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I april 2020 udgiver sangskriver Marianne Søgaard soloalbummet Skybrud. Sangenes tekster, som kredser 

om eksistentielle temaer, er skrevet af Inger Christensen, Dy Plambeck, Mirian Due og Marianne Søgaard. 

Første single Hvad findes der mere stammer fra et titelløst digt, der lå i Inger Christensens personlige arkiv 

på Det Kongelige Bibliotek, som var ukendt for offentligheden indtil for få år siden. Digtet præsenterer den 

naturfilosofi, som er så særlig for Inger Christensen (1935-2009), hvor mennesket forstår sig selv som en 

uadskillelig del af naturen fremfor som behersker eller beskytter af den.  

 

Fra digt til sang 

Marianne Søgaard: ”Jeg læste Hvad findes der mere i en periode, hvor jeg ledte efter tekster til nye 

højskolesange, og jeg blev dybt bevæget af henvendelsen fra det bange barn. Undergangsfrygten i digtet er 

den samme, som vi kender i dag, selvom den konkrete frygt er knyttet til andre trusler i 2020 som 

klimakrise og flygtningestrømme end i 1960’erne, hvor atombomben og den kolde krig skabte angst for 

tilintetgørelse. Der er i teksten et glimt ind i en hinsides verden, en forestilling om ’efter katastrofen’. Det 

er et scenarie, hvor mennesket er ude af billedet, men hvor naturen fortsat eksisterer. Barnet i teksten 

stiller filosofiske og alvorlige spørgsmål til sin mor og peger på en knugende, næsten ontologisk 

sammenhæng mellem menneske og katastrofe: jeg mener, de ting i et menneskes hjerne, der gør vores jord 

til en dødsmærket stjerne. Jeg tænkte, da jeg læste digtet, at det her har vi brug for at synge og blive kloge 

af sammen. Derfor tog jeg mod til mig og skrev et brev til Peter Borum, Inger Christensens søn, som 

heldigvis tog godt imod idéen om at sætte musik til hans mors tekst med henblik på fællessang.”  

Det er således Inger Christensens ’nye’ gamle tekst, som får musikalsk klædedragt i Marianne Søgaards 

enkle toneleg og producer Morten Søgaard Andersens (Masasolo, Shy shy shy m.fl.) arrangement. 



 

 

  

OM SKYBRUD 

Musik Marianne Søgaard 

Tekster Dy Plambeck, Inger Christensen, Mirian 

Due og Marianne Søgaard 

Titler Hold håbet op, Skybrud, Hvad findes der 

mere, Som var mit sind lidt græs der blev fortalt, 

Jeg ved at en og en er to, Svalen 

Arrangementer Morten Søgaard og Peter Sabroe 

Musikere Morten Søgaard, Peter Sabroe, Live 

Johansson, Josefine Dalsgaard, Jeppe Høi 

Justesen og Marianne Søgaard 

Cover art Kasper Holm 

Udkommer på Kunstens Vilkårs Pladefabrik 

 

 

 

 
 

OM ARTISTEN 

Marianne Søgaard er musiker, sangskriver og 

højskolelærer på Silkeborg højskole. Hun vandt i 

2018 DR P2’s konkurrence om at skrive Danmarks 

nye fødselsdagssang for voksne, og hun har flere 

sange optaget i Kirkesangbogen (2017). Gennem 

de senere år har Marianne Søgaard markeret sig 

som en markant komponist og tekstforfatter til 

fællessange og har skrevet sange i samarbejde 

med Dy Plambeck, Ursula Andkjær Olsen, Mads 

Eslund, Mirian Due, Pia Juul m.fl. Marianne 

Søgaard har udgivet to albums under 

kunstnernavnet ”Oui Mari” og sunget sopran i 

det prisnominerede ensemble Vokalselskabet 

Glas. Hun har været dukkefører for Sigurd 

Barreth, turneret som skuespiller og musiker med 

forskellige teaterforestillinger og undervist TV- og 

radioværter og politikere i stemmetræning.  

 

 

Link til dropbox med pressebilleder: 

https://www.dropbox.com/sh/ep1o99jz6bwho6t/AAAr7HPhC2jvFLnuQwAcYq61a?dl=0 

 

Link til single på Soundcloud:  

https://soundcloud.com/user-451558470-334564909/hvad-findes-der-mere 


