NATTEVÆGTERNE I (skøn-)LITTERATUREN
Et gemytligt foredrag med oplæsning og fællessang
- i anledning af Odense Vægterlaugs 25 års jubilæum
Medvirkende:

Historisk Nattevægter Per Henrik Jepsen
Oplæser Bjarne Christensen og
Organist/pianist Georg Klinting

Lørdag d. 30. juni kl. 12-14
Odense Hovedbibliotek - musikafdelingen
Borgernes Hus
Østre Stationsvej 15
5000 Odense C.
Arrangementet er i anledning af Odense Vægterlaugs 25-års-jubilæum et forsøg på
at komme ind på et emne, som vi sjældent berører på vore sommerlige
vægterrunder i juli og august – Vægternes optræden i litteraturen.
De to middagstimer starter med ca. en halv times ”repetition” af



Vægternes historie (fra middelalderen til 1800-tallet) og
Vægternes mange opgaver (8-10 funktioner for lille en sulteløn)

– til benefice for dem, der lidt for sjældent er på vægterrunde med Vægteren…
Men dernæst tager vi fat på vægternes trædende rundt
i det litterære spinatbed med først små tre kvarter om
’vægterne i litteraturen før 1800-tallet’ – bl.a. om:






Det Gamle Testamente
Middelalderens ridderviser
Salmedigterne
Holbergs skuespil og epistler
Skillingsviserne

Arrangementet afsluttes efterfølgende med små tre kvarter om
’vægterne i litteraturen i 1800-tallet – plus det løse’…
- blandt andet om:


Romaner, noveller, skuespil, digte, sange, viser, memoirers af bl.a
Holger Drachmann, B. S. Ingemann, Poul Martin Møller, Emil Aarestrup,
Christian Winther, J. L. Heiberg, Erik Bøgh, m.fl. … og ikke mindst
H. C. Andersen

Det hele krydres med vægtersange, oplæsninger af korte eller længere citater af repræsentative
værker (digte, romaner, noveller, eventyr, skuespil, etc.), en håndfuld fællessange (Salmer,
skillingsviser og sange med vægterligt indhold), samt ikke mindst et gevaldigt glimt i øjet!
– det skal jo nødigt blive alt for ”støvet”…
Der skal nok være nogle pauser, så tilhørerne kan ”lette sig”
samt få sig noget styrkende fra husets café.
Der er gratis adgang! De ”første til møllen” får ikke møllerens datter men dog en stol at sidde på,
de sendrægtige må nøjes med at stå på ”apostlenes heste”!
Vægterlig Hilsen
Per Henrik Jepsen

Arrangeret af Odense Vægterlaug og
Odense Hovedbibliotek

