
Umiddelbart kunne det synes som et lidt uopfindsomt program at spille fem udgaver af “Vor Gud han er så 
fast en Borg”. Efter koncerten vil de fleste forhåbentlig give mig ret i, at de bestemt ikke lignede hinanden ret 
meget. Forlægget er det samme, men hver tid, stil og komponist gør forskellige ting ved melodien.

Michael Praetorius er en af de første langtidsholdbare komponister, der skrev orgelkoraler. Ikke meget af 
det han skrev, er bevaret, men hans version af  “Ein feste Burg” er til gengæld en storslået monumental 
renaissanceudlægning af salmen. Den spiller knapt 10 minutter med uafladelig brug af renaissancens 
polyfone satsteknik.

I betragtning af at Niels W. Gade er en af Danmarks store komponister/organister, er det egentlig utrolig lidt 
orgelmusik, han efterlader sig. De tre tonestykker repræsenterer dog noget af den fineste romantiske 
orgelmusik (såmænd også sammenlignet med hans samtidige og mæcen Mendelssohn). 
Det er sjovt, at Gade har følt det nødvendigt at navngive sit stykke over “Lover den Herre”: “Festligt 
præludium ober choralen Lover den Herre”. Så må man jo hellere forsøge at spille det “festligt”. 

De tre midterste udgaver af “Ein feste Burg” er i mindre format, men hver især repræsentativ for deres tid og 
stil, Man kan måske undre sig over, at dette ret tidlige værk af Bach er det eneste orgelmusik, han har 
skrevet over Luthers salme; men så har han skrevet så utrolig meget andet.

Koncerten slutter med pomp og pragt. Listzt’s bearbejdelse af Otto Nicolais festouverture over “Ein feste 
Burg”. Her præsenteres melodien både i ren let genkendelig form og i symbiose med fugaens hele to 
fugatemaer.
I sidste afdeling kombineres de to fugatemaer samtidig med, at melodien ligger glansfuldt i toppen af 
klangpyramiden. Jeg kan ikke lade være med at forestille mig et tysk universitet med en masse tyske 
(udelukkende mandlige) studentersangere - med stolt påklædning - fremføre denne musik som en hyldest til 
deres landsmand. 
Her ved koncerten spilles musikken dog på instrumenternes enlige dronning, men hun kan såmænd 
sagtens hamle op med en smule tyske 1800-tals studentersangere.

Velkommen til et nyt (koncert)år - Mikael Ustrup

Søndag d. 29. januar kl. 19:30. Luther og musikken.
Reformationen betød i musikalsk henseende, at vi fik salmer og nye musikgenrer. Ved dette arrangement 
medvirker Coro Misto og giver bl.a. eksempler på musik, som er en direkte følge af reformationen. 
Bl.a. fremføres J.S. Bachs store fem-stemmige motet “Jesu meine Freude”.
Onsdag d. 22. februar kl. 19:30. Martin Luthers reformering af gudstjenesten. (Foredrag i Munkesalen).
Peter Thyssen vil fortælle om Luthers betydning af vores gudstjenesteopfattelse i reformationstiden og trække 
tråde til i dag.
Torsdag d. 16. marts kl. 19:30. Den protestantiske koral.
Uden reformation ingen salmer. Uden salmer ingen salmemelodier. Uden salmemelodier ingen koralbearbejdelser. 
Denne koncert byder på orgelkoraler, som er en følge af reformationens nye musiske idéer.

se meget mere på: musik.mariagerkirke.dk

Årets danske fødselar 
er Niels W. Gade, som 
blev født d. 22. feb. for 
200 år siden.

31. oktober 1517 regnes 
som dagen for 
reformationen.
I år er det 500 år siden, 
Martin Luther slog sine 
95 teser op.

En af den Lutherske 
kirkes bedst kendte 
salmer. 
Bearbejdet af 
komponister gennem 
alle tider.

Luther  1483-1546

Gade  1817-1890


