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Camille Saint-Saëns  
Symfoni nr. 3 

“Orgelsymfonien” 
Et “ord-partitur” af Kasper Hemmer Pihl



“Ord-partitur” til Camille Saint-Saëns 3. symfoni 
De tidsangivelser der er angivet refererer til indspilningen med Berliner Philharmonikerne og dirigenten James Levine 
[Deutsche Grammophon 419.617-2]. 

Når der står f.eks. “t. 12” eller store bogstaver ved tidsangivelserne, referer de til takttal/øverbogstaver i partituret for de 
der læser noder. 

1. sats (“1.a”) 

[00:00]  
Musikken starter stille 
Satsen åbner stille med en opadgående melodi på fire toner 
(først i oboen og derefter spiller fløjterne det samme tema).


[01:14 – t. 12]  
“Allegro moderato” - Nervøse strygere…

Allegro er en tempobetegnelse der betyder “hurtigt”, altså ‘moderat hurtigt’ – hvis man spiller 
violin, synes man det er rigelig hurtigt, de spiller nemlig en nervøs figur med hurtige 
tonegentagelser - der både er et tema men også bliver til akkompagnement:





Tonerne i dette tema har Saint-Saëns taget fra Dies 
Irae (‘vredens dag’) der er en del af den katolske 
requiem messe (dødsmessen): 

Det langsomme tema fra indledningen kommer nu i forskellige instrumenter sammen med de 
nervøse strygere


[02:18 – t. 55]  
Et nyt bredt, mørkt tema præsenteres i engelskhorn og fagot 

[02:47 – D]  
Storladne strygere lægger op til en afrunding, en ‘kadence’ 
En kadence er når akkorderne viser at nu er vi på vej hjem og musikken er ved at finde til ro, men 
bedst som vi troede at det hele faldt til ro…


[03:04 – t. 84]  
Den nervøse strygefigur vender tilbage… 
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[03:14 – E]  
…men bliver i stedet til lyriske fløjter 
En meget lysere stemning leder til et nyt afsnit…


[03:34 – F]  
Det lyriske tema 
forvandler sig til en 
vals! 

[04:08 – 8 takter før G]  
Skyer samler sig…  
Musikken spænder op og bliver kraftigere – et ‘crescendo’ – der kulminerer på…


[04:22 – t.11 i G]  
Flot, storladen, energisk udgave af valse-temaet (fra [03:34]) 
Først dominerer strygere og træblæsere men efterhånden overtager messingblæserne og det hele 
bliver kraftigere, mere storslået og fanfare-agtigt indtil…


[04:51 – H]  
Musikken trækker sig pludseligt tilbage 
Hurtige strygere (‘tremolo’ - en teknik hvor buede stryges meget hurtigt uden egentlig fast rytme) 
spiller gradvis svagere og svagere (‘diminuendo’). Det hele ender i …




[05:00 – 14 takter før I] Blødt 
‘hoppende’ strygere 
…der i sig selv bliver en slags tema.




[05:10 – ni taler før I] 
Der tilføjes et nyt, meget 
enkelt, tema i obo og fagot 
Disse to temaer (de hoppende strygere og temaet med de lange toner) flytter rundet mellem 
instrumenterne fre til …


[05:40 – J] Blødt sukkende tema 
Dette tema leger med rytmikken; er vi i 6/8 eller 
3/4? På [6:06] blander de nervøse stryger sig 
igen og der bygges op til …


[06:44 – K]  
De bløde sukkende tema og de nervøse strygere bygger op… 
til en kulmination [06:38]. Her vender musikken tilbage til udgangs-tonearten c-mol.

Urolig musik der intensiveres mere og mere frem til …
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[06:44 - L] Bulder og brag!! Messing-stød og lynhurtige træblæsere 

[07:00 – M] Det oprindelige hovedtema vender tilbage 
Først de nervøse strygere og kort efter [07:09] 
kommer fire-tone-temaet som det hele startede 
med.


[07:30 – N] Nervøse strygere (nu mere insisterende) sammen med 
det brede, mørke tema fra takt 55. 

[08·06] Gentagelse af musikken fra [03:14 – E] 

Herfra vender forskellige motiver tilbage, men musikken ebber 
gradvis mere og mere ud og slutter – meget atypisk – i næsten 
ingenting; basser der helt svagt spiller ‘pizzicato’ (strengene slåes 
an med fingeren og ikke med buen) – horn og fløjte spiller svage 
lange tone… 

– 1. sats, anden del [1b] – 

Orglet gør sin entré… 
Overgangen til den anden del af første sats er nærmest uhørlig; orglet indleder ganske tyst musik 
af nærmest paradisisk karakter. Orgle mærkes lige så meget som det høres. efterhånden kommer 
flere instrumenter med. Saint-Saëns kunne ikke vide det, men Hollywood ville senere trækker 
meget på musik som denne.


Undervejs i satsen anes ‘dies irae’-temaet i pizzicato-strygerne.


2. sats 
[Allegro moderato = Moderat hurtigt]


Energisk tema i strygerne 
(reference til ‘dies irae’-temaet) 

Bulder og brag – kraftig musik :-) 

[01:32] Presto (= hurtigt) Overraskende brud! 
Temposkift – Tonearten skifter fra c-mol til C-Dur!


[01:36] Klaveret gør sin entré med brillante 
akkordbrydninger 
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[02:29) Romatisk flydende tema  
(i sekvens) 

Lang crescendo  
(= det bliver kraftigere og kraftigere) frem til [03:48] hvor 
starttemaet kommer tilbage! (Allegro moderato) 

[05:18] Tilbage til Presto (som 01:32) men pladsen viges for et bredt 
tema i de dybe messingblæsere 

(05:50…det har har John Williams altså stjålet til Harry Potter! :-) 

[06:01] Musikken falder ret pludseligt til ro… 
Strygerne spiller i piano (svagt) og kun få blæsere) - men det er stilhed før storm…


2. sats, anden del 

Instrumenternes konge, orglet, sætter i med en kæmpe C-Dur(!)-
akkord i forte (kraftigt), så hele huset ryster 
Orkester og orgel skiftes med bastante indsatser indtil…


[00:32] En helt ny klang! Firehændigt klaver 
spiller funklende og klokkeagtigt. 

Storladen fanfare-musik i orgel og strygere 

[01:49] Fuga! 
En “Fuga” er lidt ligesom en canon hvor stemmerne spiller det samme tema efter 
hinanden. Fugaen er blot mere udbygget på den måde, at temaet ikke kører i ring, 
men forgrener sig kunstfærdigt (man kan meget nemt fare vild i en fuga!) 

[02:11] Orglet kommer ind akkompagneret af fejende violiner 

[02:23] Musikken falder til ro – fugaen giver plads for en obo-solo, 
der fortsætter i fløjte/klarinet 

[03:05] Er det fugaen der kommer igen? 
…nej, ikke helt, Men et vippetema, der er afledt af fugaens rytme bygger op.


[03:23] Vippe-motivet fortsættes – nu kommer de dybe 
messingblæsere ind med lange dramatiske toner. 
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[03:44) Alle spiller vippe-figuren 

[03:44] Horn-fanfare indvarsler et energisk og optimistisk tema 
[03:53] der først spilles unisont violiner, bratscher og celli 
(‘Unisont’ betyder at alle spiller de samme toner) 

…blæserne kommer med – orgel – slagtøj … hele butikken! 

[04:24] Stor dramatisk opbygning til… 

[04:41] hvor en lyrisk fløjte gyder olie på vandene (= 02:23) 

[05:55] Heftige violiner der lyder som et bistade i oprør – og så 
kommer basunerne med et mørkt tema: 

  
 

…træblæserne svarer 
dramatisk:  

[06:17] Tempoet øges - klangen lysner 

[06:26] Saint-Saëns er nu i gang med en virtuos behandling af 
musikalsk tid: Tempoet øges, men de melodibærende instrumenter 
spiller længere nodeværdier. Resultatet er at musikken opleves 
som om den både læner sig tilbage og samtidig presser på. 

[06:49] Pludselig stopper musikken op i fortissimo (meget kraftigt) i 
fire takter og så [07:01] er der atter fremdrift… 

[07:18] Han gør det der med tempoet igen! 

Det hele ender i en kæmpemæssig C-Dur-akkord (og det hele 
startede ellers i c-mol!)
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