
Programnoter.
  

Mozart skrev i et brev til sin far i oktober 1777: 
“Da jeg sagde til hr. Stein [instrumentbygger], at jeg gerne ville spille på hans orgel, eftersom orgelspil er min 
store passion, blev han meget forbavset og sagde: “Hvadbeha`r, en mand som De, en så stor pianist - vil De 
virkelig spille på et instrument, som ikke har nogen douceur, intet udtryk, intet forte eller piano, men lyder ens 
hele tiden?”
“Det har intet at sige,” sagde jeg, “i mine øjne og ører er orglet nu alligevel instrumenternes konge.”
  

At orgelspil skulle være Mozarts store passion virker måske lidt for indsmigrende. Andre steder brokker Mozart 
sig heftigt over at skulle spille til endeløse gudstjenester, men det har selvfølgelig ikke nødvendigvis noget med 
instrumentet at gøre. 
En anden iøjnefaldende iagtagelse er, at Mozart stort set ikke skrev musik for instrumentet. Han har sikkert 
improviseret sig igennem de endeløse gudstjenester og kun efterladt eftertiden ganske lidt orgelmusik. To af de 
største orgelværker fra hans hånd er endda skrevet til “automatiske orgler”. Det gælder også for denne aftens 
første værk.
  

Hans fantasi i f-mol/F-fur (KV 594) er tredelt. Langsom, hurtigt og så vender den tilbage til det langsomme til slut. 
Umiskendeligt Mozartsk i tonesproget. 
Meget musik af Mozart har været brugt som filmmusik dog næppe dette orgelstykke, men karakteren i de 
langsomme dele er en trist melankolsk - men alligevel smuk - fransk film værdig. De langsomme dele er 
selvfølgelig i mol, mens den kontrasterende midterdel står i en meget glad og livlig F-dur.

Alle mennesker er vel romantiske, (hvis man graver dybt nok). Barokkens mennesker har ikke været 
uromantiske og romantikkens menneske også været regelrette, rationelle og stringente. Alligevel deler vi 
kunsthistorien, litteraturen og musikken ind i perioder, hvor romantikken var den dominerende isme i det 19ende 
århundrede.
Tyskeren Paul Hindemith er født i 1895, to år før en af de sidste store romantikere Brahms døde,og er således 
på ingen måde historisk infiltreret i romantikkes kunstneriske tankesæt. 
I 1917 indrulles han i den tyske hær, hvor han spillede bastromme i et militærorkester. Han beskriver selv, at han 
var heldig at overleve, for granater slog ned om ørerne på orkestret. Han havde selvfølgelig et anstrengt forhold 
til nazisterne, og det var til fulde gengældt. Joseph Goebbels kaldte i en offentlig tale Hindemith for “en atonal 
støjsender”. I historiens klare lys kan vi vist sagtens i dag betragte det positivt. 
Han flygter først til Schweiz siden i 1940 til USA.
Han skriver tre orgelsonater i trediverne. Alle i denne atonale støjgenre. Sonaterne er et bevidst opgør med den 
romantiske orgelmusik, og min personlige betragtning er, at alvoren og tonesproget i denne første sonate er 
uløseligt forbundet med mellemkrigstiden usikkerhed. Højst uvidenskabeligt, men den tanke har aldrig forladt 
mig. Måske implementerer jeg samme tanke hos lytteren. Måske er du helt uenig.
Sonaten er egentlig i tre satser. Normalt er tre satser tydeligt hurtig/kraftig - langsom/svag - hurtig/kraftig og et 
stykke hen ad vejen passer dette da også. Musikken er svær at sætte i bås. Atonal er den ikke. Til gengæld er 
den heller ikke tonal. Den er Hindemith’sk. Første sats har en række “skæve temaer”, som afløser hinanden. 
Anden sats er en smuk langsom triosats, der går direkte over i sidste sats nærmest uden ophold.
Her skulle man tro, at vik fik den store hurtige kraftige finale, og det begynder da også både hurtigt, kraftigt 
voldsomt ekspressivt, inden satsen lægger sig helt til ro på en svag es-mol akkord. En forudanelse om den 
tomhed og tristhed, der skulle præge Europa i de følgende år?

Skulle sidste akkord i Hindemiths sonate være koncertens introverte højdepunkt (lavpunkt om man vil), er Bach’s 
transkription af Vivaldis koncert for orkester i C-dur det stik modsatte.
Vivaldis koncert blev ikke udgivet i hans samtid, og Bach må derfor have haft fingre i en af de mange 
håndskrevne kopier, der flød omkring i Europa mange år før Rank-Xerox-tidsalderen.
Vivaldi var violinist og Bach organist, og koncerten er et mønstereksempel på, hvordan man transformerer 
ekvilibristisk violinfingerfærdighed til orglet, der jo både skal agere orkester, basgruppe og solist.
Koncerten er den længste Vivaldi har skrevet, og da Bachs udgave er meget tro mod original sniger Bachs 
udgave sig også op på ca. 20 minutters C-dur festfyrværkeri inkl. den langsomme melankolske mellemsats.

Af Mikael Ustrup

Efter koncerten inviteres alle til et glas vin/vand enten udenfor kirken eller - i tilfælde af ikke vin-venligt-vejr - i klostret på den 
anden side af gaden. (Denne vin-efter-sommerkoncert-praksis begyndte i 2010, da der sammen med orglets mange tusinde 
dele ankom 300 flasker vin godt gemt blandt orgelpiberne. De 300 flasker er for længst væk og erstattet med nye fyldte). 


