
 

  Nattergalen 



Der var engang... 

For mange år siden i Kina levede der en mægtig 

kejser. Han var meget rig og boede i det 

flotteste, dyreste palads, man kan forestille sig. 

Det var lavet af fint porcelæn, som man hele tiden 

skulle passe på ikke at komme til at slå i stykker. 

I haven var de smukkeste og mest sjældne blomster fra hele verden. 

Gik man igennem haven, kom man til den dejligste skov. I denne 

skov boede der en fugl, der blev kaldt en nattergal. Denne fugl 

sang så smukt, at alle stoppede med det, de var i gang med og bare 

lyttede til den. 

Der kom folk fra hele verden og besøgte kejserens palads og have, 

men de var alle sammen enige om, at nattergalens sang var smukkere 

end kejserens ting. Nogle af de mennesker, der var rejst til 

kejserens palads og havde hørt nattergalen, var så glade for dens 

smukke sang, at de skrev bøger, digte og sange om den, som blev så 

berømte, at de kom hele verden rundt for til sidst at nå kejseren 

selv. Kejseren blev meget forbavset over, at det var nattergalen, 

der blev skrevet om, når nu hans palads og have var så 

fantastiske, men han blev også nysgerrig for at se, hvad der dog 

kunne være bedre end dette. Han havde aldrig selv hørt 

nattergalen, selvom den boede i hans egen skov! 

Kejseren bestemte sig for, at han måtte høre denne fugl synge, så 

han kaldte på sin tjener, og bad ham om at tage ud og finde den, 

så den kunne synge for ham. 

Kejserens tjener fik dog ikke let ved at finde nattergalen. Han 

løb op og ned af alle trapper, igennem alle sale og gange, ned i 

fangekælderen og op i det højeste tårn i paladset, men ingen han 

mødte vidste noget om nattergalen. Tjeneren blev nu overbevist om, 

at nattergalen ikke fandtes i virkeligheden. Han gik tilbage til 

kejseren og fortalte ham, at det måtte være de mennesker, der 

havde skrevet bøgerne, digtene og sangene, der havde fundet på 

denne fugl. 

Men kejseren havde læst om nattergalen i en bog, som kejseren af 

Japan havde sendt ham, og han kunne ikke tro, at en kejser kunne 

lyve for en anden kejser. 

”Jeg vil høre den nattergal synge i aften! Hvis den ikke kommer, 

skal hele hoffet dunkes på maven, når de har spist aftensmad!” 

sagde kejseren. 



Så måtte tjeneren igen løbe op og ned af alle trapperne, igennem 

alle salene og gangene, ned i fangekælderen og op i det højeste 

tårn. Denne gang var der mange fra hoffet, der løb med ham for at 

lede, for ingen havde lyst til at blive dunket på maven, efter de 

havde spist aftensmad. 

Endelig mødte de en lille, fattig pige, der arbejdede i køkkenet. 

Hun sagde: ”Nattergalen! Den kender jeg godt! Den synger så smukt! 

Hver aften tager jeg nogle af resterne fra aftensmaden med hjem 

til min mor, som er syg og bor bag skoven, og når jeg går tilbage, 

er træt og sætter mig i skoven for at slappe af, så kan jeg høre 

nattergalen synge! Den synger så smukt, at man kommer til at 

græde! ” 

Tjeneren lovede den lille pige en stor belønning, hvis hun ville 

føre ham til nattergalen, og så gik de alle sammen ud i skoven. Så 

snart de kom derud, begyndte en ko at brøle.  

”Åh! ” sagde de fine mænd og kvinder. ”Det må være nattergalen, vi 

kan høre! Hvor er det utroligt, at så lille et dyr kan lave så høj 

en lyd! Det lyder næsten som noget, vi har hørt før.” 

”Nej, det er bare en ko der brøler,” sagde den lille pige, ”vi er 

stadig ikke nået til den del af skoven, hvor nattergalen bor.” 

De gik videre og efter lidt tid, begyndte nogle frøer at kvække. 

”Sikke en dejlig lyd!” sagde en af de fine mænd, ”det må være 

nattergalen, jeg kan høre! Det lyder ligesom små klokker, der 

ringer! ” 

”Nej, det er frøerne” sagde den lille pige, ”vi skal stadig lidt 

længere ind i skoven, før vi kommer til det sted, hvor nattergalen 

bor. ” 

De gik lidt længere endnu, og pludselig begyndte nattergalen at 

synge. 

”Hør! Hør! Det er nattergalen, der synger” udbrød den lille pige, 

”og der sidder den, oppe i træet!” Hun pegede op i det nærmeste 

træ, og de fik øje på en lille, grå fugl oppe i grenene. 

”Kan det virkelig være den? ” spurgte kejserens tjener. Han mente, 

at den så meget simpel ud. Den havde næsten ingen farve i sine 

fjer! 

”Lille nattergal!” råbte den lille pige, ”kejseren vil så gerne 

have, at du skal synge for ham!” 



”Selvfølgelig vil jeg det!” svarede nattergalen, og begyndte at 

synge igen. 

Kejserens tjener var meget imponeret over hvor smukt nattergalen 

sang, og skyndte sig at råbe til den: 

”Kære lille nattergal! Kejseren har inviteret dig til at 

synge i paladset i aften! Der vil hele hoffet kunne høre 

din smukke sang!” 

Nattergalen mente ikke, at dens sang ville være helt så 

smuk, hvis man ikke hørte den ude i skoven, men den fulgte 

alligevel med tilbage til paladset, fordi den gerne ville gøre 

kejseren glad. 

Da de kom tilbage til paladset havde kejseren sat en guldpind op, 

som nattergalen skulle side på, når den skulle synge. Hele hoffet 

var der i deres fineste tøj rundt om pinden for at høre 

nattergalen, og den sang så smukt, at alle fik tårer i øjnene. 

Kejseren blev så glad for nattergalen, at han ville belønne den 

ved at give den sin guldsko. Men nattergalen sagde nej tak, det 

var nok for den, at dens sang havde fået kejseren til at græde. 

Det var den største ære den kunne få! 

Kejseren bestemte nu, at nattergalen skulle blive ved hoffet. Den 

skulle have sit eget bur, som den skulle have lov til at komme ud 

af to gange om dagen og en gang om natten. Tolv tjenere holdt vagt 

for at sikre sig, at den ikke fløj væk. 

Alle i byen talte om kejserens nye nattergal. Den var det mest 

spændende, der var sket, så længe de kunne huske. 

En dag kom en stor pakke til kejseren. Uden på stod skrevet ordet 

”Nattergal”. 

Kejseren blev glad, han tænkte, at det måtte være endnu en bog, 

der var skrevet om nattergalen. Men da han åbnede pakken, var det 

ikke en bog, der lå i den, men en fin lille kunstig nattergal. Den 

skulle ligne den levende nattergal, men var lavet af guld og sølv, 

og var besat med diamanter, rubiner og safirer. Man kunne trække 

den kunstige nattergal op, og så kunne den synge et af de stykker 

musik, som den rigtige nattergal sang. I pakken lå også en seddel, 

hvorpå der stod skrevet, at den kunstige nattergal var en gave fra 

den japanske kejser, men kun halvt så skøn som den nattergal, den 

kinesiske kejser havde ved sit hof. 



Kejseren tænkte, at den virkelige og den kunstige nattergal nu 

kunne synge sammen, og at det ville blive dobbelt så dejligt at 

høre på, som når de sang hver for sig. 

Han blev dog skuffet, for da han forsøgte at få dem til at synge i 

kor, sang den virkelige nattergal på sin egen måde, mens den 

kunstige sang en melodi. 

Kejseren bestemte nu, at det kun skulle være den kunstige 

nattergal, der skulle synge. Den sang ligeså smukt som den 

virkelige og så endda i en melodi! Desuden var den meget flottere 

end den ægte, fordi den var lavet af guld, sølv og ædelsten. 

Den kunstige nattergal sang den samme melodi 33 gange, og alle 

syntes, at det var en dejlig sang, som de gerne ville blive ved 

med at lytte til. Kejseren mente dog, at det nu måtte være den 

virkelige nattergals tur til at synge lidt, men da man ville hente 

den fra sit bur, opdagede man, at den var brudt ud af buret og var 

fløjet ud af vinduet og tilbage til skoven, hvor den boede. 

De blev alle sammen vrede på nattergalen. De syntes, at den var 

utaknemmelig, når den bare stak af fra hoffet, men de blev dog 

enige om, at den kunstige fugl alligevel var den bedste. Den var 

meget smukkere at se på, og man vidste altid, hvad man kunne 

forvente. Den overraskede aldrig! 

Det blev bestemt, at den kunstige nattergal skulle vises frem for 

folket, så alle i byen kunne høre dens sang. Alle der hørte den 

syntes, at den var smuk og dejlig, men ingen fik tårer i øjnene. 

En af byens beboere, der havde hørt den virkelige nattergal 

syntes, at der var et eller andet, der manglede i den kunstiges 

sang, selvom de ikke kunne forklare præcis hvad. 

Den kunstige nattergal fik en plads på en silkepude ved siden af 

kejserens seng. Alle syntes, at den var fantastisk, og kejseren 

blev aldrig træt af at høre på den. Der gik et helt år, og 

efterhånden kunne hele hoffet og halvdelen af byen huske den 

kunstige nattergals melodi udenad. Det var alle glade for. Så 

kunne de jo selv synge med, når den sang! 

Men en aften da kejseren lå i sengen og lyttede til den kunstige 

nattergal, skete der pludselig noget. Han hørte et ”svup!” indefra 

fuglen, og så gik den pludselig i stå. 

Kejseren kaldte straks på en læge og en mekaniker. Sammen fik de 

fuglen til at synge igen. Den var dog blevet meget slidt, så for 



at den ikke skulle gå i stykker igen, blev det bestemt, at den fra 

nu af kun skulle synge én gang om året. 

Der gik fem år på den måde, og så blev kejseren syg. Det var en 

meget alvorlig sygdom, og alle var enige om, at han ikke ville 

overleve længe. Kejseren lå stiv og bleg i sin seng og havde det 

meget dårligt. Kejseren lå og sov, men pludselig vågnede han, 

fordi han fornemmede, at der var nogen i hans værelse. Da han 

åbnede øjnene, så han, at det var Døden, der var kommet ind til 

ham og nu stod ved siden af hans seng med hans krone på hovedet. 

Døden talte til kejseren og mindede ham om alle de gode og dårlige 

ting, han havde gjort i sit liv og om alle de mennesker, der boede 

i hans land, som han aldrig havde kendt eller vidst hvordan 

levede. Kejseren blev meget bange, og råbte: 

”Musik! Musik! Kære lille guldfugl, vil du ikke nok synge for 

mig?” 

Men den kunstige nattergal sang ikke en eneste tone, for der var 

ingen der kunne trække den op. Døden blev ved med at se på 

kejseren, og han kunne ikke holde det ud, fordi der var så stille. 

Pludselig lød der den smukkeste sang i rummet, den kom fra 

vinduet, hvor den lille, levende nattergal sad. Den havde hørt 

kejserens råb og var kommet for at synge for ham, så han ikke 

skulle være bange mere. Imens nattergalen sang, opdagede kejseren, 

at han fik det bedre og bedre. Døden selv syntes, at nattergalens 

sang var det smukkeste han havde hørt, og han tog kejserens 

guldkrone af sit eget hoved, og gav den til nattergalen, bare så 

den skulle blive ved med at synge. 

Nattergalens sang gav døden tårer i øjnene. Han savnede pludselig 

sit hjem så meget, at han gik fra sin plads ved kejserens seng og 

hen til vinduet, hvor han svævede ud og hjem. 

”Tak, tak kære nattergal, tusind tak!” sagde kejseren, ”hvordan 

kunne jeg nogensinde vælge en kunstig fugl fremfor dig? Hvordan 

skal jeg nogensinde kunne takke dig?” 

”Du har allerede takket mig” svarede nattergalen. ”De tårer 

jeg så i dine øjne første gang, du hørte min sang, var tak 

nok. Men nu må du sove og blive rask. Jeg skal nok synge for 

dig imens.” 



H. C. Andersen er en af de største 

forfattere, der har levet i Danmark. 

Han blev født i Odense d. 2 april 1805 

og døde i København d. 4 august 1875. 

Han skrev eventyr, som er blevet læst 

i over 100 år af både børn og voksne. 

Udover at have skrevet Nattergalen, 

har han skrevet andre velkendte 

eventyr som Den lille Havfrue, Den 

Grimme Ælling og Fyrtøjet. 

 

Så sang den igen, og kejseren faldt i søvn og sov bedre end han 

havde sovet de sidste fem år. Om morgenen skinnede solen ind i 

kejserens soveværelse, og han havde fået det godt igen. 

”Kære nattergal”, sagde han, ”du må flytte tilbage i paladset med 

mig. Du behøver kun at synge, når du selv har lyst, og jeg vil få 

den kunstige nattergal ødelagt og smidt ud!” 

”Det må du ikke gøre” svarede nattergalen, ”den kunstige fugl har 

gjort det så godt, den kunne! Behold den hos dig for evigt. Jeg 

kan ikke bo på dit slot, men lad mig komme, når jeg selv har lyst. 

Så vil jeg sidde om aftenen ved dit vindue og synge til dig om 

alle de mennesker, der bor i dit land og om alt, hvad de laver og 

siger, hvis du bare vil love mig én ting!” 

”Jeg vil love dig alt, hvad du vil have!” sagde kejseren. 

”Det eneste jeg beder om er, at du ikke fortæller nogen, at du har 

en nattergal, der fortæller dig alt”, sagde nattergalen og så fløj 

den bort. 

Da tjenerne senere kom ind for at se til kejseren, som de troede 

måtte være død, blev de meget overraskede, da han stod midt på 

gulvet, smilte til dem og sagde ”Godmorgen!”. 

  

 

 

 

  

 

 

  



  

Hvad er opera? 

Opera er en kunstart, der, ligesom andet teater, oftest 

foregår på en scene i et teater, i en foyer, på en skole 

eller til en festival. Opera kan også foregå på en båd 

eller endda i en park, men oftest foregår det på en 

scene. Når noget kaldes kunstart, er det fordi, der er 

nogle kunstnere, der har øvet sig i årevis for at blive 

rigtig gode til en helt bestemt ting, f.eks. det at 

synge. Når man skal lave en operaforestilling, kræver 

det, at mange forskellige mennesker arbejder sammen om 

det, de hver især er bedst til. Hvad består en 

operaforestilling så af? 



En historie                 

Den version af Nattergalen, I skal se, 

er en kort opera baseret på H. C. 

Andersens eventyr, som I måske 

allerede har læst. Mange operaer er lavet efter en god 

historie, som har en god morale, dvs. noget vi kan tænke 

over bagefter. 

 

Sang               

I en opera synger skuespillerne for 

det meste i stedet for at tale, derfor 

kalder vi dem operasangere, selvom de 

spiller skuespil samtidig. At synge opera er en helt 

anden måde at synge på end f.eks. at synge musical. 

Operasangere har lært at bruge stemmen på en måde, så de 

kan overdøve et stort symfoniorkester uden mikrofon. Der 

var nemlig slet ikke opfundet elektricitet, da opera blev 

opfundet for over 400 år siden.  

 



Tekst – libretto                            

Teksten i en opera, som sangerne skal 

synge, kalder man en libretto. Det 

betyder ”lille bog”, men ofte er det en 

tyk bog, for mange operaer varer mindst 

3 timer. Nattergalen varer heldigvis 

kun 40 minutter.  

 

Musik  

Musikken i en opera er ligeså vigtig som teksten. Den 

bliver skrevet ned ved hjælp af noder, der bliver sat i 

systemer i noget, der kaldes et partitur. Al musikken er 

samlet, så man kan læse det hele, når man skal spille 

det. Et nodesystem kan se sådan her ud: 

 

 

  



Både operasangere og de musikerne, der skal spille til, 

skal læse musikken for at vide, hvordan de skal synge og 

spille. I Nattergalen er det et klaver, der spiller til – 

det hedder at akkompagnere, som betyder ”ledsage”. Andre 

gange er det et helt symfoniorkester, der akkompagnerer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kostumer og scenografi 

Når man ser en 

forestilling, kan det 

nogle gange føles som 

om, man kommer ind i 

en helt anden verden. 

En af de måder man 

skaber sådan en 

følelse på, er ved 

kostumer, rekvisitter 

og scenografi. Altså 

hvilket tøj 

skuespillerne eller sangerne har på, hvordan rummet, de 

spiller i, er indrettet, hvilke ting de bruger osv. 

Nattergalens kostumer kan I se på billederne. Scenografi 

og rekvisitter er helt enkle i forestillingen. Se 

billederne. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kejseren elsker grønne 

nudler. 

Der er to store planter på 

scenen. Det er skoven, 

hvor Nattergalen bor. 



Roller – karakterer 

 

En rolle eller en karakter er den person, som 

skuespilleren eller sangeren lader som om, de er, når de 

spiller en forestilling.  

 

 

I Det Kongelige Teaters version af Nattergalen er det to 

operasangere, der spiller alle roller, nemlig Signe og Mads. Når 

man laver teater, er der hovedroller og biroller.  

En hovedrolle er den eller de, hele historien drejer sig om.  

En birolle er alle de andre, der dukker op i historien, men som 

ikke har så meget at sige.  

Ofte er der forskellige personer og kostumer til de forskellige 

roller, men Mads og Signe spiller også birollerne uden at skifte 

kostume.  Derfor skal I høre godt efter, så I kan følge med i de 

forskellige roller, de spiller.  

Her kommer en oversigt, så du ved hvilke roller, der er med, og 

hvem der spiller hvad. 

 



  

Signe Mads           Signe/Mads 

Den ægte nattergal  Kejseren af Kina  Fortæller 

Den kunstige nattergal Spilmesteren  Hoffet 

Kavaleren   Urmageren   Byfolk 

   En fisker 

    

 

 

 

 

 

Som I har læst, er der forskellige personer med 

i eventyret Nattergalen. 

I forestillingen kan man ikke se forskel på dem, 

men skal høre det i historien, når den 

fortælles.  

Opgave: 

På den næste side kan I selv tegne de 

forskellige biroller, som I synes, de skulle se 

ud, hvis de havde hver deres kostume på. 



Biroller i Nattergalen: 

  

Kejserens Kavaler 

En urmager En fisker 

  

En spil-mester 



Opgave: Diskutér i din klasse 

 

 

 

  

1. Hvorfor tror I ikke, at 
den ægte nattergal 

havde lyst til at bo 

ved hoffet?  

2. Hvorfor tror I, at den 
blev så glad for, at 

kejseren fik tårer i 

øjnene af at lytte til 

dens sang? 

3. Hvad var det med den 

kunstige nattergal, der 

gjorde, at den ikke var 

”helt det samme” som den 

ægte?  

4. Hvorfor fik folk, der 

lyttede til den ikke 

tårer i øjnene, men kun 

når de lyttede til den 

ægte fugl? 



 

  

Opgave: Det smukkeste 

Alle, der hører nattergalen synge synes, at det er det 

smukkeste, de nogensinde har oplevet. Hvad synes du, er det 

smukkeste i dit liv? Her kan du tegne eller skrive, hvad du 

selv synes er smukt. Det kan være en oplevelse, en sang, en 

ting, en person eller noget helt andet. 



En opera for børn og barnlige sjæle 

Nattergalen er en nyfortolkning af H.C. Andersens eventyr om 

kejseren af Kina i sit store slot og hans frit syngende nattergal. 

Med kendte arier fra bl.a. Mozart, Händel, Gilbert Sullivan og 

Gonoud, der er tilpasset eventyret, springer Pin-Upera endnu en 

gang ud i H.C. Andersens eventyr og leverer en forestilling, hvor 

der bliver både leget med publikum og med klassisk opera.  

 

Medvirkende: 

Instruktør: Kasper Sejersen 

Sopran: Signe Sneh Schreiber 

Baryton: Mads Bagge Lange 

Pianist: Leif Greibe 

Foto: Camilla Winther 

Forestillingen er udviklet af Pin-Upera med støtte fra Det 

kongelige Teaters KGL+ afdeling 

 


