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ord om sorg  

i bevegelse 



Sorgen har mange ansikter, eller kan ha ulike åsyn for å uttrykke 

det på en mer presis måte. En sorg har et opphav. En begynnelse 

som kan være kjent, men den kan også ha en ukjent rot. Våren 

2022, 14.4-7.6, fikk vi vandre i og med Grete Refsums utstilling 

Sorgprosjektet, i Sagene kirke.  

24. mai har jeg valgt «Sorgvegg og Østre brygge» som tema for 

orgelkonserten. De 52 fotografiene fikk sin start advent 2019. Og 

gjennom et helt år går vi hver søndag morgen til Østre brygge. 

Årstidssyklusen har vært utgangspunkt for musikkvalgene. Ikke 

for å tonesette årstidene, men for å la sorg få et klangteppe i og 

gjennom årstidenes vekslinger. 12 fuger har jeg valgt. 

En fuge er en svært gammel komposisjonsform. Den har en 

streng oppbygning, men også en relativt fri ramme rent 

uttrykksmessig. Fugen har et hovedtema som alltid presenteres 

ved dens innledning. Deretter kommer temaet i gjentakelse og 

med flere og flere motstemmer. Det transformeres og utsettes for 

vekslinger. Et fugetema kan være kort eller langt, melodisk eller 

dismelodisk, systematisk eller usystematisk, rytmisk eller 

urytmisk. Ja, fugetemaet lever helt sitt eget liv. Men når fugens 

hovedtema først har kommet, så har det kommet for å bli til 

fugen slutter i partituret, men forsetter i vårt øre og vårt indre. 

Den første av de 12 fugene går i C. Og siden flytter de seg opp-

over én halv tone om gangen. Til den tolvte fugen som går i H. På 

den måten er hele konserten en bevegelse, fra noe der nede til 

noe der oppe. Noen ganger i dur, andre ganger i moll. Men alltid 

nakent og forsvarsløst - i begynnelsen. 

En fuge er som sorgen. Den har et opphav, en begynnelse; den 

tiltar, den forandrer seg, den forflytter seg, den omformer seg, 

den avtar, den …. En fuge er evig; tema avløser tema …. Den 

varer. Det varer …. Akkurat som sorgen.  

 

Sagene, 22. mai 2022 

Stein Erika Skøyeneie 
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Jeg vil spille vinterens fuger 

Til snøkrystallens dans 

Det engelske horn lar sorgen 

Få kappe i desember 

Som kler deg i blått 

Under vinteren er din stemme  

Taus når mørket  

Har fanget den 

Bratsjens koral svøper 

Ekkoet av din hese røst 

Den skal jeg aldri glemme 

En tuba er januarstemmens 

Dype fundament 

Livets evige sement 

På kanten av 

- Østre brygge 

Der synes din og livets skygge 

Februar nattens lys 

Pleiadene 

De Sju himmelske søstre verner meg fra 

Nattehimmelen 

Når vinteren lyser sort og natten ér 

Syng klarinettens hvite sortie 

Spill fuger, du vinter 

 

  jEG ER FRI 



 

  



Jeg vil spille vårens fuger 

Klanger som skaper eufoni 

En hel lysegrønn symfoni 

Med instrumenter i gylne farger 

Du spiller oboens sorgfulle melodi 

I mars er noe er forbi 

Fløytens surrealistiske trille  

Gir vibrasjoner bak din dør  

Akkurat nå  

Gjør naturen slik den ville 

En trompet lar fanfarens støtende toner 

Minne om at millioner av 

Celler skal vekkes av paukens pulsslag 

Som når det døde står opp 

Av intet  

Søvnen i april 

Brytes av  

Dens kraft fornyes til liv som 

Gir sjelen harpevinger 

Da kan du uten brist og  

Uten skår stige opp og ut  

Trå dine skritt på mais forvandlede jord 

Der livet i gyllengult bor 

Spill fuger, du vår 
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Jeg vil spille sommerens fuger 

En melodi som har fluens vinger 

Og som tar av like fort  

Som den lander til 

Fiolinens blågrå tone med sordin 

Florlett tyllgardin 

Blafrer i klangen av junis serenade 

Spilt av en gresshoppekaskade 

Celestaens blanke klang 

Trøster i lyseblått 

Som kildevang i speilblank juli 

Slik havets overflate er 

Når natten ingen ende har 

Og dagen gir 

Morgendagen det dagen  

I går skapte det 

Øyeblikk sorgen tapte 

Lydens legende kraft dens 

Dempede stemme 

Lar nattens evige lys 

Spille celloens elegi 

Et requiem med  

Blodrød augustsmerte 

Spill fuger, du sommer  
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Jeg vil spille høstens fuger 

Og hornklangen høres  

Dit veien føres 

Når dagen blir til kveld 

Og alt er på hell 

Fagottens fiolette mystikk 

Duker bordet i september 

Med brød og vin den har slik skikk 

Å la sjelen falle til ro 

Uten at sårene kan gro 

En trombone føder nattens sang 

Med sorgfull klang i oktober 

Like bortenfor rommet der den  

Ante at det eksisterte en venn 

Et rødbrunt blad som må falle 

Slik at verdens hav  

Som rommer mine tårer 

Kan åpne mitt blikk  

Mot novemberhorisonten et sted 

Der lyset fortsatt har en strime av ild 

Og jeg kan sanse havets mørkeblå morild 

Under dagens fall og mot nattens oppreising 

Spill fuger, du høst 
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