
Giovanni Pierluigi da Palestrina

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525/26-1594) er på mange
måder en af de mest bemærkel-
sesværdige komponister i den eu-
ropæiske musiks historie. 

For det første er Palestrinas musik
– den mesterlige fuldendelse af
Renaissancens vokalpolyfoni – et
af de mest stilsikre udtryk for mu-
sikkens kunst til alle tider.

For det andet har omfanget af
hans produktion og denne musiks
kunstneriske niveau, form og ud-
tryk medvirket til, at hans stil har
vist sig velegnet som pædagogisk
læremateriale i kompositionsun-
dervisningen på konservatorier
og universiteter verden over igen-
nem mange generationer.            

For det tredje har ikke mange
komponister haft et usvækket re-
nommé igennem tiderne – slet
ikke når det som her drejer sig om
en periode på mere end 400 år. 

For det fjerde var han – med den
blomstrende interesse for musik-
historie, der blev bredere og bre-
dere funderet i Europa efter år
1800 – den første 1500-talskom-
ponist, der fik sin ”Gesamtaus-
gabe”, idet en udgave af hans
samlede produktion blev påbe-
gyndt i 1862. Endelig er han den
katolske, latinske vokale messe-
kompositions absolutte mester 

med over 100 mestendels 4-8-
stemmige messer, langt flere end
1500-tallets andre store kirkemu-
siknavne producerede: Orlando di
Lasso, Giovanni Gabrieli eller Phi-
lippe de Monte, nogle af de få
samtidige, der i det hele taget kan
matche Palestrinas kunst kvantita-
tivt og kvalitativt. 

Biografi

Palestrina blev født i Praeneste,
sandsynligvis i 1525. Han fik sin
uddannelse som kordreng ved
Santa Maria Maggiore i Rom og
blev i 1544 domorganist og kan-
tor i sin fødeby. Ærkebiskoppen
ved denne domkirke blev senere
valgt til pave med navnet Julius III,
og han sørgede i 1551 for Palestri-
nas ansættelse som kapelmester
ved Cappella Giulia i Peterskirken.
Efter et kortere ophold som san-
ger i det pavelige kantori i det six-
t inske  kapel  kom han  t i l
Laterankirken. I 1571 var han til-
bage i sin stilling ved Peterskirken,
og i denne stilling sad han til sin
død. I løbet af disse år skabte han
et omfattende musikalsk opus:
104 messer, mere end 300 motet-
ter, 68 offertorie-værker, mindst 72
hymner, 35 Magnificat-komposi-
tioner, 11 litanier, 4-5 lamentatio-
ner og mere end 140 madrigaler.

1800-tallets historiske interesse
– de tidligste danske
reaktioner på Palestrina

I forbindelse med den interesse
for tidligere tiders komponister og
deres musik, som man oplevede i
Europa i de første årtier af 1800-
tallet, plejer musikhistorikerne at
fremhæve Mendelssohns opfø-
relse af Bachs Matthäus-Passion i
Berlin, 1829, som en skelsættende
begivenhed. Samtidig hermed be-
gyndte imidlertid også en stadigt
voksende interesse for endnu tid-
ligere musik – her ikke mindst for
Palestrina – at gøre sig gældende;
først og fremmest i Italien og Tysk-
land, men også – hvilket naturlig-
vis er interessant i denne konkrete
sammenhæng – i Danmark. I Ita-
lien præsterede Giuseppe Baini
(1775-1844), camerlengo for det
pavelige kapel ved Peterskirken,
det store arbejde med Palestrinas
værker, der førte til den første Pa-
lestrina-biografi i 1828; hos ham
søgte den næste generation af
musikere og forskere oplysninger
og understøttelse i deres studier,
først og fremmest den flittige og
kyndige tyske musikforsker Carl
Proske (1794-1861), imidlertid
også – hvad den danske musikfor-
sker John D. Bergsagel har vist –
danskeren Henrik Rung (1807-
1871). Og fra Rung går via Thomas
Laub (1852-1927) en direkte og i
dansk musikhistorie meget bety-
delig linje videre til Mogens Wöl-
dike (1897-1988), Niels Møller
(1918-2008), Per Enevold (f. 1943)
og til det nuværende Københavns
Drengekor, Det Kongelige Kantori
/ Copenhagen Royal Chapel Choir
og Ebbe Munk (f. 1950).

Den danske overlevering begyn-
der imidlertid allerede med kom-
ponisten C.E.F. Weyse (1774-1842).
Weyse havde i sin musiksamling,
som i dag findes på Det Kongelige
Bibliotek i København, en afskrift
af Palestrinas Missa Papae Marcelli,
der bærer påskriften: ”Copiirt
1822, juni-juli”. Flere værker i Wey-
ses samling kom til København på 

grund af hans kontakt med den
tyske musiksamler og bibliotekar,
Georg Pölchau (1773-1836); sidst-
nævntes store samling bestod af
mere end 2.000 værker, heriblandt
autografer af både Bach, Haydn,
Mozart og Beethoven. Det må
anses for at være sandsynligt, at
Weyse fik sin afskrift af Palestrinas
messe igennem Pölchau.
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Henrik Rung kan have set messen
hos Weyse, men i øvrigt skrev han
den selv af, da han – næsten sam-
tidig med tyskeren Proske – be-
søgte Giuseppe Baini i Rom. Rung
fik i 1837 et flerårigt rejsestipen-
dium fra Det Kongelige Kapel i Kø-
benhavn, der gav ham mulighed
for at studere i udlandet. I løbet af
denne studieperiode, der be-
gyndte i Wien, kom han til Rom i
december 1837; her skrev han –
blandt mange andre værker af Pa-
lestrina – selv Marcellus-messen af
i marts 1838; afskriften ligger i
Rungs samling, der også blev afle-
veret til Det Kongelige Bibliotek. I
modsætning til Weyse, der skrift-
ligt har afsløret i den grad at være
på afstand af 1500-tallets musik,
var Rung helt klar over, hvad der
her var på spil. Han sendte i 1838
en rejserapport til kapelchefen i
København, i hvilken det bl.a. hed-
der: ”Hver Søn- og Helligdag har
jeg Lejlighed til at høre det pave-
lige Kapel foredrage fortrinlige
Kompositioner. Jeg har ogsaa
været saa lykkelig at faa Adgang
til det berømteste Bibliotek i Rom,
hvor jeg beskæftiger mig med at
studere Kirkekompositioner; dette

er i Særdeleshed meget interes-
sant, fordi saavel Musikken som
Stilen, hvori den er skreven, næ-
sten er aldeles ubekjendt hos os ...
Palestrina er den ædleste og rene-
ste Komponist, der har levet;
meget angaaende Stilen i Kirke-
musik, som forhen var mig dun-
kelt, er blevet mig klart ved at høre
hans Mesterværker”. – Overor-
dentlig interessante ord fra en
mand, der i højere grad end

nogen anden i Danmark i 1800-
tallet gjorde en stor indsats for at
udbrede kendskabet til Renais-
sancens musik – dette bl.a. igen-
nem Cæciliaforeningen (stiftet
1851), et betydeligt kulturhistorisk
tiltag i det københavnske musikliv,
der med John Bergsagels ord blev
”... the embodiment of Rung’s
strongest-felt musical ambition,
his life’s work”. Rungs arbejde fik
stor betydning dels for Thomas
Laub, dels for Palestrinakorets

virke med Mogens Wöldike som
dirigent og hermed direkte for
stiftelsen af Københavns Drenge-
kor/Copenhagen Royal Chapel
Choir og for virksomheden til den
dag i dag med Ebbe Munk som di-
rigent. 

En enkelt koncert af de mange,
som Henrik Rung afholdt med re-
naissancemusik, fortjener særlig

omtale. Efter i 1841 at have fore-
stået en koncertant opførelse af
Palestrinas 8-stemmige Stabat
Mater med Musikforeningens Kor,
fik Rung åbenbart blod på tanden
og tog initiativet til en koncert
med mestendels italienske 1500-
tals mestre i Vor Frue Kirke i Kø-
benhavn, Langfredag 1842. For-
omtalen af koncerten betonede
Rungs ekspertise på området, og
dette medførte åbenbart en
meget stor interesse for projektet;

en samtidig iagttager nævner, at
der var over 3.000 tilhørere! Pro-
grammet bød bl.a. på ikke færre
end 4 Miserere-kompositioner –
bl.a. det berømte værk af Allegri;
det ser imidlertid ud, som om det
var for meget at kapere for nogle
af tilhørerne – det blev en i hvert
fald en meget lang fredag for
Weyse, som i et brev et par dage
efter skrev: ”Concerten i Fredags,
hvor Kirken var saa fuld af Nysgjer-

rige, jeg aldrig har seet den før, har
paa det jammerligste ennuyert
alle Mennesker. Nei ! mine Herrer
Palestrina, Orlando di Lasso, Allegri
& &, gak hen og læg Jer med Eders
300 aarige Musik, den smager os
ikke meer”. Clara Schumann, som i
disse dage afsluttede en tre-ugers
koncertrejse til København, var af
samme opfattelse, da hun Påske-
lørdag skrev hjem til Robert. Hun
kritiserede, at koret var placeret en
etage over orglet under kirkens

tag, endvidere ”dieses furchtbare
unrein singen”, og om selve musik-
ken skrev hun: ”Dazu kom nun
noch eine furchtbare Composi-
tion [ein] Miserere von Allegri, das
der schlechteste Kirchenstück ist,
das ich je gehört ... ” mens dirigen-
ten Rung, ”… der in Italien gewe-
sen ... schätzt die alten Italiener
höher als Bach, Haydn, Händel
ect.” – På samme måde som
Weyse var Clara Schumann tilsy-
neladende ude af stand til at
appreciere Renaissance-musik-
kens skønhed.

Værkerne på CD’en

Missa Papae Marcelli er et værk af
central betydning i Renaissancens
historie. Værket blev udgivet før-
ste gang i 1567. Titlen – med dedi-
kation til pave Marcellus II, der blot
var pave i 22 dage – skyldes for-
mentlig den konkrete begiven-
hed, at Marcellus på trediedagen
efter sin indsættelse Langfredag i
1555 kaldte sine sangere sammen
og bad dem om at drage omsorg
for, at musikken til Den stille Uge i
højere grad skulle være i overens-
stemmelse med liturgiens karak-
ter, hertil videre komponeret på
en måde, der fremmede ordenes
tydelighed. Et krav til kirkemusik-
ken, som blev fremsat i forbin-
delse med Trienterkoncilet
1545-1563 – den katolske Modre-
formation – var netop dette, at der
skulle stilles krav til liturgiens vær-
dighed; hertil kom ønsket om tek-
sternes i musikalsk sammenhæng
tydelighed og forståelighed for
kirkegængerne. Nogle medlem-
mer af den kardinalskommission, 



der blev indsat til at drøfte disse
spørgsmål, fandt, at man burde
opgive den polyfone vokalmusik
og holde sig til den gregorianske
sang. Den historie, at Palestrina
med sin musik i virkeligheden var
den polyfone kirkemusiks red-
ningsmand, er omstridt af nyere
forskning, i hvilken sammenhæng
den bl.a. er blevet kaldt ”a roman-
tic legend”; den har imidlertid,
hvilket den danske Palestrina-for-
sker Knud Jeppesen har vist, mere
end 400 år på bagen, idet den er
dokumenteret i 1607, altså blot 13
år efter Palestrinas død. Forskerne
har endvidere diskuteret, hvorvidt
Marcellus-messen blev til umid-
delbart før trykningen i 1567, eller
om den måske snarere var kom-
poneret i 1550’rne; dette emne er
stadig omstridt. Kompositionen
har en helt særlig plads i Køben-
havns Drengekor; efter stiftelsen i
1924 har værket været opført ad-
skillige gange, første gang i 1936. I
1994 blev messen indspillet på cd
i anledning af 400-året for Palestri-
nas død. Sidst men ingenlunde
mindst: i det daglige liturgiske ar-
bejde ved gudstjenesten i Køben-
havns Domkirke finder den

nærmest overjordisk smukke af-
slutning på Credo-satsen: Amen
uophørligt sin anvendelse. 

Canite tuba in Sion (5 voc.: SSATB)
– Teksten er sat sammen af flere
dele: Joels Bog 2:1, Esajas’ Bog 40:4
og Alleluia-verset til messen 4.
søndag i Advent; liturgisk:1. anti-
fon/3. antifon til Laudes, 4. søndag
i Advent. Satsen med den tekstbe-
tinget markante fanfareagtige
indledning stammer fra 1572. Ro-
rate caeli desuper (5 voc., SSATB) er
secunda pars til Canite tuba. – Tek-
sten er sat sammen af flere dele:
Esajas’ Bog 45:8 og Psalme 84/85,
vers 8 med samme tekstafslutning
Veni, Domine som prima pars; re-
petitionen af 1. dels Alleluia i 2. del
er ligeledes med til at binde kom-
positionen sammen. Værket blev i
samtiden trykt første gang i Pale-
strinas motetsamling ”Motetto-
rum . . ., Liber Secundus” [værker
for 5, 6 og 8 stemmer] i 1572.

Ave Maria (8 voc., SATB/SATB) – Tek-
sten er sat sammen af flere dele: Lu-
kasevangeliet 1:28 og 1:42. Pa-
lestrina komponerede 5 motetter
til 3 forskellige tekstversioner af
denne en af de kendteste bønner i
kirkehistorien: 3 4-stemmige kom-
positioner, 1 5-stemmig og nærvæ-
rende 8-stemmige. De 3 af
gangene anvender han den tekst-
version, som er gengivet her (med
tekstafslutningen: ”. . . ut cum electis
te videamus”, som også anvendes
af flere andre af samtidens store
komponister f.eks. Adrian Willaert
og Nicolas Gombert). – Samtlige
Palestrinas kompositioner til denne
tekst begynder med det karakteri-
stiske Initium – den indledningsfor-
mular – som hører den gregori - 

anske 1. doriske kirketoneart til, her
lagt i basstemmen i kor 1; denne
måde at begynde en Ave Maria-
komposition på var meget almin-
delig blandt 1500-talskomponi-
ster. Der er tale om en smuk og
utroligt velklingende korsats i den
venezianske dobbeltkorstil. Manu-
skriptet, som aldrig blev trykt i sam-
tiden, stammer fra Cappella Giulias
arkiv (Barberini /Baini), og satsen
blev først trykt i 1876 i den første
store samlede udgave af Palestri-
nas værker. 

Sicut cervus desiderat ad fontes
aquarum (4 voc. SATB) – Denne
motet, som hører til liturgien På-
skenat (synges efter den 7. læs-
ning), opfattes af mange som en
af de smukkeste korsatser i musik-
historien. Tekstgrundlaget er Da-
vids Psalme 41/42: 2, 3, 4 med
secunda pars: Sitivit anima mea.
Satsen står i den 8. hypomixolydi-
ske kirketoneart; den knytter sig
melodisk til den gregorianske
sang i samme toneart, og satsen
blev udgivet i 1584 i samlingen
”Motettorum . . ., Liber Secundus”
[for 4 stemmer] i 1584. Denne
komposition har fået en ganske 

speciel plads i dansk musikhi-
storie, som rækker mere end 100
år tilbage i tiden. Daværende
kronprins Frederik – den senere
danske konge Frederik IX – hørte
motetten, da den blev brugt som
”hymnisk forspil” til Hugo von
Hoffmannsthals moralitet Jeder-
mann, der blev opført 93 gange
på Det Kongelige Teater imellem
1914 og 1938. Kronprinsen blev
dybt betaget af værket, og han
drog omsorg for, at motetten blev
sunget ved enhver senere kirkelig
højtid i det danske kongehus, som
han selv var ansvarlig for, således
ved kong Christian X’s bisættelse i
1947 samt ved de tre prinsessers
dåb og vielse; motetten, som un-
dertiden også lød ved kongehu-
sets ”mere sluttede ... private
festligheder”, blev sunget ved kon-
gens egen bisættelse i 1972. Se-
nest har den bl.a. lydt ved prins
Joachims bryllup med Alexandra
Manley i 1995, ved Dronning In-
grids bisættelse i år 2000 og ved
kronprins Frederiks og Mary Do-
naldsons vielse i 2004.                   

Sicut cervus (SATB, Boy’s and men’s
choir) af Sven-David Sandström er
komponeret i 2016 og bærer føl-
gende dedikation: ”Dedicated to
Københavns Drengekor, Det Kon-
gelige Kantori (Copenhagen Royal
Chapel Choir/CRCC) and Ebbe
Munk on the occasion of his 25th
anniversary as Chief Conductor”.
Kompositionen var, således som
det fremgår af titelbladet fra
Gehrmans Musikförlag, Stock-
holm: ”Commissioned by Forenin-
gen Københavns Drengekors Ven-
ner and Foreningen af Mands-
korsangere ved Det Kongelige
Kantori”. Det udtryksfulde værk er
tredelt: a) prima pars: Sicut cervus,
selve antifonen, som er sat i et
stemningsfyldt 4-stemmigt forløb
med mindelser om 1500-tallets
imitative stil, b) secunda pars: ver-
set, Sitivit anima mea, som ligele-
des i begyndelsen er 4-stemmigt
imiterende, men efterhånden i
mere dramatisk form vokser til 8-
stemmighed i næste vers: Fuerunt
mihi lacrymae, c) repetitionen af
antifonen som i kortform griber
tilbage til primas pars’ melodiske
materiale og slutter af med den
indtrængende anråbelse: ” . . . ita
desiderat anima mea ad te, Deus”.
At den berettigede hyldest til kor
og dirigent fra Sandströms side
har dette tema, er ingenlunde til-
fældigt, eftersom Palestrinas vid-
underlige perle af en vokal-
komposition har fulgt Køben-
havns Drengekor, Det Kongelige
Kantori hele vejen i dets ’om et
øjeblik’ 100-årige historie. 
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