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LYDEN AF DE SKULDE VI STÅR PÅ 

REUMERT VINDER 2018

Juryens motivation:

Årets Musical/Musikteater:  
Lyden af de skuldre vi står på, Aarhus Teater
 
Motivation:  
Hvor var det dog befriende, at Aarhus Teater turde sætte 
den danske sangskat på scenen i en tid, hvor fædrelandsfø-
lelsen er til voldsom debat. Her troede man virkelig på de 
gamle, stærke salmeord, der snart var svøbt i øresmigrende 
pop, snart i rislende oratoriebrus – indrammet af fabuleren-
de scenebilleder. En sjældent vellykket teaterkoncert.

Årets Scenedesign:  
Christian Albrechtsen (scenografi og kostumer),  
Mathias Hersland (lysdesign), Lyden af de skuldre vi står på, 
Aarhus Teater
 
Motivation:  
Her blev den danske sangskat visualiseret i farvemættede 
scenerier, der aldrig overskyggede ord og melodi. Allers-
mukkest stod det glødende blomstertræ, den gigantiske 
sølvkugle og kæmpevæggen af glimtende ismetal - befolket 
med almuebønder, dansende snebolde, trompetspillende 
hyben og enorme englefjæs. Billedmagisk teaterkoncert om 
os i Danmark.

Foto: Agnete Schlichtkrull // fra venstre Mathias Hersland (lysdesign), 
ChristianAlbrechtse (scenografi og kostumer), Trine Holm Thomsen 
(teaterdirektør) og Christian Albrechtsen (instruktør)

LYDEN AF DE SKULDE VI STÅR PÅ 

ANMELDERNE SIGER ...

* * * * * * Børsen / “AARHUS TEATERS "LYDEN AF 
DE SKULDRE VI STÅR PÅ" ER DEN BEDSTE DAN-
SKE TEATERKONCERT NOGENSINDE. ...  
Det her er ubetinget den bedste, flotteste og mest 
seværdige teaterkoncert jeg har set på dansk grund. 
Nogensinde. Der er kun et at gøre: Køb billet.”

Information / “Forestillingen er intet mindre end en 
skønhedsåbenbaring. ... iscenesætteren Nicolei Fa-
ber og scenografen Christian Albrechtsen ... har fået 
udvalgt et teaterkoncertensemble og Aarhus Teaters 
kor til at synge så smukt og sært og voldsomt, at de 
danske sange sætter sig dybt i tilskueren.”

* * * * * Jyllands-Posten / “Skulderlyden er en af 
de visuelt mest vellykkede teaterkoncerter, jeg har 
set. ...Blændende smukke og vokalt ørerislende 
nyfortolkninger af danske sange og salmer. ... som 
helhed er forestillingen tydeligvis født i kærlighed 
og respekt for materialet – og med et skønt glimt i 
øjet. ”

* * * * * Gaffa / “Ligesom et covernummer kan få en 
sangtekst til at stå frem på en ny måde, så bidrager 
aftenens moderne versioner af de gamle salmer til 
en ny forståelse for sangens kerne. Alt i alt endnu en 
teaterkoncert fra Aarhus Teater, som kan anbefales 
på det varmeste.”

Se flere anmeldercitater på 
www.aarhusteater.dk

Lyden af de skuldre vi står på

http://www.aarhusteater.dk


I. Videointerviews
med nogle af de medvirkende i Lyden ...

”For mig er det enormt interessant at komme ind i vores 
kulturarv gennem en linse, som jeg føler mig tryg i: den 
elektroniske lyd og den moderne musik”

Hør Nicolei fortælle om, hvorfor han sagde ja til projektet, om hvordan den elektroniske musik 
skaber billeder, om dynamikken i forestillingen og det cykliske, der går igen i døgnet, årstider-
ne og menneskelivet gennem generationer. Og som vi derfor står på skuldrene af.

Hør desuden Nicoleis refleksioner over tvivl og tro, det der splitter os ad og det der samler. 
Og om at betragte Gud som en metafor.
https://video.aarhusteater.dk/nicolei-faber-instruktor-lyden-af-de-skuldre-vi

1. INSTRUKTØR NICOLEI FABER

”Det er smukt at høre et ekko af noget, som er mange 
hundrede år gammelt i en indpakning som man kan relatere 
til nu.”

Hør Christian fortælle om både det konkrete og det abstrakte ved ”De dødes kor” i forestillin-
gen og om titlen ”Lyden af de skuldre vi står på” som akkumulering og lagring af tid. Og lidt 
om sin farmor.
https://video.aarhusteater.dk/christian-albrechtsen-scenograf-lyden-af-de

2. SCENOGRAF CHRISTIAN ALBRECHTSEN

Lyden af de skuldre vi står på

https://video.aarhusteater.dk/nicolei-faber-instruktor-lyden-af-de-skuldre-vi
https://video.aarhusteater.dk/nicolei-faber-instruktor-lyden-af-de-skuldre-vi
https://video.aarhusteater.dk/christian-albrechtsen-scenograf-lyden-af-de
https://video.aarhusteater.dk/christian-albrechtsen-scenograf-lyden-af-de


”Der er en ærefrygt i, at sangene betyder så meget for en 
masse mennesker, men samtidig så er det jo også mine 
sange.”

Hør Marie fortælle om tilblivelsesprocessen, om det konkrete arbejde med sangene, om 
bouillonterninger, om produktionsarbejdet, spolebåndoptagere og stemmer ...
https://video.aarhusteater.dk/marie-koldkjaer-hojlund-musiker-lyden-af-de

3. MUSIKALSK ARRANGØR MARIE KOLDKJÆR HØJLUND

1. Dejlig Er Jorden

2. Drømte Mig En Drøm

3. Se Nu Stiger Solen

4. Tunge Mørke Natteskyer 

Hør numrene på Soundcloud (og andre streamingtjenester): 
https://soundcloud.com/aarhusteater/sets/lyden-af-de-skuldre-vi-star-pa 

HØR 4 NUMRE FRA FORESTILLINGEN

https://video.aarhusteater.dk/marie-koldkjaer-hojlund-musiker-lyden-af-de
https://video.aarhusteater.dk/marie-koldkjaer-hojlund-musiker-lyden-af-de
https://soundcloud.com/aarhusteater/sets/lyden-af-de-skuldre-vi-star-pa
https://soundcloud.com/aarhusteater/sets/lyden-af-de-skuldre-vi-star-pa
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II. Pædagogisk Indledning

Velkommen til ”Lyden af de skuldre vi står på”, til remix, 
til scenekunst og til historien om det særligt danske, 
vores fællesskab og vores sangskat.

Henover sommeren 2014 havde Kristeligt Dagblad en 
afstemning blandt læserne om, hvilke genstande der 
fortæller historien om det særligt danske. Ind på en 
førsteplads kom Højskolesangbogen, stærkt forfulgt af 
Dannebrog, men også Salmebogen er med på listen og 
blev stemt ind som nummer fire.

Der synes altså at være bred enighed om, at det, der 
har skabt det Danmark vi kender i dag, tager afsæt i 
lyrik, sang og musik. Det, der har skabt os, er det, vi står 
på skuldrene af. Det betyder, at vi til stadighed drager 
nytte af andres, især tidligere generationers erfaringer 
og bruger disse som udgangspunkt for vores eget ar-
bejde – og det er netop det, der er på spil i musik-
forestillingen ”Lyden af de skuldre vi står på”. Simon 
Kvamm og Marie Højlund har udvalgt 20 sange, der 
spænder vidt og dækker en lang periode fra folkeviser 
over barokkens salmer til sange fra det 20. århundrede.

DANSK, DRAMATIK OG MUSIK
PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE (OG FOLKESKOLENS UDSKOLING)

Der vil i arbejdet med forestillingen være rig mulighed 
for at imødekomme læreplanskravene til dansk-, dra-
matik- og musikfaget på ungdomsuddannelserne. Un-
dervisningsmaterialet består af:

• Tekst(nær)læsning og perspektivering
Her er der fokus på opgaver til analyse og fortolk-
ning af de tekster, der optræder i danskfagets kanon. 
Her finder I både de originale tekster, forestillingens 
remix og forslag til at arbejde med andre kunstneres 
tekstlige og musikalske fortolkninger.

• Kulturforståelse
I mødet med forestillingen kommer vi til at møde vo-
res egen kultur og det vi har til fælles; det der binder 
os sammen i et fællesskab og dermed muligheden 
for at se vores egne (og andres) værdier som resulta-
tet af en kulturel proces.

• Forestillingsanalyse
Teatret skiller sig ud som et medie, der er bundet til 
tid, rum og konkrete tilskuere. Det er både kunstar-
tens styrke og begrænsning at være forbundet med 
det nærvær, som opstår i opførelses-situationen. 
Her vil der være arbejdsopgaver, der knytter sig til 
den transformation, sangene og salmerne har gen-
nemgået på deres vej til scenen. Det kommer til at 
handle om helhedsoplevelsen af forestillingen med 
alle de tanker, følelser og sansninger, den giver an-
ledning til.

• Musikalsk remediering, analyse og produktion
Forestillingens samlede lydlige udtryk består af både 
tekst og musik. Den arbejder aktivt med forholdet 
imellem tekst og musik og med et særligt fokus på 
tekstens lydlighed (mere end dens betydning) og 
stemmens funktion. Arbejdsopgaverne vil indstille 
ørerne på disse særlige forhold med eksempler fra 
”Dejlig er jorden” og ”Mørk er november” som fore-
ligger i indspillet form inden premieren.
Afsnittet indeholder desuden praktiske øvelser i mu-
sikproduktion, hvor eleverne vil prøve kræfter med at 
lave egne remedieringer.

God arbejdslyst!

Sissel Worm Glass, lektor i dansk og dramatik,  
Aarhus Teater Læring 
&
Lasse Schmidt Nielsen, lektor i musik og dansk, Aar-
hus Statsgymnasium

KÆRE ELEVER OG LÆRERE
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Det kan synes paradoksalt at begynde arbejdet med 
forestillingen med at læse teksterne, når det netop 
ikke er dem, der er udgangspunktet for det, I kommer 
til at opleve på scenen. Forestillingen hedder netop 
”Lyden af de skuldre vi står på” – og det er musikken, 
der er i centrum, det er lyden af sangene og salmer-
ne, deres musikalske udtryk, der er udgangspunktet 
for Simon Kvamms remix. Men i et danskfagligt un-
dervisningsmateriale kan det synes svært at komme 
udenom arbejdet med ordene i teksterne, hvorfor der 
i dette afsnit vil lægges vægt på tekstarbejdet med 
tråde til forskellige remedieringer1, gendigtninger 
og indspilninger af sangene. Nogle af arbejdsopga-
verne er af mere forestillingsanalytisk karakter og vil 
derfor først give mening, når I har set forestillingen. 

1  Begrebet remediering dækker over en kreativ oversættelse, kopiering eller overførsel fra et medium til et 
  andet og er et centralt kreativt og kunstnerisk greb i vores tid.

Ligesom de gamle digtere skrev videre på allerede eksi-
sterende tekster eller skrev nye sange og salmer i opgør 
med eksisterende, så skal vi også i dag turde kæmpe 
med traditionens tekster og musik som afsæt for nye 
versioner. Kontakten med traditionen og ønsket om at 
skrive videre på historien kan få os til at gå i dialog med 
de gamle sange og salmer. Og dialogen er vigtig for at 
forstå, hvor er det er, vi står i dag.

I forestillingen vil I opleve følgende sange:

1850 I Danmark er jeg født H.C. Andersen
1891 Se nu stiger solen  Jakob Knudsen 
1922 Danmark, nu blunder den lyse nat  Thøger Larsen 
1915 Solen er så rød mor Harald Bergstedt
1915 Agnete og Havmanden
1847 Skyerne gråner  Grundtvig
1959 Mørk er november  Thorkild Bjørnvig
1923 Du danske sommer jeg elsker dig Thøger Larsen
1949 Septembers Himmel er så blå Alex Garff 
1864 I skovens dybe stille ro Fritz Andersen
 
PAUSE
 
1921 Jeg ved en lærkerede Harald Bergstedt
1890 Tunge mørke natteskyer Jakob Knudsen
1732 Den yndigste rose er fundet Brorson
1681 Sorrig og glæde de vandre til hobe Kingo
1838 Sig månen langsomt hæver Carsten Hauch (Matthias Clauduis 1779)
1837 Hil dig, Frelser og forsoner  Grundtvig
 Drømte mig en drøm i nat 
1850 Dejlig er jorden  B. S. Ingemann
1765 Her vil ties, Her vil bies Brorson
1844 Sov sødt barnlille Grundtvig

III. Teksterne, analyse og 
fortolkning

SÆTLISTEN TIL LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ
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• Indledning: Præsentation af digtet og digteren (navn, årstal, genre)

• Analyse

• Komposition – form
Beskriv digtets ydre formsprog, dets ydre opbygning.
Hvordan er digtet typografisk sat op? Hvor mange strofer, verslinier? Er der rim? Er der brugt tegnsætning 
(spørgsmålstegn, udråbstegn, tankestreger, prikker etc.)? Er ordene stavet på en bestemt måde? Er der 
brugt store bogstaver?

Alle disse ydre træk er med til at give digtets indhold en bestemt retning, så de sammen med ordenes 
klang og rytme, deres betydning og stemning, danner digtets helhed.

• Komposition – indhold
Beskriv digtets forløb, dets indre opbygning.
Det kan være vanskeligt at få øje på digtets ”handling”, idet det ofte gengiver følelser og stemninger. 
Men alligevel optræder de forskellige ting i digtet i en bestemt rækkefølge eller er kædet sammen på en 
bestemt måde, så de danner det, man kan kalde digtets indre forløb.

Hvad sker der i strofe 1og 2 etc, og sker der et forløbsmæssigt eller tematisk brud i andre strofer? Er 
digtet bygget op omkring nogle modsætninger eller værdiakser (fx himmel – jord, natur – kultur, harmoni 
– splittelse, angst – tryghed, etc.)? Er der fx en bestemt episode, der sætter digtet (eller jeg´ets oplevelse) 
i gang?
 
Hvem er jeg´et? (det lyriske jeg)
Hvilket forhold har jeg´et til sig selv, til den anden, til sin omverden, etc. ?
Hvilket rum beskrives i digtet?
Og hvad med tiden? Over hvor lang tid forløber digtet? Eller er der snarere tale om en øjebliksoplevelse, 
hvor (rum og) tid er ophævet, sat ud af kraft?

Til alle tekster kan udgangspunktet med fordel være en klassisk analyse- og fortolkningsopgave. Hvordan man 
griber en digtanalyse an er svært at give en endegyldig opskrift på, men her et forslag:

KLASSISK ANALYSE- OG FORTOLKNINGSOPGAVE 

Her i undervisningsmaterialet er der primært lagt fokus 
på de sange/salmer, der hører til danskfagets kanon og 
til de krav, der stilles i læreplanen, men tilgangsvinkler 
og arbejdsopgaver kan naturligvis, med lidt kreativitet 
hist og pist, bruges på dem alle. På dette sted i materia-
let er sangene/salmerne listet i kronologisk rækkefælge 
med folkeviserne først, dernæst Grundtvig, Ingemann 
og H.C. Andersen og til sidst vores allesammens god-
natsang ”Solen er så rød, mor” af Harald Bergstedt, 

men det er naturligvis også oplagt at arbejde med dem 
ud fra andre kriterier.

For en nærmere præsentation af alle de sange Simon 
Kvamm, Marie Højlund og Aarhus Teater har stillet sig 
på skuldrene af, så er der hjælp at hente i Karen Bjerre 
(red.): Sanghåndbogen, En præsentation af sangene i 
Højskolesangbogens 18. udgave, FFDs Forlag 2006

FOKUS PÅ SANGE OG SALMER FRA
DANSKFAGETS KANON
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• Sprog og stil – ordklasser
Analysen af digtets sprog og stil kan starte med en undersøgelse af digtets brug af de forskellige ord-
klasser. Specielt de fire store ordklasser verber, substantiver, adjektiver og adverbier har en umådelig stor 
indflydelse på digtets samlede budskab.  

• Sprog og stil – billedsprog
 

Sammenligning 
Ting sammenlignes med noget andet.

Metafor 
Billedsprog som er karakteriseret ved, at et kildeområde overføres til et målområde

Besjæling 
Metafortype, hvor naturen og døde ting tillægges menneskelige egenskaber.

Personifikation 
Metafortype, hvor abstrakte ting/begreber tillægges menneskelige egenskaber.

Symbol 
Billede eller figur, som står for noget andet

Undersøg om forfatteren i digtet anvender billedsprog og redegør for hvilken type, der bliver brugt og 
hvilken betydning/funktion det pågældende billedsprog har. 

 
 
• Fortolkning & perspektivering

På baggrund af analysen skal du nu forsøge at samle alle dine enkeltstående iagttagelser til en samlet fortolk-
ning. Du kan med fordel afslutte med at perspektivere til enten genren, perioden eller forfatteren/digteren. 
Hvad har du ellers læst, der minder om det?
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IV. DANSK-FAGET:  
AT BYGGE BRO

Med tonerne fra fortidens sange og salmer svøbt i Si-
mon Kvamm og Marie Koldkjær Højlunds nutidige, elek-
troniske signaturlyd bygger LYDEN AF DE SKULDRE VI 
STÅR PÅ bro over generationer (Trine Holm Thomsen, 
teaterdirektør på Aarhus Teater)

Ideen er at åbne sangene op og gøre dem lette at lytte 
til. Sangene er meget direkte og som store hits, man 
hører på Radio Nova, men de er tit pakket ind i en ram-
me, som er kirkelig og meget gammeldags rent mu-
sikalsk. Og det står måske lidt i vejen for at høre den 

inderste kerne i en sang. Vi gør det ikke for at voldtage 
sangskatten. Der er intet trodsigt eller oprørsk i projek-
tet. Vi prøver blot at pudse ruden ind til det, der i forve-
jen ligger og skinner i sangene. (Simon Kvamm)

Sangene i LYDEN AF DE SKULDRE VI STÅR PÅ taler 
ikke bare med sin nutidige klang til yngre generationer, 
men åbner sig også på ny for alle os andre, der gen-
nem årtier har hørt og genhørt dem i mere traditionelle 
versioner. 

Slår man op i Den Danske Ordbog, så er definitionen 
”levevis og forestillingsverden der kendetegner en be-
stemt befolkningsgruppe i en bestemt periode, dvs. 
alle de materielle og ikkematerielle resultater af men-
neskelig aktivitet der føres videre fra generation til ge-
neration”

I den forstand kan man tale om dansk kultur som sær-
kendet ved det at være dansk, som alle øvrige nationer 
har hver deres særkender, verdens kulturer, eller man 
kan gruppere dem efter ideologiske eller religiøse fæl-
lestræk som i den vestlige eller kristne kultur, i befolk-
ningsgrupper, som deler levevis og forestillingsverden. 
Herunder hører også resultatet af ”menneskers forsøg 
på at skabe åndelige oplevelser for sig selv og hinan-
den – fx kunst, litteratur, musik og videnskab” og som 
en følge heraf en ”kultiveret optræden og levevis der 
bl.a. er resultatet af kendskab til (fin)kulturelle områder 
som fx kunst, litteratur og musik” (opslaget Kultur i Den 
Danske Ordbog).

I mødet med forestillingen kommer vi til at møde vores 
egen kultur og det vi har til fælles; det der binder os 
sammen i et fællesskab og dermed muligheden for at 
se vores egne (og andres) værdier som resultatet af en 
kulturel proces. Det gode fællesskab er ikke kun cen-
treret om solidaritet indadtil, men handler i lige så høj 
grad om at vi skal åbne os mod omverdenen og skabe 
solidaritet udadtil. Byde verden velkommen.

Lyden af de skuldre vi står på er både et kulturprodukt, 
som vi kan opleve, analysere og fortolke og samtidig 
også et produkt af vores kultur, vores levevis og vores 
forestillingsverden.

• Hvordan kan vi anskue det musikalske produkt og 
de sange, forestillingen står på skuldrene af, som en 
kulturel udtryksform? 

• Hvad er det, der skaber kulturel identitet? Er det det 
nationale og dermed oplevelsen af et fællesskab 
med normer, regler og værdier, der binder os sam-
men i et stærkt fælles VI? Eller kan vi også alene ska-
be kulturel identitet?

KULTURFORSTÅELSE
Hvad er kultur?
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IV A. DRØMTE MIG EN DRØM I NAT

I slutningen af 1200-tallet sad en skriver og arbejdede 
med nedskrivningen af Skånske Lov, en samling af gam-
le mundtligt overleverede lovbestemmelser. Bagerst i 
manuskriptet skrev han en lille verslinje med tilhørende 
melodi i tydelig nodeskrift. Det har intet med jura at 
gøre og ingen har en god forklaring på, hvorfor verslin-
jen blev skrevet netop der. Men i hvert fald skænkede 
han os her på sidste blad den ældste nedskrevne prøve 
på dansk middelalderlyrik.

Teksten lyder på det gamle middelalderdanske sprog: 
”Drømte mik en drøm i nat, um silki ok erlik pel”, som 
vist nok betyder så meget som ”Jeg drømte mig en 
drøm i nat om silke og yndigt stof”. Det blev dette ud-
tryk, som hos digteren Erik Bertelsen udviklede sig til 
den lille folkeviselignende sang, der indledes med for-
læggets originale ord. Den blev udgivet i 1945.

Kilde: Frode Bisgaard i Sanghåndbogen s. 118

Drømte mig en drøm i nat 
om silke og ærlig pæl1, 
bar en dragt så let og glat 
i solfaldets2 strålevæld. 
Nu vågner den klare morgen. 
 
Til de unges flok jeg gik, 
jeg droges mod sang og dans. 
Trøstigt mødte jeg hans blik 
og lagde min hånd i hans. 
Nu vågner den klare morgen. 
 
Alle andre på os så, 
de smilede, og de lo. 
Snart gik dansen helt i stå; 
der dansede kun vi to. 
Nu vågner den klare morgen. 
 
Drømte mig en drøm i nat 
om silke og ærlig pæl - 
Fjernt han hilste med sin hat, 
og grå gik min drøm på hæld. 
Nu vågner den klare morgen.

1  Ærlig pæl: udtrykket er gådefuldt for sprogfolk, og hvad Erik Bertelsen har tænkt på, kan man kun gisne om. 
 Men det er noget godt. 
2  Solfaldet: solnedgangen

'ORIGINALEN'
(HØJSKOLESANGBOGEN NR. 469)

Folkevise

DRØMTE MIG EN DRØM I NAT // Arian Kashef, Mikkel Becker Hilgart (foto Emilia Therese)
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DRØMTE MIG EN DRØM I NAT // Arian Kashef, Mikkel Becker Hilgart (foto Emilia Therese)

• Foretag en analyse og fortolkning af visen med fokus på jeg’ets udvikling gennem drømmen. 

• Visen har været genstand for mange musikalske fortolkninger. RØST indspillede den fx i 2011 og deres versi-
on kan ses og høres her: https://www.youtube.com/watch?v=53tjntEhkDs 

Hvad tilføjer RØSTs musikalske fortolkning til visen? Hvilke billeder er anvendt i musikvideoen og hvilken 
historie fortælles her?

• Til åbningen af Kulturby 2017 i Aarhus var denne ’nordens ældste folkevise’ omdrejningspunktet for processi-
onen gennem byen. Det overordnede tema for kulturbyen er ”Rethink” og her kan du læse om komponisten 
Jakob Buchanans overvejelser omkring nyfortolkningen: http://www.fyens.dk/indland/Nordens-aeldste-folkevi-
se-aabner-kulturhovedstad/artikel/3116592 

• Sammenlign RØST og Kulturbyens optog. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de to versioner? Har I 
mod på det, så kast jer over en forestillingsanalyse af optoget!

• I Lyden af de skuldre vi står på er visen flyttet ind i et scenisk univers - hvad tilføjer den teatralske iscenesæt-
telse? Fokuspunkter kan fx være kostumer, figurer, relationer, scenerum, scenografi og virkemidler?

• Hvordan er nummerets tekst og arrangement forandret? Fx i instrumentering, tempo, sangerens fortolkning 
og stemmebrug. Og hvad tilføjer det nye arrangement til visen?

FORSLAG TIL ARBEJDSOPGAVER

Drømte mig en drøm i nat
Bar en dragt så let og glat
Nu vågner den klare morgen

Alle andre på os så,
de smilede, og de lo.
Snart gik dansen helt i stå,
Der dansede kun vi to.
Nu vågner den klare morgen

Jeg vågner op,
Og jeg tænker på at kig’ på dig forfra,
Og jeg tænker, om det’ noget man kan se,
Og jeg tænker på dig

Jeg vågner op,
Og jeg tænker på at kig’ på dig bagfra,
Og jeg tænker, om det’ noget man kan se,
Og jeg tænker på dig,
Og jeg tænker på dig.

Til de unges flok jeg gik,
Trøstigt mødte jeg hans blik
Nu vågner den klare morgen.

Alle andre på os så,
de smilede, og de lo.
Snart gik dansen helt i stå,
Der dansede kun vi to.
Nu vågner den klare morgen

Jeg vågner op,
Og jeg tænker på at kig’ på dig forfra,
Og jeg tænker, om det’ noget man kan se,
Og jeg tænker på dig
Jeg tænker

Jeg vågner op,
Og jeg tænker på at kig’ på dig bagfra,
Og jeg tænker, om det’ noget man kan se,
Og jeg tænker på dig,
Og jeg tænker på dig.

FORESTILLINGENS VERSION
Drømte mig en drøm i nat

https://www.youtube.com/watch?v=53tjntEhkDs
http://www.fyens.dk/indland/Nordens-aeldste-folkevise-aabner-kulturhovedstad/artikel/3116592
http://www.fyens.dk/indland/Nordens-aeldste-folkevise-aabner-kulturhovedstad/artikel/3116592
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IV B. AGNETE OG HAVMANDEN

Sangen om Agnete og Havmanden er kendt på man-
ge europæiske sprog. Motivet er gammelkendt; men 
den danske folkevise er næppe fra middelalderen, den 
er formentlig en skillingsvise fra 1600- eller 1700-tallet. 
Folkevisen er en tryllevise, der handler om menneskets 
møde med det overnaturlige.

Visen begynder i næsten alle variationer med: »Agnete 
hun ganger på Højelands Bro, da kom der en Havmand 
fra Bunden op”. Han frier til hende, og hun tager med 
ham ned på havsens bund. Her lever hun i otte år og 
får syv børn. En dag hører hun kirkeklokken og beder 
om lov til at komme op i kirken, hvor hun møder sin 
mor. Havmanden følger efter hende og beder hende så 

mindeligt at følge med tilbage til havet, hvad hun afslår. 
Herefter må Havmanden tage alene tilbage, mens Ag-
nete hånende ler ad ham. 

Visen om Agnete og Havmanden er en af de mest 
kendte og mest omdiskuterede af folkeviserne. Dette 
på trods af, at den tilsyneladende er noget yngre end 
de fleste viser. Flere forskere mener, at visen er digtet 
over gamle viser og tro, som en ironisk efterligning. 
Når visen virker ironisk, er det fordi personerne handler 
modsat de mere traditionelle folkeviser: Havmanden er 
uden svig og handler omsorgsfuldt, og pigen handler 
selvstændigt, hvad folkevisernes kvinder ellers ikke gør

Folkevise

Agnete hun ganger paa Højelands Bro,
da kom der en Havmand fra Bunden op,
— haa haa haa -
da kom der en Havmand fra Bunden op.
 
»Og hør du, Agnete, hvad jeg vil sige dig:
Og vil du nu være Allerkæresten min?«
 
»O ja saamænd, det vil jeg saa,
naar du ta'r mig med paa Havsens Bund.«
 
Han stopped hendes Øren, han stopped hendes Mund,
saa førte han hende til Havsens Bund.
 
Der var de tilsammen i otte Aar,
syv Sønner hun da ved den Havmand faar.

Agnete hun sad ved Vuggen og sang,
da hørte hun de engelandske Klokkers Klang.
 
Agnete hun ganger sig for Havmand at staa:
»Og maa jeg mig udi Kirken gaa?«
 
»O ja saamænd, det maa du saa,
naar du kun kommer igen til Børnene smaa.

Men naar du kommer paa Kirkegaard,
saa maa du ej slaa ud dit favre Guldhaar.
 
Og naar du kommer paa Kirkegulv,
saa maa du ej gaa med din kær Moder i Stol.

Naar Præsten nævner den høje,
da maa du dig ikke nedbøje.«
 
Han stopped hendes Øren, han stopped hendes Mund,
saa førte han hende paa den engelandske Grund.
 
Da hun kom paa den Kirkegaard,
da slog hun ud sit favre gule Haar.
 
Den Tid hun kom paa Kirkegulv,
saa gik hun med sin kær Moder i Stol.
 
Der Præsten nævned den høje,
hun monne sig dybt nedbøje.
 
»Og hør du, Agnete, hvad jeg vil sige dig:
og hvor har du været i otte Aar fra mig?«
 

»I Havet har jeg været i otte Aar,
syv Sønner har jeg ved den Havmand faa't.«
 
»Og hør du, Agnete, kær Datter min:
og hvad gav han dig for Æren din?«
 
»Han gav mig det røde Guldbaand,
der findes ikke bedre om Dronningens Haand.
 
Han gav mig et Par guldspændte Sko,
der findes ikke bedre paa Dronningens Fod.

 

AGNETE OG HAVMANDEN



15

Og han gav mig en Harpe af Guld,
at jeg skulde spille paa, naar jeg var sorrigfuld.«
 
Den Havmand han gjorde en Vej saa bred,
fra Stranden op til Kirkegaardens Sten.
 
Den Havmand han ind ad Kirkedøren tren,
og alle de smaa Billeder de vendte sig omkring.

Hans Haar det var som det pureste Guld,
hans Øjne de vare saa sorrigfuld.
 
»Og hør du, Agnete, hvad jeg siger dig:
og dine smaa Børn de længes efter dig.«

 »Lad længes, lad længes, saa saare de vil,
slet aldrig saa kommer jeg mere dertil.«

»O tænk paa de store og tænk paa de smaa,
ja tænk paa det lille, som i Vuggen laa.«
 
»Ret aldrig tænker jeg paa de store eller smaa,
langt mindre paa det lille, som i Vuggen laa,
— haa haa haa -
langt mindre paa det lille, som i Vuggen laa,«

Forskellige fortolkninger
Fortællingen er blevet fortolket vidt forskelligt, især som enten religiøs/kristelig (fordi Agnete søger til kirken) 
eller følelsesmæssig/melankolsk (fordi havmanden fremstilles som et væsen, man må have medlidenhed med). 
En nyere tolkning påpeger, at der i den oprindelige form er tale om en skjult komisk og bevidst bizar vise, der 
vender op og ned på de mønstre for forholdet mellem mand og kvinde og forholdet mellem overnaturlige væ-
sener og mennesker, der skildres i andre, ældre folkeviser, hvorved den bliver en art oprørsk vise, en kvindelig 
modmyte.

Peter Meisling: Agnete og Havmanden i Den Store Danske, Gyldendal.
Hentet 29. juli 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=34151

• Foretag en analyse og fortolkning af Agnete og Havmanden med fokus på fremstillingen af Agnetes udvikling.

• I boksen herunder er der forskellige bud på, hvordan visen er blevet fortolket. De to væsentligste er hhv. en 
religiøs/kristen fortolkning og en følelsesmæssig/melankolsk. Før bevis for dem begge og diskutér dem.

• Og hvad med den nyere tolkning? Hvad betyder det, at det kan være en kvindelig modmyte?

FORSLAG TIL OPGAVER

http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=34151
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Adam Oehlenschläger: Agnete (1847)

Agnete sidder paa den eensomme Strand,
Saa sagte slaae de Bølger paa hviden Sand.
 
De Vover svulmer med skummende Top,
En Havmand sig skyder fra Havbunden op.
 
Hans Pandser om Livet af sølvblanke Skæl,
Derpaa skinte Solen udi Rosenqvæld.
 
Hans Spyd var en Baadstang, dens Krog en Koral,
Hans Skiold var en brunhvælvet Skildpaddeskal.
 
Hans Hielm et Sølvsneglehuus, et Haar af Tang,
Som Strandmaagens Stemme var Havmandens Sang.
 
Og sig mig, skiøn Havmand, alt fra din vaade Bo!
Naar kommer der en Beiler og fæster min Tro?
 
Og hør du, Agnete! hvad jeg vil sige dig:
Alt til din kiære Fæstemand kaare du mig.
 
Jeg eier under Havet saa lystelig en Hal,
Thi Væggen er sleben af klareste Krystal.
 
Syvhunderede Piger opvarte ved min Disk,
Foroven som en Qvinde, forneden som en Fisk.
 
En Slæde jeg dig skiænker, som Perlemor at see,
Den drager din Sælhund, som Renen paa Snee.
 
Og i min grønne Have høit Blomsterne staae,
De hæve sig i Vandet, som udi Luften blaa.
 
Og er det som du siger, skiøn Havmand, for sand,
Da vil jeg dig kaare strax til min Fæstemand.
 
Agnete sprang i Havet, den unge Venneviv,
Ved Foden hende trak han bag Havgræs og Siv.
 
Tilsammen de leved i otte lange Aar,
Syv Sønner hun i Havet ved Havmanden faaer.
 
Agnete sad i Bur under Siv, under Tang,
Da hører hun paa Jorden de Kirkeklokkers Klang.
 
Agnete for sin Husbond ind ganger at staae:
O lad mig dog endnu engang til Gudsbord gaae!
 
Og hør du, Agnete, hvad jeg vil sige dig,
I fiirogtyve Timer maa du forlade mig!

Agnete kyssed sine Sønner saa brat,
Hun ønsked dennem alle tusinde god Nat.
 
Og græde giorde Store, og græde giorde Smaae,
Og græde giorde Barnet som i Vuggen laa.
 
Agnete under Himlen igien paa Stranden staaer,
Ei havde hun seet Solen i otte Aar.
 
Agnete træder for sine Frænder ind.
Vi kiende dig ei mere, du hedenske Qvind!
 
Agnete træder ad Kirkedøren ind;
Men alle de Smaabilleder de vendte sig omkring.
 
Agnete sætter Kalken ved Altret for sin Mund,
Da var det som hun stirred i Havets sorte Grund.
 
Hun skiælvede saa saare, hun mæled ei et Ord.
Den hellige Viin hun spilte paa Jord.
 
I Aftenqvæld, da Røgen og Mørket faldt paa,
Agnete monne atter til Stranden udgaae.
 
Hun folded sine Hænder, den uselige Viv:
Gud naade mig, og tage mit unge Liv!
 
Agnete sank i Græsset, i blaa Violer ned,
Det siger jeg, de Blomster blev blegere derved.
 
Bogfinkerne qviddred saa høit fra grønne Qvist:
Nu dør du Agnete, det vide vi forvist.
 
Om Aftnen, da Solen gik ned bag Markens Høie,
Da skiælved hendes Hierte, da brast hendes Øie.

De Bølger de stige saa med Vee og med Ak,
Saa sagtelig de Liget til Havsbunden trak.

 Tre Dage laa paa Bunden hun, efter sin Død,
Da atter hende Bølgerne til Havsfladen skiød.

Den Smaadreng paa Fælleden saa aarle vogter Giæs,
Da fandt han Agnete henskyllet hist paa Næs.

I Sandet blev hun jordet, bag tangklædte Steen,
Den skiærmer nu for Bølgerne de mødige Been.

Hver Morgen og hver Aften er Stenen salt og vaad;
Det, siger Byens Piger, er Havmandens Graad.

Agnete sidder paa den eensomme Strand,
Saa sagte slaae de Bølger paa hviden Sand.
 

De Vover svulmer med skummende Top,
En Havmand sig skyder fra Havbunden op.
 

OEHLENSCHLÄGERS GENDIGTNING "AGNETE"
• Lav en sammenlignende analyse og fortolkning af folkevisen Agnete og Havmanden og Adam Oehlenschlägers 

gendigtning ”Agnete” fra 1847
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Oehlenschläger er på ingen måde den eneste, der har 
taget livtag med Agnete og Havmanden. Folkevisens 
motiv var yndet, specielt i 1800-tallet og navne som 
Jens Baggesen, Schack Staffeldt, N.F.S. Grundtvig, 
J.L. Heiberg, H.C. Andersen (se nedenfor) og Sophus 
Claussen må føjes til listen over de digtere, der fandt 
inspiration i den gamle vise.

H.C. Andersen flyttede i 1834 visen over i en anden form: 
læsedramaet. Det er et omfattende værk, der har fået 
tilføjet ikke blot karakterer i persongalleriet, men også 
givet roller og stemmer til naturen i form af replikker til 
storme, bølger, bøgeskov, jagthorn, nattergale m.fl. Læ-
sedramaet blev ikke den store succes, som H.C. Ander-
sen håbede på – til gengæld lagde det grunden til et af 
hans mest elskede eventyr: Den lille Havfrue fra 1837.

ANDRE DANSKE KUNSTNERE PÅ SKULDRENE
AF AGNETE OG HAVMANDEN
Digterne

Maleren

Det er nærliggende, at maleriet forestiller øjeblikket før 
havmanden stiger op af havet og forfører sin Agnete. 
Solnedgangen er symbol på et undergangslandskab, 
lyset svinder hen og dagen dør, og fortabelsen i havets 
dyb er en reel mulighed.

Værket kan også forestille en anden del af historien. Er 
den Agnete vi ser en purung forfængelig pige, der lok-
kes af ”røde guldbånd” og ”guldspændte sko”? Eller 
ser vi den ældre Agnete, der har forladt mand og barn 
og nu står alene tilbage på stranden med en smule hav-
græs i sin hånd? Ser vi moderens sorg og længsel?

• I forestillingen er salmen flyttet ind i et scenisk univers. Hvad tilføjer den teatralske iscenesættelse? Fokuspunk-
ter kan fx være kostumer, figurer, relationer, scenerum, scenografi og virkemidler.

• Hvordan er nummerets tekst og arrangement? Fx i instrumentering, tempo, sangerens fortolkning og stemme-
brug. Og hvad tilføjer det nye arrangement til folkevisen?

AGNETE OG HAVMANDEN I FORESTILLINGEN

Jens Baggesen Sophus Claussen
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Vilhelm Kyhn: Agnete og havmanden, 1861. Olie på lærred.

AGNETE OG HAVMANDEN // Arian Kashef og Lisbeth Balslev - foto Emilia Therese
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IV C.  
SKYERNE GRÅNE, OG LØVET FALDER

Få personer overgår ham i betydning for dansk kir-
kelig og national identitet. Læs mere om ham her:   
https://grundtvig.dk/skyerne-graaner/

”Skyerne gråner, og løvet falder” er oprindelig ikke 
nogen salme. Den har levet sit liv først og fremmest 
i Højskolesangbogen, men i den nye salmebog, som 
blev autoriseret i 2002, blev den optaget og placeret 
under rubrikken ”Menneskelivet. Årstiderne”. Alt tyder 
på, at den allerede nu er blevet en populær salme til 
afsyngelse i den stille tid før advent og desuden ved de 

gudstjenester, der ligger på eller omkring Alle Helgens 
Dag – i øvrigt en tid som også har fået sit fornyende 
element i halloween.

Grundtvig så dette digt som en sang til solhverv og års-
skifte. Han skrev det i 1847, men lod det først trykke i 
sit ugeskrift Danskeren 29. december 1849, så tæt på 
årsskiftet som muligt. Grundtvig udgav ugeskriftet fra 
1848 til 1851, og heri skrev han både digte og artikler 
om det nationale og danskernes stilling og ansvar un-
der første slesvigske krig. Hans solhvervsdigt skal ses i 
denne sammenhæng, som en opmuntring i den mørke 
tid.

Han henter sine temaer i den nordiske mytologi for at 
vise at Danmark, som et gammelt rige med en storartet 
fortid, stadig har ret til at hævde sig som en fri nation. 
Den hedenske gudetro er for længst afløst af kristen-
dommen, så derfor fordrives vinteren ikke længere ved 
at græde over Balders død. Og i 3. strofe nævnes som-
mersolhverv, der i kristendommen får ny betydning som 
Johannes Døbers dag, sankthans, årets længste dag 
ved midsommer, den korteste dag ved midvinter, tre 
dage før Jesu fødselsdag. I ældre var vintersolhverv en 
kultfest for at mane solen tilbage. Fra 7. strofe vendes 
synsvinklen i digtet: med menighedens salmesang og 
kirkens klokker kommer det ny, kristne år med Guds søn 
og dette ’liflige’ forår.

Kilder: Egon Rasmussen i Sanghåndbogen s. 428 og 
Det Kgl. Bibliotek, Anne Ørbæk Jensen (2008)

N.F.S. Grundtvig 1847

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) var en dansk forfatter, 
teolog, digter, filosof, historiker, præst ved Vartov i København, 
titulærbiskop, filolog, skolemand og politiker.
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ORIGINALEN:  
SKYERNE GRÅNE, OG LØVET FALDER

Skyerne gråne, og løvet falder,
fuglene synge ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukke: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!

Vinteren kommer, og sneen falder,
blomsterne visne i muld,
isen optøs ej af gråd for Balder,
tårerne stivne af kuld!
Og dog bære blus vi med glæde!

Solhvervet kommer, og bladet vendes,
dagene længes på ny,
solskinnet vokser, og vintren endes,
lærkerne synge i sky.
Derfor bære blus vi med glæde!

Årene skifte af gru for ælde,
skjaldene give dem ret,
fuglene alle hvert år må fælde,
ellers de fløj ej så let:
Derfor bære blus vi med glæde!

Fuglene flyve som vind på vinger
let over vildene hav,
skjaldene flyve, som rimet klinger,
glat over slægternes grav!
Derfor bære blus vi med glæde!

Hjerterne vakle, når højt de banke,
drages til fuglenes spor,
lyset dog sejrer, den mørke tanke
flygtende synker i jord.
Derfor bære blus vi med glæde!

Salmerne klinge, og klokker kime,
spotte med sneen ved jul,
vinteren må sig med våren rime,
smelte for solen i skjul!
Derfor bære blus vi med glæde!

Troende hjerter i vinterløbet
føde den liflige vår,
trykke den til sig i barnesvøbet
med et lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!

Bethlehems-barnet i krybberummet,
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår.
Derfor bære blus vi med glæde! 

Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1847
Melodi: Thora Borch, 1867
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Lead:
Jakob 1. vers, svar 2. vers, Outro    
Mikkel 2. vers, Outro
Mette 2. vers, Outro
Marie 2. vers, Outro  
Anders oh, melodi i Outro 

Skyerne gråner – Simon
Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synge ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukke: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!

Hjerterne vakle, når højt de banke,
drages til fuglenes spor,
lyset dog sejrer, den mørke tanke
flygtende synker i jord.
Derfor bære blus vi med glæde!
Derfor bære blus vi med glæde!

Derfor bære blus vi med glæde!
Derfor bære blus vi med glæde!
Derfor bære blus vi med glæde!
Troende hjerter i vinterløbet
føde den liflige vår,
trykke den til sig i barnesvøbet
med et lyksaligt nytår!

Troende hjerter i vinterløbet.
Skyerne gråne.
Så trykke den til sig i barnesvøbet.
Og nu bære blus vi med glæde

FORESTILLINGENS VERSION
Skyerne gråner

• Indled en samtale med salmen, læs den, syng den, lyt til den og spørg dig selv: Hvad står her egentlig? Hvad 
siger denne salme mig? Hvad gør denne salme ved mig? Er der noget, der rammer hjertet? Er der noget, der 
er uforståeligt? Noget, der undrer mig? Noget, der giver mig lyst til at sige salmen imod?

• Brug salmesamtalen til et afsæt for en analyse og fortolkning med fokus på sprog og stil.

• På hvilken måde understøttes det cykliske fokus i forestillingen ved inddragelse af netop denne salme?  
Se videointerview med instruktør Nikolei Faber  
https://video.aarhusteater.dk/nicolei-faber-instruktor-lyden-af-de-skuldre-vi 
Se videointerview med scenograf Christian Albrechtsen  
https://video.aarhusteater.dk/christian-albrechtsen-scenograf-lyden-af-de 

• Forestillingens version er kortet væsentligt ned. Hvad er skåret væk og hvordan ser en analyse og fortolkning 
nu ud?

• I forestillingen er salmen flyttet ind i et scenisk univers - hvad tilføjer den teatralske iscenesættelse? Fokuspunk-
ter kan fx være kostumer, figurer, relationer, scenerum, scenografi og virkemidler.

• Sammenlign en klassisk indspilning med forestillingens.
Hvordan er nummerets arrangement forandret? Fx i instrumentering, tempo, antal sangere, sangerens fortolk-
ning og stemmebrug? 
Hvad tilføjer det nyere arrangement til salmen?

FORSLAG TIL ARBEJDSOPGAVER

https://video.aarhusteater.dk/nicolei-faber-instruktor-lyden-af-de-skuldre-vi
https://video.aarhusteater.dk/christian-albrechtsen-scenograf-lyden-af-de
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IV D. DEJLIG ER JORDEN

Salmen er meget brugt i de nordiske lande, og i Dan-
mark synges den ikke blot ved juletid, men også ofte 
ved begravelser. Det er en fortrøstningsfuld salme med 
dens lyse og oplivende fortælling om englesangens 

tone fra himlen og glæden ved slægternes fortsatte liv 
på jorden. Menneskene skal, ligesom englene ved Bet-
lehem, synge lovsang om den fagre jord og Vorherres 
paradis.

B.S. Ingemann (1850)

Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang!

Tider skal komme,
tider skal henrulle1,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden2!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

1  Gå videre og forsvinde
2  Omskrivning af englenes lovsang i Luk 2, 14: ”Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker  
 med Guds velbehag”

ORIGINALEN

DEJLIG ER JORDEN / Marluze da Cruz, Mikkel Becker Hilgart, Jacob Madsen Kvols, 
Marie Marschner, Mette Døssing (foto Emilia Theresa)

B.S. Ingemann

Hør Aarhus Teaters version af Dejlig er jorden:
https://soundcloud.com/aarhusteater/sets/lyden-af-de-skuldre-vi-star-pa

http://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/saeson-1718/lyden-af-de-skuldre-vi-staar-paa/#dejlig-er-jorden
https://soundcloud.com/aarhusteater/sets/lyden-af-de-skuldre-vi-star-pa
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• Indled en samtale med salmen, læs den, syng den, lyt til den og spørg dig selv: Hvad står her egentlig? Hvad 
siger denne salme mig? Hvad gør denne salme ved mig? Er der noget, der rammer hjertet? Er der noget, der 
er uforståeligt? Noget, der undrer mig? Noget, der giver mig lyst til at sige salmen imod?

• Brug salmesamtalen til et afsæt for en analyse og fortolkning med fokus på sprog og stil.
Hvordan fungerer den som julesalme?
Og hvordan som begravelsessalme?

• Om forestillingens version siger skuespiller Jacob Kvols Madsen: ”Dejlig er jorden! er sådan et fedt nummer, 
det viser meget godt, hvad man også kan. Altså gentænke et nummer helt anderledes. Det er sådan en sang 
mange forbinder med jul og den er meget højtidelig i sig selv - og så tager man den i forestillingen helt ned 
på jorden og gør den til et sommerhit.” 

Lyt til forestillingens udgave af sangen:  
https://soundcloud.com/aarhusteater/sets/lyden-af-de-skuldre-vi-star-pa  
mens du følger med i den nye tekstversion (se nedenfor).
Hvordan er nummerets tekst og arrangement forandret? Fx i instrumentering, tempo, sangerens fortolkning 
og stemmebrug. Og hvad tilføjer det nye arrangement til salmen?

• I forestillingen er salmen flyttet ind i en scenisk version, hvor den visuelt er omgivet af et diskounivers.  
Hvad tilføjer den teatralske iscenesættelse? Fokuspunkter kan fx være kostumer, figurer, relationer, scenerum, 
scenografi og virkemidler.

• Derudover findes der mange andre indspilninger af netop denne salme og deres udtryk er meget forskellige. 

Den har bl.a. være med i DRs Store Juleshow af flere omgange:
Kim Larsen og Kjukken (2012): https://youtu.be/U8fPN7EiXAE 
Isam B (2015): https://www.youtube.com/watch?v=yXQZXogW_HA 

Sammenlign en klassisk indspilning med Kim Larsens og Isam Bs udgaver.
• Hvordan er nummerets arrangement forandret? Fx i instrumentering, tempo, antal sangere, sangerens 

fortolkning og stemmebrug?

• Hvad tilføjer det nyere arrangement til salmen?

FORESLAG TIL ARBEJDSOPGAVER

https://soundcloud.com/aarhusteater/sets/lyden-af-de-skuldre-vi-star-pa
https://youtu.be/U8fPN7EiXAE
https://www.youtube.com/watch?v=yXQZXogW_HA
C:\Users\atmd\Desktop\Screenshots\2017-08-19 18_16_26-DRs Juleshow 2012.Kim Larsen & Kjukken - Dejlig Er Jorden - YouTube.png
https://www.youtube.com/watch?v=yXQZXogW_HA
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Dejlig er jorden 
Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
går vi til paradis med sang!

Går vi til paradis med sang.
Dejlig er jorden (lala…)
Dejlig er jorden (lala…)

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
I sjælens glade pilgrimssang.
Dejlig er jorden (lala…)
Dejlig er jorden (lala…)

Går vi til paradis med sang.
Går vi til paradis med sang.
Dejlig er jorden / Går vi til paradis med sang.
Går vi til paradis med sang.

Dejlig er jorden (lala…)
Dejlig er jorden (lala…)
Dejlig er jorden (lala…)
Dejlig er jorden (lala…)

FORESTILLINGSVERSIONEN

DEJLIG ER JORDEN / Mikkel Becker Hilgart, Jacob Madsen Kvols, Marie Marschner, 
Marluze da Cruz, Arian Kashef, Mette Døssing (foto Emilia Theresa)

DEJLIG ER JORDEN / Aarhus Teaters version sunget af Jacob Madsen Kvols

http://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/saeson-1718/lyden-af-de-skuldre-vi-staar-paa/#dejlig-er-jorden
https://soundcloud.com/aarhusteater/sets/lyden-af-de-skuldre-vi-star-pa
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IV E. I DANMARK ER JEG FØDT

H.C. Andersens sang blev skrevet i 1850 under treårskri-
gen og blev trykt første gang i avisen Fædrelandet d. 5. 
marts samme år. Med Henrik Rungs musik blev den før-
steopført ved en koncert d. 8. maj, hvor komponisten 
selv dirigerede.

Det er dog med Poul Schierbecks melodi fra 1926, vi 
bedst kender den i dag.

Denne sang er vel ligeså elsket nu, som da den blev 
skrevet. Mange har udtrykt ønske om, at den måtte blive 
Danmarks officielle nationalsang i stedet for Oehlensch-
lägers Der er et yndigt land med de mageligt siddende 
stridsmænd eller Johs. Ewalds krigeriske Kong Kristian. 
Her er i modsætning til hos de to andre en kærligheds-
erklæring til land og sprog, som umiddelbart griber ved 
sin inderlighed og genkendelighed.

Der må være noget om snakken. I 2015 fandt radio-
kanalen P2, med lytternes hjælp, frem til de 50 mest 
populære danske sange. Vinderen af Klassisk Top 50 
blev netop ’I Danmark er jeg født’.

H.C. Andersen (1850)

H.C. Andersen

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går.
Du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
står mellem æblegård og humlehave,
dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her, ned til den åbne strand?
Hvor står fuldmånen over kløverengen
så dejlig, som i bøgens fædreland?
Du danske friske strand,
hvor Dannebrogen vajer, -
Gud gav os den - Gud giv den bedste sejer! -
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

Engang du herre var i hele Norden,
bød over England - nu du kaldes svag,
et lille land, - og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske friske strand, -
plovjernet guldhorn finder. -
Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme,
og som en sød musik mit hjerte når!
Du danske friske strand
med vilde svaners rede,
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede,
dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

ORIGINALEN
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• Foretag en analyse og fortolkning af I Danmark er jeg født med fokus på, hvordan fædrelandsopfattelsen 
kommer til udtryk i sprog og stil.

• Hvilket indtryk giver sangen af Danmark? Og er du enig? Er der en anden sang, du hellere så som den mest 
populære sang om Danmark? 

FORSLAG TIL ARBEJDSOPGAVER

• Henrik Rung (1850): https://www.youtube.com/
watch?v=6Fs5OYOEgdM 

• Poul Schierbeck (1926): https://www.youtube.com/
watch?v=r-E23ZEbDNg (her som fællessang fra 2012)

• Sebastian (1995): https://www.youtube.com/
watch?v=q0bgzT7G5dI 

• Pelle Gudmundsen-Holmgreen (2004): https://www.
youtube.com/watch?v=qFPS7-gg8Ng 

• 
• 

• Lyt til de fire melodier. Hvilken af dem taler mest til 

dig? Og hvorfor?

OM MELODIERNE TIL 'I DANMARK ER JEG FØDT'

Der findes der mange indspilninger af netop denne 
sang og deres udtryk er meget forskellige. Isam B’s 
version fra 2007 er vel nok en af dem, vi kender bedst i 
dag: https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s 

Sammenlign versionen med en klassisk indspilning  
(fx DRs pigekor:  
https://www.youtube.com/watch?v=nlj1nNIuN2Q

• Hvordan er nummerets tekst og arrangement for-
andret? Fx i instrumentering, tempo, antal sangere, 
sangerens fortolkning og stemmebrug?

• Hvad tilføjer Isam B’s nyere arrangement til  
sangen?

• Hvilket Danmarksbillede tegner Isam B? Er det 
anderledes end Pigekorets?

• Samme fremgangsmåde kan også anvendes på 
Natasjas gendigtning fra albummet I Danmark er 
jeg født, hvor hun har hentet inspiration i net-
op det gamle digt: https://www.youtube.com/
watch?v=U5SvdDRr-Ts

ANDRE INDSPILNINGER

FORSLAG TIL ARBEJDSOPGAVE

https://www.youtube.com/watch?v=6Fs5OYOEgdM
https://www.youtube.com/watch?v=6Fs5OYOEgdM
https://www.youtube.com/watch?v=XwhAflXS4-g
https://www.youtube.com/watch?v=q0bgzT7G5dI
https://www.youtube.com/watch?v=q0bgzT7G5dI
https://www.youtube.com/watch?v=qFPS7-gg8Ng
https://www.youtube.com/watch?v=qFPS7-gg8Ng
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s
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• I forestillingen er salmen flyttet ind i en scenisk 
version. Hvad tilføjer den teatralske iscenesættelse? 
Fokuspunkter kan fx være kostumer, figurer, relatio-
ner, scenerum, scenografi og virkemidler.

• Hvordan er nummerets tekst og arrangement 
forandret? Fx i instrumentering, tempo, sangerens 
fortolkning og stemmebrug. Og hvad tilføjer det 
nye arrangement til visen?

FORESTILLINGENS VERSION

Scenografi og kostumer  
Lyden af de skuldre - af Christian Albrechtsen 
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IV F. SOLEN ER SÅ RØD, MOR

”Solen er så rød, mor” er vel, hvad man kan kalde en 
klassiker inden for børnesangsgenren. Den trykkes til 
stadighed i børnesangbøger, indspilles på CD og syn-
ges som godnatsang i mange børneværelser.

Det er de færreste af os, der ikke har et forhold til denne 
sang. Og spørger du de mennesker, der sidder omkring 
dig, så vil deres oplevelse af og minder om sangen gan-
ske givet ikke være ens!

Sangen handler om de følelser og tanker, som mørket 
og natten vækker i en lille dreng, når dagen er slut, so-
len er gået ned, stjernerne tændes, og det er sengetid. 

Uroen og en stille gysen vækkes af den mørke skov, den 
døde sol, ræven som lusker rundt udenfor, og katten 
der mjaver og vil ind. Men med sin mor ved sin side 
får tanken om himlen og nattens stjerner drengen til at 
undre sig, fantasere og spørge løs om livet ”på stjernen 
i det blå”. Til sidst falder han til ro til stjernernes, og vel 
også sin mors, sang.

Læs mere om forfatteren, komponisten og sangen her: 
http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/fokus/mdrsang/
CNsolen_er_saa_roed.html 

Harald Bergstedt 1915

Solen er så rød, mor
og skoven bli'r så sort
Nu er solen død, mor
og dagen gået bort.
Ræven går derude, mor
vi låser vores gang.
Kom, sæt dig ved min pude, mor
og syng en lille sang. 
 
Himlen er så stor, mor
med klare stjerner på
Hvem monstro der bor, mor
på stjernen i det blå?
Tror du det er drenge, mor
der kigger ned på mig?
Og tror du de har senge, mor
og sover li'som jeg? 
 
Hvorfor bli'r det nat, mor
med kold og bitter vind?
Hør den lille kat, mor
den mjaver og vil ind!
Mågerne og ternerne
har ingen sted at bo.
hør, nu synger stjernerne,
de synger mig til ro!

ORIGINALEN

SOLEN ER SÅ RØD MOR (foto Emilia Theresa)

Hør også Lars H.U.G.s 
version af Solen er så rød mor

http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/fokus/mdrsang/CNsolen_er_saa_roed.html
http://www.kb.dk/da/nb/samling/ma/fokus/mdrsang/CNsolen_er_saa_roed.html
https://www.youtube.com/watch?v=h-S3ItD8MbY
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Solen er så rød, mor er også en sang, som flere kunst-
nere har stillet sig på skuldrene af og den optræder 
ikke blot som en sang for (små) børn.

Lars H.U.G. (1989): https://www.youtube.com/
watch?v=h-S3ItD8MbY 
Tue West (2013): https://www.youtube.com/
watch?v=v_5fQlPczMw 

• Lyt til de to versioner af sangen

• Hvordan er de arrangeret? Fx i instrumentering, 
tempo, sangerens fortolkning og stemmebrug?

• Hvad tilføjer de forskellige arrangementer til fortolk-
ningen af teksten?

• Hvilken af de to versioner taler mest til dig? Og 
hvorfor?

FORTOLKNINGER

• I forestillingen er sangen flyttet ind i et scenisk 
univers, hvad tilføjer den teatralske iscenesættelse? 
Fokuspunkter kan fx være kostumer, figurer, relatio-
ner, scenerum, scenografi og virkemidler.

• Hvordan er nummerets tekst og arrangement 
forandret? Fx i instrumentering, tempo, sangernes 
fortolkning og stemmebrug. Og hvad tilføjer det 
nye arrangement til sangen?

FORESTILLINGENS VERSION

SOLEN ER SÅ RØD MOR / Marie Marschner, Jacob Madsen Kvols, Lisbeth 
Balslev, Anders Baggesen, Mette Døssing, Arian Kashef, Marluze da Cruz  
(foto Emilia Theresa)

https://www.youtube.com/watch?v=h-S3ItD8MbY
https://www.youtube.com/watch?v=h-S3ItD8MbY
https://www.youtube.com/watch?v=v_5fQlPczMw
https://www.youtube.com/watch?v=v_5fQlPczMw
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V. MUSIK

Lyden af de skuldre vi står på er en musikforestilling, 
der arbejder med musikalske remedieringer af ældre 
danske sange og salmer. I dette afsnit skal vi arbejde 
musikfagligt med processen i denne remediering, 
analysere de musikalske produkter, der allerede er 
tilgængelige inden premieren og selv producere musi-
kalske remedieringer.

Det musikalske koncept
Se de to nedenstående videointerviews og læs intervie-
wet med Simon Kvamm og Marie Højlund om den krea-
tive proces og det musikalske koncept i forestillingen.

Lyden af De Skuldre Vi Står På - sangskatten remix-
et af Simon Kvamm
https://www.youtube.com/watch?v=A4aXNlD3Ru0

Marie Koldkjær Højlund, musiker - 'Lyden Af De 
Skuldre Vi Står På' 
https://video.aarhusteater.dk/marie-koldkjaer-ho-
jlund-musiker-lyden-af-de

MUSIKALSK REMEDIERING, ANALYSE
OG PRODUKTION

INTERVIEW MED SIMON KVAMM OG 
MARIE KOLDKJÆR HØJLUND

Af Michael Holbek til Aarhus Teater

”Lyden af de skuldre vi står på” er en musikalsk op-
datering af mere end 20 kendte og klassiske sange, 
folkeviser og salmer. Nephew-sanger og sangskriver 
Simon Kvamm og sanger og musiker Marie Koldkjær 
Højlund, kendt fra Marybell Katastrophy, er gået 
sammen om at få sangskatten til at blinke på ny i et 
elektronisk set up. Ikke som et opgør med fortiden, 
tværtimod: det sker af dyb kærlighed af de sange, vi er 
fælles om på tværs af tid og alder.
 ”Ideen er at åbne sangene op og gøre dem lette at 
lytte til. Sangene er meget direkte og som store hits, 
man hører på Radio Nova, men de er tit pakket ind 
i en ramme, som er kirkelig og meget gammeldags 
rent musikalsk. Og det står måske lidt i vejen for at 
høre den inderste kerne i en sang. Vi gør det ikke for 
at voldtage sangskatten. Der er intet trodsigt eller op-
rørsk i projektet. Vi prøver blot at pudse ruden ind til 
det, der i forvejen ligger og skinner i sangene,” siger 
Simon Kvamm. 
 

Og Marie Koldkjær Højlund er enig:
 ”Mange af sangene er for lysende diamanter til 
kun at forblive i kirken. De har en vanvittig ophobning 
af sanseindtryk. Af lyde, dufte og farver, som ska-
ber stemninger og bor i kroppen som fragmenter af 
erindring. Og det elektroniske univers er eminent til at 
lukke os ind i de rum. Til at åbne for det umiddelba-
re, det klanglige, det sanselige, det voldsomme, det 
dystre og storladne.”

Sangene skal gå i kroppen
Processen har været, at Simon Kvamm konsekvent 
har søgt kernen i en sang og eksponeret den til det 
ekstreme. Hvordan vil den lyde som et popomkvæd? 
Den skitse har Marie Koldkjær Højlund bygget ovenpå. 
De mener begge, der traditionelt er for stort fokus på 
teksterne i de danske sange og salmer.
 ”Det er nærmest 90-10, hvor meget man vægter 
teksterne i forhold til melodierne, når der bliver ana-
lyseret på sangskatten. Men jeg tror, det er en skæv-
vridning i forhold til, hvordan folk oplever sangene. 
Og det er ikke for at tale Grundtvig ned, men det er 
jo selve musikken, der tager dig ind i en følelse. Så 
forestillingen er nærmest et stort awardshow til ære for 
komponisterne,” siger Simon Kvamm.

SANGSKATTEN REMIXET
Simon Kvamm og Marie Koldkjær Højlund spinder den musikalske kulturarv ind i et 
elektronisk univers for at fremhæve sangenes sanselighed og popkvaliteter.

https://www.youtube.com/watch?v=A4aXNlD3Ru0
https://www.youtube.com/watch?v=A4aXNlD3Ru0
https://www.youtube.com/watch?v=A4aXNlD3Ru0
https://video.aarhusteater.dk/secret/17952272/98bde8a8f8ff6bbdc6d1c0fc0ddcd20d
https://video.aarhusteater.dk/secret/17952272/98bde8a8f8ff6bbdc6d1c0fc0ddcd20d
https://video.aarhusteater.dk/marie-koldkjaer-hojlund-musiker-lyden-af-de
https://video.aarhusteater.dk/marie-koldkjaer-hojlund-musiker-lyden-af-de
https://www.youtube.com/watch?v=A4aXNlD3Ru0
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 De to går altså efter at give sangene et udtryk, der 
går i maven og kroppen i stedet for at tale til hove-
det. Simpelthen fordi det er musikken, der først og 
fremmest giver adgang til følelserne. Marie Koldkjær 
Højlund forklarer:
 ”Man starter altid med tolkning af teksterne i 
stedet for det musikalske eller lydlige. Hvordan skal vi 
forstå dem som budskaber? Men hvis man kigger på 
de sange, der er mest populære, så er det dem, der 
har noget catchy popkvalitet, noget umiddelbarhed 
i forhold til lydlige, det musikalske, det rytmiske, det 
melodiøse.”
 Og det er den popkvalitet, de to forløser på elek-
tronisk vis.
 ”Det elektroniske fjerner de enkelte instrumenter 
og giver en stor klang, som ikke kommer noget be-
stemt sted fra. På den måde virker det som filmmusik, 
hvor du selv danner billeder af, hvad det er lyden af,” 
siger Marie Koldkjær Højlund.
 Simon Kvamm er enig:
 ”Det er meget bevidst, vi bruger programmeret, 
computerbaseret musik, ligesom vokalerne også bliver 
autotunede, så stemmerne fremstår mere maskinelle.  
For det første for at ramme den umiddelbarhed, der 
er i sangene, og for det andet for at fjerne fokus fra 
individet. Og selv om det kan forekomme paradoksalt, 
så får selve det maskinelle lydbillede en til at tænke 
på naturen. Som scenografen Christian Albrechtsen 
sagde, da han hørte musikken for første gang - man 
kommer simpelthen i en tilstand, hvor man associerer 
til elementerne i verden.”

Sangskatten renset for historisk støv
Det kan være havet, vinden i træerne, jord, ild, sol. 
Eller elskov som i sangen ”Drømte mig en drøm i nat”, 
den ældste nedskrevne folkevise i Norden. 
 ”Det er en sindssyg fed melodi, men når man hører 
den, kan man næsten ikke komme til for middelalder 
og fløjtende folkedragter. I kernen er det en super sex-
et sang. En pige, der drømmer om en fyr, de dansede, 
og så vågnede hun desværre. Og sådan skal den leve 
i forestillingen. Den skal lyde som det, den er: en våd 
drøm,” siger Simon Kvamm.
 De har ledt efter de fedeste numre i sangskatten.
 ”Og hvis vi taler salmer, har kriteriet ikke været, 
hvor mange gange der står Jesus i teksten, men 
mere om at finde Guds greatest hits. Vi sætter lyden 
i centrum. For rigtigt at høre de melodier, vi har gået 
og sunget i det her land. Hvordan lyder de, hvis man 
renser dem for historisk støv og bare lade dem gå i 
ørerne?” siger Simon Kvamm.

Lyden af det, vi står på
For Simon Kvamm er det også en afgørende kvalitet 
ved sangskatten, at den binder os sammen på tværs af 
tid og generationer. 
”Når jeg en sjælden gang er i kirke, lægger jeg ikke 
mærke til, hvad jeg synger, eller tænker på, at jeg dyr-
ker min tro. Det betyder noget, at vi synger sammen 
- sammen med bevidstheden om, at sangene kommer 
fra gamle dage. Det betyder noget, at mine bedstefor-
ældre og oldeforældre har sunget de samme sange. 
De minder os om, at vi kommer fra noget, at vi står på 
skuldrene af nogen. Man kan sætte de her melodier på 
hele ens stamtræ, og selv om jeg har svært ved præcis 
at forklare hvad, så betyder det intuitivt noget for mig. 
De salmer og sange er blevet en del af mit dna. De 
er givet videre til mig på en måde, så de nærmest er i 
min krop,” siger Simon Kvamm.
 Også Marie Koldkjær Højlund har haft et forhold til 
sangskatten, fra hun var helt lille.
 "Min far er præst, og jeg har hørt og sunget de 
sange og salmer et utal af gange. Men når man synger 
dem i kirken, er der en liturgi og nogle kulturelle 
forestillinger om, hvad man skal i kirken, som kommer 
til at blokere for det umiddelbare. Men der er en vild 
og fantastisk kvalitet i fællessang – dét, at man synger 
sammen. Og det er egentlig følelsen af være en del 
af den oplevelse, vi gerne vil have frem ved at gå 
elektronisk eller popmusikalsk til det i forestillingen,” 
siger hun.
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• Beskriv arbejdsprocessen ud fra interview og video – hvordan bliver numrene i musikforestillingen til?

• Hvad siger Højlund/Kvamm om deres tilgang til ordenes lyd over for ordenes betydning? 

• Se denne video: Sangskatten som radiohits - 'Lyden Af De Skuldre Vi Står På' 
https://www.youtube.com/watch?v=tBBbtL1G10g 

 o Hvad er forskellen på at synge et stykke musik alene og som fællessang?
 o Hvordan bruges stemmerne i forestillingen og hvad er ideen med at arbejde med effekter på stemmer-

ne?

• Hvad er elektroniske univers’ fordele ifølge Højlund/Kvamm?

FORSLAG TIL ARBEJDSOPGAVER

Øvelserne laves i par.
Sammenlign de to titler ”Mørk er november” og ”Dejlig er jorden”.

• Uden at tage højde for ordenes betydning, skal I prøve at beskrive klangen af de tre ord i hver titel. Brug 
adjektiver som mørk/lys, åben/lukket, glad/trist. 

• Prøv at sige titlerne på forskellige måder og betragt hinandens ansigtsudtryk imens I udtaler dem – prøv at 
sætte ord på resultatet

• Hvilke muligheder er der i det klanglige udtryk af disse korte sætninger?

• Diskuter andre eksempler på sangtitler eller uddrag fra sange, som lyder fedt, men som I måske ikke har for-
holdt jer til betydningen af. Find både eksempler på dansk og engelsk.

ØVELSER – SPROGETS KLANG

* Læs om analysen af lyd og lyrik i ibogen ”Musikalsk produktion” (Pia Rasmussen, Marie 
Højlund og Lasse Nielsen, Systime) – læs evt. også analyseeksemplerne: https://musikalsk-
produktion.systime.dk/index.php?id=225 

ANALYSE AF DE MUSIKALSKE REMEDIERINGER*

Lyt til  
Dejlig er jorden (https://soundcloud.com/aarhusteater/dejlig-er-jorden-aarhus-teater)og   
Mørk er november (https://www.youtube.com/watch?v=6pyuMoUAFec)

Se evt. også en kort præsentation af arbejde med ”Dejlig af jorden”: 'Dejlig er Jorden' - nu 
som dansabel sommersang (https://www.youtube.com/watch?v=XrDMNwEOCPs)

* Foretag en analyse af ”Dejlig er jorden” og ”Mørk er november” ud fra analyseværktøjerne (https://musikalsk-
produktion.systime.dk/index.php?id=225) 
 
Husk både at rette opmærksomhed imod teksten, musikken og den samlede (syntetiserede) oplevelse

* Kræver login

https://www.youtube.com/watch?v=tBBbtL1G10g
https://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=225
https://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=225
https://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=225
https://soundcloud.com/aarhusteater/dejlig-er-jorden-aarhus-teater
https://soundcloud.com/aarhusteater/dejlig-er-jorden-aarhus-teater
https://www.youtube.com/watch?v=6pyuMoUAFec
https://www.youtube.com/watch?v=6pyuMoUAFec
https://www.youtube.com/watch?v=XrDMNwEOCPs
https://www.youtube.com/watch?v=XrDMNwEOCPs
https://www.youtube.com/watch?v=XrDMNwEOCPs
https://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=225
https://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=225
https://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=225
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Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse,
lyset fra solen og blomsterne brudt -
da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
mer end beregning, forstand og foragt
værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ,
vil vi dog elske - og plante et træ:
frugter kan uspået komme.

MØRK ER NOVEMBER - ORIGINAL

Mørk er november og løvfaldet slut,
Vandet begynder at fryse,
Lyset fra solen og blomsterne brudt –
Da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
Mer end beregning forstand og foragt
Værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ 
Vil vi dog elske og plante et træ:
Frugter kan uspået komme –
Mørk er november og løvfaldet slut,
Vandet begynder at fryse,
Lyset fra solen og blomsterne brudt –
Da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
Mer end beregning forstand og foragt
Værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelig dræ 
Vil vi dog elske og plante et træ:
Frugter kan uspået komme –
Hey! 
Hey! Det er som om, vi begynder at fryse.
Vores hjerter må selv lyse.
 
Hey! Det er som om, vi begynder at fryse.
Vores hjerter må selv lyse.
Det er som om, vi begynder at fryse.
Vores hjerter må selv lyse.
Hey! Det er som om, vi begynder at fryse.
Vores hjerter må selv lyse.

MØRK ER NOVEMBER -
FORESTILLINGSVERSION

Thorkild Bjørnvig 
har skrevet Mørk er 
november

MØRK ER NOVEMBER (foto Emilia Theresa)
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Del sangene fra sætlisten (spring evt. ”Dejlig er jor-
den” og ”Mørk er november” over) og del numrene 
ud imellem jer. Lav en registrant, hvor I forholder jer til 
konkrete elementer af fremførelsen. 

Spil og syng gerne sangene i originalversionerne in-
den forestillingen, så I ved, hvad den ”står på skuldre-
ne af”.

ANALYSE UNDER OG EFTER FORESTILLINGEN

Her skal vi arbejde med selv at lave musikalske remedi-
eringer af allerede eksisterende lyrik. Vælg selv, om 
I vil arbejde med optagelse af lyd og musik (bear-
bejdning af samples m.v.) eller live, hvor I selv udfører 
musik og sang på stedet. 

Brug opskriftark og evalueringsark fra  
”Musikalsk produktion”  
(https://musikalskproduktion.systime.dk/index.
php?id=228)

PRODUKTIONSØVELSER 

• Vælg en tekst. Det kan være tekster fra forestillin-
gen (se oversigten s.7) eller helt andre – gå fx på 
opdagelse i højskolesangbogen eller salmebogen.

• Se på teksten 
 o Skal der laves gentagelser? Skal det være vers/

omkv – hvad skal i så fald bruges til det? Skal 
der være et C-stykke?

• Musikkens elementer
 o Overvej: tempo/rytmik, instrumentation, 

harmonik (dur eller mol? Funktionsharmonisk 
(udviklende) eller modalharmonisk (stilleståen-
de)?), m.m.

 o Hvor meget af den originale melodi skal 
genbruges? I eksemplerne fra forestillingen 
er der en glidende overgang imellem dele af 
de originale melodier og så nykomponerede 
melodier.  
Prøv evt. at arbejde med indspilning og 
manipulation af vokalen – i Reaper kan man 
bruge effekten ”ReaTune” til autotune og/
eller harmonisering – se videoer på nettet som 
teknisk hjælp. Andre indspilningsprogrammer 
har lignende effekter.

FORSLAG TIL FOKUS I ARBEJDET

https://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=228
https://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=228
https://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=228
https://musikalskproduktion.systime.dk/index.php?id=228
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En forestilling er altid et produkt af sin egen tid, både 
socialt, kulturelt og æstetisk og gennem en undersø-
gelse af de enkelte sceniske virkemidler lægges der 
op til at kunne skabe et overblik over de mange dele i 
forestillingen.

Musikforestillingens temaer om det fælles, mennesket, 
naturen og vores kultur vil få en central betydning i en 
analyse af den færdige forestilling, hvor det vil være 
helhedsforståelsen, der er i centrum.

Selvom sangteksterne findes i selve forestillingen, så 
kræver tekst og teateropførelse hver sin analyse. Ordet 
er ikke længere den dominerende kode i forestillingen, 
men indgår på lige fod med de lydlige og visuelle 
elementer, musik, sang, bevægelser, kostumer, mimik, 
masker, scenografi.

Instruktøren og scenografen bag forestillingen læser 
teksterne og lytter til musikken (både de gamle versi-
oner og de nye, der er skabt til denne forestilling) og 
udarbejder herudfra en mis-en-scene1. Netop det, at 
de vælger ud og træffer beslutninger gør, at deres valg 
skaber andre og nye betydninger. Nye betydninger 
skabes gennem den måde tekst og musik fremføres og 
visualiteten kan da enten forstærke betydninger eller 
skabe helt andre meninger.

Derfor: når man laver en forestillingsanalyse, så ind-
kredser man, hvad forestillingen udtrykker og hvordan 
den udtrykker det ved hjælp af de sceniske virkemid-
ler, der er til rådighed. 

Som forberedelse, inden I skal i teatret, så er det en 
god ide at se de interviews, der er lavet med de kunst-
neriske kræfter i forestillingen:

1. Instruktør Nikolei Faber
2. Scenograf Christian Albrechtsen
3. Skuespiller Jacob Madsen Kvols
4. Musiker og sanger Marie Højlund
 
Se videoerne side 4-5 - eller klik på links ovenfor 

Inden I ankommer til teatret, så fordel analyseopga-
verne imellem jer, så ikke alle har de samme fokus-
punkter. Medbring papir og blyant, så I kan tegne og 
skrive ned i pausen og umiddelbart efter forestillingen.
Teatrets udtryk er flygtigt, og det er vigtigt for jeres 
videre arbejde med forestillingsanalysen, at I husker så 
meget som muligt.

1  Mise-en-scene, fransk betegnelse for iscenesættelse på teater.  
Begrebet kan også bruges om en handlingsgang, eller en handlingslinje i et skuespil.

Herunder finder I forslag til, hvordan opgaverne kan 
fordeles – og husk, at alle punkter i en forestillingsana-
lyse består af både et beskrivende og et fortolkende 
niveau.

Ofte vil I opleve under den efterfølgende fælles 
forestillingsanalyse, at jeres fokuspunkter griber ind i 
hinanden – lad dem! Det er netop, fordi det er selve 
helhedsoplevelsen af forestillingen med alle de udtryk, 
tanker, sansninger, følelser og iagttagelser, den giver 
anledning til, der er central for analysen.

• Opgaverne kan fordeles efter musiknumre.  
Fordel musiknumrene mellem jer, så I parvis får 
et eller flere numre (se sætliste) og forbered jer 
ved at lytte til en eller flere forskellige versioner af 
netop ”jeres nummer”. Under forestillingen lyttes, 
iagttages og efterfølgende beskrives nummerets 
enkeltdele: fx antal sangere, krop, gestik, mimik, 
arrangement, kostumer, lyd, lys og scenografi.

 o Fortæller ”jeres nummer” en historie? Er der en 
konflikt? Eller er der mere tale om en tilstand/
en stemning? 

 o Hvordan passer ”jeres nummer” ind i forestillin-
gens fælles fokus: det cykliske, fællesskabet og 
mangfoldigheden, og kontrasten mellem natur 
og kultur?

 o Anvend et konkret element fra jeres nummer til 
at reflektere over dets betydning i helhedsople-
velsen af forestillingen. 

 o Perspektiver gerne til andre musiknumre og 
sceniske udtryk (enten fra denne forestilling 
eller fra andre sammenhænge, hvor I har mødt 
noget, der ligner)

• Opgaverne kan også fordeles efter lydlige og 
visuelle elementer.  
Her kan I gruppevis få tildelt fokuspunkter som fx 
musikere, sangere og kor, kostumer og masker, 
scenografi og rekvisitter, lys, lyd.

 o Musikere, sangere og kor: kropssprog, gestik 
og mimik. Når personer på scenen interagerer, 
så udveksles der holdninger, følelser og stem-
ninger. Er personerne i kontakt med hinanden 

VI. FORESTILLINGSANALYSE

https://video.aarhusteater.dk/nicolei-faber-instruktor-lyden-af-de-skuldre-vi
https://video.aarhusteater.dk/christian-albrechtsen-scenograf-lyden-af-de
https://video.aarhusteater.dk/jacob-madsen-kvols-skuespiller-lyden-af-de
https://video.aarhusteater.dk/marie-koldkjaer-hojlund-musiker-lyden-af-de
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eller spiller/synger de i hver for sig? Hvordan 
bevæger de sig i forhold til hinanden?

 o Kostumer og masker: kostumer og masker har 
altid stor betydning for vores indtryk af per-
sonerne og oplevelse af forestillingen. Mode, 
snit og farvevalg er helt centrale elementer i 
en forestillingsanalyse, og kostumer og masker 
fortæller os både noget om personernes indre 
og ydre karaktertræk. Er kostumerne realistiske 
(virkelighedstro) eller teatralske (overdrevne)? 
Og hvilken betydning har det for stemningen i 
forestillingen?

 o Scenografi og rekvisitter: er scenografi og 
rekvisitter realistiske (virkelighedstro) eller 
teatralske (overdrevne)? Og hvilken betydning 
det for stemningen i forestillingen? Hvilken tid 
og hvilket rum udtrykkes gennem scenografens 
valg? 

 o Lys og lyd: hvordan bruges lys og lyd? Farve, 
form, volumen og hastighed? Og hvordan 
understøtter de to sceniske virkemidler følelser 
og stemninger på scenen? (mht. til musikalske 
virkemidler, så er der hjælp at hente i videoin-
terviewet med Marie Højlund 

I skal nu samle jeres analyser til en samlet fortolk-
ning af forestillingen.  
Vær lydhøre overfor hinandens analyser og for, at vi 
tolker forskelligt. Vi er alle selv et produkt af det, vi 
kommer af: de skuldre vi selv står på, vores forforståel-
se og vores kulturelle baggrund – og at det kan være 
vanskeligt at tale om én betydning af en forestilling 
(og for den sags skyld heller ikke af en tekst). Teater-
forestillingen – og ikke teksten – skaber de betydning-
er, der opstår gennem selve oplevelsen.

Det kan give anledning til mange interessante dis-
kussioner og for at gøre jeres individuelle oplevelser 
og analyser relevante for andre end jer selv, så skal 
de sættes i relation til fx de temaer, der optræder i 
forestillingen: natur, kultur, Danmark, fællesskab, drøm 
og virkelighed.

Slut af med at besvare spørgsmålet:  
Lykkedes det forestillingen at efterlade dig med 
oplevelsen af at have lyttet til vores fælles historie 
gennem ”Lyden af de skuldre vi står på”?

EFTERBEARBEJDELSEN OG
DEN FÆRDIGE FORESTILLINGSANALYSE

Scenografi og kostumer Lyden af de skuldre - af Christian Albrechtsen 

https://video.aarhusteater.dk/marie-koldkjaer-hojlund-musiker-lyden-af-de
https://video.aarhusteater.dk/marie-koldkjaer-hojlund-musiker-lyden-af-de
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fra kl. 14.00 – 19.30.
 
Indgang i Teatergade til højre for ind-
gangen til Store Scene.
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