
Program Sorø 
Johann Sebastian Bach (1685-1750): 

(Transkription af violinkoncert af violinkoncert af Prins Johann Ernst af Saxen-Weimar) 
Concerto in G major, BWV 592


  Allegro

Grave

Presto’


Fra Clavierübung III: Dies sind die heil'gen zehn Gebot, BWV 678 


Erling D. Bjerno (1929-2019): 
Orgelsymfoni Nr. 1 opus 152a


(Til mine børn: Charlotte, Thomas, Ingeborg og Majken) 
Katedralen

Ave Maria


Jesu fødsel (Marias undren)

Mors (Marias sorg)


Unio


Louis Vierne (1870-1937): 
Fra Orgelsymfoni nr. 6, opus 59: Finale


Om orgelsymfonien af Bjerno: På forsiden af værket har komponisten sat en klamme omkring alle 5 satser - og 
en underklamme omkring de 3 midterste satser. Udenom står der “Treenigheden”, så Katedralen udgør den ene 
del af treenigheden, de tre Maria-satser udgør den anden del af Treenigheden og Unio (enhed) udgør den 3. 
del.  

1. Katedralen - en sats med tydelig inspiration fra den gregorianske musik. Det første tema har betegnelsen Kyrie 
(de Angelis). 3 temaer afløser hinanden og gentages med små ændringer. Sidst i satsen indtræder et kraftfuldt 
Alleluia-tema. Kyrie repræsenterer den 1. del af gudstjenesten i den katolske-, protestantiske- og ortodokse 
kirke, en tredelt bøn til Den Hellige Treenighed: Faderen, Sønnen og Helligånden.  

2. Ave Maria - med skriftstedet: “Hil dig, Maria, fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder”. 
En sats som indledes med et smukt melodisk gregoriansk tema, som først optræder i højre hånd, dernæst i 
venstre hånd som afløses af pedalet. Et syngende opadgående kontrapunkt i højre hånd blander sig med det 
første tema. Herefter kommer et afsnit med tætte brudte clusterklange i begge hænder, mens pedalet fortsætter 
med melodistof indtil slutningen, hvor en ren Fis-dur akkord lyser op til sidst.  

3. Symfoniens midtersats er også den længste. Komponisten noterer under titlen “Jesu fødsel (Marias undren)”: 
de fire tilbedelser: 1. Stjernen (universet), 2. Hyrderne, 3. Kongerne, 4. Fuglene (naturen og alt det skabte. 
Herefter teksten fra Lukas, kap. 2, v. 51 “Og hans moder gemte alle disse ord i sit hjerte”. Det er ikke svært at 
høre de beskrivende elementer: stjernen på himlen, fuglesangen, freden, de glade konger m. østerlandske 
toner. I midten af satsen indtræder majestætisk i pedalet julesalmen “Af højheden oprunden er, en 
morgenstjerne klar og nær” 

4. Mors (Marias sorg) med undertitlen: “Mors stupébit et natura”. Undertitlen henviser til den katolske messe for 
de døde. Mennesket Marias sorg repræsenterer i titlen enhver mors sorg ved tabet af et barn. Et forstenet tema 
sættes igang som en fuga med dobbeltpedal. Temaet er fuld af dissonerende klange - tungt og smertende. 
Herefter følger en del med påtrængende akkorder i højre hånd, nærmest hamrende, som naglerne der bliver 
slået i Jesu hænder og fødder på korset. Et voldsomt, kraftfuldt skrig slutter satsen af: “Min Gud, min Gud - 
hvorfor har du forladt mig”  

5. Slutsatsen Unio har undertitlen: “Og den Herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem, for at de skal være 
ét, ligesom vi er ét.”, Joh, kap. 17, v. 22. En sats hvor hver takt udgøres af mønstre bestående af 3, 5 og 7 8-
dele Måske tilfældigt, at det er primtal - måske ikke. Unio betyder enhed, som kunne referere til bibelteksten om 
at være eet, som ligger til grund for satsen. Musikken føles fredfyldt, som tiden der står stille og ender i en ren 
C-Dur akkord. 


