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Ralph Vaughan Williams (1872-1958): Three Shakespeare Songs (1951)
•

Bernard Hughes (f. 1974): The Death of Balder (2008)
(Skandinavisk førsteopførelse)

Solister (i den rækkefølge de optræder):

Fortæller: Daniel Åberg (bas)

Balder: Adam Riis (tenor)

Loke: Jakob Soelberg (bas)

Frigg: Klaudia Kidon (sopran)

Gammel kvinde: Rikke Lender (mezzosopran)

Høder: Rasmus Gravers Nielsen (tenor)

Hermod: Gabriel Sin (tenor)

Hel: Linnéa Lomholt (alt)

Tøkk: Hanna-Maria Strand (alt)

Tenorsolo: Emil Lykke 

Sopransolo: Christine Nonbo Andersen

Kort pause (ca. 5 min.) 

Maija Einfelde (f. 1939): Pie zemes tālās (1996)
•

Zoltán Kodály (1882-1967): Mátrai képek (1931)
(solist: Jakob Soelberg, baryton)

ca. 65 min. inkl. pause

Program

VIS HENSYN VED KONCERTEN

· Dæk mund og næse, hvis du er nødt til at hoste eller nyse
· Host eller nys ikke i hænderne, men i albuebøjningen eller brug et 
  engangslommetørklæde

Pssst… Ved at hoste lydløst medvirker du også til at give den bedste lydoplevelse for både publikum og radiolyttere
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Velkommen til sæsonens første koncert 
med DR Vokalensemblet her i Trinitatis 
Kirke.

For tiden må vi alle navigere i en 
verden, hvor intet er helt som det plejer. 
Mange små og store forhold i vores 
liv og hverdag er ganske anderledes 
end for bare et halvt år siden, og det 
kan være svært at undgå en følelse af 
uvirkelighed, når man ser sig omkring 
og følger tidens udvikling.  

Derfor er mange af os ekstra taknem-
lige over, at vi alligevel kan samles 
om noget, som i høj grad er virkeligt: 
musikken og sangen. Men selvom 
levende musik er noget af det mest 
sanselige og umiddelbare, der findes, 
kan musikken også sætte os fri fra den 
virkelighed, vi kender, og åbne døre ind 
til andre universer – i hvert fald for en 
stund.

I aften skal vi på en musikalsk rejse 
ind i verdener, hvor alt kan ske. Fra 
vores frodige, nordiske mytologi over 
gudernes Olympen til Shakespeares 
magiske ø og folkeviser fra en fjern 
fortid. Verdener, som til alle tider har 
inspireret komponister, og som vi i 
DR Vokalensemblet er særligt glade 
for at kunne dele med jer – og med de 
mange, som lytter med direkte i P2 
– i denne tid. 

Gennem hele DR Vokalensemblets nye 
koncertsæson har vi fokus på fjerne 
steder – både de virkelige, geografisk 
fjerne steder og de mytiske og legen-
dariske universer, der kun findes i vores 
fantasi. I løbet af sæsonen vil vi både 
invitere på rejser ind i sagn, myter og 
eventyr og ud på vilde sejladser, op i 
himlen og endda ud i det ydre rum – 
med en mellemlanding i decembers 
forventningsfulde adventstid fuld af 
carols, salmer og sange.
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Vi ser frem til sæsonens koncertrække 
her i Trinitatis Kirke, og vi glæder os til 
at besøge kirker rundt i hele Danmark 
såvel som de store brag i DR Koncert-
salen, hvor DR Vokalensemblet får 
selskab af DR Symfoniorkestret og 
DR Koncertkoret.

God fornøjelse!

Michael Emery
Kunstnerisk leder for 
DR Vokalensemblet



Marcus Creed & 
DR Vokalensemblet

Siden 2014 har Marcus Creed (f. 1951)
været chefdirigent for DR Vokal-
ensemblet. Han er rundet af den
hæderkronede, engelske kortradition
og tilhører den europæiske 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 fuldkom-
menhed 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 kammerkor
med 18 klassiske sangere, som alle kan
optræde solistisk.

Korets repertoire spænder fra middel-
aldermusik over barok og romantik til
danske sange og helt nyskrevne værker.
Både store danske og europæiske kom-
ponister har skrevet musik specielt til 
DR Vokalensemblet, som er internationalt 
anerkendt for sin rene, nordiske klang.

Flere af korets cd’er har modtaget inter-
nationale priser og udmærkelser, bl.a. to 
amerikanske Grammy-nomineringer.
Senest har koret udgivet cd’en Årstiderne
– 28 danske sange, som har fået stor ros
 i både dansk og international presse.

En af DR Vokalensemblets vigtige op-
gaver 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.
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Ralph Vaughan Williams: 
Three Shakespeare Songs

Shakespeare har i over 400 år fået 
komponister til at sætte musik til sine 
ord. Three Shakespeare Songs af Ralph 
Vaughan Williams er skrevet i 1951, da 
komponisten var næsten 80 år gammel. 
De to første tekster er fra skuespillet 
Stormen, mens den tredje er fra En 
skærsommernatsdrøm. 

I Stormen finder man nogle af 
Shakespeares mest berømte linjer, 

bl.a. We are such stuff as dreams are 
made on (Vi er af samme stof, som 
drømme gøres af). Også verset Full 
fathom five (Under fem favne vand) har 
været sat i musik utallige gange – dog 
sjældent så undervandsmystisk som af 
Vaughan Williams, der forvandler koret 
til urovækkende dødsklokker på havets 
bund. 

Sagnet om hvordan guden Balder, som 
ingen fjender havde, blev dræbt, er en 
af de mest uforglemmelige historier 
fra den nordiske mytologi. Balders død 
bliver den begivenhed, der bryder 
balancen i Asgård og varsler Ragnaroks 
komme, verdens undergang.

Balder var søn af Odin, gudernes konge. 
Han var den reneste og smukkeste gud 
i Asgård, symbolet på retfærdighed. 
En nat har Balder et mareridt, der 
varsler ilde, og hans mor Frigg tager 
alle verdens skabninger i ed, for at 
ingen skal skade ham. Balder bliver 
derfor usårlig, og i Asgård bliver det 
en ren sport at kaste ting efter ham! 
Men Frigg glemte én – den lille plante 
mistelten. Og da Loke havde lokket den 
hemmelighed ud af Frigg, kunne han 

narre Balders blinde bror, Høder, til at 
skyde på Balder med en pil af mistelten.

Balders ligfærd fører ham til dødsriget 
Hel. I Asgård sørger guderne så dybt, at 
Balders anden bror, Hermod, melder sig 
til at ride til dødsriget for at forhandle 
om at frigive ham. Kravet fra Hel lyder, at 
alle verdens skabninger skal græde over 
Balder. Men igen kommer Loke på tværs, 
da han forklæder sig som jættekvinden 
Tøkk, der nægter at græde. Balder må 
derfor blive i dødsriget med sin elskede 
Nanna, der døde af sorg. 

Den engelske komponist Bernard 
Hughes har sat historien i musik på 
engelsk som The Death of Balder. 
Teksten er af Kevin Crossley-Holland, 
der har lavet engelske oversættelser af 

Bernard Hughes: 
The Death of Balder 0
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mange tekster fra den nordisk mytologi. 
Det er blevet et stort korværk på 
næsten en halv time, der i en teatralsk 
form fortæller den frygtelige historie. 
En af bassangerne er den gennem-
gående fortæller, mens sangere fra 
koret træder frem som Frigg, Høder, 
Hel og historiens andre figurer. 
Bernard Hughes anvender hele det 
moderne arsenal af vokale effekter i 

sin inspirerede udsættelse – og det 
samlede indtryk er en uhyggelig og 
uundgåelig skæbnefortælling, der går 
fra ondt til værre. 

Balders død blev skrevet til BBC Singers, 

det britiske svar på DR Vokalensemblet, der 

uropførte det i radioen 2008.

Maija Einfelde: 
Pie zemes tālās 

Prometheus, en titan fra den græske 
mytologi, blev straffet hårdt af Zeus 
for sin forbrydelse: Han havde stjålet 
ilden fra guderne og givet den videre 
til menneskene, som han elskede. 
Dermed forhindrede han udslettelsen 
af menneskene, som Zeus ønskede 
helt væk fra Jorden. Som straf blev 
Prometheus lænket til en klippe for at 
gennemgå evig tortur. En ørn skulle om 
dagen spise af hans lever, der voksede 
frem igen om natten, så torturen kunne 
fortsætte uendeligt. 

Guderne vidste, at Prometheus i syner 
havde set en verden, der ikke var under-
lagt Zeus’ magt. Da gudernes sende-
bud, Hermes, bad ham fortælle 
nærmere, nægtede Prometheus at 
tale mere, før han blev sluppet fri af 
lænkerne. Da brød et tordenvejr løs, 
afsendt af Zeus, og Prometheus’ evige 
plage begyndte.

Omkring år 500 før vor tidsregning 
blev Prometheus-myten genfortalt i et 

skuespil af den oldgræske dramatiker 
Aischylos. Fra denne tekst har den 
lettiske komponist Maija Einfelde 
taget fire uddrag og sat i musik for kor. 
Værket hedder Pie zemes tālās (Ved 
Jordens rand) og synges på lettisk.

Maija Einfelde er i dag 81 år. Hun 
tilhører samme generation som sin 
verdensberømte estiske kollega Arvo 
Pärt, og ligesom ham har hun en 
religiøs side, der ikke kunne komme til 
udfoldelse i de mange år, hvor Letland 
var annekteret af Sovjetunionen som 
kommunistisk marionetstat. 

Hendes fortolkning af Prometheus-
myten kan høres som et billede på 
frygten for den truende fare, men også 
som en fabel om modet til oprør – og 
oprørets pris. Det er tanker, som man i 
1990’ernes Letland bestemt gjorde sig, 
efter at selvstændigheden var blevet 
genvundet i 1991.
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Værket varer et kvarter og er virtuost 
komponeret for tolvstemmigt kor. 
Det blev skrevet i 1996 til Letlands 
Radiokor, kendt som et af verdens 
allerbedste vokalensembler, der 
uropførte stykket i 1997. Samme år 
fik den kompromisløse Maija Einfelde 
sit internationale gennembrud, da Pie 
zemes tālās vandt en stor amerikansk 
kompositionspris, The Barlow 
Endowment. 

De to første satser har tekst fra trage-
diens begyndelse, hvor Prometheus 
trækkes op på bjerget af ildguden 
Hefaistos’ hjælpere, Kratos og Bia 
(Styrke og Vold). Det fortsætter med 
dramatisk virkning direkte til den lang-
somme 3. sats, hvis tekst er fra slut-
ningen af Aischylos’ fortælling. 
Prometheus tager ordet og beder en 
bøn til sin mor, Jorden. I 4. sats be-
gynder tordenvejret – og Prometheus 
ved, hvad der nu skal til at ske.

Den ungarske komponist og musik-
forsker Zoltán Kodály begyndte i 1905 
at indsamle ungarske og østeuropæiske 
folkemelodier, som han systematisk 
studerede sammen med sin kollega 
Béla Bartók. Og ikke mindst begyndte 
de at bruge melodierne i deres 
egne kompositioner. I Mátrai képek 
(Mátra-billeder) fra 1931 mødes den 
ukæmmede ungarske folklore med 
træk fra klassiske musiktraditioner, der 
går helt tilbage til renæssancen. 

De fem sange danner en buket af 
fortællinger om landsbylivet i den 
ungarske bjergegn Mátra. Første 
sang er en fortælling om svinehyrden 
Vidrocki, der bliver tyv – og straffes 
hårdt for det. I næste sang er et ungt 
kærestepar uenige, om de skal rejse fra 
landsbyen og søge deres lykke. I tredje 
sang er den unge mand alene langt 
hjemmefra og savner sin kæreste noget 
så frygteligt. 

Fjerde sang er igen et møde mellem 
dreng og pige – flirten går, om det er 
passende for sådan en smuk ung pige 
at lave hårdt markarbejde. 

Hele denne ’korsymfoni’ slutter med 
en virtuos finale, hvor landsbyen fester. 
Kodaly udformer det som et potpourri 
over tre folkemelodier, hvor folk bliver 
fulde og spillemændene slår sig løs på 
drejelire og sækkepibe. 

DR Vokalensemblet har de seneste år 
arbejdet meget med Kodálys kormusik, 
og en indspilning af bl.a. Mátra-billeder 
er lige på trapperne.

Jens Cornelius

Zoltán Kodály: 
Mátrai képek
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En anden verden –
tekster

RALPH VAUGHAN WILLIAMS:
Three Shakespeare Songs
Tre Shakespeare-sange

I – Full Fathom Five
Tekst: Fra Stormen, 1. akt, scene 2

Full fathom five thy father lies,
Of his bones are coral made;
Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell:
Hark! now I hear them, –
ding dong bell.

II – The Cloud-Capp’d Towers
Tekst: Fra Stormen, 4. akt, scene 1

The cloud-capp’d towers,
the gorgeous palaces,
The solemn temples, 
the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve,
And, like this insubstantial pageant 
faded,
Leave not a rack behind:
We are such stuff as dreams are made 
on,
and our little life is rounded with a 
sleep.

I – Fem favne dybt
Oversættelse: Edvard Lembcke

Fem favne dybt har din fader sit bo; 
koraller af hans ben er skabt; 
til perler blev hans øjne to; 
slet intet af ham er spildt eller tabt; 
hver del har havet forvandlet brat 
alt til en kostelig, sjælden skat. 
Havfruer ham hædre med klokkeklang; 
nu klinger den, hør: – 
ding dang, ding dang. 

II – Stolte bjerge
Oversættelse: Edvard Lembcke

Stolte bjerge,
skybekranste tårne
og høje templer, 
ja, den hele klode
med alle dens beboere skal forgå
og som det tomme luftsyn, 
der forsvandt,
ej efterlade sig det mindste spor.
Vi er af samme stof 
som drømmene;
vort korte liv omfattes 
af et blund.
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III – Over Hill, Over Dale
Tekst: Fra En skærsommernatsdrøm, 
2. akt, scene 1

Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough briar,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire
I do wander everywhere.
Swifter than the moonè’s sphere;
And I serve the fairy queen,
To dew her orbs upon the green.
The cowslips tall her pensioners be;
In their gold coats spots you see;
Those be rubies, fairy favours,
In those freckles live their savours:
I must go seek some dew-drops here,
And hang a pearl 
in every cowslip’s ear.

III – Over klint, over kløft
Oversættelse: Edvard Lembcke

Over klint, over kløft,
gennem tjørnekrats hæk,
over hegn, over grøft,
gennem ilds-luer kæk,
går min vej, let og snart;
månen skyder ej bedre fart;
jeg dugger i græsset den grønne krans,
hvor Elverdronningen træder sin dans;
de ranke primler er hendes vagt;
der er pletter på deres guldmors dragt;
det er rubiner, alfers skænk;
al deres duft er i disse stænk;
dugdråber her jeg nu leder efter
og som perler i primlernes øre 
dem hefter.
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BERNARD HUGHES: 
The Death of Balder 
Balders død

Prologue

Narrator
Hail to the speaker 
and to him who listens! 
May whoever learns these words 
prosper because of them! 
Hail to those who listen!

Choir
Hail to those who listen! Ah!

Act One

Narrator
The gods and goddesses 
gathered in the shadow 
of Balder’s terrible dreams, 
dreams that threatened to pitch him 
into the darkness forever. 
Not one of them doubted his life 
was in danger and for a long time 
they discussed how to protect him.

The gods and goddesses thought 
of all the ways in which one can die; 
then Balder’s mother, Frigg, began 
to travel through the nine worlds 
and get each and every substance 
to swear an oath 
that it would not harm Balder.

Choir
Fire swore an oath.
Water swore an oath.
Iron and every metal swore an oath.
The stones swore oaths.
Earth swore an oath.

Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

Prolog

Fortæller
Hil taleren
og ham, der lytter!
Må den, der lærer disse ord,
få fremgang af dem!
Hil dem, der lytter!

Kor
Hil dem, der lytter! Ah!

Første akt

Fortæller
Guderne og gudinderne
samledes i skyggen
af Balders skrækkelige drømme,
drømme, der truede med 
at styrte ham ind i mørket for evigt.
Ikke en af dem betvivlede at hans liv
var i fare, og længe talte de om,
hvordan de skulle beskytte ham.

Guderne og gudinderne tænkte 
på alle de måder, man kan dø;
så begyndte Balders moder, Frigg,
at rejse gennem de ni verdener
og bede alt under solen
sværge en ed,
at de ikke ville skade Balder.

Kor
Ild svor en ed.
Vand svor en ed.
Jern og alle malme svor en ed.
Stenene svor eder.
Jorden svor en ed.
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The trees swore oaths.
Every kind of illness swore an oath 
and so did every sidling snake: 
‘Balder is safe.’

Narrator
When the gods and goddesses heard 
what Frigg had done they decided 
to put it to the test. 
One threw a pebble 
which struck Balder’s head.

Balder
I can feel nothing.

Narrator
Another tried, and another. 
The gods could not resist the sport. 
They tossed pebbles and sticks 
which struck Balder on the head and 
chest, but he remained unharmed.

Balder
I feel nothing. 
Nothing at all.

Narrator
The gods enjoyed the game hugely – 
all except Loki, the Sly One.

Loki
I am Loki
Sly, subtle sorcerer
Skilful shape-changer
Troublemaker. Trickster. Tormentor.
I celebrate suffering.
Balder’s blitheness 
makes my blood boil
I play no part in these pastimes
And yet I cannot quite keep away. 

Træerne svor eder.
Alle slags sygdomme svor en ed, 
ligeså gjorde alle snigende slanger:
“Balder er usårlig.”

Fortæller
Da guderne og gudinderne hørte
hvad Frigg havde gjort, besluttede de
at efterprøve det.
En kastede en småsten,
der ramte Balders hoved.

Balder
Jeg kan ikke mærke noget.

Fortæller
En anden prøvede, og en anden.
Guderne kunne ikke modstå legen.
De kastede småsten og pinde,
der ramte Balder på hoved og bryst,
men han forblev uskadt.

Balder
Jeg kan ikke mærke noget. 
Slet ikke noget.

Fortæller
Guderne fandt stort behag i legen -
alle undtagen Loke, den Snu.

Loke
Jeg er Loke
En snu og snedig sortekunstner
Dygtig hamskifter
Lusesætter. Lurendrejer. Plageånd.
Jeg nyder lidelsen.
Balders mildhed 
sætter mit blod i kog.
Jeg tager ikke del i disse lege
Og kan dog ikke blive væk.

1
3



Narrator
Slipping away, Loki the shape-changer 
assumed the form of an old woman. 
He found Balder’s mother, Frigg, alone.

Frigg
Greetings, old woman.

Old Woman
Where am I?

Frigg 
This is Asgard.

Old Woman
I’m a long way from home.

Frigg
You are welcome in Asgard.

Old Woman
Over there! What a noise!
They are stoning a man.

Frigg
Don’t worry, old woman.

Old Woman
Poor man! 
His face was white, so white…

Frigg
He’s my son, 
but nothing can hurt him.

Old Woman
Poor man. Poor man.

Frigg
I’ve taken an oath. From everything.

Old Woman
Everything that is?

Fortæller
Hamskifteren Loke sneg sig væk
og tog form af en gammel kone.
Han fandt Balders mor Frigg alene.

Frigg
Vær hilset, gamle kone.

Den gamle kone
Hvor er jeg?

Frigg
Dette er Asgård.

Den gamle kone
Jeg er langt væk hjemmefra.

Frigg
Du er velkommen i Asgård.

Den gamle kone
Derovre! Sikke en larm!
De stener en mand!

Frigg
Tag det roligt, gamle kone.

Den gamle kone
Arme mand! 
Hans ansigt var så blegt, så blegt …

Frigg
Han er min søn, 
men intet kan såre ham.

Den gamle kone
Arme mand. Arme mand.

Frigg
Jeg har fået en ed. Fra alle ting.

Den gamle kone
Alt, der er til?

1
4



Frigg
Everything.

Old Woman
Alive or dead? 

Frigg
Yes.

Old Woman
Everything? 

Frigg
Yes. 

Old Woman
Even a pinch of salt?
 
Frigg (irritated)
Yes. Everything. Except…
Except the little bush,
So small, so young,
That grows to the west of Valhalla: 
the mistletoe. 

Narrator
Frigg looked round 
but the old woman was gone. 
Loki had already re-assumed 
his own form and was hurrying 
towards Valhalla and then west. 
In a small grove he found, 
growing out of the trunk of an oak, 
the spray of mistletoe. 

Choir
Berries gleam like clusters 
of pale eyes, 
Unmoving and strange 
in the half-light 

Frigg
Alt.

Den gamle kone
Levende eller dødt?

Frigg
Ja

Den gamle kone
Alt?

Frigg
Ja.

Den gamle kone
Selv en lille smule salt?

Frigg (irriteret)
Ja. Alting. Bortset fra ..
Bortset fra den lille busk,
så lille, så ung,
der gror vest for Valhal,
misteltenen.

Fortæller
Frigg så sig omkring
men den gamle kone var væk. 
Loke havde allerede taget
sin egen form igen og skyndte sig
mod Valhal og så mod vest.
I en lille lund fandt han,
på egetræets stamme,
en kvist af mistelten.

Kor
Bærrene glinser som klaser
af blege øjne,
ubevægelige og sælsomme
i halvskyggen.
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Narrator
Loki chose the straightest branch 
and formed an arrow from it. 

Choir
Leaves green and yellow-green
Stem green.

Narrator
He sharpened one end to a point. 

Choir
Otherworldly and strange 
in the half-light. 

Narrator
Loki returned to Gladsheim. 
The gods meanwhile were so 
absorbed in their game 
that none had missed Loki, 
or noticed his return. 
Loki sidled up to Balder’s 
blind brother, Hod, standing 
apart from the others. 

Loki
Helpless Hod,
Why don’t you dare throw darts
At your beautiful brother, Balder, 
Blind Hod, Hopeless, 
helpless Hod?

Hod
I can’t see where he is. 
Another thing. 
I have no weapon.

Loki
Take this twig. 
I’ll stand behind you, 
Steady your hand, 
Steer it to strike.

Fortæller
Loke fandt den mest lige gren
og skar en pil af den.

Kor
Grønne og gul-grønne blade
Grøn stilk.

Fortæller
Han spidsede den ene ende.

Kor
Overjordiske og sælsomme
i halvskyggen.

Fortæller
Loke vendte tilbage til Gladsheim.
Imens var guderne så optaget 
af deres lege,
at ingen havde savnet Loke,
eller set ham vende tilbage.
Loke stjal sig hen til Balders
blinde broder, Høder, der stod
lidt fra de andre.

Loke
Hjælpeløse Høder,
hvorfor tør du ikke kaste pile
mod din smukke broder, Balder,
Blinde Høder, håbløse, 
hjælpeløse Høder?

Høder
Jeg kan ikke se, hvor han er.
Og en ting til. 
Jeg har ikke noget våben.

Loke
Tag denne kvist.
Jeg står her bagved dig.
Hold hånden rolig,
Før den til at ramme.
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Semi-choir (chanting)
Eyes on fire. Body on fire. 
Evil was in him. 

Narrator
Guided by Loki, Hod aimed 
the dart at Balder. 
The mistletoe flew… 

Choir
…flew… 

Narrator
It pierced Balder’s body… 

Choir
…pierced… 

Narrator
The god fell on his face.

Choir
…fell…

Narrator
Dead.

Choir
[Wordless chorus. The goddesses 
are seized by wild grief.] 

Frigg 
Does anyone here…?
Will anyone…?
Who here will win all my love 
and favour?
Who will here ride the long road 
to Hel, offer Hel a ransom, 
A ransom for my son Balder, 
If she will let Balder home 
to Asgard again?

Halv-kor (chanter)
Brændende øjne. Krop, der brænder.
Ondt var i ham.

Fortæller
Ført af Loke sigtede Høder
pilen mod Balder.
Misteltenen fløj …

Kor
… fløj …

Fortæller
Den gennembored’ Balders krop …

Kor
… gennembored’ …

Fortæller
Guden faldt forover.

Kor
… faldt …

Fortæller
Død.

Kor
[Ordløst kor. 
Gudinderne er grebet af vild sorg.]

Frigg
Kan nogen her ..?
Vil nogen ..?
Hvem her vil vinde al min kærlighed 
og yndest?
Hvem her vil ride den lange vej 
til Hel, vil byde Hel en løsesum,
en løsesum for min søn Balder,
hvis hun vil sende Balder hjem
til Asgård igen?
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Hermod 
I will… 
I am Hermod, son of Odin.
Bold. Fearless. Admired.
I am ready to go! 

Narrator
So Hermod mounted Sleipnir, 
Odin’s own horse, and galloped out 
under the moon and down 
towards the always-dark. 

And all through that endless night 
the gods and goddesses kept silent 
vigil by Balder’s body.

Interlude

Choir
Breathe no more.
Sleep no more.
Balder breathes no more.
Gladsheim sleeps no more.
Gladsheim: breathe again. 

Narrator
All night the gods and goddesses 
kept silent vigil by Balder’s body 
and in the morning they began 
to prepare for his funeral. 
A cortege laid his corpse on a pyre 
in Ringhorn, Balder’s own great boat 
with its curved prow. 

Gods came. Valkyries came. 
Elves, dwarves and giants came 
to pay their tribute of grief. 
The fire was lit, 
and the watchers wept as the boat 
began to drift out, rocking, 
across the water.

Hermod
Det vil jeg …
Jeg er Hermod, søn af Odin.
Dristig. Frygtløs. Beundret.
Jeg er rede!

Fortæller
Så Hermod tog Sleipner,
Odins egen hest, og red ud
under månen og ned
mod altid-mørket.

Og igennem hele den endeløse nat
vågede guder og gudinder
tavst ved Balders lig.

Mellemspil

Kor
Træk ikke vejret mere.
Sov ikke mere.
Balder trækker ikke vejret mere.
Gladsheim sover ikke mere.
Gladsheim: Træk vejret igen.

Fortæller
Guderne og gudinderne vågede 
hele natten tavst ved Balders lig,
og om morgenen begyndte de
at forberede hans begravelse.
Følget lagde hans lig på et ligbål
i Ringhorne, Balders egen store båd
med den buede stævn.

Der kom guder. Der kom valkyrier.
Der kom alfer, dværge og jætter
for at vise ham hyldest og sorg.
Ilden blev tændt,
og følget græd, mens båden
vuggende drev ud
over vandet.
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Choir
Farewell Balder, most beautiful, 
most gentle, most wise of them all. 
Farewell.

Act Two

Narrator
Meanwhile, for nine nights 
Hermod rode through a valley 
so deep and dark he was unable 
to see anything. 
The ground fell away from him 
and the cold fingers of the underworld 
began to reach up towards him. 

At last he reached the massive gates 
and towering walls that Hel had set up 
in front of her hall, Eljudnir. 
With a great thrust of his back legs, 
Sleipnir leaped clear of the iron gates, 
and Hermod entered the hall.

Choir
Ah! Help me! Save me! Pity me!

[The newly dead are in agony, 
or resigned, some leering or murderous, 
spitting or moaning. Through this we 
hear Balder’s words from earlier:]

Balder
I can feel nothing.

Narrator
Hel, mistress of Eljudnir, 
approached Hermod.

Hel
Who…? What… do you… want… here? 

Kor
Far vel, Balder, smukkest af alle,
blidest af alle, visest af alle.
Far vel.

Anden akt

Fortæller
Imens red Hermod i ni nætter
gennem en dal
så mørk og dyb,
at han intet kunne se.
Jorden forsvandt under ham,
og underverdenens kolde fingre
rakte op imod ham.

Endelig nåede han de mægtige porte
og tårnhøje mure, som Hel havde sat
om sin hal, Eljudne.
Med stor kraft fra de mægtige bagben
sprang Slejpner over jernportene,
og Hermod kom ind i hallen.

Kor
Ah! Hjælp mig! Frels mig! Ynk mig!

[De nyligt døde pines eller er apatiske, 
nogle stirrende eller morderiske, 
de spytter og stønner. Gennem dette 
hører vi Balders ord fra tidligere:]

Balder
Jeg kan ikke mærke noget. 

Fortæller
Hel, Eljudnes herskerinde,
nærmede sig Hermod.

Hel
Hvem ..? Hvad .. vil du .. her?
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Hermod
I am Hermod! I must tell you 
of the grief of the gods.
Asgard is caught in a storm 
of sorrow. I ask you with love for 
most beautiful, most gentle Balder:
Will you allow Odin’s son 
to ride home with me?

Narrator
Hel, guardian of the underworld, 
considered.

Hel 
Is Balder… truly… as loved… 
as you say?… 
Let me… test.
If… everything in the… nine… worlds… 
dead and alive,… weeps for Balder, 
Let him return… to Asgard. 
But if… anything… 
even one single thing… will not weep… 
Balder… remains… here… with me! 

Narrator
Hermod returned to Asgard 
and told the gods all 
that had happened. 
And messengers were sent out 
to every corner of the nine worlds.

Messengers
Weep for Balder. 
Weep for dead Balder.
Let everything that is weep for Balder.

Choir
Fire wept. Water wept.
Iron and every metal wept.
The stones wept. Earth wept.
The trees wept.
Every kind of illness wept and 

Hermod
Jeg er Hermod! Jeg må fortælle dig
om gudernes sorg.
Asgård er overvældet af sorg.
Jeg beder dig med kærlighed for
den smukkeste, den blideste Balder:
Vil du lade Odins søn
ride hjem med mig?

Fortæller
Hel, underverdnens vogter,
overvejede sagen.

Hel
Er Balder .. i sandhed .. så elsket ..
som du siger? .. 
Lad mig .. efterprøve det.
Hvis .. alting i de .. ni .. verdener ..
dødt som levende .. græder for Balder,
lad ham da vende .. tilbage til Asgård.
Men hvis .. noget som helst .. 
blot en enkelt skabning .. ikke græder ..
bliver .. Balder .. her .. hos mig!

Fortæller
Hermod vendte tilbage til Asgård
og fortalte guderne alt, 
der var sket.
Og budbringere blev sendt ud
til alle kroge af de ni verdener.

Budbringere
Græd for Balder. 
Græd for den døde Balder.
lad alt, som er til, græde for Balder.

Kor
Ilden græd. Vandet græd.
Jern og alle malme græd.
Stenene græd. Jorden græd.
Træerne græd.
Alle slags sygdomme græd, 
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so did every sidling snake.
‘Weep for dead Balder’. 

Narrator
The messengers were making 
their way back to Asgard, 
feeling they had overlooked nothing, 
when on the way they came across 
a giantess sitting in a cave.

Messengers
What is your name?

Thokk
I am Thokk.

Messengers
Weep for Balder. 
Weep for dead Balder.
Let everything that is 
weep for Balder.

Thokk
I will weep no tears for Balder. 
I care nothing for Balder.
Alive or dead, I have no use for him.
Let Hel hold what she has.

Messengers
Weep. Weep. Weep.

Narrator
But Thokk refused to say 
another word. She would not 
recant, she would not weep.

The messengers left her and 
mournfully returned to Asgard. 
And what they had to say 
was clear from the manner 
of their coming. 

ligeså gjorde alle snigende slanger:
“Græd for den døde Balder.”

Fortæller
Budbringerne var på vej tilbage
til Asgård, og syntes ikke, 
de manglede noget,
da de mødte en jættekvinde,
der sad i en hule.

Budbringerne
Hvad hedder du?

Tøkk
Mit navn er Tøkk

Budbringere
Græd for Balder. 
Græd for den døde Balder.
lad alt, som er til, 
græde for Balder.

Tøkk
Jeg græder tørre tårer for Balder.
Jeg er ligeglad med Balder.
Levende eller død, han er intet for mig.
Lad Hel beholde, hvad hun har.

Budbringere
Græd. Græd. Græd.

Fortæller
Men Tøkk sagde ikke et ord mere.
Hun ville ikke fortryde,
hun ville ikke græde.

Budbringerne forlod hende 
og vendte sorgfulde tilbage til Asgård.
Og det var tydeligt at se
på deres miner,
hvad de havde at sige.
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Choir
The gods and goddesses ached; 
They felt old, confused, weary;
Their hearts were heavy with sorrow.

Narrator
And not one of them doubted 
that Thokk, the giantess in the cave, 
was also Loki.

Choir
Disturbed, dismayed, heartsick,
The gods awaited 
The time at the end of time: 
Ragnarok. 

Narrator
May whoever learns these words 
prosper because of them!
Hail to those who listen!

Choir
Hail to those who listen! Ah!

Kor
Guderne og gudinderne led;
de følte sig gamle, forvirrede og trætte;
deres hjerter var tunge af sorg.

Fortæller
Og ikke en af dem tvivlede på,
at Tøkk, jættekvinden i hulen,
var Loke.

Kor
Bestyrtede, nedslåede og sorgfulde
Ventede guderne
på tiden ved tidens ende:
Ragnarok.

Fortæller
Må den, der lærer disse ord,
få fremgang af dem!
Hil dem, der lytter!

Kor
Hil dem, der lytter! Ah!
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MAIJA EINFELDE:
Pie zemes tālās
Ved Jordens rand

Værket synges på lettisk; dansk tekst 
efter engelsk: Camilla Toldi Bugge
 
(En klipperig bjergtop med udsyn til 
havet. Magt og Styrke trækker den 
lænkede Prometheus ind. Hefaistos 
følger efter.)
 

I - Styrke 
Her har vi nået 
de fjerneste egne af jorden,
Skythernes revir,
en ødemark uden fodspor.
 
II - Styrke 
Hefaistos, gør din pligt.
Husk, hvilken befaling
Faderen pålagde dig.
Her er oprøreren Prometheus:
Lænk ham til klippen; sæt ham fast
på denne høje klippetop,
holdt i diamanthårde lænkers
stærke greb.
Det var din skat, han stjal,
den alskabende ilds
blomstrende pragt,
og gav den til mennesket.
 
III – Prometheus 
O himlens gud,
o gud for de vingede vinde
og de springende strømme,
o utallige leende
bølger i havet,
o jord, al livets moder:
Til jer og til solens al-seende bue
råber jeg:
Se, hvad guder gør mod mig, en gud!

IV – Prometheus 
Nu sker det:
truslen viger for dåd ..
Jorden skælver,
torden runger fra dybet og svarer ..
Vindstød fra de fire vinde kæmper,
stiller sig op i orden på slagmarken ..
Ødelæggelsen er snart over mig,
sendt af Zeus for at gøre mig bange.
 
(Klippen styrter sammen og forsvinder, 
mens Koret spredes i alle retninger.)
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ZOLTÁN KODÁLY:
Mátrai képek
Billeder fra Mátra

Tekst: Efter ungarske folkesange.
Værket synges på ungarsk;
dansk tekst efter tysk: Magna Blanke

 
I – II
Vidrócki skulle passe herremandens 
hjord,
men den flakker alene om i Mátra.
Vidrócki tager sin kappe på 
og sin økse med sig og begiver sig 
afsted for at lede efter den;
han finder hjorden og overnatter 
sammen
med den i den dunkle skov.
Da dagen gryr, går han til markedet og 
sælger hele herremandens hjord.
Har du hørt historien om Vidrócki? 
Har du hørt, hvordan Pista Pintér 
slog ham ihjel?
hvordan han slog ham med en stok 
og kløvede hans hals med øksen?
 
III 
Jeg længes bort, 
længes bort fra dette usle sted.
Hvis du rejser, skal du forblive tro 
imod mig.
Er du trofast, vil Gud belønne dig; 
hvis du er falsk, vil Gud straffe dig.

IV
Lille fugl, lille fugl, bring mit brev
hjem til mit elskede Ungarn.
Og spørger de, hvem der sendte det, 
skal du sige, det er en, hvis sorg 
er nær ved at knuse hans hjerte.
 

V
På engen går en solbrændt pige 
og en solbrændt dreng.
Han siger: Hvad laver du her?
Hun siger: Du kan jo se, jeg samler hø.
Han: Det er ikke noget for dig,
du skulle sidde og sy i en fin stue.
 
VI
To af mine høns er fra forrige år, 
tre er tre år gamle.
Driv dem hjem, Juliska, 
jeg giver dem foder.
Kom, gule høne, og kom, 
du med fjerdusken!
Min mand er jo også hjemme, 
jeg lider ikke nød!
Hør nu her, min pige, gid ravnen 
må kradse dig!
Den grå høne er forsvundet, 
hvad gør vi nu?
Hvis du vidste, det var mine, 
hvorfor gav du dem så foder?
Vi gav dem foder, lille veninde, 
for ikke at miste dem.
Hvem går og henter vin? 
Hvorfor varer det så længe?
Jeg dør af tørst!
Piletræet har ingen torne, 
gæsten har ingen øjne.
Hvis han havde, ville han gå hjem.
To af mine høns er fra forrige år, 
tre er tre år. . .

Jeg bor i Apcz, kom og besøg mig. 
Jeg har to piger, dem kan du 
forelske dig i. 
Jeg giver dig den, du vil have.
Den, der bortgifter en datter, 
må have en blød dun-seng.
Den, der bortgifter en dreng, 
må have vin og snaps.
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Du, gæst, gå ud af mit hus, 
eller jeg skal finde stokken frem!
Jeg vender den og drejer den –
og så skal jeg banke dine rygstykker!
To af mine høns er fra forrige år, 
tre er tre år. . .
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SCENEVÆRT (KUN FREDAG)

DR P2’s Celine Haastrup, der præsen-
terer koncerten, er fast vært i P2 Kon-
certen, hvor hun bl.a. præsenterer DR 
Symfoniorkestrets Torsdagskoncerter 
for radiolytterne. Hun er desuden vært 
i lørdags-programmet 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.



Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand 
- bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dkLæs om hele sæsonen og køb billetter på drvokalensemblet.dk

Oplev særlige musikalske øjeblikke, hvor den menneskelige stemme
går lige i hjertet. Velkommen til DR Vokalensemblets nye sæson. 

Meditationskoncert   9. OKT ’20 Roskilde Domkirke & 10. OKT ’20 DR Koncertsalen 

Sange Fra Havet   30. OKT ’20 Trinitatis Kirke, København & 31. OKT ’20 Vor Frelsers Kirke, Horsens 

DR Vokalensemblets Julekoncert   11., 12. & 13. DEC ’20 Garnisonskirken, København 

Kom Og Syng: Danske Sange   1. FEB ’21 DR Koncerthuset, Studie 2 

Mod stjernerne   5. FEB ‘21 Trinitatis Kirke, København

Fantastiske Stemmer   26. FEB ‘21, Trinitatis Kirke, København
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eller brug håndsprit
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Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
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coronasmitte.dk
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