
Programnoter 

 

Lindegaardskoncerten lørdag den 29. maj 2021 

Den Danske Strygekvartet 
Rune Tonsgaard Sørensen, volin; Frederik Øland, violin; Asbjørn Nørgaard, viola; 

Fredrik Schøyen Sjölin, cello 
 
 
 

 
Den Danske Strygekvartet er en dansk-norsk stryge- 

kvartet. Internationalt går de under navnet Danish 

String Quartet. Kvarteten blev stiftet i 2001 og havde 

debut i 2002 

 

Asbjørn Nørgaard (f. 1984). Til hverdag helliger As- 
bjørn Nørgaard sig kammermusikken i dels Den Dan- 
ske Strygekvartet og dels med bratsch-accordeon- 
duen "Inviolata". Han er dog også en erfaren orke- 
stermusiker og har blandt andet spillet med Sjællands 
Symfoniorkester, Helsingborg Symfoniorkester og Det 
Norske Kammerorkester. 
At det netop blev bratschen, der blev hans instru- 
ment, bærer Askov-stævnerne en del af ansvaret for: 
"Jeg startede som violinist, men når jeg tog til de årli- 
ge Askov-kurser, var der altid mangel på bratschister 
blandt de lidt yngre deltagere, så vi skiftedes til at 
spille instrumentet". 
Asbjørn Nørgaard er uddannet i København, Berlin, 
Stockholm og Oslo, og han debuterede fra solistklas- 
sen på DKDM i 2013. Ved siden af kammermusikken 
giver Asbjørn Nørgaard lejlighedsvist masterclass. 
Asbjørn har modtaget Sonnings Musikstipendium, 
Jacob Gades Store Legat, Breuning-Bache kvartettens 
mindelegat samt et legat fra van Hauens Fond, og 
sammen med Den Danske Strygekvartet har han vun- 
det førstepris i blandt andet DR's kammermusikkon- 
kurrence i 2004 og London International String Quar- 
tet Competition i 2009. 

RUNE TONSGAARD SØRENSEN (f. 1983) begyndte at 
spille violin i en alder af 5 efter et mislykket forsøg på 
at lære harmonika. Han er nu koncertmester for Kø- 
benhavns Filharmoniske Orkester, lærer ved Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium, violinist i den danske 
strygekvartet og en velkendt solist i Danmark. I 2008 
var Rune den eneste danske semifinalist ved den in- 
ternationale Carl Nielsen-konkurrence i Odense, og 
han modtog også en pris for bedste præstation af de 
danske brikker i konkurrencen. Rune har altid været 
en nysgerrig musiker. Han har spillet folkemusik det 
meste af sit liv, han er uddannet i orgel og kirkemusik, 
og han har altid parat til en jam session. 

 
FREDRIK SCHØYEN SJÖLIN(f. 1982) er det eneste nor- 
ske medlem af Den danske strygekvartet. Fredrik vok- 
sede op i Trondheim, hvor han havde sin første cello- 
undervisning som 6-årig på den lokale musikskole. 
Efter at have afsluttet gymnasiet, flyttede han til 
Stockholm, hvor han studerede med Torlief Thedéen. I 
2007 dimitterede han fra diplomuddannelsen og 
vandt derefter en plads i den prestigefyldte toårige 
"intro classical" ordning, ledet af "Concerts Norway". I 
1996 vandt Frederik Norge den nationale konkurrence 
for unge strygere, og to år senere vandt han anden- 
præmien i den internationale konkurrence "EMCY". 
Han har optrådt som solist med flere af de norske 
orkestre, herunder: Det Norske Radioorkester, Stav- 
anger Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester 
og Bergen Philharmoniske Orkester. 

 
FREDERIK ØLAND (f. 1984) blev uddannet af Serguei 
Azizian i København og Ulf Wallin i Berlin. I 2009, i en 
alder af 23, vandt han stillingen som koncertmester i 
Københavns Filharmoniske Orkester. Samme år blev 
han desuden ansat som lærer i violin og kammermusik 
på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Frederik 
Øland har modtaget forskellige danske priser såsom 
legater fra Jacob Gade Fonden, Victor Borge Fonden 
og Léonie Sonning Fonden. Han har optrådt flere gan- 
ge som solist, senest sammen med sine kolleger i Kø- 
benhavns Filharmoniske Orkester. I sin fritid slapper 
Frederik af i sin lejlighed i Vesterbro-kvarteret i cen- 
trum af København. 
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Program: 
Franz Schubert (1797-1828)  
Strygekvartet nr. 15 i G-dur, D. 887, fra juni 1826.  

1. Allegro molto moderato (G dur)  
2. Andante un poco moto (e-mol) 
3. Scherzo : Allegro vivace ( B-mol) - Trio : Alle-

gretto (G-dur)  
4. Allegro assai (G dur)  

Pause: 
'An alleged suite', en dansesuite: 

• Prelude, Charpentier: Prelude 
• Allemande, John Adams: Pavane: She's so fine 
• Courante, Polska, trad. 
• Sarabande, Felix Blumenfeld: Sarabande 
• Gavotte, John Adams: Stubble Crochet 
• Gigue 1, Charpentier: Gigue Francaise 
• Gigue 2, John Adams: Toot Nipple 

Komponister: 
Franz Peter Schubert  (1797 - 1828) var en østrigsk 

komponist. På trods af sin korte 
levetid efterlod Schubert mange 
store værker, blandt andet mere 
end 600 verdslige vokalværker (ho-
vedsageligt lieder), syv komplette 
symfonier, hellig musik, operaer, 
tilfældig musik og en stor mængde 
klaver- og kammermusik. Hans ho-
vedværker er "Erlkönig" (D. 328), 

Klaverkvintet i A-dur, D. 67(Ørredkvintet), Symfoni nr. 
D. 944, Strygekvintet (D. 956), de tre sidste klaversona-
ter (D. 958-960), operaen Fierrabras (D. 796), den til-
fældige musik til stykket Rosamunde (D. 797), og sang-
cyklusserne Die schöne Müllerin (D. 795) og Winter-
reise (D. 911). 

Schubert blev født i Himmelpfortgrund-forstaden Wien 
og viste usædvanlige gaver for musik fra en tidlig alder. 
Hans far gav ham de første violin lektioner og hans æl-
dre bror gav ham klaverundervisning, men Schubert 
hurtigt overskred deres evner. I 1808, i en alder af elle-
ve, blev han elev på Stadtkonvikt skolen, hvor han stif-
tede bekendtskab med orkestermusik af Haydn, Mo-
zart, og Beethoven. Han forlod Stadtkonvikt i slutnin-
gen af 1813 og vendte hjem for at bo hos sin far, hvor 
han begyndte at studere til skolelærer. Han fortsatte 
dog sine studier i komposition med Antonio Salieri og 
komponerede stadig produktivt. I 1821 blev Schubert 
optaget på Gesellschaft der Musikfreunde som udø-
vende medlem, hvilket var med til at gøre hans navn 
kendt blandt de wienske borgere. Han gav en koncert 
af sine egne værker til kritikerros i marts 1828, den 
eneste gang han gjorde det i sin karriere. Han døde otte 
måneder senere i en alder af 31 år. 

Påskønnelsen af Schuberts musik, mens han var i live, 
var begrænset til en relativt lille kreds af beundrere i 
Wien, men interessen for hans arbejde steg kraftigt i 
årtierne efter hans død. Felix Mendelssohn, Robert 
Schumann, Franz Liszt, Johannes Brahms og andre 
komponister fra det 19. århundrede opdagede og for-
svarede hans værker. I dag er Schubert rangeret blandt 
de største komponister af vestlig klassisk musik, og 
hans musik er fortsat populær. 

 Marc-Antoine Charpentier (1643 –1704) 
var en fransk barokkomponist. Han skrev 
operaer, men er mest kendt for 
kirkemusik. 

 
John Coolidge Adams (1947 -) er 
amerikansk komponist med stærke 
rødder i minimalismen. Han har 
komponeret en del orkesterværker men 
har også haft succes med kammermusik, 
korværker og operaer. 

 Felix Mikhailovich Blumenfeld (1863-
1931) var en russisk komponist, dirigent 
for den kejserlige opera St. Petersborg, 
pianist og lærer. Han blev født i 
Kirovograd, Cherson Governorate, Det 
russiske imperium, søn af Mikhail 

Frantsevich Blumenfeld, af østrigsk jødisk oprindelse, 
og polen Maria Szymanowska 

Musikken: 
 

Franz Schubert: Strygekvartet nr. 15 i G-dur, D. 887, 
fra juni 1826.  

 Den blev posthumt udgivet i 1851, som Opus 161.  

Stykket er i fire satser og er cirka 50–55 minutter langt:  
1. Allegro molto moderato (G dur)  

2. Andante un poco moto ( e-mol) 

3. Scherzo : Allegro vivace ( B-mol) - Trio : Allegretto 

(G-dur)  

4. Allegro assai (G dur) I.  
 

I. Allegro molto moderato  
Da den første sats Allegro molto moderato begynder 
alternative store og mindre akkorder (i en karakteristisk 
prikket rytme, hvoraf mange former vil blive hørt i hele 
kvartetten) og svimlende tilstande , et par søjler for 
hver ad gangen, og bevægelsen bliver kun mere stabil 
med introduktionen af det vigtigste lyriske tema på bar 
fjorten. Den første sats er fyldt med tremolandi , som 
også fører ind i gentagelsen af udstillingen og 
indeholder flere andre nye afganger for komponisten. 
Dette kan omfatte brugen af et motiv i trillinger til at 
forbinde den første og anden hovedgruppe i denne 
sonateform ; den anden gruppe åbner, nøjagtigt som 
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det sker i den senere skrevne Strygekvintet og ligner 
teknikken i nogle værker af Beethoven - ikke i den 
dominerende nøgle, men med et stille tema i den 
mediant , B-flade, med rytme ikke helt den samme som 
det lyriske tema, der sænkede sagen tidligt (bar fjorten 
igen) og med pizzicato- akkompagnement. Der er en 
triplet-domineret, agiteret overgang, og det samme 
tema høres nu i D med tripletakkompagnement; 
tripletterne, ikke temaet, fortsætter til slutningen af 
udstillingen og falder gradvist ned fra D ned til G dur for 
gentagelsen eller til anden slutning og begyndelsen af 
udviklingen, hvor kontinuitet betyder fortsat rasling af 
stille strenge, bygge lidt ved at udveksle med mere 
energiske passager og derefter bringe hurtigere 
versioner af de prikkede rytmer i hovedtemaerne. 
Højdepunktet i udviklingen fører til en særlig stille 
rekapitulation, meget varieret ved åbningen fra det, vi 
oprindeligt havde hørt. I koden får kvartettens åbning, 
både dens rytme og dens store / mindre udvekslinger, 
en yderligere chance for at spille sig ud.  
Der er en bemærkelsesværdig innovativ harmonisk 
passage i første sats. Mellem mm. 414 og 429 Schubert 
forlænger G-dur med en lige underopdeling af oktaven 
ved hjælp af major 3rds. At passere syvende akkorder i 
basen giver en jævn lineær progression, der forbinder 
disse store tredjedele, hvis resultat er en nedstigning i 
hele toner i bas-stemme-celloen. Følgende store 3. 
forlængelser forekommer: G (mm. 414-416) E-flad 
(mm. 417-418) B (mm. 419-420) G (mm. 421-422) E-
flad (423-426). I mål 426 fortolker Schubert 
enharmonisk denne dominerende syvende struktur og 
løser den som en tysk udvidet 6. og fortsætter således 
bVI-VI i mm. 427-429. 
 
Teksterne er hentet fra forskellige kilder og sammensat og 
redigetet af Kurt wessel Hansen - Lindegaardskoncerterne 

 

 
 

II. Andante un poco moto  
Den dramatiske langsomme bevægelse indeholder 
meget i vejen for martsrytme og pludselige 
opadgående violinglidninger efterfulgt af dråber til den 
laveste streng og igen meget brug af tremolo. 
 

III. Scherzo: Allegro vivace med trio: Allegretto  
Scherzo er let struktureret, flåde for meget af sit 
spændvidde, forud for Mendelssohns. Scherzo's trio er 
en mild ledsaget duet, først mellem cello og første 
violin, derefter først violin og viola, derefter igen cello 
og første violin. 
 

IV. Allegro assai  
Finalen fortsætter optagelsen af den første sats i en 
udvidet og tvetydig sats, der muligvis er sonate eller 
rondo , kan være G dur eller mindre. Åbningstemaet er 
mere ekstremt, hurtigere i dets udveksling af store og 
mindre akkorder end det, der var tilfældet med den 
første sats; dens rytmer minder om tarantella , som 
med den forrige kvartet - som satsen ligner, men kun 
på nogle måder, og satsen har en lunefuld kvalitet. 
Kvartetten blev først udgivet i 1852 af Diabelli fra Wien.  
 

 

 


