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Anden single Skybrud er titelsangen på 
Marianne Søgaards soloalbum, der 
udkommer i april 2020. Teksten er skrevet af 
forfatteren Dy Plambeck, som netop har 
vundet Politikens bogpris for sin 
anmelderroste roman Til min søster, der 
udkom på Gyldendal i 2019. Skybrud handler 
om at have elsket og mistet. En tilstand, hvor 
drøm og virkelighed flyder sammen, det 
abstrakte og det konkrete vikles ind i 
hinanden, og fraværet og nærværet er 
tilstede på samme tid. Skilsmisse, dødsfald, 
kærestebrud eller forlist venskab har udløst 
en forandring, og kærligheden i det enkelte 
menneskes liv må finde en ny form.  
 
Ordet skybrud betegner det vejrfænomen, 
hvor regn trommer ned fra himlen i massive 
mængder og på kort tid oversvømmer 
kældre, tagrender og kloakker og skaber 
ødelæggelse og kaos. I sangen er skybruddet 
et billede på naturens stærke kræfter og 
mennesket, der intet kan stille op imod det 
voldsomme og gennemtrængende 
katastrofeelement, der kan ramme, når vi 
mindst venter det.  
 

Melodien er en arkitektonisk afspejling af 
teksten. Udgangspunktet er en tone ”oven 
over træerne”, hvorfra melodien bevæger sig 
trinvist mod kælderen, som står under vand. 
Omkvædet fungerer som en slags eksistentiel 
forløsning med ordene: ”Alle de mennesker / 
jeg har elsket / befinder sig stadig / et sted i 
mig”.  
 
I Morten Søgaard Andersen (Masasolo, Shy 
shy shy m.fl.) og Peter Sabroes (Tårn, Exstoa 
m.fl.) musikalske arrangement får cello og 
violiner en markant rolle som 
følelsesmæssige forløsere af sangens 
fortælling og budskab. 
 
Musikere: ”Livestrings” med Live Johansson 
(cello) og Josefine Dalsgaard (violin). Morten 
Søgaard Andersen (guitar og lap steel). Peter 
Sabroe (flygel).  



 

 

  
 

OM ALBUMMET SKYBRUD 20.04 2020 
 
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 Jensen 
Udkommer på Kunstens Vilkårs Pladefabrik 
 

 
 

 
 
Foto: Franseska Mortensen 
 
Interviews: 
https://www.dr.dk/radio/p2/stines-
soendag/stines-soendag-2018-05-27 
 
https://www.kristeligt-
dagblad.dk/kultur/troen-er-en-provokation-
mig-men-den-er-samtidig-det-eneste-sted-
jeg-kan-gaa-hen 

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) og på albummet Lys & 
Lindring (2017). Gennem de senere år har 
Marianne Søgaard markeret sig som en 
markant sangskriver af fællessange og har 
blandt andre 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 pressemateriale: 
https://www.dropbox.com/sh/ep1o99jz6bwho6t/AAAr7HPhC2jvFLnuQwAcYq61a?dl=0 
 
Link til single på Soundcloud: https://soundcloud.com/user-451558470-334564909/skybrud 


