan have nordiske rødder. Måske 
stammer den fra indvielsen af Skt. Mag-
nus katedralen på Orkneyøerne, der 
blev opført efter hans helgenkåring?

Peter Maxwell Davies, en af Storbri-
tanniens største komponister i vor tid, 
flyttede i 1971 til de tyndtbefolkede 
Orkneyøer. Her grundlagde han i 1977 
Skt. Magnus Festivalen sammen med 
digteren George Mackay Brown, og de 
samarbejdede om flere værker, bl.a. 
korværket Westerlings, der ved denne 
koncert får sin første danske opførelse.

Musikken er virtuost og stort anlagt, 
nærmest symfonisk konstrueret. Det 
består af fire sange, flettet sammen 
med fire ordløse ’seascapes’ (havudsig-
ter). Til slut har Maxwell Davies sat et 
Fadervor, sunget på gammel dialekt fra 
Orkneyøerne.

Teksterne i Westerlings (Mod Vest) 
fortæller om vikingernes første land-
sætning på øerne i 700-tallet. De nord-
boer, der slog sig ned på Orkneyøerne, 
kom i særlig grad fra Vestnorge. Og de 
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sejlede vestpå, mod de nordatlantiske 
øer, i søgen på en bedre fremtid og et 
friere liv.

Sproget i den sidste bøn er ’norn’, det 
sprog, der taltes på Orkneyøerne i mid-
delalderen, indtil det blev fortrængt 
og til slut uddøde i 1800-tallet. Færøsk 
og islandsk var to andre nordatlantiske 
sprog, der overvandt presset og stadig 
er levende i dag. Men på norn er 

Fadervor den eneste tekst, der findes 
bevaret. De gamle linjer kan næsten 
læses af os (”Gav vus dagh u dagloght 
brau” = Giv os i dag vort daglige brød), 
og i den klinger Orkneyøernes egen 
forvitrede stemme. 

Jens Cornelius

Koncertens scenevært er DR P2’s
Celine Haastrup, der er en af de faste 
værter i P2 Koncerten, hvor hun bl.a.
præsenterer DR SymfoniOrkestrets 
Torsdagskoncerter for radiolytterne.

Celine er også vært i lørdagsprogram-
met P2 Puls, og så har hun været med 
til at producere flere roste podcasts 
om klassisk musik. Hun har et hjerte 
der også banker varmt for jazzen og 
var med til at starte kanalen P8 Jazz.

Scenevært
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Per Nørgård: 
Gaudet mater 

Gaudet mater ecclesia 
qui pridem prolis nescia. 
Feconda sponsi gratia 
fit sterilis puerpera.
Frustrata legis federe 
cessat ancilla parere, 
sed fides in baptismate preponit 
petus libere.  
(Bibelsk sekvens)

Bent Sørensen: 
Benedictus 

Benedictus qui venit 
in nomine Domini.  
Osanna in excelsis.
(Tekst fra Sanctus (af Messens faste led)) 

Sangtekster

Per Nørgård: 
Kirken, moderen, 
glæder sig

Kirken, moderen, glæder sig, 
hun som tidligere ikke kendte til barn. 
Ved husbondens befrugtende nåde blev 
hun, som tidligere var gold, svanger. 
Tynget af lovens pagt 
måtte hun adlyde som et tyende. 
Men ved troen på dåben fik hun håb 
om at føde et barn.  
(Oversætter ubekendt )  

Bent Sørensen: 
Velsignet

Velsignet være han, som kommer 
i Herrens navn. 
Hosanna i det højeste.
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Anonym:
Letare, Cantuaria  

Burden I and II 
Letare, Cantuaria 
de Sancti Thome Victoria. 

Verse 1 
Gens Angelorum gaudeat 
In laudem pii martiris 
Cum dies jam effulgeat 
Beati Thome 
presulis. 

Verse 2 
Dum vixit, vita floruit 
virtutum exercicio; 
justitiam exhibuit
cuncto poscenti populo.  

Verse 3 
Deum constanter coluit, 
super gregem evigilans; 
ostendit sicut decuit 
quod erat Christo famulans. 
(Sang fra omkr. år 1440)

 

Anonym:
Glæd dig, Canterbury

Omkvæd I og II  
Glæd dig, Canterbury, 
over Sankt Thomas’ sejr. 

Vers 1 
Lad det engelske folk glæde sig 
ved at prise den fromme martyr;   
for nu stråler dagen i fest 
for Thomas, den velsignede 
ærkebiskop. 

Vers 2 
Da han levede, blomstrede hans liv 
på grund af hans strålende dyder,
han udviste retfærdighed 
mod alle, som bad om det.  

Vers 3  
Han holdt altid fast i at ære Gud, 
mens han vågede over sin hjord; 
han viste os sit mest karakteristiske: 
at han var en tjener for Kristus.  
(Oversættelse: Magna Blanke)
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Andrea Gabrieli: 
Deus qui beatum 
Marcum 

Deus, qui beatum Marcum 
Evangelistam tuum, 
evangelicae praedicationis 
gratia sublimasti 
tribue quaesumus, eius nos semper 
et eruditione proficere 
et oratione defendi.   
Alleluia.
(Tekst: Angelo Gardano)

  
Tomas Luis da Victoria: 
O lux et decus Hispaniae 

O lux et decus Hispaniae, 
sanctissime Jacobe, 
qui inter apostolos primatum tenes, 
primus eorum martyrio laureatus. 
Alleluia. 
(Tekstforfatter ubekendt)

Carlo Gesualdo: 
Franciscus humilis  

Franciscus, humilis et pauper, 
dives cælum ingreditur 
et splendore indutus 
hymnis cælestibus honoratur. 
(Tekstforfatter ubekendt)

Andrea Gabrieli: 
Gud, du som velsignede 
Markus  

Gud, du som velsignede Markus, 
din evangelist, 
med nåden til 
at prædike evangeliet, 
lad os følge hans opfordringer,  
nyde godt af hans lærdom 
og blive forsvaret af hans bønner.
Halleluja.
(Oversættelse: Magna Blanke)

Tomas Luis da Victoria: 
Spaniens lys og prydelse

Du, Spaniens lys og prydelse, 
ædle Jakob,  
du var den første af apostlene 
til at bære martyrkronen. 
Halleluja.  
(Oversættelse: Magna Blanke)

Carlo Gesualdo: 
Frans, ydmyg og arm 

Frans, ydmyg og arm,  
går ind i himlens rige
og bliver klædt i dens glans  
og æret med himmelske hymner.  
(Oversættelse: Magna Blanke)



G.P. da Palestrina: 
Tu es Petrus

Tu es Petrus, 
et super hanc petram 
aedificabo Ecclesiam meam, 
et portae inferi non praevalebunt 
adversus eam. 
Et tibi dabo claves 
Regni coelorum. 
Quodcumque ligaveris super terram, 
erit ligatum et in coelis. 
Et quodcumque solveris super terram 
erit solutum et in coelis.  
(Tekst: Matthæus-evangeliet kap. 18, 19)

Giovanni Gabrieli: 
Deus qui beatum 
Marcum 

Deus, qui beatum Marcum 
Evangelistam tuum, 
evangelicae praedicationis 
gratia sublimasti 
tribue quaesumus, eius nos semper 
et eruditione proficere 
et oratione defendi.   
Alleluia.
(Tekst: Angelo Gardano)

G.P. da Palestrina: 
Du er Peter  

Du er Peter, 
og på den klippe vil 
jeg bygge min kirke, 
og dødsrigets porte skal ikke 
få magt over den. 
Jeg vil give dig nøglerne 
til Himmeriget, 
og hvad du binder på jorden, 
skal være bundet i himlene, 
og hvad du løser på jorden, 
skal være løst i himlene.  

Giovanni Gabrieli: 
Gud, du som velsignede 
Markus  

Gud, du som velsignede Markus, 
din evangelist, 
med nåden til 
at prædike evangeliet, 
lad os følge hans opfordringer,  
nyde godt af hans lærdom 
og blive forsvaret af hans bønner.
Halleluja.
(Oversættelse: Magna Blanke)
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Anonym:
Nobilis, humilis
Hymn to St. Magnus 

Nobilis, Humilis, 
Magne martyr stabilis 
Habilis, utilis, comes venerabilis 
Et tutor laudabilis 
tuos subditos 
Serva carnis fragilis 
mole positos. 

Praeditus, caelitus, 
dono sancti spiritus. 
Vivere temere summo 
caves opere 
Carnis motus premere, 
studes penitus, 
ut carnis in carcere, 
regnet spiritus. 

Turbidus, invidus, 
hostis Haco callidus, 
Sternere, terere, 
tua sibi subdere 
Te cupit et perdere, 
doli spiculo. 
Luncto fraudis federe, 
pacis osculo.   
(Hymne fra det 12. årh. Forfatter ubekendt) 

Anonym:
Ædle, ydmyge 
En hymne til Sankt Magnus 

Du ædle, ydmyge, 
store, standhaftige martyr, 
du er mild og hjælpsom, vi ærer dig, 
du er en ærværdig beskytter
af vort skrøbelige hjerte;   
du ligger under for byrden 
af vort svage kød. 

Begunstiget, himmelsk, 
af Åndens gave, 
passer du på det levende 
med største kraft. 
Du søger dybt i dig selv 
for at undertrykke kødets tegn, 
så Ånden må regere 
i kødets fængsel. 

Hakon, den voldsomme, 
misundelige, listige fjende 
ønsker at sprede, hvad der er dit, 
og tage det til sig 
og ødelægge dig 
ved hjælp af forrædderi, 
i en blanding af troskabsbrud 
og et freds-kys.
(Oversættelse: Magna Blanke) 
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Peter Maxwell Davies: 
Westerlings  

I –  Seascape  I
Mm, Mm, Ah, Ah, Mm, Mm, Ah, Ah.. 
Oarsmen, oarsmen, oarsmen. 
 
II –  A golden whale
Oarsmen, oarsmen, 
we drive a golden whale 
Westward each day. 
We stain the west 
In welters of crimson, 
and yet are hungry. 

Solo: 
What lures us after the whale 
of the sun? 
The dragon had taken stag and boar, 
All the young heroes. 
Our doors were hungry. 

III –  Seascape II
Ah, Ah, Ah, Ah, . . . 

IV – The Ancient Tryst 
Fish did not keep 
the ancient tryst. 
A sea without centre. 
The nets empty. 
Fishing-boats warped,
 made barren furrows. 
A black hoof whirled on our coast. 
Young girls to the forest brought. 
The hearts of hunter and hungerer 
coldly furrowed. 

V – Seascape III 
Mm, Ha, Mm. Ah, Ah, Ah, Mm, Mm, 
Nu, Nu, Ah, . . . 

VI –  Our Gods Uncaring 
Our gods uncaring. 

Peter Maxwell Davies: 
Mod Vest

I – Hav-maleri I 
Mm, Mm, Ah, Ah, Mm, Mm, Ah, Ah, . 
Roere, roere, roere. 

II – En gylden hval  
Roere, 
vi driver en gylden hval 
mod vest hver dag.
Vi farver vesten 
i blandinger af højrødt, 
og vi er stadig sultne. 

Solo: 
Efter hvalen, 
hvad lokker solen os til? 
Dragen havde taget hjort og vildsvin, 
alle de unge helte. 
Dørene var sultne.  

III – Hav-maleri II 
Ah, Ah, Ah, Ah, . . .  

IV – Det gamle mødested 
Fiskene overholdt ikke 
det gamle mødested. 
Et hav uden centrum. 
Nettene tomme. 
Fiskerbåde blev vindskæve, 
fik dybe furer. 
En mørk fod hvirvlede mod vores kyst. 
Unge piger måtte til skoven. 
Jægeres og sultendes hjerte 
bristede af kulde. 

V –  Hav-maleri III 
Mm, Ha, Mm. Ah, Ah, Ah, Mm, Mm, 
Nu, Nu, Ah, . . . 

VI – Vore guders forsømmelser  
Vore guders forsømmelser. 
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They withered, died. 
Died all. 
Let Baldur only return 
With grass and birds, 
to men winter-hungry. 
We have taken the road 
of a golden ghost. 
Each sunset we kill him. 
Each dawn our hands hang, 
scarlet and hungry. 

VII – Seascape IV  
Mm, Mm, Ah, Ah, Ah, Mm, 
a, a, a, a, a, a, . . . 

VIII – Landfall  
Helmsman, 
what landfall soon? 
We have broken a hundred horizons, 
Sieved wave and wind, 
and still are hungry. 
We will come to a land 
thick with gleams of the sun – 
Plough, and harrow, 
scythe and flail and quern. 
You will bend the back, oarsmen, 
to kinder furrows.   

IX – Prayer 
(Orkney Norn Pater Noster) 
Favor i ir (i) chimrie, 
Helleur iri nam thite, 
Gilla cosdum thite cumma. 
Veya thine mote var gort 
o yurn sinna gort i chimrie. 
Ga vus da on da dalight brow vora. 
Firgive vus sinna vora
sin vee firgive sindara mutha vus.
Lyv vus ye i tiuntation, 
Min delivera vus fro olt ilt. 
Amen.
(Tekst: George Mackay Brown,  

samt Fadervor på traditionelt Orkney Norn)  

De visnede, de døde. 
De døde alle sammen. 
Lad blot Balder vende tilbage 
med græs og fugle – 
til mænd, der er vinter-tørstige. 
Vi har taget vejen
efter et gyldent spøgelse. 
Hver aften dræber vi det. 
Hver ny dag er vore hænder 
slappe, røde og sultne. 

VII – Hav-maleri IV  
Mm, Mm, Ah, Ah, Ah, Mm, 
a, a, a, a, a, a, . . . 

VIII – Landkending 
Rorgænger, 
er der snart landkending? 
Vi har krydset hundred horisonter, 
klaret bølger og vind, 
og vi er stadig sultne. 
Vi vil komme til et land, 
med store glimt af sol – 
plov og harpe, 
leer og plejler og kværner. 
I vil bøje ryggen, roere,
for gode plovfurer.  

IX –  Bøn 
(Fadervor fra Orkney Norn)
Vor Fader, du som er i himlene, 
helliget blive dit navn, 
komme dit rige. 
Ske din vilje som i himlen 
således også på jorden. 
Giv os i dag vort daglige brød, 
forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere. 
Led os ikke ind i fristelse, 
men fri os fra det onde. 
Amen.  
(Oversættelse: Magna Blanke)
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