
 
Taliesin-myten 
 

Cerydwens datter Crierwy var så lige smuk og lys som hendes søn Affagddu var hæslig og mørk. I 

sin nød bryggede hun da en sejgd i sin magiske gryde. Den skulle give Affagddu den ypperste 

indsigt. Gryden skulle koge et år og en dag indtil man kunne destillere 3 dråber af Awen – 

inspiration.  

 Cerydwen bad den blinde mand Morda, som altid fulgtes med ynglingen Gwion Bach, om at 

smide ved på grydens bål for at holde ilden i gang i det år og en dag som gryden skulle koge. Og 

det blev selvfølgelig Gwion, som kom til at gøre arbejdet, fordi Morda, Affagddu og Cerydwen 

faldt i søvn i varmen fra grydens magiske bål. 

 Lige da det var tid fløj tre dråber ud af gryden og landede på Gwions tommeltot. Det gjorde 

så ondt at han straks puttede den munden og suttede dråberne i sig.  

 Og på en gang vidste han alt hvad der var at vide – også at Cerydwen ville slå ham ihjel, så 

snart hun opdagede, hvad der var sket. Gwion flygtede straks og i det samme brød gryden i to 

dele med et kæmpebrag og Cerydwen vågnede. Al sejgden flød ud af gryden og ned i den 

nærmeste bæk, hvor den forgiftede en flok heste, som drak af vandet. Resten af sejgden var 

nemlig kun bitter galde.  

 Gwion forvandlede sig straks til en hare for at kunne løbe fra Cerydwen, men hun forvandlede 

sig til en jagthund så hun kunne løbe ham op. Så forvandlede han sig til en laks og hun til odder, 

så igen til sangfugl og hun til spurvehøg. Nu så Gwion i luften en kornmark vaje i vinden, og han 

fløj ned og blev til et hvedekorn. Men Cerydwen blev til en høne og pirkede i kornene til hun 

fandt kornet som Gwion – og hun slugte ham hel.  

 I ni måneder bar hun ham i sit liv, og da hun fødte ham, var han så smuk og udstrålede så 

stærkt et lys fra sit ansigt, at hun udbrød “Taliesin” – se et glimtende lys fra panden stråler. Så 

grinede det lille spædbarn og sagde “Taliesin skal det være”.  

 Cerydwen kunne ikke nænne at slå Taliesin ihjel, som hun først havde planlagt. I stedet 

puttede hun ham i en lædersæk og satte ham ud på havet, hvor han kunne drive med strøm og 

vind til nye eventyr…. 

 

(Senere blev Taliesin barden ved Kong Arthurs hof) 

 

 

JAGT og FORVANDLING er resultatet af et huskunstnerprojekt, hvor komponist og violinist 
Kuno Kjærbye i perioden september 2011 til januar 2012 har arbejdet med elever fra Hjørring 

Musiske Skole, Hirtshals Skole og Muldbjergskolen. Projektets formål har været at give de 

medvirkende børn og unge oplevelsen af en skabelsesproces, som rummer både komponerende 

og intuitive træk. Eleverne er blevet trænet i at afkode overleveringens symbolsprog og har 

omskabt det til musikalske temaer og byggeklodser.  

 

Projektet er støttet af Statens Kunstråd, Hjørring Musiske Skole, Muldbjergskolen, Hirtshals Skole, 

Nordsøen Oceanarium, Vendsyssel  Kunstmuseum og Hjørring Kommune. 

 



Jagt og ForvandlingJagt og ForvandlingJagt og ForvandlingJagt og Forvandling    
UROPFØRELSE 

Fredag 27. januar kl. 16.30 på Nordsøen OceanariumFredag 27. januar kl. 16.30 på Nordsøen OceanariumFredag 27. januar kl. 16.30 på Nordsøen OceanariumFredag 27. januar kl. 16.30 på Nordsøen Oceanarium    

Lørdag 28. januar kl. 14.00 på Vendsyssel KunstmuseumLørdag 28. januar kl. 14.00 på Vendsyssel KunstmuseumLørdag 28. januar kl. 14.00 på Vendsyssel KunstmuseumLørdag 28. januar kl. 14.00 på Vendsyssel Kunstmuseum    

 

MusikalskMusikalskMusikalskMusikalsk    gendigtning afgendigtning afgendigtning afgendigtning af        
den keltiske den keltiske den keltiske den keltiske mmmmyte om Taliesinyte om Taliesinyte om Taliesinyte om Taliesin    

 

 I  Awen (inspiration) 

 II Cath (kat) 

 III Gwion´s run (Gwions flugt) 

 IV Greyhound and Hare (greyhound og hare)  

 V Corn, Hen and Womb (korn, høne og livmoder)  

 VI Bridge of Rainbow (regnbuebro)  

 VII Molg Dhu (solsort) 

 
Musikken er skrevet af komponisten Kuno Kjærbye i samarbejde med elever fra Hjørring Musiske 

Skoles komponistklasse – en kompleks proces med mange bidragydere.  

2. sats krediteres Inger Louise Staun Hjermitslev, 5. sats krediteres Rune Willum Larsen & Kuno 

Kjærbye, 6. sats krediteres Louise og Kuno, øvrige satser krediteres Kuno Kjærbye. 

 

Teksten er skabt i fællesskab med skolekor fra Hirtshals Skole og Muldbjergskolen. 

 

MedvirkendeMedvirkendeMedvirkendeMedvirkende    

Dirigent og koncertmester 
Kuno Kjærbye (violin) 

Skolekor fra Hirtshals Skole og Muldbjergskolen, Hjørring 
Korledere: Else Axberg, Kaj Bertelsen, Knud Krarup Christensen & Søren Pilgaard 

Strygere fra Hvidovre Musikskole 
Lucia Nguyen (violin), Melisa Meydan (violin) & Kasper Enemærke Becker (violin) 

Talentelever fra Hjørring Musiske Skole 
Ditte Aggerholm (fløjte & piccolo), Alin Marian Isaincu (violin), Christine Elkjær (cello),  

Matilde Kanstrup Christensen (klaver), Morten Høy Larsen (percussion),  
Sebastian Ellekær Andersen (percussion), Rune Willum Larsen (percussion).  
Medspillende instruktør: Christian Larsen (klarinet, tinwhistle, percussion) 

KorKorKorKor----recitationrecitationrecitationrecitation    
 

I 

Cerydwen havde en smuk og lys datter.  

Men hun havde også en grim og mørk søn. 

Pigen hed Crierwy og drengen hed Affagdu.  

Så besluttede Cerydwen at finde den 

magiske gryde frem.  

Cerydwen kogede en sejgd så Affagdu kunne 

vide alt i verden.  

Den skulle koge i et år og en dag. 

II 

Morda den blinde, Affagdu og Gwion skulle 

røre rundt i en gryden i et helt år og en dag,  

men Morda og Affagdu faldt i søvn af 

eleksirens bobler.  

Den som rørte rundt i gryden var Gwion.  

Men da han havde stået der i et år, lavde han 

noget meget dumt:  Han glemte at røre i 

gryden, så gryden sprang.  

Gwion fik 3 dråber på sin tommeltot.  

Gwion var nødt til at slikke på sin tommeltot,  

så han blev magisk. 

III 

Tre dråber rammer Gwion, og så kan han 

forvandle sig til alt muligt.  

Men det er farligt, for Cerydwen følger efter 

ham. Og dræbe ham. 

 

IV 

Gwion forvandlede sig til en hare og hun til 

en jagthund  

og han til en laks og hun en odder.  

[: Gwion drak den der sejgd :] 

//Så forvandlede Gwion sig om til en fugl 

og det gjorde Cerydwen også// 

//Så havde Cerydwen været efter Gwion i 

lang tid, så forvandlede Gwion sig til et  

korn//  

V 

Han så en kornmark, så han blev til et korn,  

så blev Cedrydwen en høne og spiste alle  

kornene. Og spiser ham. Så bliver han  

genfødt. Og skifter navn til Taliesin. 

VI 

Hun spiste kornet, hun havde ham i maven i  

9 måner og fødte det smukkeste barn.  

VII 

I stedet for at dræbe ham, sender hun ham 

ud i en pose, så han kan opleve verden;  

så han kan komme på eventyr. 

 

 


