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Joseph Haydn  Strygekvartet nr. 62 - Kejserkvartetten (1797) 

(1732-1809)  Allegro con spirito 

  Adagio (Poco adagio; cantabile) 

  Menuetto. Allegro 

  Finale. Allegro, ma non troppo 

 

JOSEPH HAYDN: KEJSERKVARTETTEN 

Joseph Haydn var fra 1761 til 1790 ansat som komponist ved Fyrst Esterházys hof i Østrig, hvor han havde 

høj status som kapelmester for fyrstens private orkester. Trods denne position var Haydn ved hoffet en 

almindelig embedsmand, som havde til opgave at levere et gedigent stykke håndværk, men som ikke – 

hverken af sig selv eller af arbejdsgiveren – blev betragtet som ”kunstner” med et særligt behov for at 

udtrykke sine egne personlige følelser i musikken. 

 Da Haydn trak sig tilbage fra sit embede som hofkomponist i 1790, havde han i europæiske 

musikkredse opnået et ry, som gjorde det muligt for ham at foretage en række rejser til London for her at 

præsentere sin musik. Tiden som pensionist tilbragte han i Wien, hvor han blev ved med at komponere, og 

hvor udbyttet bl.a. blev en række strygekvartetter – deriblandt den såkaldte Kejserkvartet, der er et sublimt 

udtryk for den erfaring og modenhed, som Haydn havde nået som komponist og musiker.  

 Kejserkvartettens første sats bygger hovedsageligt på et markant hovedtema, som er 

udgangspunktet for hele satsens melodiske udvikling. Allerede i de indledende takter af temaet er det klart, 

at der i kvartetten er tale om fire ligeværdige instrumenter – første- og andenviolin, bratsch og cello – i et 

mangestemmigt sammenspil med hinanden. Man hører i 1. sats også, hvordan den landlige Haydn i højere 

grad end f.eks. Mozart er inspireret af den folkemusik, som han var vokset op med. 

 Det er den langsomme 2. sats' variationer over Haydns egen kejserhymne ”Got erhalte Franz 

der Kaiser”, som har givet navn til kvartetten. På en af sine rejser til London, blev Haydn inspireret af den 

engelske "God save the King" og komponerede en hymne til den østrigske Franz II, hvor han erklærer sin 

aldrig tvivlende tro på det feudale system, hvor tjener er tjener og kejser er kejser. Tidens gang har fyldt 

netop denne melodi med mange forskellige bibetydninger, men lytter man bag om disse historiske lag, 

finder man en usædvanlig smuk og enkel melodi, som foruden den indledende temapræsentation kommer 



i fire variationer. Temaet præsenteres i en firestemmig koralsats med melodien i førsteviolin, hvorefter 

temaet i de efterfølgende variationer vandrer gennem alle instrumenter – fra andenviolin til cello og 

bratsch for at slutte af i førsteviolinen igen. Temaet spilles uden ændringer i hver eneste variation men 

stilles i forskellig belysning gennem et raffineret akkompagnement i de øvrige instrumenter. 

 Efter en dansende menuet i tredje sats afslutter Haydn kvartetten med en dramatisk og 

hurtig sats i c-mol. Som i første sats er sidste sats bygget op omkring et enkelt tema, som præsenteres i de 

første tolv takter. Temaet begynder med tre kraftigt optrukne akkorder efterfulgt af et mere melodisk og 

kontrasterende motiv. Satsens dramatiske forløb munder ud i en koda, som fører os fra den mørke c-mol 

toneart til en afsluttende lys C-dur. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dimitrij Sjostakovitj Elegi for strygekvartet (1931) 

(1906-1975) 

 

DIMITRIJ SJOSTAKOVITJ: ELEGI OG POLKA 

Hvor komponisten Igor Stravinskij i begyndelsen af 1. verdenskrig rejste til Schweiz og efter den russiske 

revolution i 1917 valgte at blive i Vesten, levede Dimitrij Sjostakovitj hele sit liv i Sovjetunionen. I 

sovjetstyrets første år var opfattelsen den, at en ny tid også krævede en ny kunst, og der var i musiklivet 

derfor en vis frihed til at eksperimentere og spille moderne værker af Vesteuropæiske komponister som 

bl.a. Arnold Schönberg og Alban Berg. Et af Sjostakovitjs værker fra den periode er operaen ”Lady Macbeth 

fra Mtsensk”, som ved premieren i 1934 havde stor succes trods operaens stærke sceniske udtryk og de 

eksperimenterende musikalske virkemidler. Den statskontrollerede avis, Pravda, bragte imidlertid den 28. 

januar 1936 en artikel under overskriften ”Kaos og forplumring i stedet for musik”, som i stærke vendinger 

fordømte operaen og Sjostakovitjs musik i det hele taget. Sjostakovitj blev anklaget for borgerlig dekadence 

og formalisme – en æstetisk dyrkelse af formen frem for et socialistisk acceptabelt indhold. Nu hvor Stalin 

for alvor var kommet til magten, blev kravet til musikken den socialistiske realisme med et programmatisk 

og politisk korrekt indhold, iørefaldende melodier, tonalitet og en gennemgående fædrelandsfølelse. Frem 

til 1960’erne, hvor der efter Stalins død igen opstod en vis frihed, måtte Sjostakovitj til stadighed balancere 

i spændingsfeltet mellem styrets krav og egne kunstneriske ønsker. Resultatet blev musik, som på 

overfladen levede op til styrets krav, men samtidig komponerede Sjostakovitj i hemmelighed også en række 

mere avancerede værker, som først senere blev opført. 

 Elegi for strygekvartet er fra 1931 – fem år før det afgørende vendepunkt i 1936. Elegien er 

bygget over en arie fra operaen ”Lady Macbeth fra Mtsensk” og har en lidt melankolsk og tungsindig 

karakter, som var en del af Sjostakovitjs personlighed og måske også  en side af det russiske temperament. 
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Ludwig van Beethoven Strygekvartet nr. 15 i a-mol op. 132 (1825) 

(1770-1827)  Assai sostenuto - Allegro 

  Allegro ma non tanto 

  Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart 

  Alla Marcia, assai vivace 

  Allegro appassionato 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: STRYGEKVARTET NR. 15 OP. 132 

Beethovens femtende strygekvartet med opus-tallet 132 hører til i en gruppe på seks strygekvartetter, der 

har en helt særlig plads i musikhistorien. En værkgruppe med samme musikhistoriske betydning er J.S. 

Bachs Kunst der Fuge, hvor Bach afslutter sit livsværk og opsummerer hele sin genialitet. Men hvor Bach ser 

tilbage og komponerer et storslået kompendium over de forudgående århundreders musikalske teknikker, 

går Beethoven nye veje og peger frem mod en ny tid og en ny måde at opleve og komponere musik, hvilket 

fik eftertiden til at kalde de sidste kvartetter for “de gale”. 

 Det var Joseph Haydn, der udviklede og skabte strygekvartetten som den mest fornemme og 

eksemplariske kammermusikalske form. I strygekvartetten indgår fire ligeværdige og selvstændige 

instrumenter i hvert sit toneleje  - to violiner, bratsch og cello - i en sublim musikalsk samtale, hvor hver 

enkelt stemme har sin egen værdi men også smelter sammen med de tre øvrige i en fælles enhed. Med et 

tilløb på omkring fjorten år mellem de sidste seks strygekvartetter og de forudgående, tager Beethoven 

udgangspunkt i den form Haydn skabte, men går samtidig til grænserne for, hvad musikken kunne udtrykke 

i begyndelsen af 1800-tallet. Strygekvartet nr. 15 er desuden et eksempel på, hvordan en helt personlig og 

privat begivenhed får afgørende indflydelse på, hvordan komponisten rent teknisk komponerer sin musik, 

hvilket for Haydn var en ganske fremmed tanke. 

 Fra omkring 1750 er den vigtigste musikalske form den såkaldte sonateform, som 

bestemmer et stykke musiks formmæssige udvikling fra indledningens præsentation af de gennemgående 

melodier, over midterdelens behandling af temaerne til den afsluttende reprise, der er en harmonisk 

spændingsløs gentagelse af den indledende temapræsentation. Allerede i sin tredje symfoni fra 1805 - 

Eroica - bliver denne form et problem for Beethoven. I symfonien skildrer Beethoven, hvordan en helt 

gennem udvikling og kamp går til den endelige sejr og med revolution skaber en ny sammenhæng. Her er 

det i slutningen af værket imidlertid ikke muligt for Beethoven blot at gentage indledningen, og løsningen 

for ham bliver en voldsom udvidelse af den traditionelle reprise, hvor Beethoven ikke blot gentager sig selv 

men i en coda når frem til en ny tilstand udtrykt i musikken. Første sats af Beethovens strygekvartet nr. 15 

er et eksempel på, hvordan Beethoven heller ikke her blot kan følge traditionen, som kræver, at den første 

temapræsentation i sonateformen - ekspositionsdelen - spilles to gange, hvor den anden gennemspilning er 

en nodetro gentagelse af den første. Beethovens udgangspunkt er stadig sonateformen, men i stedet for 

blot at gentage sig selv, placerer han i den anden præsentation af ekspositionsdelen bl.a. motivstoffet på 

en ny måde i de fire instrumenter, og formmæssigt er der en anden fordeling af takterne. 

 Første sats begynder med en langsom indledning på otte takter, der harmonisk er bygget op 

over en række spændingsfyldte akkorder. Melodisk er der fokus på et enkelt interval - den lille sekund (det 



mindste interval mellem to toner), der spilles både opadgående og nedadgående. Dernæst følger en hurtig 

bevægelse i førsteviolin, før hovedtemaet præsenteres først i celloens høje leje og dernæst i førsteviolin. 

Hvor der i den wienerklassiske tradition, som Beethoven er rundet af, er vigtigt, at melodierne har en klar 

og afrundet form, hvor man søger ligevægten og det afbalancerede, er temaerne i Beethovens kvartet 

mere fragmentariske og opbygget af små motivdele, der kan splittes og sættes sammen på forskellig vis.  

 Traditionelt er en af satserne i den wienerklassiske strygekvartet eller symfoni en menuet i 

tredelt takt. I sine værker placerer Beethoven imidlertid en såkaldt scherzo på menuettens plads - en 

satsform, der har en mere pågående og kraftfuld udformning i forhold til den forfinede menuet, der har 

rødder tilbage til renæssancens hofdanse. Med sin tredelte takt og med hensyn til den overordnede form 

er anden sats i strygekvartet nr. 15 en “scherzo”, men Beethoven har valgt ikke at bruge denne betegnelse i 

satsbetegnelsen, hvor det blot står “Allegro ma non tanto” - hurtigt men ikke for meget. Med hensyn til 

karakter og stemning ligger satsen også langt fra Beethovens normale scherzoer. Satsen har således en 

mere indadvendt og afdæmpet natur med en næsten neurotisk kredsen omkring et enkelt motiv, der hele 

tiden gentages. Ud af dette enkle motiv skaber Beethoven en sats, der har sin egen betagende karakter. 

Som en normal scherzo har satsen her også en midterdel, der med en konstant liggende tone i de første 

takter giver associationer i retning af en spilledåse. I forhold til resten af satsen har midterdelen en mere 

udadvendt karakter, som måske er i tættere familie med Beethovens normale scherzoer. 

 Kvartettens tredje sats er hele værkets  omdrejningspunkt. Beethoven udarbejdede i 

vinteren 1824 de første skitser til kvartetten, men måtte i april 1825 opgive arbejdet på grund af alvorlig 

sygdom. Lægen forbød ham for det første at nyde vin, kaffe og stærke krydderier og sendte ham dernæst 

på kurophold ved Baden et stykke udenfor Wien. Her lykkedes det ham at restituere sig selv, og denne 

forvandling fra at være ramt af sygdom og bekymring til at blive helbredt og få livet tilbage beskriver han 

musikalsk i kvartettens tredje sats, som han har givet titlen “En helbredts hellige takkesang til det 

guddommelige, i den lydiske toneart”. Satsen indeholder to modsatrettede følelser og stemninger, der 

beskrives i to forskellige formdele, der veksler med hinanden. Den første formdel, der indleder satsen - 

Molto adagio - er komponeret i den lydiske toneart - en af de syv såkaldte kirketonearter. Fra omkring 1600 

har det moderne øre vænnet sig til dur- og mol-skalaen, men tidligere opererede man med syv forskellige 

skalaer. Enkelt sagt bruger den lydiske skala de hvide tangenter på klaveret fra tonen f til f, hvor 

overgangen fra den tredje til den fjerde tone umiddelbart lyder fremmedartet i vore ører. Traditionelt er 

kirketonearterne forbundet med det kirkelige, religiøse og guddommelige, hvilket kan være grunden til, at 

Beethoven meget bevidst bruger den lydiske toneart og udtrykkeligt gør opmærksom på det i satsens 

overskrift. I den langsomme første del af tredje sats skaber Beethoven et særligt rum - en koralsats med 

svag lydstyrke, i langsomt tempo og “sotto voce” (med sagte stemme), som afbrydes af den næste formdel, 

hvor Beethoven i foredragsbetegnelsen har skrevet “Neue Kraft fühlend” - med fornyet kraft. Her beskriver 

Beethoven meget smukt, intenst og næsten magisk forvandlingen fra sygdom til at være rask og have ny 

livskraft. I forhold til den forudgående langsomme del skaber det flimrende sammenspil mellem første- og 

andenviolin med triller og hurtige løb en umiddelbar sfære af glæde og lyst til livet. 

 Efter den meget smukke og næsten overjordiske tredje sats virker det umiddelbart 

uforståeligt, at Beethoven har komponeret en march som fjerde sats, der i karakter er en diametral 

modsætning. Hvad meningen er, og om Beethoven har haft en større overordnet ide med marchen, må 

være op til den enkelte tilhører. Som overgang til sidste sats optræder i slutningen af fjerde sats en meget 



dramatisk overgang med en recitativisk og næsten deklamatorisk førsteviolin, der med lidenskab lægger op 

til det efterfølgende. 

 At Beethoven genvandt helbredet fremgår bl.a. af beskrivelserne af den danske komponist 

Friedrich Kuhlaus besøg i Wien i efteråret 1825. De to  komponister har bl.a. moret sig med at komponere 

kanoner, og Kuhlau har fortalt, at han efter et af møderne var i så opløftet tilstand, at han dagen efter ikke 

kunne huske, hvordan han var kommet hjem gennem de wieneriske gader. Efter kvartettens indadvendte 

anden sats, den magiske tredje sats og den kontante fjerde sats afslutter Beethoven værket med en sats 

fuld af den livslyst og det lidenskab, som han har genfundet. 

 

Programnoter: Bjarne Mørch Jensen 

 


