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Program
Jean-Yves Daniel-Lesur (1908-2002): Le Cantique des Cantiques (1952)

I – Dialogue
II – La Voix du Bien-aimé

III – Le Songe

Torbjørn Dyrud (f. 1974): af Lovesongs (2001)

II – A garden enclosed is my sister
III – Set me as a seal upon thy heart

Traditionel norsk, arr. Grete Pedersen: I Folketone
(baseret på Det var engang fra Griegs Lyriske stykker)

Solist: Christine Nonbo Andersen, sopran

Edvard Grieg (1843-1907)

Jeg lagde mig så sildig – Solist: Daniel Åberg, bas
Blegnet, segnet! (Ved en ung hustrus båre)

Claudio Monteverdi (1657-1643)
Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata (af Madrigaler, bog 6, 1614)

I – Incenerite spoglie, avara tomba
II – Ditelo, o fiumi, e voi ch’udiste Glauco

III – Darà la notte il sol lume alla terra
IV – Ma te raccoglie, o Ninfa, in grembo ’l cielo

V – O chiome d’or, neve gentil del seno
VI – Dunque, amate reliquie, un mar di pianto

Alfred Janson (1937-2019):  Tre dikt av Ebba Lindqvist (1975-80)

I – Vi som är födda vid havet
II – Katarsis

III – Vägarna vet jag derhemma

Alfred Janson: Sonnet 76 (2000) – Solist: Jakob Soelberg, bas

Jean-Yves Daniel-Lesur: Le Cantique des Cantiques 

IV – Le Roi Salomon
V – Le Jardin Clos
VI – La Sulamite
VII – Épithalame

ca. 75 uden pause
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Grete Pedersen &  
DR VokalEnsemblet

Den norske kordirigent Grete Pedersen 
er en institution i norsk musikliv. Hun 
har siden 1990 været leder af Det 
Norske Solistkor, et fremragende 
vokalensemble, og deres samarbejde 
har gjort koret til et af verdens absolut 
bedste af sin art.

Grete Pedersen er 59 år og har 
dedikeret hele sin karriere til kormusik. 
Allerede som 24-årig stiftede hun 
Oslo Kammerkor og forblev dets 
dirigent indtil 2004. I dag er hun 
professor i kordirektion ved Norges 
Musikkhøgskole.  

I 2019 var Grete Pedersen nomineret 
til Nordisk Råds Musikpris, og hun 
modtog den store norske musikpris 
Lindemanprisen for sit arbejde ”som 
udøver og inspirator, der har styrket 
korsangens position”, som det lød i 
motiveringen. Hendes høje niveau kan 
høres på mange albums, bl.a. har hun 
lavet strålende indspilninger af Griegs 
og Alfred Jansons kormusik. 

DR VokalEnsemblet er DR’s professionelle  
kammerkor, der består af 18 klassiske 
sangere, som alle kan optræde solistisk.  
Repertoiret spænder fra middelalder-
musik over barok og romantik til danske 
sange og helt nyskrevne værker. Både  
store danske og europæiske komponister  
har skrevet musik specielt til DR Vokal-
Ensemblet, som er internationalt 
anerkendt for sin rene, nordiske klang.

Flere af ensemblets cd’er har modtaget
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
opgaver er at bringe den levende 
kormusik 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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Himmelsk
kærlighed

Jean-Yves Daniel-Lesur: 
Le Cantique des Cantiques 

I Det gamle testamente finder man en 
hel bog, der beskriver kærligheden: 
Det er Højsangen. Her hører man et 
elskende par, Salomo og Shulamit, 
fortælle om deres stærke tiltrækning 
og erotiske passion. De to elskende 
er et af verdenslitteraturens store 
kærlighedspar! Ikke underligt, at deres 
smukke vers har været sat i musik 
utallige gange gennem musikhistorien.

På fransk kalder man Højsangen ’Le 
Cantique des Cantiques’ (Sangenes 
sang, dvs. Sangen over dem alle). Og 
det er også titlen på det store korværk 
af den franske komponist Daniel-Lesur, 
som sætter uddrag af Højsangen 
i musik. Daniel-Lesurs udsættelse 
er for 12-stemmigt kor. Denne fine 
underdeling af stemmerne gør koret 
til et helt orkester – men er yderst 
vanskelig at synge. Forunderligt nok 
lykkes det for Daniel-Lesur at lade sin 
kunstfærdige musik gå fra hjerte til 
hjerte. “Jeg har valgt at behandle koret 
som en vifte, der kan bredes ud fra én 
til tolv forskellige stemmer”, forklarede 
Daniel-Lesur. ”Dette skyldes ikke en 
hang til virtuositet, men at det har 
været vigtigt for mig at bevare digtenes 
intimitet uden at ødelægge deres 
majestætiske format.”

Daniel-Lesur har plukket uddrag fra 
de forskellige kapitler, som synges 

på fransk, suppleret med ord på latin 
eller hebraisk. I den første sats, Dialog, 
udveksler sopranerne og tenorerne 
poetiske kærlighedserklæringer til 
hinanden, f.eks. ”Min elskede er et 
myrrabundt, der hviler mellem mine 
bryster”, imens de øvrige stemmer 
bifalder med et ”Halleluja”.

2. sang, La Voix du Bien-Aimé (Den 
elskedes stemme), er en sensuel 
og kompleks sats. ”Hør, der er 
min elskede! Se, der kommer han 
springende hen over bjergene.” 
Teksten suppleres af det hebraiske 
ord for ’hør’, Shema. I den 3. sang, 
Le Songe (Drømmen), indleder koret 
næsten hviskende med lavmælte 
latinske bønner. Satsen slutter ligesom 
1. sang med ordene: ”Jerusalems døtre, 
væk ikke kærligheden, før den selv vil!”

I Højsangens kapitel 3 er Salomo 
identisk med Kong Salomon, der 
ankommer i sin fornemme bærestol. 
Det sætter Daniel-Lesur i musik i den 
majestætiske sang Le Roi Salomon. I 
5. sang, Le jardin clos (Den lukkede 
have), er Salomo endelig alene med sin 
elskede, og billedsproget blomstrer: ” 
Dit hår er som en gedeflok, der bølger 
ned fra Gileads bjerge. En lukket have 
er du, en forseglet kilde.” Og hun 
svarer: ” Min elskede skal komme til sin 
have og spise af dens herlige frugter.” 
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Højsangen har givet mange 
hovedbrud blandt kristne, for hvad 
laver de hede kærlighedsvers 
overhovedet i Bibelen? I dag er det 
ikke længere kontroversielt at tage 
digtene bogstaveligt som beskrivelse 
af erotisk begær. Men gennem 
århundrederne har man diskuteret, 
om kærlighedserklæringerne skal 
forstås som et billede på den åndelige 
kærlighed mellem Gud og mennesket. 

Det støtter Daniel-Lesur, når han i den 
sidste sang lader parret gifte sig. 
Han indleder nemlig med den 
gregorianske hymne Veni sponsa 
Christi (Kom, Kristi brud) som grundlag 
for Højsangens tekst: ”Læg mig som 
en seglring ved dit hjerte, som en 
seglring om din arm; for kærligheden 
er stærk som døden.” På den måde får 
de elskende hinanden i Jesu navn – og 
Daniel-Lesur gør det klart, at Højsangen 
for ham er et billede på pagten mellem 
Gud og menneske.

Torbjørn Dyrud: 
Lovesongs  
 
Uddrag af Højsangen er også blevet 
sat i musik af den 45-årige norske 
komponist, dirigent og sangskriver 
Torbjørn Dyrud. Han er faldet for nogle 
af de samme sætninger som Daniel-
Lesur: ”Min elskede skal komme til sin 
have og spise af dens herlige frugter” 
og ”Læg mig som en seglring ved dit 

hjerte, som en seglring om din arm; for 
kærligheden er stærk som døden.”

Der er tre sange i Torbjørn Dyruds 
samling Lovesongs, og Grete Pedersen 
har valgt at opføre nr. 2 og 3. Højsangens  
vers er hos Dyrud oversat til engelsk.

Edvard Grieg: 
Jeg lagde mig så sildig; Blegnet, segnet!  

Musik for mandskor var en vigtig genre i 
1800-tallet. Også Grieg skrev mandskor-
musik, bl.a. den meget originale samling 
Album for mandssang fra 1880. Her har 
Grieg arrangeret 12 norske folkesange, 
der spænder fra skæmteviser til drikke-
sange og, som et af højdepunkterne, 
den tragiske kærlighedssang Jeg lagde 

mig så sildig. En ung mand synger om, 
hvordan han en sen aften pludseligt 
kaldes til sin elskedes dødsleje – men 
kommer for sent til at tage afsked. 

Grieg lavede også en udgave af sangen 
for blandet kor, men versionen for mands - 
kor og barytonsolist er særlig intens.
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I 1898 komponerede Grieg et par 
sange med titlen To religiøse Kor til 
Cæciliaforeningens Madrigalkor i 
København. Koret var det første danske 
a cappella-kor i moderne forstand, 
sammensat af både mænd og kvinder, 
og Grieg kaldte det for ”et af de 
dejligste kor i verden”.

Den ene af de to korsange er Ave Maris 
Stella, en lovprisning på latin af Jomfru 
Maria, som er blandt Griegs kendteste 
korstykker. Derimod hører man 
sjældent den første – og den mørke 
– af sangene, Blegnet, segnet! med 
undertitlen Ved en ung hustrus båre.
Sangen er til en tekst af den norske 

digterpræst Olaf Peder Monrad og 
fortæller om sorgen ved en ung kvindes 
død. ”Hun, som ej aned død, segnet 
midt i livets glød”, synges der. Imens 
står den efterladte ægtemand og ser 
kisten blive sænket ned i graven. Det 
eneste håb, han har, må han få fra Gud, 
”livets store dommer”.

Det er en sangtekst, som afspejler, 
at dødeligheden dengang var helt 
anderledes høj end i dag. I dag virker 
teksten voldsom, og Griegs pompøse 
udsættelse for ottestemmigt kor lægger 
bestemt heller ikke fingrene imellem.

Claudio Monteverdi: 
Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata  

Kærlighed og sorg går hånd i hånd. Det 
fortæller Monteverdi i sit madrigalværk 
med den poetiske titel Lagrime 
d’amante al sepolcro dell’amata – på 
dansk: Den elskendes tårer ved den 
elskedes grav.

Værket finder man i Claudio Monteverdis  
6. madrigalbog. Den store samling 
indeholder musik, Monteverdi skrev 
i årene 1609-10 som komponist for 
hertugen af Mantova. 

Samlingen er i to dele og begynder 
med en klagesang fra Monteverdis 
opera Arianna. Anden del af madrigal-

bogen begynder også med en 
klagesang, nemlig Lagrime d’amante al 
sepolcro dell’amata. Sammenhængen 
mellem de to klagesange er meget 
tæt. Lagrime d’amante al sepolcro 
dell’amata er skrevet til minde over 
sangerinden Caterina Martinella, der 
skulle have sunget hovedrollen i operaen 
Arianna. Den unge sangerinde var 
hoffets stolthed, men hun døde af kopper 
inden premieren, blot 18 år gammel.

Monteverdi satte på den måde en 
dobbelt mindesten over Caterina 
Martinella: Vi hører både den musik, 
hun skulle have sunget, og et stykke, 
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som nu i stedet bliver sunget ved 
hendes grav. Madrigalens allegoriske 
ode om hyrden Glaukos og hans 
elskede Corinna bygger altså på 
personer fra virkeligheden.

Caterina Martinelli boede i Monteverdis 
hjem, nærmest som en adopteret datter.  
Men det var hertugen af Mantova, der  
beordrede, at stykket skulle komponeres. 
Teksten blev skrevet af en ung digter 
og historiker, der var ansat ved hoffet, 
Scipione Agnelli. Han skrev en såkaldt 
’sestina’ – en kunstfærdig versform 

bestående af seks strofer à seks linjer, 
efterfulgt af én strofe med tre linjer. 

Den form har Monteverdi beholdt i 
sin musik. Lagrime d’amante er i seks 
dele, og sjette del indeholder også 
den afsluttende trelinjede strofe. Som 
en ekstra hilsen til Martinelli fletter 
han Arianna-operaen direkte ind i 
klagesangen, når han i den femte 
madrigal citerer klagearien fra den 
opera, hun skulle have sunget. Det 
sker til ordene ”Skønhedens blomst, 
Glaukos’ sol er skjult, ak, skjult.”

Alfred Janson: 
Tre dikt av Ebba Lindqvist; Sonnet 76  

Den norske komponist Alfred Janson 
døde sidste år, 82 år gammel. Han 
var en unik skikkelse i norsk musik og 
måske af samme grund ikke ret kendt i 
udlandet. 

Med sin brogede baggrund er han 
vanskelig at sætte etiket på. Som ung 
mand var Janson jazzmusiker. Da han 
begyndte at komponere klassisk musik 
omkring 1960, gik han nye veje og 
afprøvede mange eksperimenterende 
teknikker. Senere kom en decideret 
politisk fase, hvor Janson fra sin position 
på venstrefløjen skrev protestmusik – 
og selv oplevede, at der fra anden side 
blev protesteret mod ham. Men altid 
var hans stil personlig, svær at forveksle 
med nogen anden i norsk musik.

Gennem årene skrev Alfred Jansen 
mange stykker for kor. Sonnet 76 blev 
skrevet i år 2000 specielt til Det Norske 
Solistkor og dirigenten Grete Pedersen. 
Teksten er Shakespeares sonet nr. 76, 
hvor Janson fandt ord, der kunne passe 
på hans egen kunst. Shakespeare 
spørger i digtet, hvorfor han altid skriver 
på samme måde – og svarer, at det 
er fordi hans kærlighed altid er den 
samme. Derfor giver det på lykkeligste 
vis sig selv: ”For as the sun is daily new 
and old / So is my love still telling what 
is told.”

I Tre dikt av Ebba Lindqvist udsætter  
Alfred Janson nogle korte, eksistenti a-
listiske vers til en meget nøgen musik. 
Ebba Lindqvist var en svensk digter, 
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der skrev versene i 1950’erne. Janson 
kæder de tre digte sammen til en 
helhed og skaber altså sit eget digt ud 
af materialet. Resultatet er en stærk, 
kompakt fremstilling af naturen som det 
fundamentale grundlag for menneskets 
eksistens. 

Jens Cornelius

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

Mathias Hammer kan høres som vært i program-
merne Hej P2 og Hammer og Cilius og optræder 
også jævnligt på tv i bl.a. Den klassiske musikquiz 
og senest Live fra Højskolesangbogen.

Sceneværter
DR P2’s Celine Haastrup og Mathias Hammer præsenterer koncerterne i hhv. 
København og Billund. De er begge faste værter i P2 Koncerten, hvor de bl.a. 
præsenterer DR SymfoniOrkestrets Torsdagskoncerter for radiolytterne. 
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Jean-Yves Daniel-Lesur: 
Le Cantique des Cantiques
Tekst: fra Bibelen, 
udvalgt af komponisten

 

I – Dialogue

Le Bien-Aimé:
A ma cavale,
Attelée au char de Pharaon, 
Je te compare
Alleluia

La Bien-Aimée:
Mon bien-aimé est à moi
Comme un bouquet de myrrhe,
Qui repose entre mes seins
Alleluia

Le Bien-Aimé:
Que tu es belle, ma bien aimée,
Que tu es belle!
Tes yeux sont des colombes.

La Bien-Aimée:
Que tu es beau, mon bien-aimé,
Que tu es beau
Alleluia

Le Bien-Aimé:
Comme le lis entre les chardons.
Telle est ma bien aimée 
entre les jeunes Filles   

Tekster

Jean-Yves Daniel-Lesur: 
Højsangen
Tekst fra Bibelen, Højsangen

 

I – Dialog

Elskeren: 
Jeg sammenligner dig 
med hesten foran 
Faraos vogn. 
Halleluja. 

Den elskede: 
Min elskede er min, 
et myrrabundt, 
der hviler mellem mine bryster. 
Halleluja.  

Elskeren: 
Hvor er du smuk, min elskede, 
hvor er du smuk! 
Dine øjne er som duer. 

Den elskede: 
Hvor du er smuk, min kæreste, 
hvor du er smuk. 
Halleluja. 

Elskeren: 
Som en lilje blandt tidsler. 
Sådan er min kæreste 
blandt de unge piger. 
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La Bien-Aimée:
Comme le pommier parmi 
les arbes du verger
Tel est mon Bien-Aimé 
parmi les jeunes hommes.
J’ai désiré son ombrage 
et m’y suis assise
Et son fruit est doux à ma bouche
Il m’a menée au cellier du vin
Et la bannière qu’il dresse sur moi
C’est l’amour

Le Chœur:
Filles de Jérusalem
Filles de Jérusalem
N’éveillez pas la Bien-Aimée
Avant l’heure de son bon plaisir  

II – La Voix du Bien-aimé    

A, Shéma

La Bien-Aimée:
J’entends mon bien-aimé.
Voici qu’il arrive, 
sautant sur les montagnes,
Bondissant sur les collines.
Mon bien-aimé est semblable 
à une gazelle, a un jeune faon.

Le Bien-Aimé
A, Shéma, ma belle

La Bien-Aimée:
Mon bien-aimé élève la voix 
Il me dit:

Den elskede: 
Som et æbletræ 
blandt skovens træer 
sådan er min elskede 
blandt de unge mænd. 
I hans skygge elsker jeg 
at sidde, og hans frugt 
er sød for min gane. 
Han har ført mig til vinhuset,  
og på skiltet over mig står: 
Kærlighed.   

Kor: 
Jerusalems døtre! 
Jerusalems døtre! 
Væk ikke kærligheden 
før den selv vil!

II – Elskerens stemme

Hør! 

Den elskede: 
Hør, der er min elskede. 
Se, der kommer han
springende hen over bjergene, 
dansende hen over højene. 
Min elskede er som en gazelle, 
som en ung hjortekalv.  

Elskeren: 
Hør, min kære.

Den elskede: 
Så siger min elskede 
til mig:
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Elskeren: 
Stå op, min kæreste, 
kom dog, 
min smukke! 

For nu er regntiden ovre, 
regnen er hørt op, den er borte.  
Blomsterne kommer til syne 
i landet.  

Turtelduens kurren høres 
i vort land; 
figentræets frugt modnes, 
vinstokkens blomster 
dufter.  

Lad mig se din skikkelse, 
du, den skjulte due; 
din stemme klinger i mine ører, 
din stemme er dejlig,  
og din skikkelse er yndig. 

Den elskede: 
Min elskede er min, 
og jeg er hans, han som vogter 
sin hjord blandt liljerne, 
når dagen bliver sval, 
og skyggerne bliver lange.  

Vend om, 
min elskede! 
som en gazelle, 
en hjortekalv 
på duftende bjerge.

Le Bien-Aimé
Lève toi,
Hâte toi, le mienne amie,
Ma colombe, et viens.

Car déjà l’hiver est passé
La puie s’en est allée et retirée
Sur notre terre 
les fleurs sont apparues 

La voix de la tourterelle 
s’est fait entendre
Le figuier a produit ses figues
Les vignes florissantes exhalent leur
Parfum

Montre-moi ton visage
Ma colombe cachée
Que ta voix sonne en mes oreilles
Car douce est ta voix 
et beau ton visage

La Bien-Aimée:
Mon bien-aimé est à moi
Et moi à lui
Il plait son troupeau parmi les lis
Avant que poigne le jour
Et que s’abaissant les ombres

Reviens!
Sois semblable mon bien-aimé
A une gazelle
Au jeune faon
Sur les montagnes de l’alliance

12



III – Drømmen

Jahve! Forbarm dig over mig; 
giv os fred; 
giv Herrens fred, min Gud.  

Den elskede: 
På mit leje om natten 
søgte jeg ham, 
som jeg elsker så højt, 
jeg søgte ham, 
men fandt ham ikke. 

Herrens engle; Herre Gud; 
Guds Lam; håb på Gud Herren. 

Jeg vil stå op og vandre rundt 
i byen, i gader og på torve. 
Jeg vil søge ham,
jeg elsker så højt. 

Jeg søgte ham, 
men fandt ham ikke.  

Herre, forbarm dig; 
Kristus, forbarm dig. 
Giv fred; fri os fra det onde; 
hør os, Herre; 
giv os fred; Jahve! 

Vægterne, der går rundt 
i byen, fandt mig: 
”Har I set ham,
 jeg elsker så højt?”  

Kor: 
Jerusalems døtre, 
Jerusalems døtre, 
Væk ikke kærligheden  
før den selv vil.

III – Le Songe         

Yavéh! Miserere mei; 
dona nobis pacem;
Da pacem, Domini, Deus meus.

La Bien-Aimée:
Sur ma couche la nuit,
J’ai cherché celui 
que mon cœur aime
Je l’ai cherché, 
mais ne l’ai pas trouvé!

Angeli Domini; Domine Deus; 
Agnus Dei; Spera in Deo Domine.

Je me lèverai et parcourrai la ville,
Dans les rues et sur les places.
J’ai cherché celui 
que mon cœur aime

Je l’ai cherché 
mais ne l’ai pas trouvé!

Kyrie eleison; 
Christe eleison.
Da Pacem; Libera nos a malo; 
Exaudi nos Domine; 
Dona nobis pacem; Yahvé!

Les gardes m’ont rencontrée,
Ceux qui font la ronde dans la ville:
Avez-vous vu celui 
que mon cœur aime?

Le Chœur:
Filles de Jérusalem
Filles de Jérusalem
N’éveillez pas la Bien-Aimée
Avant l’heure de son bon plaisir
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IV – Kong Salomo 

Kor: 
Hvem er det, 
der kommer op fra ørkenen 
som røgsøjler 
ombølget af myrra 
og røgelse. 

Hosianna, Davids søn 
som kommer i Herrens navn.  

Det er jo Salomos bærestol! 
Tres krigere omgiver den, 
tres af Israels krigere 
væbnet med sværd, 
hver med sit sværd 
ved lænden. 

Kong Salomo lod bygge 
en bærestol af træ fra Libanon, 
dens sæde er purpurrødt, 
dens armlæn af guld. 

Sions døtre, 
gå ud og nyd synet 
af kong Salomo  
der bærer kronen;  
det er hans hjertes glædesdag; 
se kong Salomo.

V – Den lukkede have 

Elskeren: 
Hvor du er smuk, min kæreste, 
hvor du er smuk! 

Dine øjne er som duer. 
Dit hår er som en gedeflok, 
der bølger ned 
fra Gileads bjerge. 

IV – Le Roi Salomon         

Le Chœur:
Qu’est-ce là qui monte du desert
Comme une colonne de fumée
Vapeur d’aromates d’encens,
De myrrhe de tous 
parfumes exotiques

Hosanna filio David,
Qui venit in nomine Domine.

Voici le lit de Salomon!
Soixante hommes l’environment
Les plus forts d’Israël
Vaillants guerriers
Vétérans des combats
le glaive au côté

Le roi Salomon s’est fait un trône
En cèdre du Liban
Le siège de pourpre
Le dossier d’or

Venez filles de Sion
Contempler Salomon
Portant le diadème
Au jour de ses noces
De la joie de son cœur
Venez contempler le roi Salomon

V – Le Jardin Clos         

Le Bien-Aimé:
Que tu es belle, ma bien-aimée,
Que tu es belle!

Tes yeux sont des colombes.
Tes cheveux comme 
un troupeau de chèvres,
Ondulant sur les pentes du Galaad.
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Dine tænder er som en flok 
nyklippede får, 
der kommer op fra badet, 
alle med tvillinger, 
hver med sit lam.  

Dine kinder er 
som et bristet granatæble 
delt af dit slør. 
Dine bryster er som to hjortekalve, 
gazette-tvillinger, 
der græsser blandt liljerne.    

Du har fortryllet mig, 
min søster, min brud, 
med et eneste blik.  

Kom med fra Libanon;  
kom; stig ned 
fra Amanas top. 

En lukket have er du, 
min søster, min brud, 
en lukket have, 
en forseglet kilde. 

Den elskede: 
Min elsker skal komme 
til sin have 
og spise af 
dens herlige frugter!  

Tes dents sont comme un troupeau 
de brebis tondues,
Qui remontent du bain, 
deux à deux,
chacune a sa jumelle.

Tes joues sont comme deux 
moitiés de grenades,
À travers ton voile.
Tes deux seins sont comme deux
bichelots gèmeaux de la biche,
Qui paissent parmi les lis. 

Tu me fais perdre le sens
Par un seul de tes regards:
Ma sœur, ma fiancée!

Viens du Liban, Viens!
Et tu seras couronnée
Du chef d’Amana!

Elle est un jardin bien clos:
Ma sœur, ma fiancée,
Un jardin bien clos
Une source scellée.

La Bien-Aimée:
Que mon bien-aimé 
entre dans son jardin,
Et qu’il en cueille 
les fruits délicieux!
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VI – Shulamit  

Kor: 
Hvad fryder I jer over 
hos Shulamit, 
som hun danser 
mellem rækkerne? 

Elskeren: 
Hvor er dine fødder i sandalerne 
smukke, fyrstedatter; 
dine hofters runding 
er som et smykke, 
en kunstners værk; 
dit hår er som purpur;   
en konge er fanget 
i lokkerne.  

Min elskede, min kæreste! 
Din skikkelse er rank 
som en palme, 
dine bryster er som klaser. 

Jeg siger: 
Jeg vil klatre op i palmen, 
jeg vil gribe fat i dens grene. 

Den elskede: 
Jeg er min elskedes, 
og han begærer mig.  
Kom, min elskede, 
lad os gå ud på landet!  
Lad os gå ud i landsbyen, 
lad os tidligt gå ud
 i vingårdene, 
om morgenen til vinrankerne;   
der vil jeg give dig 
min elskov. 

VI – La Sulamite         

Le Chœur:
Pourquoi regardez-vous 
la Sulamite,
Dansant comme en 
un double chœur

Le Bien-Aimé:
Que tes pieds sont beaux 
dans tes sandales, Fille de prince!
La courbe de tes flancs est 
comme un collier.
Ton chef se dresse, 
semblable au Carmel.
Tes cheveux sont comme la pourpre:
Un roi est pris à ses boucles.

Mon amour, Mes délices!
Dans son élan, 
tu ressembles au palmier;
Tes seins en sont les grappes.

J’ai dit:
Je monterai au palmier;
J’en saisirai les régimes.

La Bien-Aimée:
Je suis à mon bien-aimé,
Et son désir tend vers moi.
Viens, mon bien-aimé,
Sortons dans la campagne!
Nous passerons la nuit 
dans les villages,
Dès le matin nous irons 
dans les vignes.
Là je te ferai le don 
de mes amours.
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Le Chœur:
Filles de Jérusalem
Filles de Jérusalem
N’éveillez pas la Bien-Aimée
Avant l’heure de son bon plaisir

VII – Épithalame           

Véni spónsa Christi, 
accipe corónam;
Alleluia

Quam tibi Dóminus 
præparávit in æternum

La Bien-Aimée:
Pose-moi comme un sceau 
sur ton cœur,
Comme un sceau sur ton bras;
Car l’amour est fort comme la mort;
La jalousie est dure comme l’Enfer;
Ses traits sont de feu,
Une flamme de Yahvé.
Les grandes eaux n’ont pu 
éteindre l’amour;
Les fleuves ne le submergeront pas!

Cœléstis urbs Jérusalem: 
beata pacis visio;

Kyrie eleison; 
Christe eleison;
Alleluia

Kor: 
Jerusalems døtre, 
Jerusalems døtre, 
væk ikke kærligheden, 
før den selv vil. 

VII – Bryllupssang  

Kom, Kristi brud, 
modtag kronen. 
Halleluja.  

Herren bevarer dig 
i evighed. 

Den elskede: 
Læg mig som en seglring 
om dit hjerte, 
som en seglring om din arm; 
for kærligheden er stærk som døden, 
lidenskaben er grum som dødsriget, 
dens flammer er flammer af ild, 
en voldsom brand. 
Vældige vande kan ikke 
slukke kærligheden,
floder kan ikke skylle den bort.

Den himmelske by Jerusalem:
velsignede vision om fred.

Herre! Forbarm dig over os.
Kristus! Forbarm dig over os.
Halleluja.
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Torbjørn Dyrud: 
af Lovesongs  
Tekst: Højsangen

II – A garden enclosed is 
my sister
 
A garden enclosed is 
my sister, my spouse;
a spring shut up, a fountain sealed.
Thy plants are an orchard
of pomegranates, with pleasant fruits;
camphire, with spikenard,
Spikenard and saffron; 
calamus and cinnamon,
with all trees of frankincense; 
myrrh and aloes,
with all the chief spices:
A fountain of gardens,
a well of living waters,
and streams from Lebanon.
Awake, O north wind;
and come, thou south;
blow upon my garden,
that the spices thereof may flow out.
Let my beloved come into his garden,
and eat his pleasant fruits.

III – Set me as a seal upon thy 
heart

Set me as a seal upon thine heart,
as a seal upon thine arm:
for love is strong as death;
jealousy is cruel as the grave:
the coals thereof are coals of fire,
which hath a most vehement flame.

Torbjørn Dyrud: 
af Lovesongs  
Tekst: Højsangen, kap. 4, 12-16 & kap. 8, 6

II – En lukket have er du, 
min søster
 
En lukket have er du, 
min søster, min brud,
en lukket have, en forseglet kilde;
dine skud er en park 
med granatæbler,med herlige frugter,
henna og nardus,
nardus og safran,
kalmus og kanel,
alle slags røgelsestræer,
myrra og aloe,
de fineste balsamstoffer.
Kilden i haven er en brønd 
med rindende vand,
der strømmer fra Libanon.
Vågn op, nordenvind, 
kom, søndenvind!
Lad det lufte i min have, 
lad dens balsam strømme.
Min elskede skal komme til sin have
og spise af dens herlige frugter.

III – Læg mig som en seglring 
ved dit hjerte

Læg mig som en seglring ved dit hjerte,
som en seglring om din arm;
for kærligheden er stærk som døden,
lidenskaben er grum som dødsriget,
dens flammer er flammer af ild,
en voldsom brand.
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Edvard Grieg:  
Jeg lagde mig så sildig  
Tekst: ubekendt

Jeg lagde mig så sildig, 
alt sent om en kveld,
jeg visste ingen kvide til at have.
Så kom der da bud i fra kjæresten min;
jeg måtte til henne vel fare.
Ingen har man elsket over henne.

Så ganger jeg mig ut i høien loft,
som alltid jeg var vant til at gjøre.
Der stander de jomfruer alt ut i flokk,
og klæder min kjærest til døde.
Ingen har man elsket over henne.

Så gikk jeg mig ut på grønne eng,
der hørte jeg de klokker at ringe.
Ei annet jeg visste, ei annet jeg fornam,
enn hjertet i brystet vilde springe.
Ingen har jeg elsket over henne.

Edvard Grieg:  
Blegnet, segnet! 
Tekst: Olaf Peder Monrad

Blegnet, blegnet, hun, midt i Livets Glød;
Segnet, segnet, hun som ej aned Død.
Døden agted ej
Livets Blomstervej,
Fagrest Blomst den brød!
Sorgens Toner lyde,
Kan ej Fred betyde,
Længslens Suk og Råb,
Kan det rumme Håb?

Båren, Båren sænkes i Jorden ned;
Tåren, Tåren spejler det mørke Sted.
Han som mi sted jo
Kjærlig Lykkes Ro,
Far og Mor stå ved
Da usynlig kommer
Livets store Dommer,
Lærer dem det Råb,
Som kan rumme Håb.
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Claudio Monteverdi:
Lagrime d’amante al 
sepolcro dell’amata 
Tekst: Scipione Agnelli

I – Incenerite spoglie, 
avara tomba

Incenerite spoglie, avara tomba, 
fatta del mio bel sol, 
terreno cielo. 
Ahi lasso, i’vegno ad inchinarvi in terra. 
Con voi chius e ‘l mio cor’ 
a marmi in seno, 
e notte e giorno vive in foco, in pianto, 
in duolo, in ira il tormentato Glauco.

II – Ditelo, o fiumi, e voi  
ch’udiste Glauco 

Ditelo, o fiumi, e voi ch’udiste Glauco 
l’aria ferir di grida in su la tomba, 
erme campagne; 
e’l san le Ninfe e’l cielo: 
a me fu cibo il duol, bevanda il pianto, 
poi ch’il mio ben 
copri gelida terra, 
letto, o sasso felice il, 
tuo bel seno.

III – Darà la notte il sol lume 
alla terra 
 
Darà la notte il sol lume alla terra,
splentera Cintia il di prima che Glauco 
di baciar, d’honorar lasci quel seno 
che nido fu d’amor, 
che dura tomba preme. 
Ne sol d’alti sospir di pianto, pròdighe 
a lui saran le fere e’l cielo.

Claudio Monteverdi:
Den elskendes tårer ved 
den elskedes grav
Oversættelse: ubekendt

I – Du askeblevne legeme, 
du gerrige grav

Du askeblevne legeme, du gerrige grav, 
gjort af min skønne sol, 
min jordiske himmel. 
Ve mig, jeg kommer at bøje mig til jorden. 
Med jer er mit hjerte blevet 
til marmor i mit bryst, 
og nat og dag lever i gråd og ild, 
i smerte og vrede den forpinte Glauco. 

II – Sig det, I floder, og I som 
har hørt Glauco

Sig det, I floder, og I som har hørt Glauco 
såre luften med klager hen over graven 
og den øde mark. 
Nymferne og himlen ved det: 
Min føde var smerte, min drik var gråd, 
siden min elskede blev 
dækket af den kolde jord, 
og dit leje, den lykkelige sten, 
dækkede dit skønne bryst.

III – Før vil om natten solen 
skinne på jorden

Før vil om natten solen skinne på jorden 
og månen oplyse dagen, end Glauco 
vii ophøre at kysse og ære det bryst, 
som var kærlighedens rede, 
og som den hårde grav tynger. 
Ej kun han skal udstøde klagesuk, 
men med ham de vilde dyr og himlen. 
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IV – Ma te raccoglie, o Ninfa, 
in grembo ‘l cielo 

Ma te raccoglie, o Ninfa, 
in grembo ‘l cielo. 
Io per te miro vèdova la terra, 
deserti i boschi e correr fiumi il pianto 
e Driade e Napee 
del mesto Glauco ridicono i lamenti, 
e su la tomba cantano i preghi 
de l’amato seno.

V – O chiome d’or, 
neve gentil del seno 
 
O chiome d’or, neve gentil del seno,
o gigli de la man, ch’invido il cielo 
ne rapi quando chiuse in cieca tomba 
chi vi nasconde? 
Ohime povera terra. 
Il fior d’ogni bellezza, 
il sol di Glauco nasconde? 
Ah muse, qui scorgate il pianto.

VI – Dunque, amate reliquie, 
un mar di pianto

Dunque, amate reliquie, un mar 
di pianto non daran questi lumi 
al nobil seno d’un freddo sasso? 
Ecco l’afflitto Glauco 
fa risonar “Corinna” il mar e’l cielo. 
Dicano i venti ogn’hor, dica Ia terra: 
Ahi Corinna! Ahi morte! Ahi tomba!
Cedano al pianto i detti. 
Amato seno a te dia pace il Ciel. 
Pace a te, Glauco, 
prega honorata tomba e sacra terra.

IV – Men dig, o Nymfe, 
tager himlen i sit skød

Men dig, o Nymfe, 
tager himlen i sit skød. 
For din skyld ser jeg jorden som enke, 
skovene som ørkener, tårerne som floder. 
Dryader og Nymfer 
for den ulykkelige Glauco 
gentager klagerne, og over graven 
lovsynger de det elskede bryst. 

V – O, gyldne lokker, 
brystets blide sne

O, gyldne lokker, brystets blide sne
o liljehænder, som himlen misundelig 
berøvede mig, da den lukkede dem
ned i den mørke grav som skjuler jer! 
Ak, elendige jord! 
Skønhedens blomst, 
Glaucos sol er skjult! 
O muser, lad ej gråden standse!

VI – Nuvel, elskede relikvie, 
Et hav af tårer

Nuvel, elskede relikvie, et hav 
af tårer må synet af dit ædle bryst 
endog fravriste en kold sten. 
Hør den forpinte Glauco lader råbet 
”Corinna” genlyde over hav og himmel! 
Vindene skal evigt, og jorden skal sige: 
Ak, Corinna! Ak, død! Ak, grav!
For klagen må ordene vige. 
Elskede bryst, dig give himlen fred. 
Og bed, Glauco, om fred for dig, 
om ærefuld grav og hellig jord.
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Alfred Janson: 
Tre dikt 
Tekst: Ebba Lindqvist

I – Vi som är födda vid havet
 
Vi som är födda vid havet,
var vi bor gör detsamma.
Det blåser alltid en vind
omkring vårt hus.
Vi vaknar med salt på tungan.
Våra vägar bär över branta berg,
och vi kämpar alltid mot stormen.
Rensopat och bart
ligger vårt liv framför oss 
en öde berghäll,
ensam med solen och vågorna.

II – Katarsis
 
Detta land ger oss sin nakenhet,
och ingen ting annat finns det
att ge tilbaka än nakenhet 
och som en gåva från ovan
kommer själens befrielse.

III – Vägarna vet jag derhemma

Vägarna vet jag derhemma
vägar der ingen går utom vinden
vägar der man ingen möter utom solen
vägar där ingenting växer utom vissheten
att Livet är värt att leva.
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Alfred Janson: 
Sonnet 76 
Tekst: William Shakespeare

Why is my verse so barren 
of new pride,
So far from variation 
or quick change?
Why with the time do I not glance aside
To new-found methods, 
and to compounds strange?
Why write I still all one, 
ever the same,
And keep invention in a noted weed,
That every word doth almost
tell my name, showing their birth, 
and where they did proceed?
O! know sweet love 
I always write of you,
And you and love 
are still my argument;
So all my best is dressing 
old words new,
Spending again 
what is already spent:
For as the sun is daily 
new and old,
So is my love still telling 
what is told.

Alfred Janson: 
Sonnet 76 
Oversættelse: Magna Blanke

Hvorfor er mine vers 
så uimodtagelige for nyt, 
så fjerne 
fra forandringer? 
Hvorfor ser jeg ikke frem 
mod nye metoder og 
sammensætninger? 
Hvorfor er jeg altid den samme, 
når jeg skriver 
og holder nye idéer helt borte? 
Ethvert af mine ord 
fortæller, at det er mig, 
de kommer fra. 
Men, kærlighed, 
jeg skriver altid om dig, 
du og elskov 
er altid mine argumenter.  
Så alt det bedste jeg kan gøre, 
er at iklæde gamle ord nyt stof; 
jeg bruger altså det, 
der allerede er brugt; 
for ligesom solen altid 
er både ny og gammel, 
så fortæller min kærlighed det, 
der allerede er sagt. 
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DR Koncerthuset

21. juni
Liberte!
DR Koncerthuset

25. marts
Passionskoncert 
Trinitatis kirke
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