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fortæller om programmet og 
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Blomstedt & Mendelssohn 
Program

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY   
(f. 1809-1847) 
Hebriderne, ouverture, opus 26 (1830), ’Fingals grotte’ 
 
Varighed: ca. 10´ 
 
Symfoni nr. 4, A-dur, opus 90 (1833), ‘Den italienske’  
 
 I Allegro vivace 
 II Andante con moto  
 III Con moto moderato 
 IV Saltarello: Presto 
 
Varighed: ca. 30´ 

 
PAUSE (30’) ca. 20.10
 
 
Symfoni nr. 3, a-mol, opus 56 (1842), ’Den skotske’  
 
 I Andante con moto. Allegro un poco agitato 
 II Vivace non troppo  
 III Adagio 
 IV Allegro vivacissimo. Allegro maestoso assai 
 
Varighed: ca. 38´ 
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Det er en stor glæde for os i DR SymfoniOrkestret at kunne byde 
velkommen til sæsonens to koncerter med orkestrets elskede æresdirigent, 
Herbert Blomstedt. 

Ingen anden dirigent har så lang og tæt en forbindelse til  
DR SymfoniOrkestret som Blomstedt. Det er over 60 år siden, at han første 
gang dirigerede vores orkester, og selvom der ikke sidder mange i orkestret i 
aften, som spillede dengang, har han en særplads i alle musikernes hjerter.

For første gang siden han i sommer fyldte 90 år, står Herbert Blomstedt i 
aften på podiet i DR Koncerthuset med to af sine personlige favoritværker, 
Mendelssohns symfonier nr. 3 og 4. Musik, som den svenske maestro 
har haft et ganske særligt forhold til, siden han var kapelmester for 
Mendelssohns ’eget’ orkester, Gewandhausorkestret i Leipzig – og i øvrigt 
boede i samme hus, som komponisten selv havde boet i. 

Mendelssohns livfulde og ungdommelige musik klæder Blomstedt 
fortrinligt. Trods sin høje alder er hans musikalske energi og overblik 
helt intakt – for ikke at tale om hans overlegne dirigentteknik. Helt ned 
til de mindste detaljer formår han at præcisere en indsats, længden på en 
udholdt tone, nuancen eller den lille accent. Det er, som om hans omhu for 
netop detaljen er vokset med årene – og hans besøg i København er altid 
blandt sæsonens kunstneriske højdepunkter.

På hele DR SymfoniOrkestrets vegne – både de, der spiller i aften, og 
de, der spillede engang – vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske 
Herbert Blomstedt hjerteligt tillykke med de 90 år og takke for de utallige 
koncertoplevelser, han har stået i spidsen for. Vi glæder os til koncerten i 
aften – og til mange flere i fremtiden!

Kim Bohr
Chef for DR Kor & Orkestre 

Blomstedt & Mendelssohn  
Musikken

Kære publikum 
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DR SymfoniOrkestrets æresdirigent, Herbert Blomstedt, har selv valgt 
programmet til i aften: en aften med musik udelukkende af Felix Mendelssohn. 
Mendelssohns musik er glasklar, smuk og teknisk suveræn. Den udspringer af en 
brillant begavelse, og Mendelssohn har været et menneske, man ikke har kunnet 
undgå at blive betaget af. Beskrivelsen her er fra 1879 og bygger på samtaler med 
nogle af hans bekendte:

Mendelssohn var knap 1,65 m og spinkelt, men spændstigt bygget. Ansigtet 
var usædvanlig livligt, skiftede konstant udtryk og havde et umiskendeligt 
skær af genialitet. Hans mund var usædvanlig fin og udtryksfuld, og han 
havde ofte et smil i mundvigen. Det mest slående træk ved hans ansigt var 
dog hans store brune øjne. Når han var begejstret, blev de næsten dobbelt så 
store som ellers og lyste med en sjælden klarhed og glød.

Hvad man i øvrigt ved om Mendelssohn vidner om en begavelse på niveau med 
Mozart og Leonardo da Vinci. Mendelssohn kunne simpelthen alt. Han var en 
virtuos pianist og organist, en dygtig violinist og bratschist, en pioner som dirigent, 
en uovertruffen improvisator, en kyndig musikhistoriker, en fremragende tegner, 
var voldsomt belæst, mestrede mange sprog, var bibelstærk og fortrolig med 
filosofi, var en fejlfri danser, en glimrende rytter, en forrygende skakspiller og en 
meget dygtig svømmer. Han var kærlig, generøs og charmerende. Det eneste han 
ikke havde særlig interesse for var kortspil og skøjteløb. Bortset fra det var hele 
verden åben for hans evner.

HEBRIDERNE

Som 20-årig tog Mendelssohn af sted på den første af sin ungdoms 
dannelsesrejser. Velbeslåede unge mænd som han tog gerne rundt i Europa for 
at samle indtryk og få referencer. Det var samtidig en mulighed for at opdyrke en 
tidlig form for ’networking’, der blev vedligeholdt med brevpost gennem livet.
 
Første tur gik til England, og derfra fortsatte Mendelssohn til Skotland. Han blev 
der i tre uger, krydsede landet til fods og kørte med det nymodens damptog. Han 
hørte sækkepibespil, så på gamle ruiner og mødtes med den berømte forfatter 
Walter Scott. Det stærkeste rejseminde fik han på Hebriderne, de forrevne 
klippeøer i det nordvestlige Skotland. 
 
Hebriderne var en åbenbaring for storbymennesket Mendelssohn, der aldrig 
havde set så vild natur før. ”For at forstå, hvor meget Hebriderne har påvirket mig, 
sender jeg dig det følgende, som faldt mig ind mens jeg var der”, skrev han hjem til 

På Hebriderne 
var Mendelssohn 
specielt betaget 
af den store 
klippehule, der 
kaldes ’Fingals 
grotte’

En aften med Mendelssohn 
Af Jens Cornelius
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SYMFONI NR. 4, ’Den italienske’

sin elskede søster Fanny. Han vedlagde et nodeark med det majestætiske og dystre 
motiv, der høres som indledning på ouverturen. 

For et dansk publikum klinger navnet Hebriderne nok især som noget fra 
farvandsudsigten, men det må man lægge bag sig, når man nyder musikken. 
Ouverturen er nemlig et af de bedste eksempler på nationalromantikkens forestilling 
om det barske Nord. En verden med mystiske og dunkle fortidsminder, ukendt for 
civiliserede personer som Mendelssohn og hans tyske publikum, der aldrig havde 
været på de kanter. Musiketnologien var ikke på et særlig højt plan dengang, det var 
til gengæld Mendelssohns fantasi og hans publikums evne til at blive suggereret.

Året efter rejsen til Skotland tog 21-årige Mendelssohn af sted på en endnu 
længere tur. Målet var hans drømmeland, Italien. Glæden og den italienske sol fik 
musikken til nærmest at eksplodere mellem hænderne på ham. ”Hvad jeg hele 
livet har opfattet som den størst tænkelige lykke er nu indtruffet, og jeg boltrer mig 
i den”, skrev han hjem. ”Den Italienske symfoni bliver det muntreste stykke, jeg 
endnu har skrevet”. 

Han gennemrejste landet fra nord til syd og tilbage igen. Italien trak så meget i 
ham, at han blev der halvandet år! Og faktisk fandt han ikke ro nok for de mange 
indtryk til at kunne skrive sin italienske symfoni færdig. Det skete først, da han i 
1832 var kommet hjem til Berlin igen.

Begyndelsen på symfonien er genial – og karakteristisk for Mendelssohns 
personlighed. Den livlige sensibilitet, den rastløse energi, farten og flugten: Her 
har man at gøre med en ånd, som bevæger sig på et højere plan end os andre. De 
hurtigt pulserende blæsere, der skyder symfonien i gang, er det susende blod i 
årerne på den begejstrede unge mand. En ægte og lykkelig erobrer, som kaster sig 
ud i alt det skønne i livet. Musik mere optimistisk end denne sats findes nok ikke.

Efter førstesatsens overvældende reaktion på de mange indtryk er anden sats 
fokuseret på noget mere specifikt. Man mener, at det var religiøse optog i Italien, 
der fik Mendelssohn til at komponere denne sats i stil med en langsom procession. 
Over en vandrende ’walking bass’ udvikler der sig et tema, der minder om 
kirkesang. Undervejs afbrydes optoget af mildere toner – som om de troende for 
en stund kom til at tænke på noget andet. 

Tredje sats er en mild og kort menuet, inden finalesatsen slår sig løs i meget 
hurtigt tempo. Mendelssohn bruger de hidsige rytmer fra den italienske 
springdans saltarello til en højst kunstfærdig sats, der pisker afsted og giver hans 
solskinssymfoni en hæsblæsende og overlegen afslutning.

Mendelssohn 
uropførte 
symfonien ved en 
koncert i London, 
hvor han var en 
meget populær 
gæst med en stor 
fanskare.
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SYMFONI NR. 3, ’Den skotske’

Det tog 
Mendelssohn 
så mange år 
at skrive sin 3. 
symfoni færdig, 
at han skrev 
Symfoni nr. 4 og 5 
i mellemtiden.

I sine unge dage var Mendelssohn en ufatteligt hurtig komponist. Med årene fik 
han dog så mange forpligtelser som dirigent og koncertarrangør, at det begyndte 
at tage ham længere tid at få sine værker færdige. Den 3. symfoni endte med at 
tage ham tolv år.’Den skotske’ symfoni udsprang af samme rejse i 1829, som havde 
givet Mendelssohn idéen til ouverturen Hebriderne, og de to stykker har en del til 
fælles. Symfonien begynder med en langsom, skæbnesvanger introduktion. Så 
tager det hurtige hovedtema over og tilføjer en spændende vitalitet til de mørke 
stemninger. Det er en tydelig modpol til indledningen på Mendelssohns lyse og 
livlige italienske symfoni. 

Mendelssohn bruger ikke folkemelodier (og slet ikke sækkepiber) i sin skotske 
symfoni. Det nationale islæt er meget abstrakt, og det var noget, man arbejdede 
intenst på at skabe i datiden. Det gjaldt om at lade folketonen og måske ligefrem 
en nationalkarakter blive optaget i komponistens sjæl, så han kunne lade det 
komme til udtryk i sin egen kunstnerisk stil.

I symfoniens korte andensats træder folkemusikken tydeligst frem. Satsen bygger 
på en herlig melodi i skotsk stil, der bobler og svinger sig i dansen. Tredje sats 
med dens drømmende gådestemning følger straks derefter, og for at opretholde 
den poetiske atmosfære beder Mendelssohn om, at der ikke gøres ophold mellem 
satserne. Det udnytter han særligt i overgangen til den hurtige fjerdesats, der 
har en velanbragt chokvirkning. Til sidst i satsen præsenterer Mendelssohn en 
storslået hymne – en hyldest til et land, der havde betaget ham dybt.
 
Inden den skotske symfoni var færdig, var Mendelssohn allerede rejst af sted til 
Italien. Jo længere tid der gik i Syden, desto sværere fik han ved at genkalde sig 
de dystre stemninger fra nord. ”Her i Rom skinner solen fra en blå himmel – er 
det så mærkeligt, at jeg finder det umuligt at samle tankerne om mine skotske 
tågestemninger?” skrev han hjem.

I 1842 var symfonien endelig klar, og den blev uropført med stor succes i Leipzig. To 
måneder senere dirigerede Mendelssohn symfonien i London, og han dristede sig til 
at tilegne den til Dronning Victoria, som jo også var Skotlands regent. Hun kvitterede 
ved at invitere ham til te. Det viste sig, at Dronningen var en af Mendelssohns 
store beundrere, og hun benyttede lejligheden til at synge et par af hans sange for 
ham – ”helt uden fejl og med et charmerende udtryk”, noterede Mendelssohn. Da 
Mendelssohn døde som bare 38-årig i 1847, blev der sørget dybt og bredt i Europa. 
Også dronning Victoria var chokeret. Hun skrev: 

Vi er fortvivlede og sørgmodige over at læse i avisen om Mendelssohns død, 
det største musikalske geni siden Mozart og en højst elskelig person. Vi har 
i høj grad nydt og beundret hans vidunderligt smukke kompositioner.



DR Koncerthuset 2017/18 7Blomstedt & Mendelssohn  
Dirigent

Den store svenske dirigent Herbert Blomstedt er  
DR SymfoniOrkestrets æresdirigent og var fra 1967 til 1977 
dets chefdirigent. Ingen anden dirigent har så lang og tæt en 
forbindelse til DR SymfoniOrkestret som 90-årige Herbert 
Blomstedt. 

Han er født 1927 i Springfield, Massachusetts, i en svensk 
emigrantfamilie, der flyttede tilbage til Sverige, da han var 
2 år gammel. Han voksede op i Stockholm og uddannede 
sig som musiklærer, organist og kantor, violinist, dirigent og 
musikvidenskabsmand. I 1952-54 studerede han direktion hos 
Igor Markevitj i Salzburg og hos Leonard Bernstein i USA.

Første gang, Herbert Blomstedt mødte DR SymfoniOrkestret, 
var ved en radioproduktion i 1955, og i 1967 blev han engageret 
som chefdirigent. Der kom hurtigt til at stå respekt om 
Blomstedt, der var tålmodig, analytisk og yderst velforberedt. I 
løbet af sin chefperiode hævede han orkestrets standard til nye 
højder og udvidede repertoiret med både klassisk, romantisk 
og helt ny musik. Han lavede også den første samlede danske 
pladeindspilning af Carl Nielsens symfonier og koncerter.

Blomstedt-tiden i København varede indtil 1977. I sin lange 
karriere har Herbert Blomstedt siden været chefdirigent for 
Dresdens Statskapel, Sveriges Radiosymfoniorkester, San 
Francisco Symfonikerne og Gewandhausorkestret i Leipzig – det 
orkester, Mendelssohn grundlagde og gjorde til verdens bedste. 
Ved siden af sine faste stillinger har Blomstedt gæstedirigeret 
bl.a. Berliner Filharmonikerne, Wiener Filharmonikerne, 
Concertgebouw Orkestret og alle de store amerikanske 
symfoniorkestre.

Kontakten mellem DR SymfoniOrkestret og Herbert Blomstedt 
var i en periode svær at holde ved lige pga. hans globale karriere, 
men siden midten af 1990’erne har han igen givet årlige 
koncerter i København, og de er altid blandt sæsonens absolutte 
højdepunkter. Samarbejdet fortsætter med gensidig fornøjelse – 
på syvende årti!

• Herbert Blomstedt
• Svensk dirigent, født 1927
•  Fhv. chefdirigent for bl.a. 

San Francisco Symfonikerne, 
Dresdens Statskapel og   
Gewandhausorkestret i Leipzig

• Æresdirigent for  
 DR SymfoniOrkestret, som han   
 var chefdirigent for i årene  
 1967-77
• Modtog i 2016 Léonie Sonnings  
 Musikpris her i Koncerthuset

Fotograf: Martin Lengemann

Herbert Blomstedt
Dirigent



DR’s koncertvirksomhed støttes af blandt andre: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Knud Højgaards Fond
Augustinus Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
Beckett-Fonden
Statens Kunstfond
Oticon Fonden
Damco. Global logistics. Individual solutions.

drkoncerthuset.dk
drsymfoniorkestret.dk

DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13 2300 Kbh S
Tlf.: 35 20 62 62
e-mail: drkoncerthuset@dr.dk

HVAD, HVOR OG HVORDAN I DR KONCERTHUSET

Restauranten: Supplér din koncertoplevelse med 
en hyggelig og lækker middag i DR Koncerthusets 
Restaurant. På drkoncerthuset.dk kan du læse 
mere om restauranten og månedens menu. Det er 
nødvendigt at reservere bord i forvejen, og det kan 
gøres på e-mail: book1bord@dr.dk eller telefonisk på 
35206360 (hverdage 12-16).

Garderoben er bemandet, gratis og befinder sig 
i foyeren. Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at 
medbringe overtøj og store tasker i koncertsalen. 

Pausedrinken kan bestilles og forudbetales i baren 
inden koncerten – så står den klar til dig i pausen.

ZERVED: På koncertdagen kan du også købe din 
pausedrink ved hjælp af en smartphone: 

 l  Download gratis “Zerved” (via app-store eller   
  Google Play)
 ll  Bestil og betal
 lll  Hent din drink i vores “Zerved-bar”

Parkeringen: Vi har fået nyt parkeringssystem, der
er forudbetalt. Det vil sige, at man køber en P-billet i 
billetautomaten til et bestemt tidsrum og placerer den 
synligt i forruden på bilen. Det er ikke længere muligt 
at forudbetale sin parkering inde i DR Koncerthuset.

Rundvisninger: DR har en række rundvisnings-
tilbud og tilpasser gerne rundvisninger efter dine 
behov. Besøg drkoncerthuset.dk.

Udlejning/konferencer: DR Koncerthuset 
danner en unik og professionel ramme om ethvert 
arrangement. Læs mere på DR Koncerthusets 
hjemmeside eller kontakt os direkte på email: 
lejkoncerthuset@dr.dk.

Gruppearrangementer: DR Koncerthuset kan 
altid skræddersy et gruppearrangement til dig, fx en 
middag med rundvisning og efterfølgende koncert. 
Du kan kontakte os på 35206100 eller på email: 
gruppesalg@dr.dk og få et uforpligtende tilbud.

FÅ NYHEDER OM DR KONCERTHUSET

Nyhedsbrevet: Få alle nyheder om kommende 
koncerter, konkurrencer og specialtilbud direkte i din 
indbakke. Tilmeld dig på drkoncerthuset.dk.

Facebook: Koncerthuset er også på Facebook. 
Her kan du få krydderier til din koncertoplevelse, 
kommentere, stille spørgsmål og få svar med det 
samme.  
 
Følg os på facebook.com/drkoncerthuset.


