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Fabio Luisi (f. 1959): 
Tre poesie di Giovanni Pascoli (2020)

Uropførelse 

Signe Lykke (f. 1984): 
Wetlands (2020) 

Førsteopførelse af revideret version 

Tomás Luis de Victoria (1548-1611): 
Ave Maris stella (1581)

Jaakko Mäntyjärvi (f. 1963): 
Canticum Calamitatis Maritimae (1998)

Solister:

Christine Nonbo Andersen, sopran

Rasmus Gravers Nielsen, tenor

Anonym (1100-tallet): 
Nobilis, humilis 

Peter Maxwell Davies (1934-2016): 
Westerlings (1977)

ca. 1 time og 10 min. uden 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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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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Fabio Luisi:
Tre poesie di Giovanni Pascoli

Fabio Luisi er kendt som chefdirigent for 
DR Symfoniorkestret. Hvad de færreste 
ved er, at han også komponerer musik 
selv. Ikke i særlig stort omfang, fordi 
hans dirigentarbejde fylder så meget, 
men iforåret opstod der tid, da musik-
livet lukkede ned på grund af corona-
krisen. I sit hjem i Zürich komponerede 
Fabio Luisi tre korsange til digte af den 
italienske forfatter Giovanni Pascoli 
(1855-1912), og i aften bliver de opført 
for første gang.
 
”Pascolis digte er erindringspoesi, 
der ofte ser verden med barnets øjne. 
Det gør hans tekster enkle, men også 
koncentrerede, og på den måde er det 
mere moderne poesi, end hvad andre 
italienske digtere fra den tid skrev”, 
siger Fabio Luisi.

”I Pascolis stil spiller selve lyden af 
ordene en vigtig rolle. Hans hyppige 
brug af bogstavrim og imitationer af 
naturlyde skaber en stilistisk verden, 
hvor det ikke kun er ordenes betydning, 
men også deres klang, der tæller. 
Derfra er der kun et kort skridt til at 
understrege idéen ved at sætte hans 
digte i musik for stemmer, og det har jeg 
forsøgt at gøre.”
 
Fabio Luisi har tidligere komponeret bl.a. 
en stor Messe for kor og orkester, der 
blev uropført i New York 2017. I aften 
kan han desværre ikke være til stede 
ved DR Vokalensemblets koncert, da 
han selv skal dirigere i Dallas.

Et portræt af tidevandets uforudsige-
lighed – sådan beskriver Signe Lykke sit 
store og grænseoverskridende korværk 
Wetlands.

Lykke er vokset op i Ribe ved Vade-
havet, og de stigende og aftagende 
bevægelser i Wetlands er inspireret 
af tidevandet, der kommer og går. Fra 
statiske øjeblikke med et fuldstændigt 

fravær af horisont og til højvande og 
storm.

Wetlands (’Vådområder’) er et kor-
værk uden ord. Sangerne synger på 
sproglyde, de puster, fløjter, nynner 
og råber, så stemmehavet forvandles 
til ét stort, bølgende instrument. 
Signe Lykke har udvalgt sproglydene 
nøje, så klangene er med til at skabe 

Signe Lykke: 
Wetlands

0
5



fornemmelsen af vandets tilstande, 
f.eks. havblik, undervandsstrømme eller 
krusninger på havoverfladen. 

Derudover fletter hun en minimalistisk 
vuggevise ind i havets bevægelser – 
vel at mærke en vuggevise, hvor ordet 
”blund” synges af en solosopran på det 
høje C: 

Nat er nu 
blund min lille du.
Drømmen kær
stjernehimlen nær.

Det fører direkte til stormen, stykkets 
klimaks, der rummer improvisation af 
hver enkelt sanger, så kulminationen 
bliver meget kaotisk.

De 12 sangstemmer er fordelt i otte 
grupper. Signe Lykke beder om, at 
musikken synges i et rum med stor 
efterklang, der fungerer som en del 
af partituret, og at korsangerne står 
placeret i en cirkel rundt om tilhørerne 
med dirigenten i ”orkanens øje”. På den 

måde kan sangen både skylle ind over 
publikum og trække sig væk, ligesom 
når vandet forsvinder og efterlader en 
øde havbund.

36-årige Signe Lykke har en dobbelt 
baggrund som uddannet sanger fra 
Det Rytmiske Musikkonservatorium 
og som klassisk komponist uddannet 
i London, Austin og i Aarhus, hvor hun 
debuterede fra solistklassen i 2018. 

Wetlands er et betagende værk, der 
passer smukt ind i en nordisk tradition 
for at beskrive vores omgivende hav i 
musik. Det er komponeret i 2016 til Det 
Unge Vokalensemble, som uropførte 
det i Cisternerne på Frederiksberg og i 
øvrigt indspillede stykket sidste år. 

For tiden arbejder Signe Lykke på et 
korværk til Ars Nova Copenhagen, 
et værk til barokorkestret Concerto 
Copenhagen, en violinkoncert til 
Christina Åstrand og en opera med 
titlen Nordkraft.

Ave maris stella er latin og betyder 
”Vær hilset, havets stjerne”. Det er 
Jomfru Maria, der beskrives som havets 
stjerne, altså den ledestjerne, der viser 
vej for de rejsende og beskytter dem 
undervejs.

”Havet” er et billede på ’livets hav’, som 
vi mennesker skvulper hjælpeløst rundt i, 

men det kan selvfølgelig også forstås 
konkret. I en tid uden GPS og radar var 
man som søfarende ilde stedt, hvis man 
ikke havde noget at navigere efter.

Det vides ikke, hvem der har digtet den 
smukke hymnetekst eller hvor gammel 
den er. Et godt bud er cistercienser-
munken Bernard de Clairvaux, der 

Tomás Luis de Victoria: 
Ave maris stella
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levede i Frankrig i begyndelsen af 
1100-tallet, men nogen mener, at 
teksten går helt tilbage til 700-tallet. 

Teksten synges enstemmigt ved 
Mariafester i den katolske kirke den 
dag i dag. I flerstemmig musik er den 

brugt er utallige komponister. Den store 
spanske renæssancekomponist Tomas 
Luis de Victoria brugte den bl.a. til en 
hel messe og til denne motet, som han 
udgav i 1581. 

Færgen Estonias forlis i 1994 var så 
gruopvækkende, at ingen der fulgte 
med i nyhederne dengang, nogensinde 
vil glemme det. 989 passagerer og 
besætningsmedlemmer var ombord på 
den store bilfærge, der sejlede mellem 
Stockholm og Tallinn. Da skibet sank 
i en efterårsstorm, mistede 852 livet i 
Østersøen.

Estland var i 1991 blevet selvstændigt 
igen efter et halvt århundredes 
sovjetisk besættelse. Færgen Estonia, 
der var opkaldt med det latinske navn 
for Estland, sejlede til det nye naboland 
Sverige og var Estlands største skib. Et 
billede på landets nye frihed, der med 
faretruende symbolik gik under, fordi 
skibet var skrøbeligt og blev dårligt 
håndteret.

Den finske komponist Jaakko 
Mäntyjärvi er ikke den eneste, der har 
skabt et kunstværk til minde om de 
druknede ved ulykken, men han har 
muligvis skabt det bedste og mest 
gribende værk. Hans korstykke har 
latinsk tekst, så det minder om en 

messe for ofrene. Canticum Calamitatis 
Maritimae kan oversættes til Sang om 
en katastrofe til havs.

Teksten er sammensat af tre kilder: 
Den katolske requiemmesse for de 
døde, Davidssalme nr. 107 fra Det 
Gamle Testamente, og – lidt kuriøst, 
men også genialt – nyhedsmeddelelser 
om katastrofen fra Finlands pendant til 
DR, YLE, der i en årrække udsendte en 
ugentlig radioavis på latin.

De nøgterne beskrivelser af ulykken 
reciteres af en mandlig solist, som 
var det en kantor i kirken, der messer 
den hellige tekst. Hans meddelelser 
afbrydes kun af korets chokerede bøn 
”Miserere Domine” – ”Herre, forbarm 
dig”. 

Hoveddelen af stykket har tekst fra 
Davidssalme nr. 107, der begynder 
med vers 23: ”De stod til søs med deres 
skibe”. Salmeteksten beskriver hvordan 
rædselsslagne søfarere synker ned i 
dybet, indtil Gud bringer dem ”til den 
havn, de ønskede.” Denne del udsætter 

Jaakko Mäntyjärvi: 
Canticum Calamitatis 
Maritimae
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Mantyjärvi for korets fællesskab, der 
taler på alles vegne som en menighed.

Stykket indledes med et citat fra 
salmen Nærmere, Gud, til dig, som 
angiveligt var den melodi, orkestret på 
Titanic spillede i 1912, mens skibet gik 

ned. Hos Mäntyjärvi synges det ordløst 
af en enlig sopran som en folkesang, 
der klinger henover korets hviskende 
bøn for de døde. Indledningen gentages 
til sidst, og sådan ender musikken i al 
sin enkelhed og voldsomme styrke.

Anonym: Nobilis, humilis
Peter Maxwell Davies: 
Westerlings

I vikingetiden slog nordboere sig ned 
på Orkneyøerne nordøst fra Skotland, 
og i middelalderen tilhørte øerne den 
norske krone. I 1108 blev en af nord-
boernes 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-
tallet, men kan måske dateres helt 
tilbage til 1100-tallet. Den er nemlig 
skrevet i en meget tidlig form for fler-
stemmighed, der kan have nordiske 
rødder. Måske stammer den fra ind-
vielsen af Skt. Magnus katedralen på 
Orkneyøerne, der blev opført efter hans 
helgenkåring? 

Peter Maxwell Davies, en af 
Storbritanniens største komponister 

i vor tid, flyttede i 1971 til de tyndt-
befolkede Orkneyøer nordøst for 
Skotland. Her mødte han digteren 
George Mackay Brown, og de sam-
arbejdede om flere værker, bl.a. 
korværket Westerlings. 

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

Teksterne fortæller om vikingernes 
første landsætning på øerne i 
700-tallet. Titlen Westerlings 
kan oversættes til Mod vest, fordi 
de nordboer, der slog sig ned på 
Orkneyøerne, i særlig grad kom fra 
Vestnorge. Og de sejlede vestpå, 
mod de nordatlantiske øer, i søgen på 
en bedre fremtid og et friere liv. Det 
lykkedes for dem – helt frem til 1472 
var øerne et selvstændigt område 
under den norske og senere den 
danske krone.
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Sproget i den sidste bøn er ’norn’, det 
sprog, der taltes på Orkneyøerne i 
middelalderen, 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 i det stormfulde hav.

Jens Cornelius
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SCENEVÆRTER

P2-vært Mette Greiffenberg er 
scenevært ved koncerten i Trinitatis 
Kirke i København. På P2 kan Mette 
bl.a. høres i programmer som Hej P2, 
Natsværmeren, P2 Koncerten og 
P2 Operaaften. 

Steffen Bruun er scenevært ved 
koncerterne i Horsens og Skørping. 
Steffen er fast medlem af DR Vokal-
ensemblet og derudover en af 
Danmarks fremmeste oratoriesangere. 
Han har også sunget masser af opera-
partier på bl.a. Opera Hedeland og 
Den Kgl. Opera.



Sange fra havet –
tekster

FABIO LUISI:
Tre poesie di Giovanni Pascoli
Tre digte af Giovanni Pascoli

I – Novembre
Gemea l’aria, il sole si chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
e del prunalbo l’odorino amaro
senti nel cuore ...
Ma secco è il pruno, 
e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
vuoto il cielo, e cavo al pié sonante
sembra il terreno
Silenzio, intorno: solo, alle ventate,
udi lontano, da giardini ed orti,
di foglie un cader fragile. 
È l’estate, fredda, dei morti.
 
II – L’assiuolo
Dov’era la luna? Ché il cielo
notava in un’alba di perla,
ed ergersi il mandorlo e il melo
parevano a meglio vederla.
Venivano soffi di lampi
da un nero di nubi laggiù:
veniva una voce dai campi:
chiù ...

Le stelle lucevano rare
tra mezzo alla nebbia di latte:
sentivo il cullare del mare, 
sentivo un fru fru tra le fratte;
sentivo nel cuore un sussulto,
com’eco d’un grido che fu.
chiù

Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

I – November
Luften sukker, solen er så klar,
at du ser dig om efter abrikoser i blomst,
og den bitre lille duft af hvidtjørn
føles i hjertet …
Men tjørnen er tør, 
og de udmagrede grene 
på sorte jordstykker tegner freden op,
himlen er tom, og hul for de rungende 
fodtrin ligner den jorden.
Stilhed omkring dig: alene, prisgivet vindene, 
hører du langt borte fra bladenes 
skrøbelige fald i haver og køkkenhaver. 
Det er de dødes kolde sommer.

II – Den lille hornugle
Hvor var månen? For han så himlen
i et perlemorsdaggry,
og de oprejste mandel- og æbletræer
syntes at kunne se den bedre.
Der kom nedslag af lyn
fra en sortnen af skyer derovre:
der kom en stemme fra markerne:
uhu …

Stjernerne lyste sjældne
fra mælketågernes midte:
jeg kunne mærke havets gyngen,
jeg hørte en susen i løvet;
jeg mærkede en gispen i hjertet,
som et ekko af et skrig, der var engang. 
uhu ...
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Su tutte le lucide vette
tremava un sospiro ...;
squassavano ... 
finissimi sistri d’argento
tintinni a invisibili porte
che forse non s’aprono più …
e c’era quel pianto di morte …
chiù ...

III – La mia sera
Il giorno fu pieno di lampi;
ma ora verranno le stelle,
le tacite stelle. 
...
Nel giorno, che lampi! che scoppi!
Che pace, la sera!
Si devono aprire le stelle
nel cielo sì tenero e vivo.
O stanco dolore, riposa!
La nube nel giorno più nera
fu quella che vedo più rosa
nell’ultima sera.
Che voli di rondini intorno!
Che gridi nell’aria serena!
...
Né io... e che voli, che gridi
Mia limpida sera!
Don...Don... E mi dicono, Dormi!
Mi cantano, Dormi! Sussurarno
Dormi! bisbigliano, Dormi!
La, voci de tenebra azzurra...
Mi sembrano canti di culla,
Che fanno ch’io torni com’era...
Sentivo mia madra... poi nulla...
Sul far della sera.

SIGNE LYKKE:
Wetlands
Vådområder
Værket er uden tekst; der synges på 
sproglyde.

Over alle de lysende toppe
skælvede et suk …;
det rystede 
de fineste sistra,
små bjælder ved usynlige porte,
som måske ikke længere åbner sig ...
og der var denne dødsklage …
uhu ...

III – Min aften 
Dagen var fuld af lyn;
men nu vil stjernerne komme,
de tavse stjerner.
…
Om dagen, hvilke lyn! Hvilke brag!
Hvilken fred om aftenen!
Stjernerne burde åbne sig
på en himmel så øm og levende.
O trætte smerte, hvil dig nu!
Dagens sorteste sky
blev den, jeg ser som mest rosenfarvet
på den sidste aften.
Så mange svaler overalt!
Så mange skrig i den stille luft!
…
Heller ikke jeg … hvilken flugt, hvilke skrig
Min klare aften!
Ding .. Dong .. de siger til mig, sov!
De synger til mig, sov! De hvisker til mig, sov! 
De tisker til mig, sov!
Der, stemmer af azurblåt mørke …
De ligner vuggesange,
der får mig til at vende tilbage, som det var ..
Jeg mærkede min moder … så intet …
i skumringen.
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TOMÁS LUIS DE VICTORIA 
Ave, maris stella
Hil dig, havets stjerne

Tekst: måske Bernard de Clairvaux, 
ca. 1100

Ave, maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper virgo,
Felix coeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.

Solve vincla reis:
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem:
sumat per te preces,
qui pro nobis natus,
tulit esse tuus. 

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos,
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
Iter para tuum,
Ut, videntes Iesum,
Semper collaetemur. 

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui sancto;
Tribus honor unus. Amen.

Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

Hil dig, havets stjerne
Guds milde Moder,
evig jomfru
og himlens velsignede port.

Du, som hørte “hil dig”
fra Gabriels mund,
Sæt os fast i freden
og lutr Evas navn.

Løs de skyldige af lænker,
hold lyset frem til de blinde,
driv vores ondskab væk
og bed om gode ting for os.

Vis os, at du er en moder,
lad ham modtage vore bønner gennem dig, 
han, som blev født for os,
og blev din søn.

Jomfru frem for alle,
mild over alle andre,
gør os, fri for al vor synd,
milde og kyske.

Skænk os et rent liv,
forbered vejen til dig,
Så vi, når vi ser Jesus,
altid må frydes med dig.

Lovet være Faderen,
Ære være den højeste Krist,
og den hellige ånd;
Ære til dem alle tre. Amen.
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JAAKKO MÄNTYJÄRVI
Canticum Calamitatis Maritimae
Sang om en katastrofe til havs 

Tekst fra den katolske requiem-messe, 
Davidssalme 107 og reporter om 
Estonias forlis i ’Nuntii Latini’, tidligere 
ugentlige nyheder på latin på finsk 
radio (YLE).

(Lux aeterna luceat eis Domine, 
et lux perpetua luceat eis.)
 
La annallaanna
Laa na laa
La annallaanna
Laannaalla annaa
La annaa
La annaa la a laannaa
 
(Lux aeterna luceat eis Domine, 
et lux perpetua luceat eis.)
 
Domine
 
La annallaanna
Laannaalla annaa
 
Domine, miserere
Domine
 
Plus octingenti homines vitam 
amiserunt
Calamitae navali in Mari Baltico 
septentrionali facta. 

Miserere
 
La na
 
Domine

Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

(Må det evige lys skinne på dem, Herre, 
og må det evige lys lyse over dem.)

La annallaanna
Laa na laa
La annallaanna
Laannaalla annaa
La annaa
La annaa la a laannaa

(Må det evige lys skinne på dem, Herre, 
og må det evige lys lyse over dem.)

Herre

La annallaanna
Laannaalla annaa

Herre, forbarm dig,
Herre

Mere end otte hundrede mennesker 
mistede livet 
ved et skibbrud 
i den nordlige del af Nordsøen.

Forbarm dig

La na

Herre 
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Navis traiectoria nomine Estonia
Cum Tallinno Stockholmiam versus
Navigaret, saeva tempestate 
orta eversa et submersa est.
 
Miserere, Domine
 
La na
 
Miserere
 
In navi circiter mille vectores erant.
 
Miserere, Domine
Miserere, Domine
 
Na
 
Calamitate Estoniae
Nongenti decem homines perierunt
Centum undequadraginta sunt servati.
 
Qui descendunt mare in navibus
Facientes operationem in aquis multis
Ipsi viderunt opera Domini
Et mirabilia eius in profundo
Dixit et stetit spiritus procellae
Et exaltati sunt fluctus eius;
Ascendunt usque ad caelos
Et descendunt usque ad abyssos
 
Anima eorum in malis tabescebat
Turbati sunt et moti sunt sicut ebrius
Et omnis sapientia, omnis sapientia,

La
 
Et omnis sapientia eorum
 
Naa
 
Devorata es (naa)
 

Bilfærgen Estonia, 
som var på vej fra Tallinn 
til Stockholm, 
kæntrede i en kraftig storm og sank.

Forbarm dig, Herre

La na

Forbarm dig

Der var omkring tusind passagerer ombord.

Forbarm dig, Herre, 
Forbarm dig, Herre

Na

Ni hundrede og ti mennesker 
mistede livet i Estonias forlis; 
et hundrede niogtredive blev reddet.

De stod til søs med deres skibe
og drev handel på de store have;
de så Herrens værker
og hans vidundere på havdybet.
Når han talte, brød stormvejret løs,
det rejste havets bølger;
de steg mod himlen, 
sank ned i dybet.

Deres sjæle blev grebet af rædsel i ulykken, 
de  tumlede rundt og ravede som berusede,
og al deres kløgt, al deres kløgt

La

og al deres kløgt 

Naa

var som intet (naa)
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Et clamaverunt ad Dominum
Et clamaverunt ad Dominum
Cum tribularentur
Et clamaverunt ad Dominum
Cum tribularentur
Et de necessitatibus eorum eduxit eos
Et statuit procellam eius;
In auram et siluerunt fluctus eius
Et laetati sunt quia siluerunt
 
Et deduxit eos in portum 
voluntatis eorum.
Amen.
 
Requiem æternam.
Requiem æternam.
 
(Lux aeterna luceat eis Domine, 
et lux perpetua luceat eis.)
 
La annal laanna
La annaa
La annaa
La na naa
La-aannaa
 
(Lux aeterna luceat eis Domine, 
et lux perpetua luceat eis.)

Da råbte de til Herren
Da råbte de til Herren
i deres nød,
Da råbte de til Herren
i deres nød,
og han førte dem ud af deres trængsler.
Han fik stormen til at stilne,
og havets bølger lagde sig;
de blev glade, fordi det faldt til ro,

og han førte dem til den havn, 
de ønskede.
Amen

Evig hvile.
Evig hvile.

(Må det evige lys skinne på dem, Herre, 
og må det evige lys lyse over dem.)

La annal laanna
La annaa
La annaa
La na naa
La-aannaa

(Må det evige lys skinne på dem, Herre, 
og må det evige lys lyse over dem.)
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ANONYM:
Nobilis, humilis. Hymn to St. Magnus
Ædle, ydmyge. En hymne til Skt. 

Tekst: fra 1100-tallet, ukendt forfatter

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.

Oversættelse: Magna Blanke

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.

Magnus 
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PETER MAXWELL DAVIES:
Westerlings
Mod Vest

Tekst: George Mackay Brown, samt 
Fadervor på traditionelt Orkney Norn

I – Seascape I
[kun sproglyde, der imiterer hav- og 
fuglelyde]

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
[kun sproglyde]

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
[kun sproglyde]

Oversættelse: Magna Blanke

I – Hav-maleri I

 
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

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
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VI – Our Gods Uncaring
Our gods uncaring.
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
[kun sproglyde]

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.

VI – Vore guders forsømmelser
Vore guders forsømmelser.
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

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.

sst.dk/coronacoronasmitte.dk

14.07.2020

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.

Hold afstand og bed andre  
om at tage hensyn

Vær opmærksom  
på rengøring

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Vask dine hænder tit  
eller brug håndsprit

Host eller nys  
i dit ærme

Forebyg smitte
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