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1) STOLTE DØD 
Flash-forward: Klovnen og Horatio vækker de døde til live.  

 
 
 

	  
[30	  sekunders	  ouverture]	  
	  
Kor:	  
Ah	  ah	  ah	  ah	  ah	  ah	  ah	  ….	  
	  
(20	  sekunders	  instrumental-‐vers)	  
	  
Klovnen: 
1)	  Stolte	  død	  -‐	  fra	  evighedens	  celle	  -‐ 
hvorfor	  fældede	  du	  fyrster	  i	  dit	  navn? 
Løft	  så	  de	  døde	  op	  og	  lad	  dem	  feste	  i	  din	  favn. 
Løft	  så	  de	  døde	  op	  og	  lad	  dem	  feste. 
	  
(mellemspil)	  	  
	  
Horatio:	  (til	  publikum) 
2)	  Hvem	  er	  du,	  som	  stjæler	  nattetimen	   
er	  denne	  ranke	  krigerskikkelse	  min	  ven? 
Ved	  himlen,	  jeg	  befaler	  dig	  at	  tale	  -‐	  sig	  nu	  frem! 
Ved	  himlen,	  jeg	  befaler	  dig	  at	  tale. 
	  
(mellemspil)	  	  
	  
Hamlet:	  (til	  Horatio) 
3)	  Tal	  til	  dem,	  der	  savner	  en	  forklaring. 
til	  alle	  dem	  mer'	  end	  jævn	  intelligens! 
Ved	  himlen,	  jeg	  befaler	  dig	  at	  tale	  om	  din	  prins. 
Ved	  himlen,	  jeg	  befaler	  dig	  at	  tale. 
	  
Kor+Klovnen:	  (til	  Hamlet) 
4)	  Stolte	  død	  -‐	  fra	  evighedens	  celle 
hvorfor	  fældede	  du	  fyrster	  i	  dit	  navn? 
Løft	  så	  de	  døde	  op	  og	  lad	  dem	  feste	  i	  din	  favn. 
Løft	  så	  de	  døde	  op	  og	  lad	  dem	  feste. 
	  
Kor:	  	  
Ah	  ah	  ah	  ah	  ah	  ah	  ah…… 
	  
Nu	  er	  selve	  nattens	  trolddom, 
nattens	  trolddomstime	  nået	  nær. 
Grave	  åbner	  -‐	  helved	  ånder 
Nattens	  trolddomstime	  den	  er	  her. 
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2) BRIST MIT HJERTE 
Den afdøde Konge begraves af Klovnen. Prins Hamlet ser på liget af sin far; han 
sørger over farens død. Gertrud forsøger at trøste sin søn. Efter gravøl ser Hamlet 

stiltiende til, mens Claudius krones som konge. 
 
 
 
 

[30	  sekunders	  intro]	  
	  
Hamlet: 
"Et	  menneske,	   
fuldendt	  i	  alle	  ting. 
Hans	  lige	  får	  jeg	   
aldrig	  mer	  at	  se." 
	  
Klovnen 
Graven	  i	  den	  sorte	  jord 
står	  rede	  til	  sin	  gæst. 
En	  hakke	  og	  et	  dødelin	  dernæst. 
Lad	  ham	  være!	   
Drik	  det	  her! 
	  
Gertrud: 
Alt	  levende	  må	  dø.	   
Alt,	  hvad	  du	  ved,	   
går	  ved	  naturens	  gang	   
til	  evighed. 
Alt levende må dø.  
Alt, hvad du ved,  
går	  ved	  naturens	  gang	   
til	  evighed. 
	  
(mellemspil)	  
	  
Hamlet:	   
Brist,	  mit	  hjerte,	   
tungen	  må	  jeg	  binde. 
Brist,	  mit	  hjerte,	   
tungen	  må	  jeg	  binde	  nu.	  
	  

(30	  sek.	  mellemspil) 
	  
Kor: 
Alt	  levende	  må	  dø.	   
Alt,	  hvad	  du	  ved,	   
går	  ved	  naturens	  gang	   
til	  evighed. 
Alt levende må dø.  
Alt, hvad du ved,  
går	  ved	  naturens	  gang	   
til	  evighed. 
	  
Gertrud+Kor: 
Alt	  levende	  må	  dø.	   
Alt,	  hvad	  du	  ved,	   
går	  ved	  naturens	  gang	   
til	  evighed. 
Alt levende må dø.  
Alt, hvad du ved,  
går	  ved	  naturens	  gang	   
til	  evighed. 
	  
(mellemspil)	  	  
	  
Hamlet:	   
Brist,	  mit	  hjerte,	   
tungen	  må	  jeg	  binde. 
Brist,	  mit	  hjerte,	   
tungen	  må	  jeg	  binde	  nu. 
	  
[1	  min.	  outro]	  
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3) RÅDDENSKAB I DANMARK 
Det er midnat efter begravelse og bryllup. Hamlet udbringer en skål for Claudius in 
absentia, der nu både er hans onkel og papfar. Horatio opsøger Hamlet og fortæller 

ham om et spøgelse,  der har hjemsøgt Kronborg siden Kongens død. 
 

 
Hamlet: 
"Den	  kødpostej,	   
der	  bagtes	  til	  begravelsen,	   
kom	  ind	  i	  kolde	  skiver	   
på	  vort	  bryllups	  bord." 
	  
Hamlet:	  (til	  Claudius) 
For	  hver	  skål	  han	  skyller	  ned,	   
skal	  pauker	  og	  trompeter	  skråle	  med 
Skal	  pauker	  og	  trompeter	  skråle	  
med.	  
	  
(20	  sek.	  intro	  hvor	  flag	  køres	  op) 
	  
Børnekor: 
Scccccchu!	  	  
Scccccchu!	  	  Hvor?	  
Scccccchu!	  Hvorfor?	  
Scccccchu!	  	  Hvor?	  
	  
Hamlet:	   
Hvor	  luften	  bider,	   
det	  er	  bittert	  koldt. 
	  
Horatio:	   
Ja,	  luften	  er	  så	  skarp,	   
at	  den	  kan	  skære. 
	  
Børnekor: 
Hvor? 
Scccchu!	  Hvorfor?	  
Scccccchu! 
	  
Hamlet:	  (til	  Claudius) 
Han	  fulder	  sig	  før	  klokken	  den	  har	  
slået	  tolv. 
For	  hver	  skål	  han	  skyller	  ned,	   
Skal	  pauker	  og	  trompeter	  skråle	  med 
Skal	  pauker	  og	  trompeter	  skråle	  
med. 
	  
	  
	  
	  
	  

Horatio:	   
Råddenskab	  i	  Danmarks	  rige! 
Der	  er	  råddenskab	  i	  Danmark. 
Råddenskab	  i	  Danmarks	  rige! 
Der	  er	  råddenskab	  i	  Danmark. 
	  
Børnekor: 
Scccccchu!	  	  
Scccccchu!	  	  Hvor?	  
Scccccchu!	  Hvorfor?	  
Scccccchu!	  	  Hvorfor?	  
	  
Hamlet:	  (til	  Spøgelset) 
Hvorfor	  går	  du	  atter	  her, 
du	  dødning	  klædt	  i	  stål? 
Og	  gensér	  månelysets	  blege	  stråler? 
	  
Børnekor: 
Hvor? 
Scccchu!	  Hvorfor?	  
Scccccchu! 
	  
Horatio: 
I	  nat	  har	  kongen	  fest	   
og	  drikker	  Hamlets	  skål. 
	  
Hamlet:	  (til	  Claudius) 
For	  hver	  skål	  han	  skyller	  ned,	   
Skal	  pauker	  og	  trompeter	  skråle	  med 
Skal	  pauker	  og	  trompeter	  skråle	  
med. 
	  
Horatio:	   
Råddenskab	  i	  Danmarks	  rige! 
Der	  er	  råddenskab	  i	  Danmark. 
Råddenskab	  i	  Danmarks	  rige! 
Der	  er	  råddenskab	  i	  Danmark. 
	  
[Mellemstykke]	  
	  
Alle:	  
Råddenskab	  i	  Danmark!	  
Der	  er	  råddenskab	  i	  Danmark. 
Råddenskab	  i	  Danmarks	  rige! 
Der	  er	  råddenskab	  i	  Danmark. 
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4) AT VÆRE ELLER IKKE 
Hamlet følger alene efter Spøgelset og får det i tale. 

Han indser, at Claudius har forgiftet Kongen. Hamlet sværger at hævne sin far. 
 

Børnekor: 
[:På	  slaget	  ét.]:	  
	  
Spøgelset: 
"Sankthansormslygten	   
råber	  gryets	  komme.	   
Den	  taber	  kraft	   
og	  blegner	  mer	  og	  mer." 
	  
[45	  sekunders	  intro]	  
	  
Spøgelset	   Kor	  
Farvel,	  farvel	   
og	  glem	  mig	  ej.	  	  

Farvel,	  farvel!	  

	  
Hamlet:  
Fra min erindrings tavle visker jeg... 
	  
Spøgelset:  
Farvel!	  

Farvel,	  farvel!	  

	  
Hamlet: 
...alt	  ligegyldigt	  bort.	  
	  
Spøgelset:  
Men vent, 
jeg	  taber	  kraft 
og	  blegner. 
	  
At	  være	  eller	  ikke. 
Sådan	  er	  det. 
	  
Hamlet: 
Sådan	  er	  det. 
At	  være	  eller	  ej.	   
	  
Spøgelset:	   
Sådan	  er	  det. 
	  
Hamlet: 
Sådan	  er	  jeg! 
	  
Spøgelset	   Kor	  
Så	  hævn	  et	  
unaturligt	  mord. 

Så	  hævn,	  ah	  uh…	  

	  
Spøgelset:	  
Et	  attentat	  mod	  Danmarks	  krone.	  
	  

Spøgelset:	  	  
Den	  orm,	  der	  
stak	  mig	  og	  din	  
mor 

Kor:	  
Den	  orm,	  der	  
stak!	  

	  
Spøgelset:	  
han	  sidder	  nu	  på	  Danmarks	  trone	  
	  
Spøgelset:	  	  
"Sværg.	  Sværg 
at	  du	  hævner	  mig.!"	  
	  
Kor:	  
Sværg!	   Sværg!	   Sværg!	   
	  
Spøgelset	   Kor	  
Farvel,	  farvel	   
og	  glem	  mig	  ej.	  	  

Farvel,	  farvel!	  

 
Hamlet:  
Fra min erindrings tavle visker jeg... 
 
Spøgelset:  
Farvel!	  

Farvel,	  farvel!	  

 
Hamlet: 
...hvert udenadscitat, 
som lydig ungdom har forseglet. 
 
Spøgelset:	   
At	  være	  eller	  ikke. 
Sådan	  er	  det. 
	  
Hamlet: 
Sådan	  er	  det. 
At	  være	  eller	  ej.	   
	  
Spøgelset: 
Sådan	  er	  det. 
	  
Hamlet: 
Sådan	  er	  jeg! 
	  
Hamlet 
At	  være	  eller	  ej.	  
Sådan	  er	  det.	  
Sådan	  er	  jeg!	  

Kor:	  
Sværg!	  Så	  sværg!	  
Sværg!	  	  
Sværg! 
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5) FINGEREN PÅ LÆBEN 
Horatio er nervøs for at Hamlet har begået selvmord ved at hoppe i havet- 

han finder en prins, øjensynligt på randen af sindssyge. Men Hamlet har en plan. 
 

Horatio: 
"Fortvivlelse	  sætter	  i	  hjernen	  på	  enhver,	  
der	  ser	  så	  mange	  favne	  ned	  i	  havet	  og	  
lytter	  til	  dets	  brøl." 
	  
Hamlet:	   
Illo-‐ho-‐ho!	   
	  
Horatio:  
Hallo-‐illo-‐ho!	   
	  
Hamlet: 
Ha'	  altid	  fingeren	  på	  læben	  du!	  
	  
Hamlet:	   
Illo-‐ho-‐ho!	   
	  
Horatio:  
Hallo-‐illo-‐ho!	   
	  
Hamlet: 
Ha'	  altid	  fingeren	  på	  læben	  nu!	  
	  
(Mellemstykke) 
	  
Horatio:  
Illo-‐ho-‐ho!	   
	  
Hamlet: 
Hallo-‐illo-‐ho!	   
	  
Horatio: 
Ha'	  altid	  fingeren	  på	  læben	  du!	  	  
	  
Hamlet:	   
Illo-‐ho-‐ho!	   
	  
Horatio:  
Hallo-‐illo-‐ho!	   
	  
Hamlet: 
Ha'	  altid	  fingeren	  på	  læben	  nu!	  
	  
Hamlet:	  (til	  Horatio) 
"1.-‐2-‐3	  -‐	  du	  er	  den!"	  
	  
(15	  sekunders	  mellemspil) 
	  
Hamlet:	  (til	  Ofelia) 
Forredet	  er	  vor	  tid,	  åh	  brod! 
At	  føres	  til	  at	  bringe	  den	  i	  lod. 
Forredet	  er	  vor	  tid,	  åh	  brod! 
At	  føres	  til	  at	  bringe	  den	  i	  lod. 
	  

Ofelia:	   
Vær	  på	  vagt,	  du	  står	  dig	  ved	  at	  frygte;	   
ungdoms	  oprør	  mod	  sit	  eget	  rygte.	  
	  
Hamlet:	  (til	  Ofelia) 
Forredet	  er	  vor	  tid,	  åh	  brod! 
At	  føres	  til	  at	  bringe	  den	  i	  lod. 
Forredet	  er	  vor	  tid,	  åh	  brod! 
At	  føres	  til	  at	  bringe	  den	  i	  lod. 
	  
Hamlet:	  (til	  Ofelia) 
"1.-‐2-‐3	  -‐	  du	  er	  den!!!"	   
	  
(15	  sekunders	  mellemspil) 
	  
Hamlet:	   
Illo-‐ho-‐ho!	   
	  
Horatio:  
Hallo-‐illo-‐ho!	   
	  
Hamlet: 
Ha'	  altid	  fingeren	  på	  læben	  du! 
	  
Horatio:  
Illo-‐ho-‐ho!	   
	  
Hamlet: 
Hallo-‐illo-‐ho!	   
	  
Horatio: 
Ha'	  altid	  fingeren	  på	  læben	  nu!	  
	  
(Mellemspil)	  
	  
Hamlet:	   
Illo-‐ho-‐ho!	   
	  
Horatio:  
Hallo-‐illo-‐ho!	   
	  
Hamlet: 
Ha'	  altid	  fingeren	  på	  læben	  du! 
	  
Horatio:  
Illo-‐ho-‐ho!	   
	  
Hamlet: 
Hallo-‐illo-‐ho!	   
	  
Horatio: 
Ha'	  altid	  fingeren	  på	  læben	  nu!	  
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6) NATTENS TROLDDOMSTIME 
Hamlet planlægger at få en omrejsende skuespiller-trup til at opføre drabet på sin far. Han er klar 
over, at alle ved hoffet forsøger at manipulere med ham - kun Horatio kan han stole på. Claudius 

forlader forestillingen i vrede, da da viser, hvordan den gamle Konge blev myrdet af gift.  (Hamlets 
opførsel eskalerer - han opsøger Ofelia, og giver hende et kærlighedsbrev. Ofelia læser elskovsverset 

op - men efterfølgende afviser Hamlet hende blankt.) 
	  
Klovnen: 
"For	  os	  og	  for	  det	  sørgespil,	   
Vi	  her	  vil	  be	  jer	  lytte	  til,	   
Om	  jeres	  gunst	  vi	  trygle	  vil." 
	  
Hamlet: 
"Vesignet	  er	  de	  få,	   
Hvis	  blod	  og	  dømmekraft	  er	  så	  godt	  
blandet,	   
at	  skæbnen	  aldrig	  gør	  dem	  til	  en	  fløjte	   
Kald	  fløjterne	  ind! 
Hent	  musikken! 
	  
(25	  sekunders	  musik)	  
	  
Hamlet:	  
Nu	  skal	  jeg	  være	  tosset. 
	  
(15	  sekunders	  musik)	  
	  
Hamlet:	  
I	  vil	  gerne	  spille	  på	  mig. 
I	  vil	  lokke	  tonerne	  ud	  af	  mig	   
fra	  øverst	  til	  nederst	  på	  min	  skala	   
	  
(30	  sekunders	  musik)	  
	  
Hamlet:	  
Nu	  er	  selve	  nattens	  nattens	  trolddom.	  
Nattens	  trolddomstime	  nået	  nær.	  
Grave	  åbner,	  helved	  ånder.	  
Nattens	  trolddomstime	  den	  er	  her.	  
	  
(25	  sekunders	  musik	  med	  klap)	  
	  
Ofelia	   Kor	  
Tvivl	  på	  at	  sol	  
går	  op	  og	  ned.	  	  

Tvivl	  på	  at	  sol…	  

	  
Ofelia: 
men	  tvivl	  ej	  på	  min	  kærlighed. 
	  
Ofelia:  
Tvivl	  kun	  på	  himlens	  
stjerners	  ild. 

Kor:	  
Tvivl	  kun	  på	  ham.	  

	  
Ofelia:	  
Og	  på	  at	  sandhed	  aldrig	  leder	  vild.	  
	  
Hamlet: Kor	  
Føj	  for	  den	  lede! 
Tag	  nu	  fat	  min	  
hjerne! 

Tvivl!	  Tvivl!	  
Tvivl!	  
	  

	  
Hamlet	   Kor	  
Farvel,	  farvel	  -‐	  
glem	  alt	  om	  mig. 

Farvel,	  farvel!	  

	  
Hamlet: 
i	  kloster	  med	  et	  kys	  jeg	  sender	  dig. 
	  
Hamlet:  
Hvis	  du	  partout	  
vil	  ha'	  et	  råd. 

Kor:	  
Hvis	  du,	  partout…	  

	  
Hamlet 
Så	  gift	  dig	  med	  en	  simpel	  tåbe! 
At	  være	  eller	  ikke.	  
Sådan	  er	  det,	  sådan	  er	  det.	  
At	  være	  eller	  ej.	  
Sådan	  er	  det,	  sådan	  er	  jeg.	  
	  
”At	  være	  eller	  ej.	  
Sådan	  er	  det,	  sådan	  er	  jeg!”	  
	  
(Mellemspil) 
	  
Hamlet:	  
Nu	  er	  selve	  nattens	  nattens	  trolddom.	  
Nattens	  trolddomstime	  nået	  nær.	  
Grave	  åbner,	  helved	  ånder.	  
Nattens	  trolddomstime	  den	  er	  her.	  
	  
Kor+Hamlet: 
[:	  Nu	  er	  selve	  nattens	  trolddom, 
nattens	  trolddomstime	  nået	  nær. 
Grave	  åbner	  -‐	  helved	  ånder 
Nattens	  trolddomstime	  den	  er	  her.	  :]	  
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7) BOMBEN SPRINGER 
Hamlet opsøger Gertrud og Claudius. 

	  
	  
Claudius: 
"Himlen	  er	  stængt	  for	  tankeløse	  ord." 
	  
Hamlet: 
[:	  Gi'	  ik'	  ukrudt	   
den	  slags	  kompost	  	  
Gi'	  ik'	  ukrudt	   
den	  slags	  kompost. 
Den	  slags	  kompost det	  vil	  bugne	  af.	  :] 
	  
Lad	  mig	  vride	  hjertet	  i	  dig 
Lad	  mig	  tvætte	  sjælen	  ren. 
Lad	  mig	  vride	  hjertet	  i	  dig. 
Så	  du	  vågner	  uden	  mén. 
Lad	  mig	  vride	  hjertet	  i	  dig 
Lad	  mig	  tale	  for	  din	  sag. 
Men	  du	  må	  aldrig	  give	  ukrudt 
den	  helt	  særlige	  kompost 
den	  slags	  kompost 
det	  vil	  bugne	  af. 
	  
Claudius: 
"Alt	  kan	  nå	  at	  blive	  godt	  endnu." 
	  
Hamlet:	  
[:	  Bomben	  springer	   
og	  dens	  konstruktør	  
Bomben	  springer	   
og	  dens	  konstruktør. 
Dens	  konstruktør	  går	  med	  i	  købet.	  :] 
	  
Lad	  mig	  vride	  hjertet	  i	  dig 
Lad	  mig	  tvætte	  sjælen	  ren. 
Lad	  mig	  vride	  hjertet	  i	  dig 
så	  du	  vågner	  uden	  mén. 
Lad	  mig	  vride	  hjertet	  i	  dig. 
Inden	  sandheden	  bli'r	  røbet 
vil	  du	  høre	  bombens	  brag 
dens	  kongelige	  konstruktør 
dens	  konstruktør	   
går	  med	  i	  købet. 
	  
	  
	  
	  
	  

Dens	  konstruktør	   
går	  med	  i	  købet	  nu. 
dens	  konstruktør	   
går	  med	  i	  købet	  nu. 
	  
Hamlet: 
"Ta'	  låget	  af	  kurven	   
oppe	  på	  den	  høje	  tagryg,	   
så	  fuglen	  flyver	  ud,	   
og	  lig	  aben	  skal	  I	  så	  prøve	   
at	  krybe	  op	  i	  kurven	  igen." 
	  
(mellemspil)	  
	  
Gi'	  ik'	  ukrudt	   
den	  slags	  kompost	   
Gi'	  ik'	  ukrudt	   
den	  slags	  kompost	   
Bomben	  springer	   
og	  dens	  konstruktør 
dens	  konstruktør	   
går	  hen	  og	  dør. 
	  
(mellemspil)	  
	  
Lad	  mig	  vride	  hjertet	  i	  dig 
Lad	  mig	  tvætte	  sjælen	  ren. 
Lad	  mig	  vride	  hjertet	  i	  dig 
så	  du	  vågner	  uden	  mén. 
Lad	  mig	  vride	  hjertet	  i	  dig 
før	  jeg	  hævner	  hoffets	  hånen. 
For	  jeg	  lægger	  miner	  dybere	  end	  de...	   
Og	  sender	  dem	  til	  månen. 
	  
Jeg	  sender	  dem	  til	  månen	  nu. 
Jeg	  sender	  dem	  til	  månen	  med	  ét	  
BOM! 
	  
Kor:	  
”Bomben	  springer,	  og	  dens	  
konstruktør. 
Bomben	  springer,	  og	  dens	  
konstruktør. 
Bomben	  springer,	  og	  dens	  
konstruktør…”	  
BOM!!
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8) EN BÅRE LAV 
Ofelia er blevet sindssyg - hun falder i bækken og drukner. Gertrud føler sig skyld 

for alles ulykke. 
 

Gertrud: 
"Skyld	  kan	  af	  egen	  mistro	  underløbes,	   
Den	  røber	  sig	  ved	  frygten	  for	  at	  røbes." 
	  
(intro)	  
	  
Kor+Ofelia: 
De	  lagde	  ham	  på	  en	  båre	  lav,	   
tralulalu	  lalalej.	   
Og	  mange	  tårer	  faldt	  i	  hans	  grav,	   
tralulalu	  lalalej.	   
	  
Kor+Gertrud: 
Der	  er	  en	  pil,	  som	  hælder	  over	   
bækkens	  sølvgrå	  strøm 
og	  inden	  længe	  sang	  melodierne	   
med	  i	  en	  endeløs	  drøm. 
	  
Kor:	  
La	  la	  la	  la	  la	  la	  la	  la.	  
La	  la	  la	  la	  la	  la	  la.	  
La	  la	  la	  la	  la	  la	  la	  la	  la	  la.	  
La	  la	  la	  la	  la	  la	  la. 
	  
Kor+Ofelia: 
De	  lagde	  mig	  på	  en	  båre	  lav,	   
tralulalu	  lalalej.	   
Og	  mange	  tårer	  faldt	  i	  min	  grav,	   
tralulalu	  lalalej. 
	  
Kor+Gertrud: 
Og	  løvet	  over	  bækken	  spejled'	   
sølvgråt	  i	  dens	  strøm. 
og	  inden	  længe	  sank	  melodierne	   
ned	  i	  en	  smerteløs	  drøm. 
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9) REPRISE A (Brist mit hjerte) 
Klovnen begraver liget af Ofelia - vel vidende, at der snart vil komme flere 

hovedskaller til. Claudius har nemlig udfordret Hamlet til en duel, som Hamlet 
accepterer. Klovnen udleverer en kop til hver af karaktererne med forgiftet væske. 
	  
Klovn: 
En	  hakke	  og	  en	  spade	  god, 
et	  dødelin	  dernæst. 
	  
Claudius 
En	  stille	  time	  får	  vi	  snart	  at	  se! 
	  
Hamlet: 
Lad	  det	  være. 
Lad	  det	  være. 
	  
Getrud: 
Lad	  bare	  vær’. 
	  
Klovn: 
Drik	  det	  her!	  
	  
Graven	  i	  den	  sorte	  jord 
står	  rede	  til	  sin	  gæst. 
	  
Claudius 
Og	  indtil	  da:	  lad	  ske,	  hvad	  der	  vil	  ske. 
	  
Hamlet: 
Lad	  det	  være. 
Lad	  det	  være. 
	  
Getrud: 
Så	  kom	  dog	  her! 
	  
Klovn: 
Årh,	  la'	  vær'! 
	  
Kor+Gertrud 
Alt	  levende	  må	  dø.	   
Alt,	  hvad	  du	  ved,	   
går	  ved	  naturens	  gang	   
til	  evighed. 
Alt	  levende	  må	  dø.	   
Alt,	  hvad	  du	  ved,	   
går	  ved	  naturens	  gang	   
til	  evighed. 
	  
(45	  sekunders	  efterspil	  –	  masker	  kommer	  ind)	  
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10) Reprise B (Råddenskab) 
Inden den afgørende duel udbringer Claudius en skål for Hamlet. 

Alle drikker simultant af den forgiftede væske. 
	  
	  
Kor:	  
[:	  Ah	  ah	  ah	  ah.	  
Ah	  ah	  ah	  ah	  ah	  ah	  ah.	  
Ah	  ah	  ah	  ah.	  
Ah	  ah	  ah	  ah	  ah	  ah….	  :]	  
	  
(Mellemspil)	  
	  
Claudius:	   Kor	  
"Lad	  så	  pauken	  råbe	  til	  trompeten,	  	  
 
trompeten	  til	  kanonerne	  derude: 
	  
”Kongen	  drikker	  Hamlets	  skål!”	  

Scccccchu!	  	  
Scccccchu!	  	  Hvor?	  
Scccccchu!	  
Hvorfor?	  
Scccccchu!	  	  Hvor?	  

	  
Hamlet	  
”For	  hver	  skål	  han	  skyller	  ned,	   
Skal	  pauker	  og	  trompeter	  skråle	  med 
Skal	  pauker	  og	  trompeter	  skråle	  med.” 
	  
Hamlet: 
Lad	  sorgen	  dø	  og	  slukkes	   
som	  et	  udbrændt	  bål. 
Højforrædderi!	  Det	  skal	  for	  dagen. 
I	  dag	  har	  kongen	  fest	   
og	  drikker	  Hamlets	  skål. 
	  
For	  hver	  skål	  han	  skyller	  ned,	   
Skal	  pauker	  og	  trompeter	  skråle	  med 
Skal	  pauker	  og	  trompeter	  skråle	  med. 
	  
Råddenskab	  i	  Danmarks	  rige! 
Der	  er	  råddenskab	  i	  Danmark. 
Råddenskab	  i	  Danmarks	  rige! 
Der	  er	  råddenskab	  i	  Danmark. 
	  
"I,	  som	  står	  blege,	   
skælvende	  ved	  synet,	   
som	  stumme	  roller	  i	  et	  skuespil,	   
som	  publikum!"	   
	  
Råddenskab	  i	  Danmarks	  rige! 
Der	  er	  råddenskab	  i	  Danmark. 
Råddenskab	  i	  Danmarks	  rige! 
Der	  er	  råddenskab	  i	  Danmark. 
	  
”SKÅL!”	  
	  
[Hamlet	  bunder	  sin	  kop	  med	  gift] 
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11) Stolte død - Reprise 
Som den sidste falder Hamlet om. Kun Klovnen og Horatio står tilbage. 

 
(30	  sekunders	  intro,	  hvor	  folk	  falder	  om)	  
	  
Horatio: 
"Følg	  ham	  på	  vej	  med	  krigsmusik!" 
	  
Horatio:	  
Tal	  til	  dem,	  der	  savner	  en	  forklaring. 
til	  alle	  dem	  mer'	  end	  jævn	  intelligens! 
Ved	  himlen,	  jeg	  befaler	  dig	  at	  tale	  om	  din	  prins. 
Ved	  himlen,	  jeg	  befaler	  dig	  at	  tale. 
	  
Kor+Klovnen: 
Stolte	  død	  -‐	  fra	  evighedens	  celle 
sådan	  fældede	  du	  fyrster	  i	  dit	  navn. 
Løft	  så	  de	  døde	  op	  og	  lad	  dem	  feste	  i	  din	  favn. 
Løft	  så	  de	  døde	  op	  og	  lad	  dem	  feste. 
	  
Kor:	  
Ah	  ah	  ah	  ah	  ah	  ah	  ah…..	  
	  
Alle:	   
Nu	  er	  selve	  nattens	  trolddom, 
nattens	  trolddomstime	  nået	  nær. 
Grave	  åbner	  -‐	  helved	  ånder 
Nattens	  trolddomstime	  den	  er	  her! 
	  


