
Arthur Honneger (1892-1955) 
Symfoni nr. 3 “Symphonie Liturgique” (1946) 

I. Dies Irae [‘Vredens Dag’]

II. De profundis clamavit [‘Fra det dybe råber jeg (til dig Herre)’]

III. Dona nobis pacem [‘Giv os fred’]


Orkesterbesætning:

3 fløjter (heraf én piccolo), 2 oboer, 1 Engelskhorn), 2 klarinetter, 1 bas klarinet, 2 fagotter, 1 kontrafagot

5 horn, 3 trompeter, 3 basuner, 1 tuba

Klaver, Slagtøj og Strygere


Ord-partitur

Tiderne refererer til indspilningen med Danmarks Radios Symfoniorkester og Neeme Järvi, 1993 [Chandos CHAN 9176] 

“Min intention […] var at at symbolisere skabelsen af det moderne menneske overfor det morads af barbari, 
dumhed, lidelse, maskine-tankegang og bureaukrati der har belejret os i nogle år nu.” 

– Arthur Honegger 

1. sats: Dies Irae (Vredens dag) 

[0:00] Satsen starter med en ulmende fra strygerne, som en storm under opsejling.


[0:10] Stormen Bryder ud - det lyder som advarselshorn. En dramatisk melodi spilles af horn og 
strygere


[0:49] Musikken skifter karakter; strygerne spiller en indsats alene, men bliver afbrudt af brutale 
messingblæsere


[1:09] Nyt skift; klaver og strygere spiller en pumpende puls mens de øvrige instrumenter spiller 
opadgående linier for derefter at falde i hurtige løb.


[1:47] For første gang siden musikken startede falder der (tilsyneladende) ro på; et smukt tema 
introduceres i strygerne men kraftige hug i orkesteret spolerer idyllen. I et længere forløb er det 
som om den smukke melodi stædigt forsøger at holde fast, men bliver mødt af en stadig større 
uro.


[2:44] Orkestret samles igen med musik der minder meget om den vi hørte på [0:49], men uden de 
voldsomme afbrydelser.


[2:57] Mystik. Dybe strygere. Pauker. Ildevarslende…


[3:27] Ud af den dystre musik vokser et nærmest orientalsk tema i oboer og engelskhorn.


[3:36] En ny opbygning begynder…[4:14] Bilsammenstød! Alle mod alle…


[4:24] Strygerne spiller sammen med fløjerne et bredt tema, mens tubaen og klaveret har en sær 
modstemme…


[4:42] Trompeternes alarmsignal fulgt af pumpende musik hvor alle blander sig på kryds og tværs.


[5:01] Det brede tema for søger sig igen … men [5:12] stormmusikken vender tilbage (og sådan 
fortsætter det en tid)


[5:38] Musikken fra [0:49] vender tilbage. Det accelerer, men på [5:53] kommer et mørkt tema i 
messingblæserne og musikken taber lidt efter lidt pusten. [6:14] et sidste stormforsøg i strygerne 
… og satsen lukkes af klaver og pauke.




2. sats: De profundis clamavit [‘Fra det dybe råber jeg (til dig Herre)’] 

[0:00] En mørk åbning med solo i engelskhornet 

[0:41] Strygerne overtager og en smuk, himmelsk og fredfyldt musik vokser frem.


[1:18] Blæserne slutter sig til


[2:03] … mere fremdrift


[4:35] En skarp ansats indvarsler en mørkere musik… Messingblæsere…


[4:57] Igen en skarp akkord i klaveret - et tøvende tema i trompeten


[5:03] En pågående, men sært haltende, figur i klaveret bliver musikkens nye omdrejningspunkt. 
Det tøvende tema fortsætter og musikken minder om det vi har hørt hidtil, men nu synes den 
mørkere og mere dyster.


Musikken vokser og vokser frem til [6:32], hvorefter den bliver mere indadvendt og tynder ud frem 
til …


[7:11] En melodi i oboen og en fremadskridende akkompagnementsfigur i klaver og basser 
antyder, at alt ikke er helt fredfyldt endnu.


I det følgende er det som om den ‘himmelske’ musik og den mørkere (‘jordiske’?) kæmper om 
pladsen.


[9:16] … går det i opløsning og der er flere lag igang; i dybden er der et rytmisk akkompagnement 
i de dybe strygere og klaver. Ovenover har trompeten og fløjten hvert deres liv…


Satsen tynder fra nu af ud mod en resigneret slutning, med en solo i fløjten.


3. sats: Dona nobis pacem [‘Giv os fred’] 
  
0:00 March! Klaver og pauke pumper 
en march-rytme mens en basklarinet 
spiller et tema (Hovedtema; HT)


0:13 …mudder!


0:18 Pulsen er tilbage - basklarinettens tema overtages nu af fagotter og kontrafagot


0:29 …mudder!


0:36 Pulsen er tilbage - tema i horn (tuba spiller en spejlvending af temaet; hvis en tone går op i 
det oprindelige tema, går tubaen tilsvarende ned og vice versa)


0:45 …mudder!


0:49 Pauken holder en pause - pulsen flyttes til basklarinet, fagot og kontrafagot. Tema i trompet 
med dæmper. En lilletromme understøtter teamet.


1:07 Tydeligt skift i musikken. Nyt tema (Sidetema, 
ST) i horn. “Suk” i celloerne.


1:39 I en glissade sætter celloerne i med en version af ST, der 
lyder som en filmatisering af Kleopatra fra 1950 … kort efter vender hornene tilbage med deres 
version.




1:55 Klaver, basuner og pauker hamrer toner ud – opbygning til…


2:01 Træblæsere der lyder som et damplokomotivs fløjte


2:26  Pulsen er tilbage … og dog; nu er rytmen lidt anderledes [“duuum-di-dum-dum” i stedet for 
“dum-dum-dum-dum”] 


3:34 Strygerne spiller ST


2:49 Violiner og bratscher spiller et afledt tema


3:03 …mudder


3:11 HT er tilbage i messingblæserne - pulsen er tilbage i ‘dum-dum-dum-dum’, men nu med 
skiftende toner i klaver, bassi og kontrafagot.

Temaet udvikler sig -> lysere og mere fanfare-agtigt


3:41 Vi er tilbage i Kleopatra-filmen + horn (som ved 1:39)


3:56 Damptogs-fløjte


4:01 Hornene fortsætter ST

Musikken er meget tætført; der er mange tema-varianter igang.


4:23 Damptogs-fløjte


4:35 Damptogs-fløjte


4:39 Strygertemaet


5:02 KAOS! Det rumler og skumler!!


5:13 …mudder


5:21 ST + opgange – der bygges mere og mere op


5:44 …MUDDERissimo


5:59 De lyse og de mørke instrumenter banker akkorder ud. Slagtøj buldrer og brager.


6:39 Musikken falder sammen og tilbage er en ensom pauke…


6:41 En fløjte og en cello sætter i med en lang tone, der transformerer sig til…


6:48 …en himmelsk musik (der minder os om 2. sats). Meget langsomt tempo, med en smuk 
cello-solo.


8:26 Blæsere komme med … et klaver slår enkelte toner an


8:44 En fløjte spiller en solo (er det den solo der aldrig rigtig blev til noget i slutningen af 2. sats?)

–> 8:55 En cello overtager –> 9:00 tilbage til fløjten –> 9:07 cello –> 9:19 violin-solo som sender 
stafetten videre til –> 9:36 piccolofløjten (musikken bevæger sig hele tiden mere og mere opad) –> 
9:55 Soloviolinen slutter linien i det allerhøjeste register.


Satsen slutter fredfyldt med en akkord i klaveret… 



(Oscar-)Arthur Honegger 10/3-1892-27/11-1955

Født i Le Havre af Schweiziske forældre.


Spillede violin som barn uden at vise påfaldende stort talent. 
I 1909 blev undervisningen sat mere i system og han kom 
ind på konservatoriet i Zürich (her får han stor interesse for 
samtismusikken, Richard Strauß/Reger m.fl.)


I 1911 begynder han på konservatoriet i Paris.


Han afslutter studierne i 1918 og får samme år en del 
opmærsomhed med mime-balletten “Le Dit Jeux de 
Monde”, der bliver en skandale … og dermed sikrer hans 
berømmelse.


Bliver i 1920, af en musikkritiker, beskrevet som en del af 
komponistgruppen “Les Six”


1920’erne er en glansperiode for Honegger, men flere 
succeser, navnlig hans “Pacific 231” der er skrevet ud fra 
hans store fascination af lokomotiver.


I 1930’erne stagnere hans udvikling; han søger efter en ny 
æstetik


Gennembrud i samarbejde med Paul Claudel; de to laver 
oratoriet “Jeane d’Arc au bûcher” (Jeanne d’Arc på bålet).


Krigen er en svær tid for Honegger, der vælger at blive i 
Paris (på trods af at han er Schweizer og kunne have søgt 
tilflugt i Schweiz).

Han navigerer kulturpolitisk og er en del af 
modstandsbevægelsen. Alligevel falder han i unåde efter 
krigen og hans værker spilles ikke i et halvt år efter 
befrielsen.


i 1947 er han på turné i USA, men får et hjerteslag og en 
måneder senere tre blodpropper. Han kommer sig og vender 
tilbage til Frankrig, men fra 1951 forværres hans helbred og 
han dør i paris i 1955
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