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VILDE BRØDRE / Forord
V I L D E B R Ø D R E er en audio-biografisk musikudgivelse med digte af Sophus Claussen

og sange af Carl Nielsen fortolket af kunstnerduoen BengtssonSydow. Det er elektro. Det
er rock. Det er røvballe. Det er folk. Det er dansk sangskat. Det er lyrik. Det er
nationalklenodier. Det er chillet. Det er højspændt.
V I L D E B R Ø D R E er samlet om vennerne Sophus Claussen og Carl Nielsen som fødtes i

samme år. Kunstnerduoen BengtssonSydow har med held prøvet kræfter med
oplevelsesbaseret kunstnerisk formidling af andre koryfæer i dansk kunst: Tom
Kristensen, H. C. Andersen og Ludvig Holberg, på de tre cd’er Glimtvis, Rime-Djævelen og
Holberg til tiden.
C a r l o g S o p h u s kunne buldre sammen, fortæller Nielsens datter og på VILDE

BRØDRE buldrer BengtssonSydow videre i en musikalsk fortolkning af Sophus Claussens
digte og nye elektroniske genfortællinger af Carl Nielsens sange og soundscapes, skabt
på baggrund af Carl Nielsens barndomserindringer, læst som et konkretmusikalsk
partitur.
V I L D E B R Ø D R E er opstået ud af projektet Vilde gnister og Sophus Claussen 150. Vilde

Gnister var BengtssonSydows bidrag til fejringen af 150-året for Carl Nielsens fødselsdag.
Den fysiske forankring af projektet var en gammeldags bodegajukebox, opstillet på
Teatermuseet i Hofteatret i København under Gong Tomorrow Festival 2015 fra den 23. 31. oktober, 2015. Sophus Claussen 150 var Poesiens Hus’ 150 års fødselsdagsevent for
Sophus Claussen den 27. september, 2015 i Den Frie Udstillingsbygning i København. Her
uropførstes tre Sophus Claussen digte i BengtssonSydows fortolkninger.
V I L D E B R Ø D R E er BengtssonSydows 4. album.
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Track 1

Tekst:
Komposition:
Medvirkende:

Track 2

Tekst:
Komposition:
Sangens originaltitel:
Medvirkende:

Så vandrer vi over årets bro

Sophus Claussen (1896)
Hans Sydow
Ulle Bjørn Bengtsson (recitation), Hans Sydow (soundscape),
Jens Toyberg-Frandzen (lydoptagelse Langebro).

Carl Spillemand

Mads Damm (1924)
Carl Nielsen, Ulle Bjørn Bengtsson, Hans Sydow
”Den Spillemand spiller på Strenge” (1924)
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, synthesizer, synthbas, electro beat),
Hans Sydow (spinet og soundscape).

»Jeg havde nu i otte-ni års alderen fået undervisning i violin spil dels af min far og dels af
lærer Petersen i Nørre Lyndelse, og jeg havde også tidligere begyndt at komponere
melodier«, fortæller Carl Nielsen i Min fynske barndom. »Det var et stort besvær for mig at
finde på nedskrivningen. Inden jeg kendte noderne, benyttede jeg mig af forskellige tegn
og ord for at fastholde melodierne, f. eks. én lang a, to hurtige d o.s.v. Ved et gilde hvor
jeg var stedfortræder for min far spillede jeg en polka af egen komposition. »Du skulle
hellere lade være med de kunster, det er ikke til at danse efter«, sagde min far.«
Polkaen som lille Carl skrev er gengivet som nodeeksempel i Carl Nielsens karakteristiske
håndskrift i Min fynske barndom, og den bliver spillet af Hans Sydow på Carl Nielsens
forstemte spinet, som i dag står på Carl Nielsen Museet i Odense.
Track 3

Tekst:
Komposition:
Sangens originaltitel:
Medvirkende:

Den Lyndelsedreng

St. St. Blicher (1842)
Carl Nielsen, Ulle Bjørn Bengtsson, Hans Sydow
”De Refsnæsdrenge, de Samsøpiger” (1914)
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, synthesizer, synthbas, electro beat),
Hans Sydow (soundscape).

Lille Carl arbejder i Teglværket, hvor han efter eget udsagn »legede, arbejdede, græd, lo,
spiste mad og sov i solen eller dreves i hus af regn og torden« og hørte »hesten Samsons
stærke rolige skikkelse«, men den kunne også »vrinske og hyle vildt.« Og han registrerede
lyden af dens seletøj og tunge skridt, når den gik ind i sin bås.
Nu må han også registrere elektronisk røvballe til ballet i laden. I mellemspillet endda en
tekstfrie, præsproglige vokal: savn, håb og lyster.
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Track 4

Tekst:
Komposition:
Sangens originaltitel:
Medvirkende:

Oh hvor er jeg glad i dag

Michael Rosing (ca. 1859)
Carl Nielsen, Ulle Bjørn Bengtsson, Hans Sydow
”O, hvor er jeg glad i Dag!” (1923-24)
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, synthesizer, synthbas, electro beat),
Hans Sydow (spinet og soundscape).

Carl Nielsen fortæller i Min fynske barndom at køkkenbordet i hjemmet i Nørre Lyndelse
var et forhenværende spinet. På et tidspunkt ligger han i sengen og prøver en trekvart
violin, mens moren nynner sange for ham og retter ham når han spiller falsk. Faren lytter
da han kommer hjem, siger ikke noget, men stemmer violinen og rækker den tilbage.
Melodien mor nynnede for lille Carl er gengivet som nodeeksempel i Carl Nielsens
karakteristiske håndskrift i Min fynske barndom, og bliver spillet af Hans Sydow på Carl
Nielsens forstemte spinet, som i dag står på Carl Nielsen Museet i Odense.
Glæde, dansktop, ustemt klaver, rumklang, unisone stemmer, modulation i sidste vers.
Kortsagt: Giro 2017
Track 5

Tekst:
Komposition:
Medvirkende:

Hver morgen når jeg vågner

Sophus Claussen (1887)
Hans Sydow
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal), Hans Sydow (soundscape,
keyboards, electro beat).

»Hver morgen når jeg vågner« fra digtsamlingen »Naturbørn« (1887) er sat i musik som en
Tom Waits-agtig salme, der som en mobile bevæger sig rundt om det samme tema i
forskellige tonearter, for at fastholde lytterens blik på det syn som møder digteren hver
morgen og dog aldrig er det samme. Instrumentationen er klassisk folkore med vokal,
harmonika, harmonium, tuba og klokkespil, tilsat reallyd.
Fluen flyver over til Carl Nielsen.
Track 6

Tekst:
Komposition:
Sangens originaltitel:
Medvirkende:

Vi nævner et navn

Knut Hamsun (1902)
Carl Nielsen, Ulle Bjørn Bengtsson, Hans Sydow
”Vi nævner et navn!” (1926)
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, padsynth, sampler, synthbas,
electro beat), Hans Sydow (soundscape).

Lille Carl er gåsedreng på Bramstrup gods: »En lille stribet flue viste sig for mig, og jeg
hørte noget skrige oppe i luften, det var en flok vildgæs. Når jeg kom i nærheden af
vandet med flokken, løb eller fløj gæssene på hovedet deri, fór omkring, dukkede,
baskede med vingerne og skræppede højt og henrykt op i luften«, skriver Carl Nielsen i
Min fynske barndom og når der var tid til en pause lavede lille Carl musik i skoven: »Det er
vist en af mine sønner som spiller på favnebrænde«, sagde hans mor til en
forbipasserende.

www.bengtssonsydow.dk

V IL D E BRØ D RE
TEKSTER AF SOPHUS CLAUSEN & SANGE AF CARL NIELSEN FORTOLKET AF BENGTSSONSYDOW

Vokalen står alene i begyndelsen. Som det ene råb i de norske fjelde, Hamsun
udbasunerer. Horntonen manes langsomt frem af en dyb synthesizerbas. En guitarsolo af
feedback guitar transponeret tre oktaver op er langvejs lyden.
Track 7

Tekst:
Komposition:
Sangens originaltitel:
Medvirkende:

Farvel min velsignede fødeø

Poul Martin Møller (1819)
Carl Nielsen, Ulle Bjørn Bengtsson, Hans Sydow
”Farvel, min velsignede Fødeby!” (1915)
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, guitar, synthesizer,
mellotronblæsere, samplet tuba, synthbas, electro beat),
Hans Sydow (soundscape).

»Min far havde hørt at der ved 16. batallion i Odense blev en plads ledig som
militærmusiker, og vi blev enige om, at jeg skulle øve mig flittigt på trompet og melde mig
til konkurrencen, som fandt sted i juli eller august 1879. Jeg var lidt over fjorten år og
vandt konkurrencen foran en som var atten«, fortæller Carl Nielsen i Min fynske barndom,
hvor han også erindrer det pudsige halvt danske halvt tyske sprog, som blev talt blandt
soldaterne i Odense. Tiden som millitærmusiker bliver samtidig Carls farvel til Fyn: »Så
rejste jeg en skønne dag i maj 1883 til Kjøbenhavn for at aflægge prøve på violinen for V.
Tofte og for at præsentere min strygekvartet for Niels W. Gade.«
Citaterne af soldatersprog er indlæst af Ulle Bjørn Bengtsson og hornsignalerne fra
militærtiden i Odense er gengivet som nodeeksempel i Carl Nielsens karakteristiske
håndskrift i Min fynske barndom, og de bliver spillet af Ulle Bjørn Bengtsson på el-guitar.
I sangen er akkompagnementet bygget op af syntetiske og samplede blæsere,
understøttet af et enkelt beat, der lader fortælleren, som vi kunne forestille er Carl
Nielsen, marchere af sted i livet. Den dybe vokal er traditionen, spændt op imod den
rockede tilgang i den høje vokal der kommer ind midt i sangen.
Track 8

Tekst:
Komposition:
Sangens originaltitel:
Medvirkende:

Jens Vejmand

Jeppe Aakjær (1905)
Carl Nielsen, Ulle Bjørn Bengtsson, Hans Sydow
”Jens Vejmand!” (1907)
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, Carl Nielsens hammerklaver, guitar,
synthbas,perc-loops), Hans Sydow (soundscape), Allan
Kosegarten (lirekasse), elever fra skuespillerskolen i Odense i 2015
(togsangere). Danacord har stillet optagelse af Jens Vejmand som
polka til rådighed.

Jens Vejmand blev så stort et hit for Carl Nielsen, at det næsten steg ham over hovedet.
Lirekassemændene spillede den på gaden, folk sang den for ham i toget og der blev lavet
en dance-version i tidens toneklang: Polka. Den historie har vi med som soundscapes i en
heftig elektronisk nyfortolkning af sangen.
I sangen overføres Vejmands hammerslag til Carl Nielsen taffelklaver, der følges op af
guitarer og vokalen, der leder ind til Jeppe Aakjærs sociale indignation. Frustrationen
over Vejmands ubærlige skæbne.
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Track 9

Tekst:
Komposition:
Sangens originaltitel:
Medvirkende:

Mesteren kommer

B. S. Ingemann (1841)
Carl Nielsen, Ulle Bjørn Bengtsson
”Den store Mester kommer!” (1919)
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, elektrisk guitar, synthesizer,
synthbas, electro beat).

I denne religiøse sang underbygges vokalen af en wooblebas og et loop af en enkel
rockrytme i et stort rum. Vokalen dubbes stor og det ender i Stoner-kulmination. En
alternativ rockballade.
Track 10

Tekst:
Komposition:
Medvirkende:

December 1923

Sophus Claussen (1925)
Ulle Bjørn Bengtsson, Hans Sydow
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, elektrisk guitar, synthbas,
electrobeat), Hans Sydow (soundscape), Ole Corneliussen (speak).

»December 1923« fra digtsamlingen »Heroica« (1925) er musikalsk omsat i en A A B A-form,
velkendt indenfor mange grene af den rytmiske musik. Igennem en mere rockagtig
monoton melodik, underbygges digtets eksistentielle tematik. Det minimalistiske
elektroarrangement, der er står alene med vokalen i kompositionens begyndelse,
udvikler sig gradvist til at blive båret mere af distortede guitarer, og ordløse uh-kor, som
udtryk for den “Fortætning af alt Væsen”, Sophus Claussen beskriver i digtets slutning.
Track 11

Tekst:
Komposition:
Sangens originaltitel:
Medvirkende:

Tit er jeg glad

B. S. Ingemann (1812)
Carl Nielsen, Ulle Bjørn Bengtsson
”Tidt er jeg glad, og vil dog gerne græde” (1916)
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, synthesizer, synthbas, electro beat)

Den første bid af Carl Nielsens melodi bliver gentaget, så anden del af melodien først
optræder i 2. vers. Beatet er skabt ved at sample introen fra Eels’ ”Fresh Blood” og
overføre audio-informationerne til midi, der i et langsommere tempo spiller Ulles
elektroniske trommer. En bastone underbygger stemmernes vekslen.
Track 12

Tekst:
Komposition:
Medvirkende:

Buddha

Sophus Claussen (1899)
Ulle Bjørn Bengtsson
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, elektrisk guitar, synthbas,
electrobeat), Hans Sydow (reallydsoptagelser og soundscape).
Anton Johannes (Johs) Hejl (Kontrabasdrone indspillet 2008).

Digteren tager os med til fjerne himmelstrøg og præsenterer samtiden for nyt tankegods,
her foldet ud i Ulle Bjørn Bengtssons sang i elektrisk-elektronisk arrangement og Hans
Sydows soundscape, baseret på reallydsoptagelser fra Hanoi.
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Track 13

Som en rejselysten flåde

Komposition:
Carl Nielsen og Hans Sydow
Sangens originaltitel: ”Som en rejselysten flåde” (1921)
Medvirkende:
Carl Nielsen (klaver, fra fonografoptagelse, stillet til rådighed af
Statsbiblioteket i Århus), Hans Sydow (soundscape). Anton
Johannes (Johs) Hejl (Kontrabasdrone indspillet 2008).
Carl Nielsen indspillede aldrig grammofonplader, men en aften ca. 1920 på besøg hos
gode bekendte satte han sig til klaveret - som så mange gange før - men denne aften
snurrede en fonograf, og der blev skåret en valse med optagelse af Carl Nielsen der spiller
Carl Nielsen i melodien til sangen Som en rejselysten flåde, her sat i diskret lydregi af Hans
Sydow, med lyden af skumsprøjt mod boven på et sejlskib, en dyb manende bas og
sirenesang, der kommer nærmere.
Track 14

Tekst:
Komposition:
Medvirkende:

Storstad

Sophus Claussen (1899)
Hans Sydow
Ulle Bjørn Bengtsson (recitation og improvisation af melodifraser), Hans Sydow (keyboards, reallydsoptagelser og
soundscape).

»Storstad« fra digtsamlingen »Pilefløjter« (1899) er en konkretmusikalsk gendigtning af
Claussens tekst, hvor tekstlinjen “Stemmer og Hovslag, Vognhjul og Bjælder!” repeteres
som omkvæd, der inkorporerer nogle melodifraser som Ulle improviserede. Samtidig
anvendes den som lydmæssigt afsæt for kompositionen, der foldes ud som recitation
tilsat et beat af hovslag og lyden af hestebjælder. Claussen sætter ikke scenen for hvor i
Verden digtet foregår, men ordet “Sigøjnerblod” og frasen “Den brogede stad” bruges i
den musikalske gendigtning til at sætte et multikulturelt spor i lyden, i form af Hans
Sydows optagelser af gadeliv i Hanoi (2014). Med lyden af hestevogn og bjælder overfor
den moderne multikulturelle stad bevæger vi os ind og ud af tid og sted i teksten.
Track 15

Nu er Skagen fuld af sang

Tekst:
Jeppe Aakjær (1911)
Komposition:
Carl Nielsen, Ulle Bjørn Bengtsson, Hans Sydow
Sangens originaltitel: ”Nu er Dagen fuld af Sang” (1915).
Digtet oprindelses titel: ”Pigerne på Engen.”
Medvirkende:
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, synthesizer, synthbas, electro beat),
Hans Sydow (soundscape), Susanne Storm (speak).
Carl Nielsen var begejstret for sit sommerhus Finis Terrae i Skagen, hvor han også tog
kørekort, og overvejede at skifte til et job som chauffør, hvis der ikke længere var nogen
der ville købe hans kompositioner. I bilradioen hører han en tekst fra Skagen Avis 1918,
læst af Susanne Storm. Og mens han sidder i bilen, synger han Nu er dagen fuld af sang i
et noget mere afdæmpet toneleje end normalt. Han ligger nemlig i
skilsmisseforhandlinger med sin kone, da han skriver sangen.
Denne fortolkning har et langsommere tempo end normalt, samtidigt er det
stemmemæssige udtryk trukket ind i det dybe, det mørke. En eftertænksomhedens blues,
www.bengtssonsydow.dk
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som flere røster istemmer og forstærker, måske så en i digtet skjult undertekst kan
komme til øre.
Track 16

Tekst:
Komposition:
Sangens originaltitel:
Medvirkende:

Angst

Emil Aarestrup (1838)
Carl Nielsen, Ulle Bjørn Bengtsson
”Angst” (ca. 1888)
Ulle Bjørn Bengtsson (vokal, synthesizer, synthbas, electro beat,
loops), Anma (Vokal)

Den ensomme mandestemme mødes af sit kvindelige modstykke. Kærligheden træder i
centrum. Anmas mundtrumpetsolo over den sydamerikanske trommerytme, de
distortede tablas og bassen der forbliver på grundtonen – og Carls melodi.

Cover

Grafisk design:

Christina Ann Sydow

Coveret er holdt i en skarp, simpel æstetik med referencer til Bauhaus´ farveskala på
arkitektur og design i tyverne og trediverne - tilsat en vild gul.

www.bengtssonsydow.dk

V IL D E BRØ D RE
TEKSTER AF SOPHUS CLAUSEN & SANGE AF CARL NIELSEN FORTOLKET AF BENGTSSONSYDOW

Saa vandrer vi over Aarets Bro

Og under en Lygte, lænet til Kanten af en Bro skrev han med en Blyant en
Nytaarshilsen til hende: 1
Saa vandrer vi over Aarets Bro
én for én og to og to.
Har du en Ven, da bi ham efter,
stands i Trængslen og bind din Sko.
Forhast dig ikke. Erfaring bekræfter:
Lykken er god mod den, som har Ro
til at binde sit Skobaand, at smile, vente
og omgaas skikkelig sine Bekendte.
Sophus Claussen: Valfart (Roman) (1896)

1 De to første linjer er en del af romanens tekst der leder op til digtet på side 160
i bogen.
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Den spillemand spiller på strenge

Den Spillemand spiller paa Strenge,
saa rapt hans Bue kan gaa!
da flokkes de Piger og og Drenge,
omkring store og smaa.
Den Spillemand spiller paa Strenge,
saa rapt hans Fingre kan gaa:
ja vel I Piger og Drenge,
en rigtig dans skal i få
Den Spillemand spiller paa Strenge,
med Foden han Takten mon slaa.
Der danser de Piger og Drenge
saa rapt deres Ben kan gaa.
Mads Damm (1924)
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De Refsnæsdrenge, de Samsøpiger2

De Refsnæsdrenge, de Samsøpiger,
de fører tit op en forunderlig Dans,
når Stormen den stiger,
og Solen den viger,
og Sømanden ønsker sig heller til lands.
Kom hver, som haver god lyst til at ride
på Bølgernes rygge i strygende Fart.
De rejser sig hvide
som klipper af Kride
med Dale imellem - er det ikke rart?
Dér Blæsten den tuder, og Bræksøen bruser:
til dansen på søen en herlig Musik!
Men sommetid knuser
en Bølge, som buser
på Dækket, da nytter ej noget bestik.
Frisk op, mine Gutter! og prøver, hvorlænge
I kunne med havfruer træde den Dans!
Jer Piger og Drenge
i Favn de vil slænge I slynge dem væk og beholde jer Kans.
St. St. Blicher (1842)

2

Teksten optræder i Blichers novelle "Kjerlighed på Dagvognen".
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O, hvor er jeg glad i Dag!

O, hvor er jeg glad i Dag!
Bøgen hejset har sit Flag
Over alle Strande.
Svalen hviner gennem Luft
Der er Sang og Sys og luft
Over Danmarks Lande
Skoven er det bedste Slot:
Slipper indenfor man Blot,
Vil man ej tilbage;
Længere og længer ind,
Blindet blødt af Drømmens Spind,
Lader du dig drage.
O, hvor er jeg glad i Dag,
Våren vundet har sin Sag.
Mørket måtte svinde.
Bøgens unge, friske Blad
Fæster i min Hat jeg glad,
Jeg vil også vinde.
Michael Rosing (ca. 1859)
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Hver Morgen, naar jeg vaagner

Jeg skotter til min Rude,
hver Morgen naar jeg vaagner,
og ser, hvordan det grønnes
det Træ, som staar derude.
Hvordan de lyse, spæde
smaa Knopper have strakt sig,
jeg mærker til min Glæde,
Hver Morgen naar jeg vaagner.
Og naar de grønne Blade,
en Morgen når jeg vaagner,
med frisk, lyksalig Fylde
i Solens Em sig bade,
da vil jeg mer ej klage,
men skrive: du skal komme!
jeg ønsker dig tilbage,
hver Morgen naar jeg vaagner.
Og ved det vakte Minde
din Længsel atter vaagner,
af gamle Drømmes Aske
sig Foraars Ranker vinde.
Du husker, du har svoret…
du husker Skovens Tykning…
Der ligger Brev paa Bordet,
en Morgen naar jeg vaagner.
Sophus Claussen: Naturbørn (1887)
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Vi nævner et Navn3

Vi nævner et Navn, –
Straks syder der mod os
I Kornagres Guld,
Det leger i Skoge,
Det lugter af Muld.
Sol dirrer om Dagen,
Dugg driver om Kvæld,
Det suser i Fjeld.
Vi nævner et Navn, –
Det bryder imod os
Med livet fra Sjø,
Med hvalbrug og Fugle
Og både rundt Ø.
Der ropes og svares
Med langvejs Lyd
– en Verden af Fryd!
Vi nævner et Navn, –
Da blandes i Lyden
Af sydende Korn
Og Hvalbrug og Fugle
En vVgtmands Horn.
Selv Verden stod ofte
Med lyttende Blik,
Når Horntonen gik.
Knut Hamsun (1902)

3

Teksten er skrevet til den norske forfatter Bjørnstjerne Bjørnsson i anledningen
af dennes 70 års fødselsdag.
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Farvel, min velsignede Fødeby

4

Farvel, min velsignede Fødeby!
Min Moders Gryde ryger i Sky,
Min Faders Kvie gumler i Stald,
Min Søsters Hane sover på Hald.
Jeg vil løbe min vej!

Jeg vandrer og sejler foruden ro,
Jeg slider vel hundrede Såler af Sko,
Al Verdens Kringel og snurrige Bold,
Både hvor den er varm, og hvor den er kold,
Vil jeg rigtig bese:

Farvel, du min Farfaders gamle Hus!
Hav tak for Øl af vort Gildekrus,
For Dørtræet, hvor jeg med Ranglen sad,
For Moders Mælk og for Tyggemad
Og springom i vor Lo.

Appelsiner og Druer og granens Tap,
Frøkener, Fruer og Ridder og Knap!
Jeg vil glide på Skier ved Nørrepol
Og gå nøgen for Otaheitis Sol
Med en Krans af Koral.

Lerstampede Gulv, hvor med Skjorte på5
Jeg lærte krybe, jeg lærte gå!
Nu kedes jeg plat ved så stakket Gang,
Og Stuen bliver mig alt for trang.
Jeg må løbe min vej!

Sin Skæbne frister den friske Mand.
Kanske jeg som ridder fra fremmed Land,
Med snehvide Heste for Gyldenkarm,
Kommer hjem med en Kongemø i min Arm
til min Moder igen.

Lad Oksen bindes ved Husmands Plov,
Jeg priser den vildene Hjort i Skov.
Når Anden rokker i Rendesten,
Er den snehvide Måge dog vel så ren
Mellem Himmel og Hav.

For det første den rygende Grød jeg flyr
Og synger op udi vildene Skyer:
Hurra, blåtrøjede danske Knøs!
Hejs Pjalten i Vejret og Skuden øs!
Snart vi flyver af sted.

Poul Martin Møller (1819)

4

Digtet er skrevet umiddelbart før Poul Martin Møller på grund af kærestesorger
begav sig ud på sin lange Kina-rejse. På rejsen som varede fra 1819 til 1821,
fungerede Poul Martin Møller som skibspræst.
5
Vers med gråt er ikke medtagede vers fra originalen.
www.bengtssonsydow.dk

V IL D E BRØ D RE
TEKSTER AF SOPHUS CLAUSEN & SANGE AF CARL NIELSEN FORTOLKET AF BENGTSSONSYDOW

Jens Vejmand

Hvem sidder der bag Skjærmen
Med Klude om sin Haand,
Med Læderlap for Øjet
Og om sin Sko et Baand?
Det er saamænd Jens Vejmand,
Der af sin sure Nød
Med Ham'ren maa forvandle
De haarde Sten til Brød.

Og vender du tilbage
I Byger og i Blæst,
Mens Aftenstjærnen skjælver
Af Kulde i Sydvest,
Og klinger Hammerslaget
Bag Vognen ganske nær Det er saamænd Jens Vejmand,
Som endnu sidder dér.

Og vaagner du en Morgen
I allerførste Gry
Og hører Ham'ren klinge
Paany, paany, paany,
Det er saamænd Jens Vejmand
Paa sine gamle Ben,
Som hugger vilde Gnister
Af morgenvaade Sten.

Saa jævned han for andre
Den vanskelige Vej,
Men da det led mod Julen,
Da sagde Armen nej;
Det var saamænd Jens Vejmand,
Han tabte Ham'ren brat,
De bar ham over Heden
En kold Decembernat.

Og ager du til Staden
Bag Bondens fede Spand,
Og møder du en Olding,
Hvis Øjne staar i Vand Det er saamænd Jens Vejmand
Med Halm om Ben og Knæ,
Der næppe ved at finde
Mod Frosten mer et Læ.

Der staar paa Kirkegaarden
Et gammelt frønnet Bræt;
Det hælder slemt til Siden,
Og Malingen er slet.
Det er saamænd Jens Vejmands.
Hans Liv var fuldt af Sten,
Men paa hans Grav — i Døden,
Man gav ham aldrig én.

Jeppe Aakjær: Rugens Sange og andre Digte (Andre Digte) (1905)
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Mesteren kommer

(Malachias 3,3)
Den store Mester kommer;
Fuldkjærlig er hans Id:
Han sidder ved Smeltediglen
Og lutrer Sølvet med Flid.
Han seer paa Diglen nøie;6
Han veier Tid og Stund;
Naar Ertsen i Strøm udsmelter,
Han stirrer dybt i dens Grund.
Han kjender Tegn og Mærke
Paa Klarheds Gjennembrud,
Naar Sølvstoffets ædle Indre
Af Ertsen luttrer sig ud.
Det Øjeblik han venter
Og agter kjærlig paa,
Naar klarlig hans eget Billed
Vil dybt i Sølvspejlet staae.
Da glædes høie Mester:
Da Værket er fuldbragt;
Da priser det ædle Sølvstof
Sin Mesters Daad i sin Pragt.
– Den store Mester kommer,
Som smelter Sjæl og Sind,
Han sidder ved Hjertegruben,
Han ser i Sjælene ind.
Og har i Hjertedybet
Sit Billed klart han set,
Saa (Da) glædes den høje Mester Saa er hans Gjerning alt skeet!
B. S. Ingemann (1812): Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage (1825)

6

Vers med gråt er ikke medtagede vers fra originalen.
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December 1923

Min Kraft er ikke sprængt,
Min Tone er betrængt
Ak, giv mig Guders Gud
at holde al Ting ud.
Jeg har fra Aanders Aand
Formglæden i min Haand.
Jeg har fra Sjæles Sjæl
dog min Achilles-Hæl.
Jeg har fra Livets Liv
en Ømhed: Elsk og giv.
Og endnu sker mig mangt,
hvor jeg kan drømme langt.
Men jeg har Tavshed kær.
Og kun fortættet Væsen
kan fylde mit Begær
Fortætning af alt Væsen.
Sophus Claussen: Heroica, III (1925)
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Tit er jeg glad

7

(Efter det Svenske).
La bienséance est la moindre de toutes les loix & la plus svivie.
Rochefoucauld.
Tit er jeg glad og vil dog gjerne græde;
Thi intet Hjerte deler heelt min Glæde.
Tit er jeg sorrigfuld og maa dog lee,
At Ingen skal den bange Taare see.
Tit elsker jeg, og vil dog gjerne sukke;
Tit Hjertet må sig taust og strængt tillukke.
Tit harmes jeg, og dog jeg smile maa;
Thi det er Daarer, som jeg harmes paa.
Tit er jeg varm, og isner i min Varme;
Thi verden favner mig med frosne Arme.
Tit er jeg kold - og rødmer dog derved;
thi Verden slukker ej min Kærlighed.8
Tit taler jeg - og vil dog gjerne tie,
Hvor Ordet ej må tanken oppebie.
Tit er jeg stum - og ønsker Tordenrøst,
For at udtømme det beklemte Bryst.
O! du, som eene dele kan min Glæde,
Du, ved hvis barm jeg torde frit udgræde!
O! hvis du kjendte, hvis du elsked mig,9
Jeg kunne være, som jeg er - hos dig.
B. S. Ingemann: Digte. Anden Deel (1812)

7

Original titel: Bekjendelser
Alternativ linie 11 og 12: [Tit er jeg kold, og sveder dog derved;
Thi mangen Dont er uden Kjærlighed.]
9
Alternativ linie 19: [O! Pige, hvis du kjendte, elsked mig,]
8
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Buddha

Buddhisternes Bøn: ,,Frels os fra Sjælevandring!''
Over sagtelig glidende Strand har jeg draget dem hen,
gennem langt ud sig vidende Land har jeg skikket dem frem,
de kom Skove forbi med Tusmørke-rugende Kroner,
de kom Stæder forbi — der var Lys, der var Latter og Toner.
Saa naaed de frem gennem blinkende Sø, over Bjærge og buede Bror,
hjem til det store Nirvana, hvor Fred ej behøves, hvor
Striden er død og Græsset evindelig gror...
Det er skummelt at bo paa den menneske-vrimlende jord;
det er skummelt at bygge i Skove, hvor Tavsheden bor;
det er skummelt at blandes med mange, som kaster dig hid og did;
det er skummelt og utrygt at bo med en enkelt langt borte fra Menneskers Hjælp.
De har ledet saa vide, saa vide omkring efter Hjem.
Jeg har set dem fornægte sig selv og at taale og lide for Fred.
De har troet at finde en Arne, som aldrig gik ud.
Men alle saa kom de og klagede: „Buddha, min Gud!
„Jeg er træt af at leve i Verden, o Buddha, min Gud!
„mine Haab er forbrændt paa en Arne, der hastig gik ud;
„jeg har intet begær efter Himlenes salige Kyst „jeg blev bitter og sviende syg af al Jorderigs Lyst.
„Men du tage mit Liv, som jeg ved ej hvortil og hvormed,
„at min Sjæl skal ej mer vandre rastløs fra Sted og til Sted!
„Buddha, min Gud, du var grum, om min Bøn du forskød:
„jeg beder jo ene at frelses fra Sjælevandringens Nød,
„beder om Intet, om Fred, om udødelig Død!“
Over sagtelig glidende Strand har jeg draget dem hen,
gennem langt ud sig vidende Land har leg skikket dem frem.
De kom Skove forbi med Tusmørke-rugende Kroner,
de kom Stæder forbi — der var Lys, der var Latter og Toner.
Saa naaed de frem gennem blinkende Sø, over Bjærge og buede Bror,
hjem til det store Nirvana, hvor Fred ej behøves, hvor
Striden er død og Græsset evindelig gror.
Sophus Claussen: Pilefløjter (Første Bog: Pilefløjter) (1899)
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Storstad

Der nede for mine Vinduer vælder
hver susende Nat den brogede Stad;
Stemmer og Hovslag, Vognhjul og Bjælder!
det dønner, dønner … jeg skelner ej hvad.
Et strejfkys over de mørke Ruder
blænder mit syn med sin gyldne Flod.
Jeg lytter, jeg drømmer på mine Puder
med higende ungt Sigøjnerblod.
Jeg hører dem tale, murre og trænge
fra Lyshavet ud i Forstadens Ro,
drømmer om Par, der spaserer længe
i øde Gader alene to …
Nu spanker en silkeklædt Glut, som viser
sin brændende, slankestøbte Ungdom kaad.
Paa lyden af mangefold Fjed over Fliser
hæves jeg gyngende som i en Baad.
Og ofte, naar træt af at lytte og vaage
i Mørke jeg frem til et Vindu fandt,
sad jeg og saa´ i den dryssende Taage
og ønsked dig her, medens Lydene svandt.
Det bløde Regndrys derude skikker
sig godt for en nordisk Kærlighedsnat:
som Kysset, en frygtsom Veninde drikker
i Lyst og Ulyst saa taaremat …
Hun selv har lyttet paa disse Puder
saa træt og ung med sit higende Blod.
Et Strejfkys over de mørke Ruder
traf hendes Syn med sin gyldne Flod.
Og Lyden af Stemmer, Vognhjul og Bjælder
fandt Vej til Øret, der skelned dem ad.
Elskede, for mine Vinduer vælder
hver susende Nat den brogede Stad.
Sophus Claussen: Pilefløjter (Første Bog: Pilefløjter) (1899)
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Nu er dagen fuld af Sang

Nu er dagen fuld af Sang,
Og nu er Viben kommen,
Bekkasinen Natten lang
Håndterer Elskovstrommen.
Plukke, plukke dugget Strå,
Plukke, plukke Siv ved Å,
Plukke, plukke Blomster.
Engen er nu Gyldengul
Af tunge Kabbelejer,
Søndenvinden byder op,
Og Dueurten nejer.
Plukke, plukke dugget Strå,
Plukke, plukke Siv ved Å,
Plukke, plukke Blomster.
Dammen ligger Dagen ud
Med Brudelys i hænde,
Rækker højt de ranke Skud,
At Solen må dem tænde.
Plukke, plukke dugget Strå,
Plukke, plukke Siv ved Å,
Plukke, plukke Blomster.
Nu vil mø med Silkestik
På Brudelinet sømme.
Den, som ingen Bejler fik,
Hun ta'r sig én i Drømme.
Plukke, plukke dugget Strå,
Plukke, plukke Siv ved Å,
Plukke, plukke Blomster.
Ræk mig en Forglemmigej
Og sidst en Krusemynte,
Sådan slutter vi vor Leg
Så glad, som den begyndte.
Plukke, plukke dugget Strå,
Plukke, plukke Siv ved Å,
Plukke, plukke Blomster.
Jeppe Aakjær: Når bønder elsker (skuespil) (1911)
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Angst

Hold fastere omkring mig
Med dine runde Arme;
Hold fast, imens dit Hjerte
Endnu har Blod og Varme.
Om lidt, saa er vi skilt ad,
Som Bærrene paa Hækken;
Om lidt, er vi forsvundne,
Som Boblerne i Bækken.
Hold fastere omkring mig
Med dine runde Arme;
Hold fast, imens dit Hjerte
Endnu har Blod og Varme.
Emil Aarestrup, Digte (Erotiske situationer) (1838)

www.bengtssonsydow.dk

