
Hej kammarmusiklyssnare! 
 
Lunds Kammarmusiksällskap ser fram emot att äntligen få höra den omtalade 
kvartetten Nordic String Quartet live på Magle Konserthus 28 februari kl. 19.00. 
Kvartetten består av Hei∂run Petersen (från Färöarna) och Mads Haugsted Hansen (från 
Danmark) på violin, Lundasonen Daniel Eklund på viola och Lea Emilie 
Brøndal (Danmark) på cello. 
 
Nordic String Quartet bildades 2013 och tre år senare startade de ett inspelningsprojekt för 
Dacapo med Pelle Gudmundsen-Holmgreens samtliga stråkkvartetter. 2019 när den första 
CD:n med de sex kvartetterna kom ut fick den ett varmt mottagande med fina recensioner och 
priser som följd, bl.a den danska radiokanalen P2:s Album of the year, new classical. Samma 
år på Dacapo kom utgivningen av Nancy Dalbergs tre stråkkvartetter, som placerades på 
listan Recording of the year av The English MusicWeb International och nominerades till P2 
Listener Award 2020. 
Lyssna och läs mer om kvartettens priser och samarbete med ensembler i Østerbro 
Koncertforening. 
 

Hemsida – Facebook – YouTube 

 
Program: 
Lars-Erik Larsson: Intima Miniatyrer 
Nancy Dalberg: Stråkkvartett nr. 1 d-moll 
Paus 
Edvard Grieg: Stråkkvartett g-moll op. 27 
 
Se verkbeskrivningar i bilagan! 
 
Vi rekommenderar att du kommer frisk och fullvaccinerad! Ta gärna med ytterplagget 
till stolen! 
 
Förköp kan göras på www.ticketmaster.se 
Biljettkassan öppnar kl. 18.15. Betala med kort, Swish eller kontant. 
 
Välkommen! 
Styrelsen www.lkms.se 
 
Nästa konsert 21 mars spelar Malin Broman och Simon Crawford-Phillips verk av Rebecca 
Clarke (violasonat), Beställningsverk av Djuro Zivkovic, Clara Schumann (Tre romanser op. 
22 för violin och piano) och Johannes Brahms Violasonat f-moll op. 120:1. 
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LKMS. Medlemsutskick inför spelafton med Nordic String Quartet den 28 februari

2022. Något om verken som spelas

Lars-Erik Larsson, Intima miniatyrer op. 20

1. Adagio 2. Allegro moderato 3. Andante sostenuto 4. Allegro

1938

Lars-Erik Larsson (1908-1986) var tonsättaren som hade koltrasten som favoritkom-

positör. Hans musik nådde ut till en stor lyssnarskara, men hade sällan framgång i

avantgarde-kretsar. Där kunde han kallas Lars-Erik Svensson i en ironisk kommentar

till hans folkliga popularitet.1 Hans stil genomgick dock flera faser, från en begyn-

nande nationalromantik, över några års radikalisering under 30-talet, till den nyklas-

siska stil som gjorde honom älskad av många. I slutet av 40-talet blev hans verk på

nytt kärvare med musik i Hindemith-stil. Under sin sista period återvände han dock

till en mer publiktillvänd stil.

Han skrev sex verk för stråkkvartett, Stråkkvartett op. 9 (1932, ofullbordad), Intima

miniatyrer op. 20 (1938), Stråkkvartett nr 1 op. 31 (1944), Stråkkvartett nr 2 op. 44

(Quartetto alla serenata, 1955), Stråkkvartett nr 3 op. 65 (1975) samt Allegro, en

bearbetning av en sats ur den ofullbordade op. 9 (1956)

Senhöstblad var en lyrisk svit för recitation och stråkkvartett till text ur en prosa-

dikt av Ola Hansson (1860-1925) med samma namn.2 Den lyriska sviten kompo-

nerades för Sveriges radio 1938 och bestod av sex korta satser. Fyra av dessa

samlade han till dessa Intima miniatyrer. De fyra styckena ska tas för vad de är, små

karaktärsstycken skapade för att passa till Ola Hanssons text. De har alltså inget mer

än kvartettensemblen gemensamt med det som vi vanligen menar med en stråk-

kvartett.

Det första stycket har en vemodig stämning. För dem som förknippar höst med

klagan och sorgmod är stycket kongenialt, Karlfeldts höst har det ingen likhet med.3

Uppbyggnaden är enkel, ett aaba-mönster. Tema a hörs omedelbart i förstaviolin:

Lika lågmält är det andra stycket om än i valstakt. Det har ABA-form. Efter fyra

takters inledande ackompanjemang hörs huvudtemat i de sordinerade stråkarna.

Cellon spelar pizzicato:

Något käckare är den reprisförsedda B-delen.

Första delen återkommer och avslutar.

1
Carlhåkan Larsén, Lars-Erik Larsson, Kungl. Musikaliska Akademiens Skriftserie nr 115, Stockholm 2008

2
Ola Hanssons dikt ingår i en diktsamling från 1885, Notturno.

3
Erik Axel Karlfeldt, Höstens vår.
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Lyriken fortsätter i stycke (sats) 3. Den har samma form som den första minia-

tyren. Huvudtemat, a, är i vanlig ordning anförtrott förstaviolinen:

B-temat har likartad karaktär:

Sista miniatyren är längst och mest komplex och därför kanske mera lik en vanlig

stråkkvartettsats än de tre föregående. Stämningen är också betydligt kärvare, vilket

även taktarten 5/4 bidrar till. En introduktion om 4 takter i viola och cello spelar de

åttondelsfraser som kanske först uppfattas som ackompanjemang, men som ska visa

sig få stort utrymme i satsen. Violinerna presenterar sedan huvudtemat:

Som synes av notexemplet ovan fortsätter violinerna efter 4 takter med ”ackompanje-

manget”. Den inledande fjärdedelsfrasen har då flyttats över till viola och cello.

Denna växling mellan olika stråkgrupper är typisk för verket.

Det något mera lyriska sidotemat hörs först endast i violinerna, vilket också bidrar

till den ljusare stämningen.

Genomföringen är kort och intensiv och återtagningen något förkortad.

Nancy Dalberg, Stråkkvartett nr 1 d-moll

1. Allegro appassionato 2. Scherzo: Allegretto grazioso 3. Adagio 4. Finale: Vivace

1914

Nancy Dalberg (1881-1949) hade antagligen varit mera känd i Sverige, om hon fått de

operarättigheter till Gösta Berlings saga som hon en gång sökte i ett brev till förfat-

tarinnan.4

Nancy Dalberg komponerade tre stråkkvartetter. Detta är den första. Den uruppfördes i

hennes hem med Carl Nielsen i en av stämmorna och blev även hennes första offentligt

framförda verk. Den publicerades dock aldrig under hennes livstid. Denna kvartett

håller dock samma höga klass som de två senare. Efter avlyssning förstår man omedel-

bart tonsättarens intresse för och skicklighet i polyfon stämföring.

4
Lisbeth Ahlgren Jensen, Hilda Sehestedt og Nancy Dalberg, Multivers forlag, Frederiksberg, 2019. Där

berättas att den italienska tonsättaren Riccardo Zandonai hade fått operarättigheterna endast 14 dagar
före Nancy Dalbergs brev till Lagerlöf. Operan hade premier i Milano 1925 under namnet I cavalieri di
Ekebù, och blev en stor succé i Italien. I Sverige gjorde den dock ingen lycka.
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Den första satsen har tydlig sonatform. Huvudtemat presenteras omedelbart och

börjar i andra violinen och efter 4 takter i första violinen:

Temat har drag av fugatema. Det blir också mycket riktigt imitativt behandlat i satsen.

Huvudgruppen är inte lång. Redan efter 16 takter påbörjas en överledning uppbyggd av

trioler i växelspel mellan de mellersta stråkarna.

Sidotemat börjar efter ett ritardando och en kort vilopunkt. Tonarten är B-dur/g-moll:

Temat får först stöd av pizzicato i de andra stämmorna.

Sidogruppen är lång. I slutet hörs ett tema besläktat med sidotemat:

Observera de understreckade fraserna i notexemplen ovan. De återkommer i codan.

Genomföringen är lång och utvecklar i huvudsak huvudtemat, bl.a. i nya kontrapunk-

tiska läckerheter. Den tonar slutligen bort inför återtagningen.

I denna kommer sidogruppen att klinga i D-dur. Den avslutande codan i d-moll kretsar

kring 8-delsfrasen i sidotemats takt 3-4. Den har för övrigt hörts även i sluttemats takt 7-

8 (dolce), i förstorade notvärden. Det är främst de sex första tonerna som dominerar.

Den korta scherzosatsen, Allegretto grazioso, är tredelad med en trio i mitten.

Scherzotemat är tio takter långt. Det spelas först i violinerna som en kanon i oktaven

med en takts förskjutning. Sedan upprepar violan och cellon samma sak till violinernas

ackompanjemangsfigurer. Det underfundiga temat växlar mellan staccato och legato:

En mycket kort Trio har en helt annan karaktär. Temat är rofyllt vaggande:

Betoningarna på tredje taktslaget bidrar till intrycket, liksom för-slagen i början av varje

takt. De senare är dock inte utsatta i notexemplet.

Den livliga och rytmiska första delen återkommer och avslutar satsen.

Sats nr 3 har tredelad form. A-temat tas upp unisont i violinerna. Tonarten är g-moll:

Man kan ana att temat delvis är hämtat från första satsens sidotema.

B-delen utgör en skarp kontrast; takten ändras till 3/4, tempot höjs något och texturen

blir mer polyfon. Den är också nästan dubbelt så lång som A-delen och börjar i G-dur:
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När A-delen återkommer ligger temat i cellon.

Finalen är den sats som sticker ut mest, både rytmiskt och formmässigt. Musik i udda

taktarter som 5-takt och 7-takt är ganska ovanliga i västerländsk konstmusik. När de

används kan det vara av nationalistiska skäl; man vill markera inspiration från folk-

musik, som från och till har udda meter. Men det är inte otänkbart att Dalberg här

använder 5-takt för att demonstrera sin kompositionsskicklighet. Tempot är högt, och

det är inte bara tonsättaren som är värd beundran. Man måste även imponeras av

musiker som kan spela detta hisnande avsnitt i en ”haltande" rytm så att det låter helt

naturligt:

Satsen har sonatform. I huvudgruppen hörs efter detta huvudtema ett synkoperat tema:

Det övergår efter 4 takter i ett nytt tema i de nedre stråkarna:

I slutet av huvudgruppen övergår takten till 4/4.

När sidogruppen ska ta vid stannar tempot upp, och en långsam melodi i f-moll tonar

fram:

Den övergår i ett annat tema i F-dur:

I den långa genomföringen återkommer den snabba 5-takten. Endast huvudgruppens

teman utvecklas. En av höjdpunkterna är när följande toner klingar ut i violan och

cellon. Temat har likheter med tema 3 ovan:

Detta tema får stort utrymme, innan genomföringen avslutas i ett kraftigt ritardando.
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Återtagningen är något förkortad. Sålunda saknas tema 3 och 4. Liksom i första satsen

låter Dalberg sidotemat (nr 5) klinga i D-dur.

En coda byggd kring huvudtemat avslutar denna märkliga sats, som så skickligt växlar

mellan rapp rytmik och långsam lyrik.

Edvard Grieg, Stråkkvartett g-moll op. 27
1. Un poco Andante – Allegro molto ed agitato

2. Romanze: Andantino – Allegro agitato
3. Intermezzo: Allegro molto marcato 4. Finale: Lento – Presto al Saltarello

1877-78

Jag har dragit mig hit upp för att stångas med tystnaden.
Min arbetsstuga är liten.
Flygeln har det lika skavande trångt därinne som svalan

under tegelpannan.5

Stråkkvartetten komponerades delvis under en tid då Grieg vistades utan sin hustru i sin
arbetsstuga på Lofthus i Hardangervidda. När Grieg i efterhand avslöjar att det finns ett
självbiografiskt element i kvartetten är det naturligt att i första hand tänka på hans val
av tema och bärande idé för hela verket. Det är nämligen hämtat från melodin till hans
tonsättning av ett Ibsenpoem Spillemaend som börjar med orden Til henne stod mine
tanker. Men texten talar även om sviken kärlek, vilket fått Törnblom att ana en äkten-
skapskris som orsak till Griegs ensamma vistelse på lantstället. Melvin Berger går ett
steg ytterligare i tolkningen av verkets innehåll av självbekännelser. Ibsens text talar
nämligen också om Huldran, som för spelmän kan avslöja musikens hemligheter mot
att de blir berövade sin lycka och sinnesro. Ett sådant offer skulle mycket väl kunna ha
känts som ett frestande val för Grieg, som från och till under sitt liv tvivlade på sin egen
förmåga att åstadkomma något stort. Med sin stråkkvartett var dock Grieg nöjd. Han
säger själv att den er … ikke anlagt på at bringe Smååndrigheder till torvs. Kvartettens
täta textur – det är gott om dubbelgrepp – visar på Griegs strävan mot en orkestral
klang, som naturligtvis står långt från den klassiska kvartettens ideal.

Kontrasten mellan en dramatisk och en lyrisk stämning, som genomsyrar hela detta
verk, blir tydlig redan i första satsen, Un poco Andante – Allegro molto agitato. Sångte-
mat i dur från 1886 (se ovan) låter Grieg nu klinga ut i moll i den laddade inledningen.

De tre inledande tonerna, benämnda a i notexemplet ovan, har intervallmässigt stor
likhet med öppningsmotivet i pianokonserten.
Dramatiken fortsätter med ett upprört tema som startar upp Allegrot:

5
Tomas Tranströmer, ”En konstnär i Norr” ur Klanger och spår (1966).
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I sidogruppen återkommer inledningstemat men nu som en ljuv smekning. (De tre inle-
dande tonerna har nu exakt samma intervall som motivet i pianokonserten.) Man ser att
det även innehåller ett avsnitt med samma tonföljd som tema 2 ovan (---b--- i not-
exemplen)

Sidotemat avbryts två gånger av bryska inpass i forte av cellon och violan. Lägg märke
till att de tre första tonerna är identiska med inledningstemats, vilka utgör något av ett
motto för hela verket (-----a----- i notexemplen):

Sidogruppen fortsätter därefter med huvudtemat i en ny rörligare form (animato):

De två huvudtankarna (tema 1 och 2) fyller hela den långa första satsen, skriven i sonat-
form. Den avslutande codan börjar lyriskt med cellon spelande inledningstemat till de
övriga stämmornas ackompanjemang sul ponticello (vid den lilla bryggan d.v.s. stallet)
och fortsätter dramatiskt med sidogruppens sista tema (notexemplet markerat 3, ovan).

I den andra satsen, Romanze, med beteckningen Andantino – Allegro agitato,
inleder cellon med en melodi i vilken man känner igen toner från tema 2 och sidotemat
i första satsen (---b---)

Andantinot avbryts av ett laddat utbrott i violin 1:

Här återfinner man igen de tre första tonerna i 1:a satsens huvudtema! (---a--- i not-
exemplet). Satsen byggs upp av kontrasten mellan dessa två idéer.

Intermezzo: Allegro molto marcato, kallar Grieg nästa sats, som har
scherzokaraktär och är tredelad. Första delens tema är folkligt dansant till sin karaktär
trots de tre tonerna från grundtemat (---a---):

Ett trioliknande avsnitt, betecknat Più vivo e scherzando, följer:

Den första delen återkommer och avslutar på sedvanligt scherzomanér.
Finalen, Lento – Presto al Saltarello, har en långsam inledning med kvartettens

motto. Saltarellon börjar med ett antal rytmiska markeringar, som blir viktiga:
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Därefter följer satsens huvudtema:

Sidotemat fungerar endast som en kort episod.

I codan hörs kvartettens motto, nu i Dur.

Stråkkvartetten i g-moll hör onekligen till Griegs stora verk. Det är möjligt att det kan
ligga något i Folke H. Törnbloms beskrivning av kvartettens brister nedan, men då bör
man ha i minnet att det är skrivet under en tid då kritikerkåren allmänt ansåg att älskare
av Rachmaninovs musik hade dålig smak, och att Schumann borde ha hållit sig till sina
sånger och sin pianomusik och avstått från att skriva symfonier.
Däremot är det lätt att hålla med Törnblom i hans beskrivning av kvartettens förtjänster.

Trots att den i formens elegans, i det tematiska arbetets grundlighet och i
stämmornas storartade självständighet inte kan tävla med en klassisk kvartett hävdar
sig Griegs Stråkkvartett i g-moll väl i konkurrensen genom sin intensitet i tonspråket.6

Yngve Bernhardsson

6
Folke H. Törnblom, Grieg. Bonniers, Stockholm 1943


