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Torsdagskoncerten sendes i 

P2 Koncerten mandag 4. juli 

kl. 19.20 og kan derefter høres i DR LYD
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Malene Nordtorp
Anna Miilmann
Hanna Kappelin 
Christine Nonbo Andersen 
 
Alt
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
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Tobias Nilsson
Eva Wöllinger-Bengtson

Tenor
Emil Lykke
Adam Riis
Nils Greenhow
Rasmus Gravers Nielsen
Palle Skovlund

Bas
Jakob Soelberg
Lauritz Jakob Thomsen
Jakob Vad
Johan Karlström
Daniel Åberg

Sofi Jeannin
Dirigent

Celine Haastrup
Scenevært

Trinitatis Kirke, København
Onsdag 29. juni 2022 kl. 19.30 
Torsdag 30. juni 2022 kl. 19.30

drvokalensemblet.dk
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Program

Vagn Holmboe (1909-96)
Solhymne: Nr. 1 (1961)

Ēriks Ešenvalds (f. 1977)
Rivers of light (2013)
Solister: Jihye Kim, sopran; Lauritz Jakob Thomsen, bas; 
Daniel Åberg, jødeharpe

Toivo Kuula (1883-1918)
Auringonnousu (1909)

John Høybye (f. 1939) 
Af Tre lyse motetter i stereo (1993) 
• II: Haec dies
Solister: Christine Nonbo Andersen, Jihye Kim, Malene Nordtorp, sopran

Mette Nielsen (f. 1985) 
Tidlig solopgang (2022; uropførelse, DR-bestilling)

Gunnar Hahn (f. 1908-2001) 
Rondo Lapponico (1989)

Erland von Koch (f. 1985) 
Af Bilder från Lappland (1990)
• Till midnattssolen

Jan Sandström (f. 1954) 
Biegga luohte (1998)
Solister: Nils Greenhow, tenor; Daniel Åberg, tromme

Svend S. Schultz (f. 1913-98) 
Midsommersang (1979)

Waldemar Åhlén (1894-1982) 
Sommerpsalm (1933)

Byss-Calle (Carl Ersson Bössa) (1783–1847), arr. Hans Gardemar
Slängpolska efter Byss-Kalle (2011)

       
        ca. 1 time uden pause  
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Kære publikum

For os, der – som jeg – er født og 
opvokset i en sydligere del af Europa, 
har den nordiske sommers klare, 
strålende lys altid virket som noget 
usandsynlig romantisk og mystisk. 
Jeg kan huske, at jeg som dreng 
kiggede i billedbøger med fotografier 
af midnatssolen og spekulerede på, 
hvordan den rent faktisk ville se ud, og 
hvordan det – i naturen – overhovedet 
kunne være muligt.

Denne aften tager vi på en musikalsk 
rejse, som tager os mod den nordiske 
sommers mytiske centrum, dybt inde 
i polarcirklen, og møder nogle af de 
samer, der bor der, og lytter til deres 
mystiske og magiske sang. Men vi bliver 
også mindet om, at tilbedelse af solen 
har fundet sted på jorden i tusinder 
af år og på steder langt tættere på 
ækvator: De gamle egyptere troede, at 
den nyfødte sol blev drevet hen over 
himlen hver dag af skarabæguden 
Khepri, ligesom billen ruller sin møg-
kugle langs jorden, og så hører vi en 
egyptisk solopgang fra for 3300 år 
siden, også skildret i musik.
 
 

Men i nutidens skandinaviske lande er 
de lyse sommernætter måske mindre 
anledning til hellige og mystiske ritualer 
for både indfødte og besøgende og mere 
muligheden for fælleskab, fællessange 
og glæden ved en virkelig god fest – 
som Mette Nielsen fortæller os i sit helt 
nye stykke til DR Vokalensemblet.

Her ved afslutningen af sæsonen 
håber vi alle i DR Vokalensemblet, at I 
vil nyde dette sidste program i vores 
sæson 2021-22. Vi ønsker jer alle god 
sommer, god ferie – og vi glæder os til 
at møde jer igen, når vi vender tilbage 
til august. 

God fornøjelse!

Michael Emery
Kunstnerisk leder for 
DR Vokalensemblet

FOTO: PER MORTEN ABRHAMSEN



5LYSE SOMMERNÆTTER

Sofi Jeannin 
& DR Vokalensemblet

Sofi Jeannin fra Sverige er chefdirigent 
for det britiske radiokor, BBC Singers. 
Siden 2008 har hun desuden været 
leder af den franske radios korskole 
Maîtrise de Radio France, og i en 
periode var hun chefdirigent for det 
franske radiokor.

Hun er 45 år, uddannet i Stockholm, 
Nice og London og bosat i Paris. Hendes 
franske navn og forbindelse skyldes 
hendes fransk-svenske rødder, og for sit 
arbejde er hun i Frankrig blevet hædret 
med ordenen Chevalier des Arts et des 
Lettres og Ordre national du Mérite. 

Sofi Jeannin er en meget efterspurgt 
gæstedirigent for elitekor i Europa og 
Asien, og sidste sommer dirigerede 
hun for første gang DR Vokalensemblet. 
Hun har også en særlig passion for at 
bruge musikken til at opbygge fælles-
skaber i samfundet, og derfor har hun 
arbejdet med ungdomsensembler i 
både Paris, Grækenland og Congo.

DR Vokalensemblet er DR’s kammerkor
med 18 klassiske sangere, som alle  
kanoptræde solistisk. En af ensemblets
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 
og koncertsale, ved workshops og 
koncerter med lokale amatørkor.

Korets repertoire spænder fra 
renæssancemusik over barok og 
romantik til danske sange og helt 
nyskrevne værker. Både store danske 
og europæiske komponister har skrevet 
musik specielt til DR Vokalensemblet, 
som er internationalt anerkendt for sin 
rene, nordiske klang. Flere af korets 
udgivelser har modtaget internationale 
priser og udmærkelser, bl.a. to 
amerikanske Grammy-nomineringer.

DR Vokalensemblets seneste album 
er Lux Aeterna med værker af Ligeti 
og Kodaly, der er blevet modtaget 
med begejstring af anmeldere i ind- 
og udland.

FOTO: PATRICK ALLEN FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Dirigenten Sofi Jeannin i samtale med 
DR Vokalensemblets kunstneriske 
leder Michael Emery

ME: Fortæl om dine musikalske rødder. 
Kommer du fra en musikalsk familie?

SJ: Ikke fra en familie af professionelle, 
men bestemt fra en meget musik-
elskende familie. Min far spillede jazz og 
havde en meget udsøgt albumsamling. 
Vi sang meget derhjemme, og jeg sang 
flerstemmigt med min søster, da jeg 
var 4 eller 5. Men mit første virkelig 
mindeværdige møde med musik kom, 
da jeg var omkring seks og blev taget 
med ind for at se Giselle på balletten 
i Stockholm. Det var som et elektrisk 
stød – jeg havde aldrig hørt et levende 
orkester før, og det var så kraftfuldt, at 
det fik mig til at græde af bevægelse.

Senere sang jeg i ungdomsskolekor og 
deltog i et operaprojekt for unge, da 
jeg var 8 eller 9, hvor vi optrådte side 
om side med professionelle, og det var 
en stor oplevelse. Jeg begyndte også 

at spille klaver – på det tidspunkt var 
det nemt at få et klaver i Sverige, man 
spurgte sig bare lidt for, fordi de var så 
almindelige, som møbler derhjemme. 
I en periode ville jeg gerne være 
sanger, og jeg gik på den kommunale 
musikskole. 

Efter gymnasiet flyttede jeg til Frankrig 
og gik på konservatoriet der. På det 
tidspunkt var jeg allerede blevet bidt af 
en gal dirigent: Jeg elskede bare ideen 
om at bringe folk sammen for at lave 
musik og formidle musikken først til de 
medvirkende og derefter til publikum. 
Faktisk gav Lucia-fejringen i Sverige 
nogle særlige muligheder – da jeg var 
16, startede jeg et projekt med mine 
klassekammerater, hvor vi hvert går 
besøgte et kvindefængsel for at lave en 
Lucia-fejring for alle kvinderne, og det 
organiserede og gennemførte jeg. Så 
på konservatoriet valgte jeg direktion 
som bifag, men da jeg valgte at gøre 
det til mit hovedfag, tog jeg til London 
og studerede på Royal College of Music.

Der blev jeg ret involveret i ’ny 
musik’-miljøet og dirigerede en 
masse af elevernes kompositioner. 
Det lærte mig meget – man har 
brug for en god dirigentteknik, men 
også en god planlægningsevne og 
organisationstalent, for man skal kunne 
vise, hvad man vil, uden at spilde tid på 
at snakke, og selvfølgelig vil man gerne 
vise, hvad man kan og gøre det godt, 
når man står overfor et ensemble, der 
består af ens egne medstuderende.

Interview

FOTO: PATRICK ALLEN
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ME: Siden 2008 har en vigtig del af dit 
musikalske arbejde været din ledelse 
af Maîtrise de Radio France – den 
franske radios korskole for børn?

SJ: Faktisk tror jeg, at det er en af de 
vigtigste ting, jeg nogensinde har 
gjort. Skolen ligger i et kvarter i det 
nordlige Paris med mange økonomiske 
afsavn, og målet er at give børnene 
en alsidig musikundervisning. Vi har 
29 nationaliteter i koret, vi ser dem 
i op til 13 timer om ugen fra de er 8 
år, og der er omkring 170 korsangere 
i alt. Det hele er finansieret af Radio 
France, og de får undervisning i klaver 
og sang, harmonilære og kontrapunkt 
– men også emner som direktion, 
improvisation og endda drama. De 
optræder med Radio Frances orkester, 
og vi har også vores egen a cappella-
sæson, og de synger et kæmpestort 
repertoire – alt fra arabiske børnerim til 
Bach-kantater, Messiaen, Xenakis, samt 
nye bestillinger hvert år.

I de senere år har jeg set en del af vores 
børn gå videre med en professionel 
musikuddannelse. Men jeg tænker også 
på en af mine tidligere elever ved navn 
Risha. Han passede sig selv hjemme i 
en enlig forsørgerfamilie, stille og genert 
med ringe selvtillid. Men at synge med 
Maîtrise gav ham sådan en selvtillid og 
ambitioner, at han nu studerer diplomati 
på Institut for Politiske Studier, han 
sigter højt i livet, han vil gøre noget for 
sine landsmænd i Haiti, og han har alle 
disse drømme og mål. Vi har hjulpet 

med at gøre hans horisont virkelig bred, 
og det er vidunderligt!

ME: Og aftenens program – hvad har 
fanget dit blik?

SJ: Jeg er vild med, at vi kan udforske 
lidt af den samiske kultur denne aften, 
fordi det er sådan en vidunderlig 
og dyrebar tradition. Og det har en 
personlig betydning for mig, fordi min 
mor er fra Lapland, så vi er en delvist 
samisk familie.

Men jeg var også begejstret over at 
opdage Haec dies – et smukt stykke, 
som var nyt for mig – og Solhymne 
giver også genklang hos alle, der bor 
i Norden, hvor solen er så dyrebar. Så 
det er et dejligt program til disse lyse 
sommernætter – med en lille Polska 
som afrunding, fordi vi nordboere elsker 
at danse og have det sjovt!
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Jeg er mindst 1,2% same! Måske endda 
mere end det. Jeg er også 2,3% finsk, 
men det var ikke så vigtigt, hvilken 
nationalitet man havde oppe i Sápmi før i 
tiden. Landegrænserne mellem Sverige, 
Finland og Norge var flydende eller rent 
ud sagt irrelevante. Slægtforskningen 
er ikke fuldstændig, men jeg har i hvert 
fald en fuldblodssame i slægten ti  
generationer tilbage. 

Min farfar Kuno var meget sprog-
interesseret. Han lærte sig 13 sprog, 
hvoraf samisk og finsk var de to. 
I 1949 fik han det nyoprettede 
pastorat i Vittangi, nær den finske 
grænse, takket være sine kundskaber 
i finsk. Der indgik 16 byer, heraf 5 
samebyer. Fra anden sommer findes 
der optegnelser over Kunos besøg i 
de to vejløse samebyer Viikusjärvi og 
Tuolpukka. Om sommeren drejede 
det sig om  ca. 10–20 kilometers 
vandring og om vinteren samme 
strækning på ski. Lidt efter lidt 
påbegyndte han intensive studier 
i samisk og finsk. Efter et halvt år 
findes der optegnelser om hans 
første skriftemål på samisk. Han 
holdt siden mange gudstjenester, 
blandt andet på Sveriges højeste 
bjerg, Kebnekajse, på samisk. 

Allerede i 1951 anskaffede Kuno 
og hans hustru Gunborg hver sin 
samedragt. Til trods for at de ikke 
var vaskeægte samer, var det en 
hædersbevisning, at de fik lov at 
købe hver sin dragt og kunne bære 

den ved særlige lejligheder. Min egen 
far fortalte: ”Når familien fik besøg 
af finsk- eller samisktalande præster, 
var det ligesom højtid derhjemme. 
Særligt når vi fik besøg af et par 
enkelte præster med sameoprindelse, 
det var ekstra fint. Jeg mærkede 
aldrig nogensinde noget til den nu 
dominerende tale om afstandtagen og 
mindreværd, tværtimod.”

Samiske rødder

KUNO OG GUNBORG I SAMEDRAGT
(PRIVATFOTO)
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Samedragterne findes stadig i familien, 
lige nu hos mig. Det er ikke uden 
stolthed, at jeg forvalter ikke kun 
den genetiske arv fra 
samerne, men også min 
farfars livsgerning som 
en af de første svenske 
samisktalende præster, 
Sverige har haft.

Daniel Åberg,
sanger i DR 
Vokalensemblet

DANIEL I SAMEDRAGT
(PRIVATFOTO)
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Vagn Holmboe: 
Solhymne 

De mange musikværker, digte og billeder 
fra Norden, der handler om solen, 
kunne give det indtryk, at solskin er et 
nordisk fænomen! Men det er akkurat 
omvendt: Vi hylder solen, fordi der er så 
lidt af den på vores breddegrader. Og 
ved midsommer tager vi hævn over de 
mørke vintermåneder og dyrker de lyse 
nætter som en hektisk forelskelse.

DR Vokalensemblets koncert begynder 
med en solhyldest af Vagn Holmboe. 
I sin Solhymne lader han solen stige 
op og give liv til alt på Jorden. Teksten 
er skrevet for 3.300 år siden af den 
egyptiske farao Akhnaton, der gjorde 
soldyrkelse til den officielle religion i 
Egypten.

Ēriks Ešenvalds: 
Rivers of light 

En rød tråd i denne solkoncert er 
Lapland og den samiske kultur. 
Forestillingen om livet nord for Polar-
cirklen har tiltrukket mange kunstnere, 
også den lettiske komponist Ēriks 
Ešenvalds, der drømmer sig til Lapland 
i korstykket Rivers of Light (Floder af 
lys). Det begynder med et par samiske 
vers om nordlys, akkompagneret af det 
folkemusikinstrument, vi i Danmark 
kalder jødeharpe. Resten af teksten er 
på engelsk og strikket sammen af Ēriks 
Ešenvalds efter forskellige beskrivelser 
af nordlyset, bl.a. af polarforskeren 

Fridjof Nansen. Rivers of Light fra 2014 
er et perleeksempel på Ēriks Ešenvalds’ 
overdådige musikstil, der er blevet 
meget populær, ikke mindst i den 
engelsktalende verden. Bløde, tætte 
korklange smyger sig rundt i musikken, 
og den melodiske strøm er så naturlig 
som at trække vejret.

Toivo Kuula: 
Auringonnousu     

Den finske komponist Toivo Kuula 
døde i en alder af 35 år og efterlod 
sig så god musik, at det gør helt ondt 
at tænke på, hvad han kunnet have 
skrevet i et længere liv. Auringonnousu 
(Ved solopgang) er fra hans samling 
Syv Korsange opus 11, skrevet i 1910. 
Kuula behandler koret som et helt 
orkester, der både kan bredes ud eller 
fokusere på mindre stemmegrupper. 
Stykkets beskrivelse af solopgangen er 
ikke kun et naturbillede, men kan også 
tolkes som den ’solopgang’, den finske 
nation ventede på dengang. I 1917 
blev Finland endelig et selvstændigt 
land. Året efter brød borgerkrigen ud 
mellem ’de røde’ og ’de hvide’ – Toivo 
Kuula tilhørte de hvide (den borgerlige 
fløj), men det var to soldater fra hans 
egen flok, der efter et skænderi skød 
ham på åben gade.

Lyse sommernætter
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John Høybye: 
Haec dies  

Der er med et glimt i øjet, John Høybye 
kalder sine tre motetter fra 1993 for 
Tre lyse motetter i stereo. ’Lyse’ fordi 
det er positiv, lykkelig musik. Og ’stereo’ 
er fordi John Høybye arbejder med 
rumlighed i musikken, så det klanglige 
perspektiv bliver ekstra stort. 

De tre motetter skal synges med hver
sin opstilling af sangerne. I motet nr. 2, 
Haec dies, er det ottestemmige kor 
opstillet på sædvanlig vis, mens tre 
sopransolister er placeret på afstand i 
hver sin retning.

Teksten er fra Salmernes Bog i Det 
Gamle Testamente, hvor det lyse 
budskab i Salme 118 lyder: ”Denne dag 
har Herren skabt, lad os juble og glæde 
os på den.” I slutningen citerer John 
Høybye kort en dansk morgensalme: 
Lasse Lunderskovs 1970’er-melodi til 
Kingos Nu rinder solen op i Østerlide.

Mette Nielsen: 
Tidlig solopgang  

I aften uropfører DR Vokalensemblet et 
nyt korstykke af Mette Nielsen. Hun er 
36 år og har skrevet værker for mange 
forskellige slags kombinationer af instru-
menter, men også en del vokalmusik.

Tankerne bag hendes korstykke Tidlig 
solopgang kan alle, der har været længe 
ude om natten genkende. 

Mette Nielsen fortæller selv:

“Indbegrebet af lyse sommernætter 
er for mig at cykle gennem byen mens 
solen står op. Efter en fest i de sidste 
teenageår. Det er tiden, hvor man 
endelig har sluppet barndommens 
regler, og voksenlivets krav endnu 
ikke helt er indtruffet. Der er bare en 
sitrende forventning – til kommende 
forelskelser og til det selvstændige liv, 
hvor man selv bestemmer alt. Gaderne 
er tomme og luften er kølig. Fuglene 
begynder at synge, ellers er der kun 
lyden af cyklen på asfalten. 

Tidlig solopgang er den solopgang om 
sommeren, man kun oplever, hvis man 
er ude lidt for sent eller alt for tidligt.” 

Gunnar Hahn: 
Rondo Lapponico 

Den svenske komponist Gunnar Hahn 
brugte tit folkemusik som udgangspunkt 
for sine værker. Rondo Lapponico (der 
kan oversættes til ’Samisk rondo’) bygger 
på samernes traditionelle sangstil, joik.

”Samen joiker til mennesket eller til renen, 
bjørnen, solen, vinden eller noget andet, 
han møder i sit vildmarksliv”, forklarede 
Gunnar Hahn. ”Teksterne er meget kort-
fattede og indeholder højst et enkelt ord, 
som fortæller, hvem joiken er rettet mod. 
Resten nynnes på stavelser som nanana 
og lålålå, osv. Teknisk set er joikerne som 
remser og flyder hele tiden afsted – 
nærmest som en renflok i bevægelse.”
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Rondo Lapponico synger om to steder 
i Lapland: Rautasjaure, der er en fjeldsø 
i den nordsvenske dal Lapporten, og 
Gåddesbakte, ’Troldtrommebjerget’, et 
helligt sted for samiske åndemanere. 
Man hører også elven, der bølger sig 
afsted (”å-a, å-a, å-a”) og en brølende 
rentyr (”hä-hä-hä”). I midten af stykket 
synger koret en sørgesang med 
finsk tekst, som kan oversættes til 
"Herren har taget vor bror til sig. Han 
elskede ham". Hele stykket afrundes 
af en tempostigning, hvor Gunnar 
Hahn ”beskriver renkalve, der løber 
hurtigere og hurtigere afsted, indtil de 
pludseligt stopper op ved det stejle 
Troldtrommebjerg”.

Erland von Koch: Till midnattssolen 
Jan Sandström: Biegga luohte 

Også den svenske komponist Erland 
von Koch var dybt fascineret af 
samisk kultur. Han mødte i 1930’erne 
folkemindesamleren Karl Tirén, der 
studerede samiske joiker, og den 
interesse smittede – og holdt ved. I 
1987, da Erland von Koch var næsten 
80 år, skrev han en Laplandssymfoni, 
Lapponia, og i 1990 korsangene 
Billeder fra Lapland, bygget på joiker, 
hvorfra nr. 5 hedder Til midnatssolen.

Joike-traditionen findes stadig i Lapland 
og bruges i forskellige sammenhænge, 
lige fra eksperimental jazz til samisk 
rap og moderne kompositionsmusik. 
Den svenske komponist Jan Sandström 
bygger sit stykke Biegga luohte på en 

joik af vor tids kendteste joikere, Johan 
Märak, der døde i 2019. Det er en joik 
til fjeldvinden, og i stykket skal der også 
bruges en samisk åndemanertromme. 

Der er kun bevaret ca. 70 gamle samiske 
trommer, fordi mange blev beslaglagt 
af kristne missionærer. I 1600-tallet 
var man i dobbeltriget Danmark-Norge 
så bange for samernes magi, at bare 
det at eje sådan en tromme kunne give 
dødsstraf.

”Med sparsom tekst formår joiken at 
viderebringe tanker og følelser – ikke 
sjældent om det guddommelige”, 
forklarer Jan Sandström. ”I denne 
komposition kan man høre ceremoni-
trommen, renhyrdens råb til sin hund 
og snerypens lokkekald – den fugl, 
som kommer med bud, altså en slags 
nordisk fredsdue.”

Svend S. Schultz: Midsommersang  
Waldemar Åhlén: Sommarpsalm 
Byss-Calle, arr. Hans Gardemar: 
Slängpolska   

”Det dufter lysegrønt af græs”. Sådan 
begynder den danske tekst til en 
af Sveriges mest elskede korsange, 
Sommarpsalm. Sangen er komponeret 
af Waldemar Åhlén for næsten 100 
år siden, men blev først udbredt i 
Danmark i 1980’erne. I dag er den nok 
lige elsket i begge lande – hvorimod 
Midsommersangen af Svend S. Schultz 
ikke er kendt udenfor Danmark. Det er 
ellers en dårende dejlig sang, som med 
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perfekt, hymnisk opbygning tænder 
op under alle vores følelser for de lyse 
nætter og den alt for korte sommer.

Koncerten slutter med et nummer, 
det er svært at efterfølge: en svensk 
’slängpolska’, altså en dansemelodi, 
hvor man snurrer rundt på stedet med 
sin dansepartner. Den ekstatiske melodi 
stammer fra spillemanden Byss-Calle, 
der levede i begyndelsen af 1800-tallet 
og spillede på nyckelharpa. 

I 2003 lavede jazzpianisten Jan 
Lundgren en elegant og swingende 
udgave af Byss-Calles melodi, og den 
harmonisering er udgangspunkt for 
korarrangementet af Hans Gardemar. 
Der findes ikke bedre punktum-finale 
på en nordisk sommerkoncert end 
Byss-Calles Slängpolska!

Jens Cornelius

Scenevært Celine Haastrup er en af de

faste værter i P2 Koncerten, der bl.a. 

præsenterer DR Symfoniorkestrets Torsdags-

koncerter for radiolytterne. Celine er også 

vært i programmet Puls, der hver uge samler 

tendenser, strømninger og nyheder fra det 

klassiske musikliv. Hun har desuden været

med til at producere flere roste podcasts, bl.a.

serien Efterklange af Niels W. Gade, der kan 

høres i DR LYD. Hendes hjerte banker også

varmt for jazzen, og hun var med til at starte

kanalen P8 Jazz.
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VAGN HOLMBOE:
Solhymne: Nr. 1 
Tekst: Farao Akhnaton, oversat af 
H.O. Lange
 
Skøn er du, som kommer til syne 
i himlens horizont. 
Du levende sol, livets ophav. 
Du er yndig og stor og strålende 
og ophøjet over et hvert land. 
Du er fjern, men dine stråler 
er på jorden, 
og du er for menneskets ansigt, 
medens han skuer din vandring.

ĒRIKS EŠENVALDS:
Rivers of light 
Strømme af lys
Tekst: Charles Francis Hall, Fridtjof
Nansen og samisk/finske folkesange
og joiks, bearbejdet af komponisten

Kuovsakasah reukarih tåkko teki
sira ria
tåkko teki
sira ria, sira siraa ria.

Winter night, the sky is filled 
with symphony of light.
The sky is flooded 
with rivers of light.
Ah, the doors of heaven
have been opened tonight.

Kuovsakasah reukarih tåkko teki
sira ria
tåkko teki
sira ria, sira siraa ria.

Oversættelse: Camilla Toldi Bugge

Nordlysene glider frem og tilbage
tra-la-la
frem og tilbage
tra-la-la, tra-la-la-la-la

I vinternatten er himlen fyldt
med en symfoni af lys.
Nattehimlen svømmer over 
med floder af lys.
Ah, himlens porte 
er åbnet i nat.

Nordlysene glider frem og tilbage
tra-la-la
frem og tilbage
tra-la-la, tra-la-la-la-la

Tekst
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Guovssat, guovssat radni go 
libai libai libaida 
ruona gakti 
nu nu nu.

From horizon to horizon,
misty dragons swim through the sky.
Green curtains billow and swirl.
Fast-moving, sky-filling
The tissues of gossamer.
Nothing can be heard, 
nothing heard!

Light shakes 
over the vault of heaven 
its veil of glittering silver: 
changing now to yellow, 
now to green, now to red. 
It spreads in restless change, 
into waving, into many-folded 
bands of silver.
It shimmers in tongues of flame.

Over the very zenith 
it shoots a bright ray up, 
until the whole melts away, 
as a sigh of departing soul 
in the moonlight, 
ah, leaving a glow in the sky 
like the dying embers 
of a great fire.

Nordlys, nordlys, skælvende tæppe
tra-la-la, tra-la-la-la-la
grønne kjortel* 
tra-la-la

Fra horisont til horisont svømmer 
tågedrager over himlen.
Grønne gardiner bølger og hvirvler.
Fylder himlen 
med hastende silkeflor.
Intet kan høres, 
intet høres!

Lyset ryster 
sit sølvglitrende slør
over himlens hvælving:
Nu skifter det til gult,
nu til grønt, nu til rødt.
Det bredes ud i hvileløs forandring,
i bølger, 
i krøsede sølvbånd.
Det glitrer i flammetunger.

Over selve zenith skyder det
en lysende stråle op,
indtil det hele smelter væk,
som et suk fra en sjæl på vej bort
i måneskinnet, ah,
og efterlader et skin på himlen
som de døende gløder 
af et stort bål.

*en gakti er et traditionelt 
samisk klædningsstykke
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TOIVO KUULA:
Auringonnousu 
Ved solopgang
Tekst: Veikko A. Koskenniemi
 
Nää, oi mun sieluni, 
auringon korkea nousu
ylitse kivisen kaupungin kattojen, 
katuin,
ylitse vuossatain valheen 
ja tuntien tuskan
koittava kirkkaus!

Nää, oi mun sieluni, 
katoovan elämän autuus!
Niinkuni ääretön temppeli 
on se sun eessäs,
alla sen holvien on ikiaikojen 
äänetön hartaus
mestarin hengen.

Nää, oi mun sieluni, 
yössäkin korkehin kirkkaus,
tuskassa tummien hetkien 
rauha ja riemu,
vuossatain valheessa, 
elämän valheessa valkein,
iäisin totuus! 

Oversættelse: Anna Juuliska Nykvist 

Se, min sjæl 
hvordan solen stiger højt 
over byens tage og
gader af sten,
over århundreders løgn
og smertens timer 
i daggryets lys!

Se, min sjæl,
lyksaligheden i det svindende liv!
Som et grænseløst tempel
ligger det foran dig,
under dets hvælvinger
evighedens lydløse andagt
over mesterens ånd.

Se, min sjæl,
selv natten rummer det stærkeste lys,
ro og glæde ved mørke stunder af smerte,
i århundreders løgn, 
i livets løgn 
den klareste,
evige sandhed.
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JOHN HØYBYE:
Af Tre lyse motetter i stereo:
Haec dies
Denne dag
Tekst: Salme 118

Haec dies quam fecit Dominus. 
Exsultemus et laetemur in ea. 

Denne dag har Herren skabt, 
lad os juble og glæde os på den.

METTE NIELSEN
Tidlig solopgang

Værket har ingen tekst, men synges på danske sproglyde

GUNNAR HAHN
Rondo Lapponico 

Værkets samiske tekst er baseret på joiks til bl.a. de vilde gæs, søen Rautasjaure, 
bjerget Gåddesbakte, floden Bleksik, byen Allegetje og rensdyr, foruden en 
sørgesang med finsk tekst: ”Herren har taget vor broder til sig. Han elskede ham.”

ERLAND VON KOCH:
Af Bilder från Lappland: 
Till midnattssolen 

Teksten består udelukkende af ordet ’Païve’ (sol) og ’a la, a la’.
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JAN SANDSTRÖM:
Biegga luohte 
Joik til fjeldvinden
Tekst: Baseret på joik af Johan Märak

Na de jo biegga båsåðij
lo, lo, lo lo…
Basse Vuoj ha buktta rij
Ibmilis dervuoðajt
Ålmmujta sáme ednamij
Buorre sivnnjaðusájt

Nu blæser vinden
lo, lo, lo, lo…
Kommer med den Hellige Ånd.
En hilsen fra Gud
til menneskene
i vort sameland, med velsignelse

SVEND S. SCHULTZ:
Midsommersang
Tekst: Leo Estvad

Nu går midsommer ind i Danmarks stue,
under loftet hænger lærkers sang.
Her kan øjet søge fortrolig
mellem enge, fjord og vang.
Alt igen er nær
i en sommers klæ’r.

Over gulvet er bredt et solskinstæppe
vævet af ranunklers gule flor.
Bakkebølger vekser med skove
og et stykke hedejord.
Alt hvad vi har lært
er os dobbelt kært.
 
Smilets ynde og alvoren i sindet
er en dyd, der regnes her omkring.
Med et smil på læben kan siges
selv de alvorsfude ting.
Det forstår især vi, 
der lever her.

Denne lyse of sommerlige stue
fyldt med kløverduft 
og strandens blæst.
Hører du en hvisken i løvet?
Elskov vær min sommergæst!
Latter her og der i det milde vejr.
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WALDEMAR ÅHLÉN:
Sommerpsalm 
Tekst: Carl David af Wirsen; 
3. vers synges på dansk i 
Johannes Johansens oversættelse

En vänlig grönskas rika dräkt 
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt 
de fagra örtesängar;
Och solens ljus och lundens sus 
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

Sin lycka och sin sommarro 
de yra fåglar prisa;
Ur skogens snår, ur stilla bo 
framklingar deras visa.
En hymn går opp med fröjd och hopp 
från deras glada kväden
från blommorna och träden.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø, hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

BYSS-CALLE (CARL ERSSON BÖSSA)
Slängpolska efter Byss-Kalle 

(Værket har ingen tekst)
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