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Program

Per Nørgård (f. 1932)
Wie ein Kind (1980, rev. 1996)
• Wiigen-Lied
• Frühlings-Lied
• Trauermarsch mit einem Unglücksfall
Solister: Klaudia Kidon, sopran; Rasmus Gravers Nielsen, tenor; Daniel Åberg, bas

Per Nørgård 
Maya danser (1979)

Britta Byström (f. 1977)
To måner (2022, DR-bestilling, uropførelse)
Solister: Jihye Kim, Anna Miilmann, Klaudia Kidon, sopran

Niels Rosing-Schow (f. 1954) 
Der er en sang (2022, DR-bestilling, uropførelse)

Per Nørgård 
Akilles og skildpadden (1983) for klaver solo

Per Nørgård, arr. Gunnar Eriksson 
Vintersalme (1976/84) 
Solist: Malene Nordtorp, sopran 

Louise Alenius (f. 1978) 
Ausklingen (2022, DR-bestilling, uropførelse)

Bent Sørensen (f. 1958) 
In Wahrheit singen (2022, DR-bestilling, uropførelse)

Per Nørgård
Singe die Gärten (1974), version med klaver og cello
Solist: Christine Nonbo Andersen, sopran

        ca. 1 time og 15 min. uden pause
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Mit første møde med Nørgårds musik 
var i Stuttgart med hans 2 Nocturner 
– smukt atmosfærisk, harmonisk 
kompliceret og teknisk udfordrende for 
selv de bedste kor. Og så selvfølgelig 
Wie ein Kind –komponeret over tyve år 
tidligere og tilsyneladende fra en anden 
planet med tekster af Rilke og den 
skizofrene Adolf Wölfli. Per Nørgård har 
givet os en unik lydverden, skabt af en 
levende og individuel fantasi.

Tillykke, og tak fordi du har beriget 
korverdenen med dine helt specielle 
kompositioner!

Marcus Creed,
chefdirigent for DR Vokalensemblet

Da jeg sang i Ars Nova i begyndelsen 
af 0’erne, stiftede jeg for alvor 
bekendtskab med Per Nørgårds musik. 
Ensemblet var så heldige at have et 
tæt samarbejde med Per i de år, og når 
han overværede prøver, var det altid 
interessant at høre hans ærlige mening 
om fortolkningen af hans værker. I DR 
Vokalensemblet er Wie ein Kind blevet 
et standardværk, som vi elsker at synge 
– der er aldrig to opførelser, der er ens, 
fordi musikken rummer så mange lag. 
Gennem Per Nørgårds musik har jeg fået 
indblik i en helt forunderlig, kompliceret, 
magisk, skør og fredfyldt verden. 
“Halleluja, der Herr ist verrückt!” 

Rikke Lender, 
alt i DR Vokalensemblet

Til lykke, Per

Marcus

Komponisten Per Nørgård fyldte 90 år den 13. juli 
– DR Vokalensemblet ønsker til lykke!

Rikke

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL
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Som garvet korsanger er jeg siden 
slutfirserne stødt på korværket Wie 
ein Kind (i daglig koromtale også 
kendt som: G’Gang-stativet ;-) en del 
gange. Stykket er ikke svært at synge. 
Med stemningsanvisninger som: 
”opskræmt”; ”betuttet” og ”beroliget” 
bliver man sikkert guidet gennem 
det rytmiske og nærmest meditative 
korakkompagnement til de to solister, og 
hvad enten værket har været opført ved 
workshops, konkurrencer, på koncerter 
eller turnéer i Danmark og i udlandet, 
har det altid kunnet overvælde og 
begejstre publikum. På den måde er det 
ret interessant, hvordan det originale 
værk nu igennem efterhånden 4 årtier 
har bevæget sig fra at være et nærmest 
besynderligt avantgardistisk, atypisk og 
ejendommeligt stykke kormusik til at 
være et af de mest ikoniske korværker 
i den danske kor-kanon – en ægte 
korklassiker og publikumsbasker! 

Malene Nordtorp
sopran i DR Vokalensemblet

Blandt komponister er der nogle, for 
hvem kormediet ikke er specielt interes-
sant, eller hvis korværker ikke er repræ-
sentative for deres sande musikalske 
stemme og interesser. Så for os i kor-
verdenen er det altid spændende at 
møde en komponist, hvis vokalmusik 
er lige så betydningsfuld og stærk som 
alt det andet, komponisten skriver. Per 
Nørgård har altid været en af dem – en 
komponist, hvis korværker er lige så 
kreative, nyskabende og mindeværdige 
som alt andet i hans produktion, og 
hvis karakteristiske og originale måde 
at kombinere tekster og lyde på skaber 
stykker, der er uendeligt inspirerende 
og fantasifulde. Han har komponeret 
for alle former for korsangere – børn, 
voksne, professionelle og amatører. 
Tak, Per – fra alle os, der synger – for så 
meget vidunderlig, uforglemmelig og 
nyskabende musik, og et stort til lykke 
med de 90 år.

Michael Emery,
Kunstnerisk leder for DR Vokalensemblet

Malene
FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL

Michael FOTO: PRIVAT
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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 internatio-
nalt anerkendte kammerkor, hvis reper-
toire spænder helt fra middelaldermusik 
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 kendt for 
sin rene, nordiske klang. Flere af korets 
udgivelser har modtaget internationale 
priser og udmærkelser, bl.a. to ameri-
kanske 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 ud-
land. “An absolutely outstanding 
disc of wonderful music. Urgently 
recommended”, skrev amerikanske 
Fanfare Magazine. 

En af DR Vokalensemblets vigtige 
opgaver er at bringe kormusik og 
fællessang ud i alle dele af Danmark. 
Det sker hver sæson ved koncerter i 
små og store danske kirker og koncert-
sale, ved workshops og koncerter med 
lokale amatørkor.

FOTO: AGNETE SCHLICHTKRULL FOTO: PER MORTEN ABRAHAMSEN
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Kristoffer Hyldig
& Juliane von Hahn

Kristoffer Hyldig er en yderst aktiv 
pianist i dansk musikliv. Han spiller i 
musikforeninger og på festivaler som 
solist, kammermusiker og akkompagna-
tør, og hans koncerter bliver jævnligt 
transmitteret af DR P2. Han har været 
solist med flere danske symfoniorkestre 
og har givet koncerter i Italien, Tyskland, 
Polen, England, Kina og USA, bl.a i 
Carnegie Hall i New York. 

Siden 2006 har han udgivet indspil-
ninger med lieder, kammermusik og 
soloværker af bl.a. Debussy, Ravel, 
Messiaen, Bent Sørensen og Hindemith 
og er blevet nomineret til P2-prisen 
for bedste udgivelse. Senest har han 
indspillet Messiaens kæmpe klaverværk 
Tyve blikke på Jesusbarnet, der for-
ventes udgivet i oktober 2022.

Kristoffer indgår i en mængde kammer-
musikalske sammenhænge, bl.a. 
Messiaen Quartet Copenhagen, han 
spiller ofte med Esbjerg Ensemble, hvor 
han var pianist ’in residence’ i 2020 
og er også kunstnerisk leder af Fejøs 
Festival.

Cellisten Juliane von Hahn er født 
og opvokset i Hamburg/Tyskland. 
Hun studerede i Hamburg, Berlin 
og London hos Bernhard Gmelin, 
Wolfgang Boettcher og William Pleeth. 
I slutningen af sin studietid startede 
hun som freelance-kammermusiker og 
solist i Berlin og rundt omkring i Europa. 
Efter et par år som solocellist i 
Helsingborgs Symfoniorkester har 
hun siden 2005 været fastansat i Det 
Kongelige Kapel og er desuden meget 
aktiv som kammermusiker både i 
Sverige og Danmark.

FOTO: PAU CODINA MASFERRER FOTO: CAROLINE BITTENCOURT

Scenevært Celine Haastrup er en af de faste 

værter i P2 Koncerten, der bl.a. præsenterer 

DR Symfoniorkestrets Torsdagskoncerter for 

radiolytterne. Celine er også vært i programmet 

Puls, der hver uge samler tendenser, strøm-

ninger og nyheder fra det klassiske musikliv.

FOTO: THOMAS STEEN SØRENSEN



8 SYNGENDE HAVER – EN HYLDEST TIL PER NØRGÅRD

Per Nørgård: 
Wie ein Kind
Per Nørgård komponerede korværket 
Wie ein Kind i 1979, efter han havde 
set en udstilling med billeder og digte 
af den schweiziske kunstner Adolf 
Wölfli (1864-1930). Wölfli var schizo-
fren og boede det meste af sit liv på 
et psykiatrisk hospital. I hans kunst er 
almindelig orden ophævet, og også 
sprogets bestanddele af lyde og bog-
staver er opløst. Ud af kaosset vokser 
svimlende visioner, hvis univers Per 
Nørgård blev meget påvirket af. 

En af de første, der opdagede dybderne 
i Wölflis kosmos, var digteren Rainer 
Maria Rilke, som Nørgård altid har sat 
meget højt. I Wie ein Kind modstiller 

Nørgård vers af Wölfli og Rilke for at 
understrege modsætningerne mellem 
kaos og harmoni. Per Nørgård har selv 
uddybet det:

”Første sats, Vuggesang, rummer 
mange psykologiske aspekter, og den 
afbrydes af mærkelige, fjerne råb, som 
kunne minde om råbene fra en gade-
sælger eller en mor, som fra vinduet 
højt oppe i en etageejendom kalder 
på sit barn ned gennem en baggårds 
snævre skakt. Anden sats, Forårssang 
(af Rilke) er det glade barns sang, et 
barn i balance med sig selv: åbent, 
legende, sansende. Begravelsesmarch 
med et uheld (af Wölfli) gentager de 
musikalske temaer fra første sats, men 
en mandlig solist, som gør sit bedste for 

Syngende haver –
en hyldest til Per Nørgård

FOTO: TINE HARDEN
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at synge som sine medsangere, lider de 
forfærdeligste kvaler.”

I det følgende årti skrev Per Nørgård 
nogle af sine vigtigste værker under 
påvirkning af Wölfli, bl.a. operaen Det 
guddommelige Tivoli og Symfoni 
nr. 4, Indischer Roosengaarten und 
Chineesischer Hexensee.

Per Nørgård: 
Maya danser 
Korsangen Maya danser stammer fra 
Per Nørgårds opera Siddharta (1974-
79), der handler om den indiske prins 
Siddharta, inden han blev til guden 
Buddha. Sangen høres i begyndelsen 
af operaen, hvor hans mor, dronning 
Maya, inderligt ønsker at få et barn. Et 
børnekor synger en sangleg om sor-
gen som lykkens følgesvend. Da træder 
Maya frem og danser, fordi hun pludse-
ligt fornemmer, at hun snart vil føde en 
søn.

Teksten til Siddharta lavede Per 
Nørgård i samarbejde med Ole Sarvig. 
Typisk for Nørgård gik han videre med 
den enkle, folkeviseagtige melodi til 
’sanglegen’ og genbruger den i 1. sats 
af Wie ein Kind. I 1992 lavede han den 
selvstændige version Maya danser, 
der er blevet et af hans mest opførte 
korstykker herhjemme.

Britta Byström: 
To måner
Som fejring af Per Nørgårds 90-års 
fødselsdag i år har DR Vokalensemblet 
bestilt hyldestværker af fire komponister. 
Første stykke er af den svenske kom-
ponist Britta Byström, der har en tæt 
tilknytning til Nørgårds musik. 

”At skabe en forbindelse til Per Nørgårds 
musik er ingen kunst”, siger hun. ”For 
mig vil det være vanskeligere at kom-
ponere et værk, som ikke har forbin-
delse til Nørgårds musik. Er man først 
trådt ind i hans musikalske tænkning, 
bliver verden aldrig sig selv igen. Den 
har fået en ny dimension.”
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”Poul Borums digt To måner (1982) 
kredser om ting, der alle rummer 
en association til Nørgårds verden: 
drømme, måner, tråde og mange men-
nesker. Drømme og måner er ofte 
emner for Nørgårds musik. Trådene, 
som månerne bindes sammen af – så 
tænker jeg på uendelighedsrækkerne, 
der trækkes ud af et aldrig svindende 
nøgle, og ’mange mennesker’ symboli-
serer den flertydighed, der er så typisk 
for Nørgård: de rytmiske hierarkier, som 
opstår, når mange bevægelser foregår 
samtidig, men i forskellige tempi. 
Tillykke med 90-års fødselsdagen, Per 
Nørgård, og tak for dit unikke bidrag til 
musikhistorien!”

Niels Rosing-Schow: 
der er en sang
Niels Rosing-Schow, der er professor i 
komposition på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, fortæller om sit 
hyldeststykke, der er en sang: 

”Allerede fra mine unge år som kompo-
nist var Per Nørgård et fyrtårn i mit 
musikalske univers. Jeg studerede 
ikke hos ham i hans klasse i Århus, 
men jeg studerede hans musik! 
Uendelighedsrækker, tonesøer, svim-
lende harmonier af over- og undertone-
klange, ’gyldne’ rytmer og musikkens 
mange tempolag var mig en kilde til 
inspiration og stadig glæde og undren. 
Og beundring. Den blev ikke mindre, da 
Wölfli-universets gådefulde vildskab 
blev en del af hans udtrykspalet. Drøm 

og fortvivlelse, lyset og mørket mødes i 
konflikt og harmoni. 

Det er mig derfor en stor glæde og ære 
at kunne hylde Per Nørgård med denne 
lille komposition. Den måtte rumme 
dette kontrastfulde møde. Og det fandt 
jeg smukt udfoldet i en lille tekst af Per 
Aage Brandt fra samlingen Night and 
Day med den meget passende titel der 
er en sang.

I værket er der en direkte hilsen til 
Per Nørgård i form af et citat fra Wie 
ein Kind, et signaturværk fra ’Wölfli-
perioden’.”

FOTO: LARS SKAANING
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Per Nørgård: 
Akilles og skildpadden
I 1983 skrev Per Nørgård klaverstykket 
Akilles og skildpadden, der er et godt 
eksempel på, hvordan hans musik ofte 
er opbygget af flere lag i hver sit tempo. 
Nørgård har givet denne finurlige for-
klaring:

”Akilles og skildpadden henfører til 
den græske filosof Zenons berømte 
paradoks, hvorigennem han beviser, 
at Akilles aldrig vil kunne indhente en 
skildpadde, hvis skildpadden får blot et 
lille forspring. 

Bevisførelsen er konstrueret på grund-
lag af det argument, at når Akilles når til 
det punkt, hvor skildpadden startede, 
vil skildpadden have bevæget sig en 
lille smule fremad til et nyt punkt, og 
når Akilles når dette nye punkt, vil skild-
padden have bevæget sig en smule 
videre, og så fremdeles.

Musikken illustrerer naturligvis ikke 
direkte et væddeløb, men på den ene 
side består stykkets hurtigste lag af 
to cykliske fremadskridende forløb, 
hvor den ene konstant smutter fra 
den anden – og på den anden side er 
de mest mærkbare lag i musikkens 
langsomme, store projektioner af 
disse hurtige bevægelser. Stykket kan 
således siges at være et væddeløb 
mellem disse elementer, hvoraf der ikke 
er nogen vinder.” 

Per Nørgård, arr. Gunnar Eriksson: 
Vintersalme  
”Mine værker kan i høj grad betragtes 
som organisk forbundne vækster, 
som udvidelser af hinanden”, har 
Per Nørgård sagt. Ud af hans store 
3. symfoni sprang i 1976 forskellige 
melodier, som han anvendte til tekster 
af Ole Sarvig, bl.a. vintersalmen Nu 
dækker sne den hele jord. (I 2003 
blev salmen optaget i Den Danske 
Salmebog, hvor den har titlen Året).
Nørgård opdagede, at melodien rum-
mede mange musikalske perspektiver, 
og han har brugt den til forskellige 
vokalværker, orgelstykker og kammer-
værker, sågar et værk for otte tubaer. 

Udgaven Vintersalme er en slags es-
sens af de forskellige Sarvig-korværker, 
lavet af Nørgårds samarbejdspartner, 
den svenske kordirigent Gunnar 
Eriksson.

Louise Alenius: 
Ausklingen
Koncertens tredje hyldestværk til 
Per Nørgård, Ausklingen af Louise 
Alenius, er inspireret af Per Nørgårds 
orkesterstykke Voyage into the Golden 
Screen (Rejse ind i den gyldne skærm, 
1968), som var et af de Nørgård-
værker, Louise Alenius havde liggende, 
da hun blev bedt om at skrive dette lille 
stykke. 
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Som sangtekst bruger Louise Alenius 
nogle af de instrukser, Per Nørgård har 
angivet i partituret, f.eks. ”Ausklingen” 
(”Lad klinge ud”) og de ord, der også er 
værkets undertitel: ”It is important that 
the last tone is allowed to die away”. 

Hun fortæller selv: 

“At studere de største komponisters 
partiturer er både lærerigt og inspire-
rende, og det krævede kun en enkelt 
læsning af Voyage into the Golden 
Screen før idéen til en hommage for-
mede sig klart og tydeligt. Nørgårds 
præcise og gentagne instrukser til 
musikerne omkring tonernes varighed 
sprang frem som en række vigtige 
og poetiske nedslag i et fremmed 
menneskes levede liv. Nedslag som 

jeg – på en tilfældig forårsdag, hvor jeg 
forestillede mig mennesket Per Nørgård 
– kunne væve sammen til en helhed af 
frit flydende toner.”

Bent Sørensen: 
In Wahrheit singen
De nye hyldeststykker til Per Nørgård er 
skrevet uafhængigt af hinanden, men 
fletter sig alle ind i Nørgårds univers. 
Bent Sørensens stykke In Wahrheit 
singen (Syng i sandhed) bruger uddrag 
fra Rilkes Die Sonette an Orpheus, 
samme digtværk, som Per Nørgård 
anvender i sin Symfoni nr. 3. Han 
fortæller:

”Siden jeg i begyndelsen af 1980’erne 
for første gang oplevede Per Nørgårds 
3. symfoni med Rilkes tekst om hjertets 
sang, Orfeus og de ukendte haver, har 
jeg følt en ubrydelig sammenhæng 
mellem de to – Per og Rilke. En 
sammensmeltning på tværs af tid, hvor 
det ikke bare en Nørgård, der tolker 
Rilkes digtning, men Rilke har også 
på forskud med sin digtning tolket 
Nørgård, som var han inspireret af Pers 
vidunderlige musik uden at vide det.

Mit lille korværk er skrevet som en 
hyldest til Per Nørgård, som jeg skylder 
så uendeligt meget. Teksten til dette 
lille værk er i fragmenter hentet fra 
Rilkes tredje sonet til Orfeus. 

FOTO:ULRIK JANTZEN



13SYNGENDE HAVER – EN HYLDEST TIL PER NØRGÅRD

“Den sang, du lærer os, er ren og uden 
begær og bøn om det håndgribelige. 
Thi sang er liv.””

Per Nørgård: 
Singe die Gärten
Det ekstatiske korstykke Singe die 
Gärten, mein Herz, die du nicht kennst 
er et af de bedste eksempler på, hvor-
dan Per Nørgårds musik knopskyder til 
”organisk forbundne vækster”, som han 
selv formulerer det. Musikken udsprang 
af arbejdet med hans Symfoni nr. 3 – 
og endte med at blive en del af den. 
Nørgård har selv fortalt om, hvordan det 
blev til:

”Efter to års komposition af første sats 
af min Symfoni nr. 3 havde jeg flere 
gange taget tilløb til at begynde på 
andensatsen. Jeg afbrød imidlertid 
dagligt dette arbejde for at begynde at 

komponere et større korværk. Teksten 
var ikke det igangsættende, men efter 
et stykke tid blev jeg hurtigt tiltrukket 
af Rilkes sonet, som jeg kendte siden 
min ungdom, men aldrig havde forstillet 
mig at skulle tonesætte. Nu gjorde jeg 
det med den mest naturlige følelse i 
verden.

Det var først efter færdiggørelsen af 
korværket at jeg blev klar over, at jeg 
havde komponeret et lag i symfoniens 
afsluttende del – som så altså måtte 
inkludere et stort kor.”

Ordene fra Rilkes Die Sonette an 
Orpheus, ”Besyng de haver, mit hjerte, 
som du ikke kender”, kunne være et 
motto for hele Per Nørgårds opdagelses-
rejse i musikkens verden, hvor kunsten 
viser sig på nye måder, når man har 
sanserne åbne. Selv Schuberts lied 
Du bist die Ruh dukker op af sig selv i 
slutningen! Det hele hænger sammen 
på naturlig måde. 

Per Nørgård beskriver stykket som ”en 
bølgende proces, hvor hvert musikalsk 
øjeblik samtidig rummer en rest af 
fortiden og et glimt af fremtiden – 
ud fra den helhedsopfattelse, der er 
sammenfattet i Rilke-sonetten: ”Fühl, 
dass der ganze, der rühmliche Teppisch 
gemeint ist” (mærk, at det er det hele, 
det bemærkelsesværdige væv)”.

Jens Cornelius

FOTO: LARS SKAANING



14 SYNGENDE HAVER – EN HYLDEST TIL PER NØRGÅRD

PER NØRGÅRD
Wie ein Kind
Som et barn
Tekst: Adolf Wölfli med citat fra Siddharta 
af Per Nørgård med libretto af Ole Sarvig 
(I), Rainer Maria Rilke, gendigtning: Per 
Nørgård (II), Adolf Wölfli (III)

I – Wiigen-Lied

G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! –
Giigara-Lina Wiiy Rosina.
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! –
Rittara-Gritta d’Zittara witta.
“Sorgen rammer alle, ingen slipper” –
“i flæng slår sorgen os ned”
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung. –
Giigaralina, Siig R a Fina.
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! –
Fung z’Jung, chung d’Stung.

II – Frühlings-Lied

Frühling ist wiedergekommen. 
Die Erde ist wie ein Kind, 
das Gedichte weiss:
viele, o viele ... 
Für die Beschwerde langen Lernens 
bekommt sie den Preis.

Streng war ihr Lehrer. 
Wir mochten das Weisse
an dem Barte des alten Manns.
Nun, wie das Grüne, das Blaue heisse,
dürfen wir fragen: sie kanns, sie kanns!

Tekster

I – Vuggesang 

II - Forårssang

Våren er genkommet. 
Jorden er som et barn, 
der kan digte:
åh, mange digte . . . 
Nu er alt, hvad den måtte lide, 
lykkeligt overstået.

Det var en hård lære!
Men vi legede jo fint
i den hvide sne.
Friske, grønne spirer og farver overalt
fortæller os: Naturen kan, den kan!
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Erde, die frei hat, du glückliche, 
Spiele nun mit den Kindern. 
Wir wollen dich fangen, fröhliche Erde. 
Dem Frohsten gelingts.

O, was der Lehrer sie lehrte, das Viele,
und was gedruckt steht in Wurzeln 
und langen schwierigen Stämmen: 
sie singts, sie singts.

III – Trauermarsch mit einem Unglücksfall

G’ganggali ging g’ganggali g’gang ga 
g’gang
g’gang g’ g’ g’ g’ g’ g’gang g’gang 
g’ganggali
g’gang galili ging g ’g’ g’ g’gali
ging g’gung g’gung g’

PER NØRGÅRD
Maya danser
Tekst: Ole Sarvig 

Se, Maya star så ene skønt hun har en mand.
Er, da en blomst alene I sin 
blomsterstand?
Hun finder ingen glæde under hjertets skat.
Hør evigheden summer om os denne nat!
Sorgen, sorgen gæster alle.
Ingen kan gå fri.
I flæng slår sorgen os ned.
Se Maya danser for sin søn!

Sorg er jo alle stjerner som vi aldrig når.
Ingen kan tage lykken den du kun kan få.
Døden star kold iskold bagved alting kendt.
Hvem ved hvad himmeldybet til dit liv 
har sendt?

Jorden har fri, og den lykkelige 
leger med børnene. 
Hvem fanger dig, lykkelige jord?
For den gladeste det lykkes.

Åh, alt hvad læreren lærte den:
Så meget som er trykt 
i rødder, i tunge stammer. 
Jorden synger det!

III – Begravelsesmarch med et uheld
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BRITTA BYSTRÖM
To måner
Tekst: Poul Borum (fra Hver dag på ny, 
1982)

jeg så
i drømmen
mange
mennesker

jeg havde
(i drømmen)
mange tråde
jeg vævede
måner
i drømme

to måner
hængte jeg
i drømmen
op på himlen

mange
mennesker
i drømmen
gik forbi

NIELS ROSING-SCHOW:
der er en sang
Tekst: Per Aage Brandt

der er en sang, der er en flod, der er
en flod under et sprog, den løber
fra nerverne til den yderste verden,
langt, fra dens hvide grene til andre
hvide grene bag morgenens brede
linie, en flod, blank af sorg, en strøm,
sort af sort lykke, en stemme, et hav
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PER NØRGÅRD, arr. Gunnar Eriksson
Vintersalme
Tekst: Ole Sarvig 

Som året går, 
skal vore sind 
nu strejfe langt
i vintren ind. 
Som træet nu 
står tomt og bart, 
ser vi dets tanke
helt, helt klart: 

En himmel-kim 
på fuglefod 
greb dybt i jorden
med sin rod 
og voksed til 
en kæmpe-eg 
ud i hvis grene
livet steg.

I sjæle, som 
i verden bor, 
nu dækker sne
den hele jord,
og livets sommer 
sover dybt 
i glemsels og i
vinters krypt.

Så vid da, frygtens 
ramte sind: 
En nådens kim
er draget ind,
kan ikke ses 
af hver og en, 
men du kan se,
hvis du er ren,

fordi du faldt 
som frøet faldt 
i jordens glemsels 

mørke alt. 
Hvis du er helt 
alene nu, 
da er din frelser 
dig dit Du! 

Han er det liv 
i frugt og frø, 
der måtte falde 
dybt og dø 
og dunkelt færge 
ny tids år 
igennem vintrens
larm og sår.

Han gror af jeg’ets
hjerterod.
Han er dit liv. Du er
hans blod.
Der er så stille
på vor jord.
Se, sneen dækker
nådens ord:

De, der har mistet
alt, som I,
dem vil jeg drage
dybt ind i,
usynlig
for alverdens sind,
og vent dér
på sommervind.

Og ingen sjæl
skal se det ske,
der ikke våger
under sne
på denne kolde
vinterdag
i livets skjulte
spirelag.
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LOUISE ALENIUS:
Ausklingen
Lad klinge ud

Damp with two fingers, pedal down.
Remove fingers, free sound, touch.

It is important that the last tone 
is allowed to die away.

Ausklingen 

BENT SØRENSEN:
In Wahrheit singen
At synge i sandhed
Tekst: Rainer-Maria Rilke (uddrag af Die 
Sonette an Orpheus, 1. del, 1922)

Gesang ist Dasein.
Wann aber sind wir?
Dies ists nicht, Jüngling, 
daß du liebst, 
wenn auch die Stimme...
In Wahrheit singen, 
ist ein andrer Hauch.
Ein Hauch um nichts. 
Ein Wehn im Gott. 
Ein Wind.

PER NØRGÅRD:
Singe die Gärten
Syng haverne
Tekst: Rainer-Maria Rilke (uddrag af Die 
Sonette an Orpheus, 2. del, 1922)

Singe die Gärten, mein Herz, 
die du nicht kennst; 
wie in Glas eingegossene Gärten, 
klar, unerreichbar.
Wasser und Rosen 
von Ispahan oder Schiras,

Dæmp med to fingre, pedal ned.
Fjern fingre, frigør lyden, rør.

Det er vigtigt, at den sidste tone 
får lov at dø ud.

Lad klinge ud.

Oversættelse: Christina Blangstrup Dahl

Sang er væren.
Men hvornår er vi?
Det er ikke dette, yngling,
som du elsker
selvom stemmen...
At synge i sandhed
er et andet åndedrag.
Et intethedens åndedrag.
En brise i Gud.
En vind.

Oversættelse: Christina Blangstrup Dahl

Syng haverne, mit hjerte, 
de ukendte, 
som skænket i glas er de, 
klare, uopnåelige. 
Vand og roser 
fra Isfahan og Shiraz,
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singe sie selig, preise sie, 
keinem vergleichbar.

Zeige, mein Herz,
daß du sie niemals entbehrst.
Daß sie dich meinen, 
ihre reifenden Feigen.
Daß du mit ihren, 
zwischen den blühenden Zweigen
wie zum Gesicht 
gesteigerten Lüften verkehrst.

Meide den Irrtum, 
daß es Entbehrungen gebe
für den geschehnen Entschluß, 
diesen: zu sein!
Seidener Faden, kamst du 
hinein ins Gewebe.

Welchem der Bilder du auch 
im Innern geeint bist
(sei es selbst ein Moment 
aus dem Leben der Pein),
fühl, daß der ganze, 
der rühmliche Teppich gemeint ist.

SOLO:
Du bist die Ruh’, *)
der Friede mild,
die Sehnsucht du,
und was sie stillt.

Ich weihe dir
voll Lust und Schmerz
zur Wohnung hier
mein Aug’ und Herz.

*) fra Schubert/Rückert: Du bist die Ruh’ 

– oversættelse: Christina Blangstrup Dahl

syng dem salige, pris dem, 
de uforlignelige. 

Vis, mit hjerte, 
at du dem aldrig er foruden. 
At de er bestemt for dig, 
deres modnende figner.
At du lader deres, 
mellem de blomstrende grene 
stigende dufte 
dit ansigt kærtegne.

Gør ikke den fejl at tro, 
at der er afsavn
ved den beslutning, du har truffet, 
dette: at være!
Silketråd, kom du 
i vævet ind. 

Med hvilket af billederne du end 
er forenet i dit indre
(om det så selv er et øjeblik 
af smertens liv),
mærk, at det er det hele, 
det bemærkelsesværdige væv.

Du er roen, *)
freden mild,
længslen er du,
og hvad den stiller.

Jeg vier dig
af lyst og smerte fyldt
mit øje og mit hjerte
at du kan tage bolig her
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