
Hej kammarmusiklyssnare! 
 
Måndag 16 mars kl. 19.00 spelar Marmén Quartet på Magle konserthus. Marmén Quartet har i oktober 2017 
spelat i Lunds Kammarmusiksällskap. Denna gång gör de en turné i Musik i Syd med Beethovens samtliga 16 
stråkkvartetter, med anledning av 250- årsjubileet av hans födelse.Turnén når åtta spelplatser i södra Sverige och 
avslutas i Lund. 
 
Marmén Quartet består av Johannes Marmén, violin, Ricky Gore, violin, Bryony Gibson-Cornish, viola och 
Steffan Morris, cello. 
De inspirerar varandra med sin varierade internationella bakgrund som Sverige, Japan, Nya Zeeland och Wales. 
Kvartetten grundades 2013 på Royal College of Music i London och är en av Europas mest framträdande unga 
stråkkvartetter. De spelar på scener och festivaler runtom i Europa, Storbritannien och resten av världen. 
 
Se musikernas  Hemsida  - Facebook  - YouTube  - Instagram 
 
Kvällens program: 
 
L. van Beethoven: Stråkkvartett nr 15 i a-moll, op. 132 
 
L. van Beethoven: Stråkkvartett nr 13 i B-dur, op. 130 
 
Se verkbeskrivning i bilaga! 
 
Biljettkassan öppnar kl. 18.30 på Magle konserthus. Biljettpris för medlemmar och studerande 120 kr, för 
övriga 200 kr. Ungdomar under 18 år går in gratis. 
Du kan betala kontant eller med Swish. Du kan även förköpa biljett på Biljettbyrån vid Centralstationen, samt på 
nätet via www.ticketmaster.se (expeditionsavgift tillkommer). 
 
Välkommen! 
Styrelsen 
www.lkms.se 
 
Nästa spelafton måndag 20 april spelar Nordic String Quartet, som bl.a. består av lundafödde Daniel Eklund på 
viola. Vi kommer att få höra verk av Lars-Erik Larsson, Carl Nielsen och Edvard Grieg 
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LKMS. Medlemsutskick inför spelafton med Marmén Quartet den 16 mars 2020.

Detta är den sista av Marménkvartettens 8 konserter med Beethovens samtliga

stråkkvartetter. Den 15 mars spelas på Palladium i Malmö den näst sista konserten,

som omfattar ciss-mollkvartetten op. 131 och F-durkvartetten op 135.

Här kommer kommentarer till verken som spelas i Lund.

I slutet av 1822 fick Beethoven en beställning på 1-3 stråkkvartetter från den ryska

fursten Galitzin till ett pris som tonsättaren själv fick avgöra. I sitt svar föreslog

Beethoven 50 dukater per kvartett och att han avsåg komponera tre kvartetter. Dessa

skulle emellertid låta vänta på sig; den första i Ess-dur op. 127 blev klar först i februari

1825 och de andra två, a-moll op. 132 och B-dur op. 130 senare under året. Under

tiden hade fursten kommit på obestånd och skulden reglerades aldrig under

Beethovens livstid.

Stråkkvartett a-moll op. 132

1. Assai sostenuto – Allegro 2. Allegro ma non tanto 3. Molto adagio - Andante

4. Alla marcia, assai vivace 5. Allegro appassionato

1825

Detta är den 2:a av de tre Galitzinkvartetterna, op.127, 132 och 130. Första satsen

inleds med ett 8 takters Assai sostenuto. Temat, vars fyra första takter påminner

mycket om temat i ”Grosse fuge”, presenteras i imitation:

Det följande Allegrot börjar med en intensiv tonslinga i violin 1, varefter cellon

antyder det kommande huvudtemat:

På riktigt börjar huvudtemat i 1:a violinen. Det kommer att ta stor plats i satsen:

En annan, sidotemaliknande melodi, hörs efter en stund i violin 2:

De lärda har tvistat om formen. Låt oss här nöja oss med att säga att dessa två teman

återkommer och bearbetas på ett sätt som inte följer sonatformens vanliga struktur,

men som skapar maximal spänning och omväxling.
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Det första temat i andra satsen, Allegro, ma non tanto, består av två olika motiv, a

och b.

Dessa två motiv kombineras på det mest vidunderliga sätt, även om man lättast kanske

lägger märke till det andra. Denna inledande del består av två repriser, en kort och en

betydligt längre.

Satsen är tredelad i menuettform och mellandelen eller Trion inleds med ett tema, som

lätt missas p.g.a. 2:a violinens rörliga motstämma:

Det följs omedelbart av en charmig dialog mellan violan och 1:a violin:

Satsen avslutas med en återtagning utan repriser av första delen.

Tredje satsen utgör kvartettens tyngdpunkt. Den är uppbyggd av två kontrasterande

avsnitt, Molto adagio resp. Andante, som växlar enligt mönstret ABABA. Den

inledande adagiodelen är skriven i en av kyrkotonarterna. Den har tillägget En

tillfrisknads heliga tacksägelsesång till Gudomen i lydisk1 tonart.

Andantet har tillägget: Känsla av ny styrka

I noterna till Adagiots sista återkomst står det: Med den innerligaste känsla.

Det är denna sats, framför allt adagio-delen, som Spandral, en av huvudpersonerna i

Aldous Huxleys roman Kontrapunkt, anser vara det slutgiltiga beviset på Guds

existens.2

1 Lydisk tonart överensstämmer med F-dur men har H i stället för B i skalan. I noterna ser det därför ut
som vore det C-dur, men grundtonen är F.
2 Spandral, en vänsterradikal, har mördat ledaren för en fascistisk organisation. Han har tröttnat på livet
och iscensatt sin egen avrättning genom att meddela organisationen var mördaren finns, samt att denne
är beväpnad. Han bjuder hem några vänner för att lyssna på en skiva med den långsamma satsen.
Medan han väntar på att organisationens hejdukar ska infinna sig försöker han övertyga vännerna om
musikens himmelska ursprung.
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Fjärde satsen, Alla marcia assai vivace, är ganska kort. Större delen upptas av två

repriser om 8 respektive 16 takter. Den första har ett jordbundet tema:

Den andra reprisen börjar med ett nytt tema:

Det går dock snart över i huvudtemat. Satsen avslutas i ett kort avsnitt som börjar i

Allegro, övergår i Presto och slutar i en takt Poco Adagio som direkt leder över i nästa

sats.

Sista satsen, Allegro appasionato, har sonatrondoform, ABACABA-coda. A-

delen, inleds med ett uttrycksfullt 8-takters tema i första violinen. Temat upprepas en

gång.

Även nästa tema hörs två gånger:

Därefter följer 8 takter som bygger på 2:a temats avslutning. Det får ytterligare kraft

genom dialogen mellan violin1 och de två mellanstämmorna:

Under alla dessa teman ligger en orolig punkterad rytm.

Episod B börjar i G-dur med ett tema med drillar som kännetecken:

Episoden avslutas i diminuendo för att övergå i andra A.

Episod C har i vanlig ordning genomföringskaraktär och utvecklar A-delens teman.

A och B återkommer med B i C-dur.

När A återkommer sista gången med melodin i cellons högsta register har tempot

trissats upp till presto. Efter16 takter börjar så ännu ett exempel på den långa coda,

som en gång Beethoven utvecklade. Tonarten är nu A-dur och som vanligt fungerar

den som en extra genomföring.
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Stråkkvartett B-dur op. 130

1. Adagio ma non troppo – Allegro 2. Presto, 3. Andante con moto ma non troppo

4. Alla danza tedesca: Allegro assai 5. Cavatina: Adagio molto espressivo 6. Allegro

1825-26

Detta är den sist komponerade av de tre Galitzinkvartetterna. De sex satserna uppvisar

stora olikheter, men Beethoven har gjort flera bemödanden att integrera dem.

Resultatet av dessa ansträngningar upptäcker knappast lekmannalyssnaren om ingen

påpekar dem. En del av dem kommer att belysas med hjälp av notexemplen nedan.

Man kan dock inte nog framhålla att B-durkvartetten, liksom de övriga sena syskonen,

kan njutas fullt ut, utan krav på musikalisk fackkunskap.

Första satsen inleds med ett Adagio, ma non troppo:

(Understrykningarna i notexemplet kommenteras nedan)

I det följande Allegrots huvudgrupp presenterar violinerna två teman samtidigt. Det

fanfar-liknande temat i violin 2, som kommer att få stort utrymme i satsen uppfattas

lättare, när det vid upprepningen ligger i violin 1.

Sidotemats fyra inledande toner visar samma intervall som tonerna 4-7 i Adagio-inled-

ningen (streckat i notexemplet ovan och nedan), men står i submedianten Gess-dur:

Sonatformen är ganska fritt utmejslad. Den korta genomföringen börjar med fanfar-

motivets första takt avbrutet av några takter adagio. Detta upprepas ytterligare en gång

innan återtagningen börja. Denna följs av en coda som börjar med några takter av det

inledande adagiot. Sedan följer några växlingar mellan allegro- och adagiotakter.

Andra satsen är ett kort Presto (b-moll). Den har tredelad scherzoform. Första

delen inleds med ett tema uppbyggt av ett kort motiv som upprepas tre gånger:

Mellandelen, som är gladare och präglas av sina accenter, har samma sekvenslika upp-

byggnad:

Efter första delens återkomst avslutas satsen med en kort Coda. Den börjar i

pianissimo och slutar i forte.
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Den lättsamma tredje satsen har beteckningen Andante con moto, ma non troppo.

För att gå i Dess-dur har den en okonventionell början. Den inleds nämligen med

tonerna B och A, vilka är identiska med början av 1:a satsens inledande Adagio

(punkterat i notexemplet ovan). Snabbt ”hittar” Beethoven rätt tonart och violan kan

efter två takter ta upp satsens huvudtema, som efter ytterligare två takter vandrar över

till violin 1.

Satsen följer inget konventionellt formschema. Man ser den ibland betraktad som ett

stycke i sonatform utan genomföring.

Sidotemat är lika bekymmerslöst som huvudtemat.

Ytterligare ett tema pockar på uppmärksamhet. Det är en synkoperad melodi i violin 1:

Samtliga teman återkommer i återtagningen. Den avslutande Codan börjar med ett

motiv vars rytmik är hämtat ur huvudtemat:

Fjärde satsen, Alla danza tedesca: Allegro assai, fungerar som ett andra scherzo.

Det är mycket likt de menuetter, som Haydn kallade scherzi i op. 33, t.ex. D-durkvar-

tetten op. 33:6. Beethoven använder alltså trots alla sina innovationer på formens

område här en i stort sätt oförändrad gammal form. Huvuddelen inleds med ett

ländlerliknande tema:

Mellandelen, trion, präglas av stackatotonerna i tredje och sjunde takten:

Den femte satsen är den berömda Cavatinan. Den har beckningen Adagio molto

espressivo. Tonarten i dur (Ess) har inte varit något hinder för tonsättaren att skapa ett

av musiklitteraturens mest vemodigt sköna verk. Trots att Beethoven aldrig hört satsen

klinga annat än i sitt inre, lär han ha rörts till tårar både när han skrev den och när han

tänkte tillbaka på den.
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Även denna sats är tredelad. Mellandelen utgör satsens höjdpunkt. Som hjälp till inter-

preterna har Beethoven skrivit ”Beklemmt” i noterna. Det betyder ungefär betryckt,

smärtfyllt och när det korta avsnittet exekveras på detta sätt får det en nästan magisk

verkan.

Sista satsen var ursprungligen en fuga, Grosse Fuge. Den kommenteras nedan.

Fugan lämnade vid uruppförandet publiken fullständigt oförstående och Beethoven

blev därför övertalad att skriva en ny finalsats, Finale: Allegro. Denna finalsats blev

hans sista fullbordade komposition (1826). Den är fylld av livsglädje och påminner

mer om den tidige än sene Beethoven.

I skrivande stund ser det ut som om Marmén Quartet kommer att spela Grosse Fuge

som sista sats, alltså så som Beethoven en gång hade tänkt sig verket. Den kommen-

teras nedan.

Åter till Finale: Allegro. Satsen må vara glättig och lättillgänglig, men formen är

intrikat. Utan att gå in närmre på komplexiteten kan satsen betraktas som tredelad, där

den första delen enligt partiuret ska tas i repris. Enligt Joseph de Marliave3 består

denna av huvudtemat och dess genomföring. Den andra delen består enlig samma

auktor av en andra genomföring, som dessutom presenterar ett nytt tema i Ass-dur.

Den tredje delen är en återtagning av den första delen. Och sedan följer en mycket

lång coda. Detta kan ha sina problem att genomskåda om man inte har tillgång till

partitur.

Det inledande temat som dominerar satsen totalt, hörs efter två takters ackompan-

jerande inledning. Det är originellt genom att börja i c-moll:

Detta blir omedelbart föremål för utveckling i den första delen. Denna ska repriseras,

men detta påbud följs inte av alla interpreter.

Mellandelen, (Marliaves andra genomföring), inleds, i ett 12 takter långt avsnitt, med

en variant av huvudtemat:

Efter dessa 12 takter hörs alltså ett nytt tema, vars första 2 takter är förlagda till violan.

Resten av denna mittdel används för genomföring av både detta tema och huvudtemat.

Här växlar konstfärdig kontrapunkt med unisona partier.

3 Joseph de Marliave, Les Quatuors de Beethoven, Paris 1925, Engelsk översättning, 1928,1961, 2004
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Tredje delen är en återtagning av första delen. Den är i stort identisk, om man bortser

från att de första 8 takterna går i g-moll och att stämföringen delvis ändrats.

Den långa codan behandlar först det andra, nya temat från mellandelen och sedan

huvudtemat.

Stråkkvartett B-dur op. 133, Grosse Fuge
Overtura: Allegro – Fuga – Allegro molto e con brio

1826
Detta verk var ursprungligen finalsats i stråkkvartetten op.130. På förläggarens uppma-
ning ersattes den med en ny sista sats. Med tanke på Beethovens sinnelag är det förvå-
nande att förläggaren lyckades övertala honom till detta byte4. Antagligen var det påpe-
kandet, att denna sats var så märklig att den kunde stå på egna ben och borde publiceras
separat, som fällde avgörandet, men möjligheten till ytterligare pekuniära vinster som
drivkraft kan inte uteslutas; Beethoven var visserligen synnerligen obenägen att ändra i
sina verk p.g.a. kritik men han var också en ekonomisk person. Op.133 utgavs dock
först några månader efter tonsättarens död.
Åsikten om Grosse Fuge som ett ytterst djupt verk fyllt av mystik är nästan allenarå-
dande, men den framstående pianisten Harold Bauer5 lär ha karakteriserat den som ett
glorifierat polka-scherzo. Att verket med sin frenesi lämnar få människor oberörda är
dock klart, men man kan förstå att den dåtida publiken ställde sig oförstående.
Stravinskij har sagt att verket är det mest nutida stycke musik han känner till och att det
är nutida för evigt.
Hans von Bühlow framförde verket i en transkription för stråkorkester i Meiningen
1882.

Verket är indelat i tre avsnitt, som inramas av en Overtura och en coda. I Overturan
presenteras huvudtemat på fyra olika sätt, först i en bred, accentuerad form:

Sedan följer en snabbare rytmiserad variant

Temat får sedan en lugnare karaktär.

Lägg märke till de rörliga 16-delarna som vandrar genom stämmorna. De återkommer i
mellanavsnittet.
Slutligen introducerar violin1 ensam temat i den form det har i det första fugaavsnittet:

4 Vad man vet hade detta endast inträffat en gång tidigare, när mellansatsen till Waldsteinsonaten byttes
ut på inrådan av en god vän.
5 Harold Bauer 1873-1951 betraktades som en av sin tids främsta pianister. Han brukade framföra
Beethovens egen transkription för fyrhändigt piano av Grosse Fuge.
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Den första fugan, Allegro, tar sedan sin början med kontrasubjektet6 i violin 1
medan violan spelar temat:

Hela detta första avsnitt framskrider sedan i oavbrutet forte och fortissimo.
Mellanavsnittet som spelas piano i lugnare tempo, Meno mosso e moderato, utnytt-

jar i stor utsträckning 16-delstemat från notexempel 3 ovan.
I slutfugan, Allegro molto con brio, höjs på nytt tempot och nu spelas huvudrollen

av temat i sin punkterade form (notexempel 2 ovan). Ett kort Meno mosso e moderato
återkommer innan ett mera lättsamt avsnitt avrundar slutfugan. En glimt av kontra-
subjektet (notexempel 5) och 16-delsfigurerna (notexempel 3) annonserar codan. Den
bygger upp en mindre klimax för att sedan sluta abrupt.

Yngve Bernhardsson

6 Kontrasubjekt kallas temats (subjektets) fortsättning, som tar vid som motstämma när nästa stämma tar
över temat. Det är inte ovanligt att fugor faktiskt börjar med kontrasubjektet och inte med temat.


