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Gösta Nystroem (1890-1966) 
Viola concerto “Hommage a la France”

1  Allegro, très rythmé 5:26
2  Lento Molto tranquillo 7:01
3  Allegro scherzando 6:03

Ludvig Norman (1831-1885) 
Sonata for Viola and piano in g-minor op. 32

4  Allegro appassionato 12:26
5  Andante cantabile 7:40
6  Scherzo - Allegro feroce 4:32
7  Finale - Allegro moderato 9:02

Edvard Grieg (1843-1907) 
Sonata in c-minor for Viola and piano op 45 
(original violin and piano, transkription Fröst)

8  Allegro molto ed appassionato 9:26
9  Allegretto espressivo alla Romanza 6:31
A  Allegro animato 7:43

  Total  76:30
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Om att väva ihop en dröm. 
Första gången Gösta Nystroems viola-
konsert fångade mitt intresse var i 
Kungliga musikhögskolans bibliotek då 
jag som ung violastudent höll i bibli-
otekets exemplar av noterna. Det var 
ett gammalt häfte men synbart oanvänt. 
Jag minns att  jag tänkte - spelas inte 
den här? När jag senare hörde verket  
föddes genast drömmen om att få göra 
konserten med orkester och på  skiva. 
Långsamma satsen är för mig ett av de 
vackraste svenska verken för violan, full 
av nordiskt klagande vemod. Denna 
dröm når nu sin fullbordan i och med 
denna inspelning.
 Ludvig Normans violasonat har all-
tid legat mig varmt om hjärtat och var 
ett självklart val till denna skiva. Nor-
man var gift med den berömde vio-
linisten Wilma Neruda i ett stormigt 
äktenskap som slutade med att Wilma 
lämnade honom. Det var under denna 
tid, i sorg och förtvivlan inför att skiljas 

från sin fru som han skrev sonaten för 
viola och piano.
 År 1900 kom ett brev till den nor-
ske författaren Björnstjerne Björnson. 
Brevet var från hans gode vän Edvard 
Grieg. Grieg som genomlevt en svår tid 
med kris i sitt äktenskap  började återfå 
hopp om livet. I brevet berättar han om 
att han spelat sina violinsonater i Dan-
mark och att det varit en stor framgång. 
Grieg ger i texten violinsonaterna sär-
skild betydelse i sitt tonsättarliv och från 
detta brev  kommer citatet där Grieg ger 
c-mollsonaten kvaliten av att visa på  en 
vidare horisont i hans komponerande. 
Violinisten som Grieg spelade med 
vid tillfället var en viss Wilma Neruda. 
I version för viola och piano får Grigs 
c-moll sonat en mörkare karaktär. 
Tonarten c-moll klinger ur djupen tack 
vare violans låga c-sträng. Sonaten är ett 
älskat verk som följt mig genom livet 
och med denna koppling till Normans 
violasonat tar den självklart plats som 
sista verket på skivan.

Göran Fröst 
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Nystroem, Hommage à la France

Gösta Nystroem tyckte mycket om 
Frankrikes invånare. ”Jag älskar det 
folket mer än mina egna”, skrev han 
om dem i ett brev till en vän veckan 
före krigsutbrottet 1939. Och han ut-
vecklade samma tanke långt senare i 
sin memoarbok Allt jag minns är lust och 
ljus: ”Man må möta dem i Paris, ute på 
landsbygden, i de små fiskebyarna vid
normandiska kusten eller vid Medel-
havet. Från de lägsta lagren i samhället 
och uppåt samma esprit, samma takt, 
samma hänsynsfullhet. Men de lever 
också under samma luft, samma ljus.”
 Dessa kärleksförklaringar byggde 
på en lång erfarenhet. Nystroem hade 
först kommit till Paris 1914, men 
världskriget tvingade honom snart att 
vända hem igen. Målet blev att komma 
tillbaka, vilket han också gjorde. Han 
bodde mer eller mindre stadigt i Paris i 
tolv år, 1920-32. Där bildade han familj, 
umgicks med konstnärer och musiker,
roade sig och arbetade både med sitt 

måleri och med att komponera. Det 
senare tog allt större plats i hans liv. 
Han reste också runt i Frankrike med 
målarutrustning och notpapper.
 Under Nystroems första tid i Paris 
åren efter 1920 var han som tonsättare 
mycket förtjust i klangeffekter, gär-
na med mycket dissonanser och med 
en impressionistisk verkan (ett slags 
musikalisk parallell till den kubistiska 
färgning som man kan se i en del av 
hans konstverk). Han sög i sig Stravin-
skijs ryska musik – Våroffer och andra
verk – liksom den nya franska musik-
en. Samtidigt med det fick han en 
historiskt orienterad kompositions-
undervisning hos Vincent d’Indy, där 
han fördjupade sig i såväl 1500-talets 
polyfoni som Bachs konst. Två andra 
personer blev under Parisåren särskilt 
viktiga för hans komponerande. Den 
ena var Arthur Honegger, vars verk, inte 
minst oratoriet Le roi David, blev till en 
förebild för honom. Den andra var ex-
ilryssen Leonid Sabaneiev, tonsättare, 
musikskribent och pedagog, som för 
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Nystroem blev en inspirerande lärare 
både i kontrapunkt och formtänkande. 
Det var under inflytande av dessa två 
som han kompletterade sin tendens till 
klangmusik med en strängare form – 
han tog upp drag av neoklassicism.
 När Nazi-Tysklands armé sommaren 
1940 gick in i Paris hade Nystroem för 
länge sedan flyttat hem till Sverige. Han 
hade skaffat sig berömmelse genom 
flera orkesterverk, särskilt den stort an-
lagda Sinfonia espressiva som tagits emot 
med entusiasm på en nordisk musikfest 
i Köpenhamn 1938. I sitt hem i Göte-
borg skrev han just denna sommar på 
ett verk som fick namnet Hommage à 
la France – den konsert för viola och 
orkester som hörs på den här skivan. 
Titeln var självklart ett uttryck för hans 
sympatier. Detta var en av tre solokon-
serter som han satte igång med under 
de här åren, de andra två var Sinfonia 
concertante för violoncell och orkester 
och en violinkonsert som lades på is 
och inte blev färdigskriven förrän 1955.
Neoklassicism var lite av en fransk spe-

cialitet under 1930-talet, och i Hom-
mage à la France kommer Nystroem 
närmare denna musikstil än i något ti-
digare orkesterverk. Konserten är, enligt 
honom själv, ”icke tänkt att vara någon 
stor musik. Jag har strävat efter att göra 
enkel men god musik utan bitankar, 
voilà tout. Den långsamma satsen har 
väl dock något av den längtans vemod 
som jag alltid känner när det gäller la 
belle France.”
 Konsertens första sats inleds med 
ett energiskt tema som spinner vidare 
i rörligt allegro men blir avlöst av ett 
mjukt lyriskt ”molto cantabile”, för att 
sedan återvända till det första tempot. 
Denna ordning upprepas en gång till 
med en del variationer, och det är hela 
denna sats, som trots upprepningarna 
känns levande rakt igenom.
 Den andra satsen, med sitt ”längtans 
vemod”, har en viss stilistisk närhet till 
lyriskt musikaliskt uttryck hos fransmän 
som Ravel. En solokadens i mitten bry-
ter det stilla flödet i den.
Den sista satsen (scherzando) domin-
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eras av en musik som tematiskt liknar 
den första satsens men är ännu snab-
bare. Även här finns två nästan identiska 
block, och mellan dem träder ett uttry-
cksfullt cantabile-parti in.
 Hela konserten har en friskhet och 
en variation i uttrycket som gör den 
mycket tilltalande – en ”enkel men god 
musik utan bitankar”. Med sin ”hom-
mage” hade Nystroem skapat ett av de 
främsta svenska bidragen till violareper-
toaren. Men att skriva en Hommage à la 
France just vid den tyska ockupationen 
kunde också ses som ett politiskt ställn-
ingstagande, och förmodligen var det 
det som gjorde att Nystroem tilldelades 
den franska hederslegionen efter kriget 
och som fick den franske dirigenten 
Albert Wolff att framföra verket på en i 
övrigt fransk konsert (Rameau, Rous-
sel, Debussy och Ravel) i Stockholm 
1950.

Anders Edling 

Ludvig Norman (1831–85)

blev tidigt faderlös och växte upp i 
Stockholm under relativt små omstän-
digheter. Men hans osedvanliga musik-
begåvning upptäcktes i mycket unga 
år. Med hjälp av flera personer, bland 
andra den världsberömda sångerskan 
Jenny Lind, fick Ludvig möjlighet att re-
dan som 17-åring börja studera vid det 
berömda musikkonservatoriet i Leipzig. 
Han fick nu lärare av internationell top-
pklass och kunde njuta av stadens rika 
och kvalificerade musikutbud, där kon-
serterna med den ansedda Gewandhau-
sorkestern utgjorde några av höjdpunk-
terna. 
 När han 1852 återvände till Stock-
holm var han professionellt skolad och 
drillad i det musikaliska hantverkets 
discipliner. Inspirerad av upplevelser-
na under konservatorieåren föresatte 
han sig nu att försöka höja standarden 
på huvudstadens musikliv till konti-
nental nivå. Det skulle visa sig vara 
en mödosam uppgift. I maj samma år 
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skriver Norman i ett brev att Sverige 
inte är något ”konstens land” och att 
han inte kan förlika sig med stockhol-
marnas musikaliska smak. Därför skrev 
han artiklar där han propagerade för 
olika åtgärder som skulle höja nivån på 
Stockholms musikliv. Och tillsammans 
med tonsättaren Albert Rubenson och 
Frans Hedberg utgav han 1859 Tid-
ning för theater och musik som i skarpa 
ordalag kritiserade bristande profes-
sionalism hos både tonsättare, musik-
er och kritiker. Ett år tidigare hade 
Norman erhållit en tjänst som lärare 
i komposition, instrumentering och 
partiturläsning vid Musikaliska akade-
miens undervisningsverk. Hans unika 
kompetens och uttalade ambitioner att 
professionalisera det svenska musiklivet 
måste ha gjort stort intryck, för endast 
trettio år gammal erbjöds han platsen 
som kapellmästare vid Kungl. Teatern 
i Stockholm. Detta trots att han inte 
hade särskilt omfattande erfarenheter 
av dirigering. Men det visade sig vara 
ett klokt val. Norman blev en högt 

skattad dirigent som förutom operaar-
betet ägnade de närmast kommande 
åren åt att på flera olika sätt bygga upp 
och berika musiklivet, både som di-
rigent, tonsättare och pianist. 
 Som tonsättare är Norman vår för-
sta stora symfoniker efter Adolf Fre-
drik Lindblad och Franz Berwald, 
och i sin roll som Hovkapellmästare 
borgade han för en musikalisk nivå på 
operaföreställningarna som mycket väl 
kunde mäta sig med de främsta opera-
husen i Europa. Ändå brann han otve-
tydigt mest för kammarmusiken. Detta 
framgår bland annat av hans Musikaliska 
uppsatser och kritiker (1880–1885), där 
han fastslår att ”musikföredrag privatim 
inom en krets verkligt musikintresse-
rade blifva nu en gång för alla något mera 
än hvad den stela offentligheten bringar 
med sig”. Det är därför inte förvånande 
att verken för olika kammarmusikaliska 
besättningar genom både sitt omfång 
och sina kvaliteter utgör en betydan-
de del av hans produktion. Han deltog 
dessutom vid flera tillfällen i Mazerska 



10 DAPHNE 1065

kvartettsällskapets spelaftnar, och drev 
till och med under några år ett eget 
kvartettföretag tillsammans med bl.a. 
hustrun Wilhelmina Neruda. Hon var 
en framstående violinist, född och up-
pvuxen i den mähriska staden Brünn 
(idag Brno i Tjeckien). 
 Normans pianospel i kammarmusik-
sammanhang uppskattades varmt. En-
ligt samtida bedömare var det spirituellt, 
smakfullt och fritt från yttre åthävor. 
Inte minst fängslande var hans förmå-
ga att improvisera. Ett typiskt omdöme 
återfinns i Stockholms Dagblad i en re-
cension av en konsert i Börssalen 1870: 
”Det märktes att publiken ordentligen 
njöt av hr Normans makalösa pian-
ospel.” Ett annat vittnesbörd om hans 
höga nivå som ensemblepianist åter-
finns i Carl Kinbergs text från 1899 om 
Mazerska kvartettsällskapets första fem-
tio år. Där berättar han att man ofta fick 
höra ”….Ludvig Norman på sitt kända, 
oöfverträffliga sätt utföra pianostäm-
man i Mendelssohns och Schumanns 
trion (sic!) och qvartetter.” 

Den fyrsatsiga sonaten för viola och piano 
i g-moll från 1869, utgiven på det tyska 
förlaget Kistner 1875, är ett av mycket 
få svenska verk för denna besättning. 
Den är tillägnad violinisten i Kungliga 
Hovkapellet Adolf Fredrik Lindroth, 
som också var medlem i Mazers-
ka kvartettsällskapet. Att denne även 
framträdde som violaspelare vet vi gen-
om sällskapets spelböcker. Spelböcker-
na för just den aktuella perioden har 
visserligen förkommit, men det är in-
gen långsökt gissning att sonaten fram-
fördes av Lindroth inom kvartettsäll-
skapets ram och med tonsättaren själv 
vid flygeln. 
 Den första satsen – Allegro appas-
sionato, g-moll – är skriven i sonat-
form. Här har Norman valt att låta 
det nästan smärtsamt intensiva huvud-
temat först presenteras i violan. Även 
genom anvisningen con dolore förstår 
vi att den känslomässiga temperaturen 
är mycket hög. Pianots åttondelsrörel-
ser mot basstämmans långa notvärden 
bildar här en fond mot vilken violans 
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starka känsloutspel utvecklar sig.  När 
pianot övertar huvudtemat sker detta 
med oktaver i båda händerna, vilket 
tillsammans med violans åttondels-
rörelser i praktiken bildar en trestäm-
mig sats. Detta förfaringssätt skapar ett 
tydligt och luftigt linjespel där tjocka 
pianoackord lyser med sin frånvaro. 
Sannolikt har den musikaliskt drivne 
Norman velat uppnå en klanglig bal-
ans mellan violan och pianot. Men ef-
fekten blir också en annan: den enkla, 
närmast avskalade, fakturen frammanar 
en känsla av hudlöshet som griper tag 
i åhöraren. Det väl förberedda sidote-
mat i B-dur får sin karaktär huvudsak-
ligen genom sin rytmiska utformning, 
bland annat i form av åttondelsupptak-
ter och energirika synkoper. Även här 
visar Norman genom anvisningar som 
con espressione och con passione att det 
emotionella gestaltningsutrymmet har 
vida ramar. Något som bekräftas av 
den utskrivna dynamiken, som rör sig 
mellan pianissimo och fortissimo. I sats-
ens genomföringsdel finner vi för första 

gången utkomponerade ackordföljder i 
pianostämman. Denna del är jämförel-
sevis kort, men detta kompenseras av 
att Norman i den förtätade reprisdel-
en arbetar genomföringsmässigt med 
sitt material. Den tidigare slankheten i 
stämföringen kompletteras här dessu-
tom av ymniga triolåttondelsrörelser 
och fylliga ackord i pianosatsen. Det 
är inte otroligt att det högspända, och 
ibland närmast förtvivlade, stämning-
släget i denna sats kan stå i relation till 
Normans egen livssituation. För sonat-
en komponerades under den oerhört 
plågsamma tid i hans liv när hustrun 
Wilhelmina, efter endast några års äk-
tenskap, var på väg att lämna honom 
tillsammans med de två små sönerna. 
Separationen drabbade honom hårt 
och påverkade honom negativt under 
återstoden av hans liv. Bland annat ver-
kar han ha lidit av svåra depressioner, 
som till och med gick så långt som till 
aktiva självmordsförberedelser. 
 Den andra satsen – Andante canta-
bile, Ess-dur – är ett fint exempel på 
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Normans förkärlek för långa musika-
liska linjer. Efter pianots inledande 
ljuva och långspunna melodi fortsätter  
violan med samma tema. Men medan 
violan spelar detta, tillför pianostäm-
man ny energi genom suckande sex-
tondelsrörelser. Denna energi kana-
liseras senare i satsen till rejäla dynamis-
ka höjdpunkter och punkterade rytmer 
som ligger långt från inledningens lätt 
drömska stämningsläge. 
 Den tredelade tredje satsen – Scherzo. 
Allegro feroce, g-moll – har en brän-
nande intensitet i uttrycket. De förbi-
ilande åttondelsrörelserna och de skarpa 
ackorden bidrar snarare till känslan av 
kraftfullt allvar än till skämtsam lek. Ett 
mer sångbart tema med anvisningen un 
poco più Lento behåller ändå grunddragen 
från det första temat. Och ganska snart 
blandar Norman dessa två teman, vilket 
omedelbart ökar uttrycks potentialen. 
Efter en plötslig fermat i violan rusar 
musiken vidare in i codan. Den har en 
tydlig stretto-karaktär och avslutas med 
ett kraftfullt ackord i båda stämmorna. 

Finalen – Allegro moderato, G-dur – är 
liksom första satsen skriven i sonatform 
och arbetar med två teman som sinse-
mellan är mycket olika. Det vänliga och 
ganska avspända huvudtemat i G-dur 
karaktäriseras i hög grad av den inle-
dande fallande sexten, medan sidote-
mat i h-moll är något av det skarpaste 
och mest dramatiska som Norman har 
skrivit. I genomföringsdelen utnyttjar 
Norman bland annat trångföring av  
temainsatserna för att skapa ökad  
intensitet. Denna ökning fortsätter i  
reprisdelen, bland annat genom att 
Norman utvecklar de tidigare i satsen 
etablerade åttondelstriolerna, som här 
visar sig äga en starkt framåtdrivande 
kraft. Den avslutande codan använder 
endast material ur huvudtemat, men 
åtta takter från slutet lägger Norman 
oväntat in huvudtemat i g-moll från 
första satsen – denna gång i G-dur. 

Tomas Löndahl ©
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Edvard Grieg: Sonat för violin 
och piano i c-moll op. 45

”Jag hade förra veckan den stora gläd-
jen att med Lady Neruda-Hallé få 
framföra mina tre violinsonater för 
den bästa tänkbara danska publik och 
mötte den varmaste förståelse. Du kan 
tro att vi gjorde det bra, något som för 
mig hade en särskild betydelse – dessa 
tre verk hör till mina bästa och repre-
senterar perioder i min utveckling, den 
första den naiva, full av förebilder, den 
andra den nationella och den tredje den 
med en vidare horisont.” Så skriver Ed-
vard Grieg till sin diktarvän Björnstjer-
ne Björnson i ett brev 16 januari 1900 
och ger därmed sin egen karakteristik 
av sina tre violinsonater. Den första 
sonaten, i F-dur op. 8 från 1865, är ett 
verk fullt av sprudlande idéer, präglat 
av gnistrande rytmisk spänstighet. Den 
andra, i G-dur från 1867, är ett av de 
ljusaste verk han har skapat och fullt av 
nationella idéer och uttryck, inte minst 
springarrytmer. C-moll-sonaten, som 

blev komponerad under andra halvan 
av 1886, 20 år efter de två andra, rör sig 
på ett annat plan – den har, som Grieg 
skriver, en ”vidare horisont”. Den har 
en intensitet som gör det naturligt att 
tänka på två andra stora violinsonater 
– César Francks A-dursonat, kompone-
rad vid ungefär samma tid, och Johan-
nes Brahms tredje violinsonat i d-moll, 
skriven tre år senare.
 Den ”vidare horisont” som Grieg 
tänker på, hänger samman med de tio 
åren efter att han och hustrun Nina år 
1877 flyttade från Kristiania (som Oslo 
hette då). Det blev tio tunga år. I ok-
tober 1875 hade han förlorat båda sina 
föräldrar under loppet av tre veckor, 
och samtidigt började spänningar i äk-
tenskapet med Nina att visa sig – det 
gick så långt att han 1883 lämnade hen-
ne för en tid. Till de personliga proble-
men kom konstnärliga – tidvis torkade 
hans musikaliska ådra helt enkelt ut. 
Tack vare hans nära vän, Frants Beyer, 
blev makarna försonade i januari 1884. 
Året därefter byggde Grieg sitt hem 
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”Troldhaugen” strax utanför Bergen 
och blev granne med vännerna Beyer. 
Händelserna från 1875-76 till början 
av hösten 1886 då c-moll-sonaten blev 
komponerad, är sonatens psykologiska 
och mentala bakgrund. 
 Grieg använde som regel b-tonarter 
i moll när han ville uttrycka det dra-
matiska och tragiska. Det går en linje 
från hans c-mollsymfoni från 1863–64, 
via pianoballaden i g-moll 1874–75, till 
stråkkvartetten i g-moll 1877–78 och 
pianotriosatsen i c-moll från 1878 till 
den tredje violinsonaten. Alla dessa verk 
har gemensamt en djuplodande, expres-
siv intensitet som river i ens innersta. 
Detta var Grieg medveten om. Violinis-
ten Karel Hoffmann spelade c-moll-so-
naten tillsammans med Grieg 1896 
och har berättat följande: ”Han var en 
utmärkt pianist som trots sin nervosi-
tet och svaga hälsa spelade otroligt in-
tensivt och kraftfullt. Han bad mig ge 
allt jag hade av känsla och kraft i utfö-
randet. Han hade få dynamiska angivel-
ser. Första satsen spelade han i ett vilt 

allegro, och önskade att de melodiska 
delarna skulle vara speciellt expressiva.”
 Första satsen, Allegro molto ed appasi-
onato, är utan tvivel Griegs mest lycka-
de sonat-allegro. Inte minst har temana 
otroligt stark appell till både exekutörer 
och publik – de är lätta att ta till sig 
och lätta att komma ihåg. I sina sonat-
satser har Grieg som vana att använda 
två sidoteman, eller ett sidotema och 
ett epilogtema. Så inte i c-moll-sona-
ten. Huvudtemagruppen är här utvid-
gad till två självständiga teman. Det 
andra har en aning mildare karaktär, 
men utan att dramatiken för den skull 
försvagas. De två temana upplevs olika, 
men när man granskar dem upptäcker 
man att de är komna ur samma rot. Den 
gemensamma kärnan kan alltså spåras, 
men utan att de omedelbart uppfattas 
som besläktade, något musikforskare 
benämner som en metamorfos. Det 
mycket melodiösa sidotemat följs av en 
okomplicerad modulatorisk övergång 
till Ess-dur. Sidotemat med sin lyriska 
prägel skapar likväl en viss oro med 
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de synkopaktiga efterslagen i pianot. I 
den första genomsföringsdelen följer 
något som överraskar i Griegs produk-
tion: helt oväntat hörs en totalt ändrad 
version av satsens öppning – från for-
tissimo i c-moll på G-strängen till i ett 
mycket högt läge i pianissimo i B-dur. 
Efter reprisen verkar det som om en ny 
genomföringsdel är på gång. Plötsligt 
hörs det augmenterade motivet från 
huvudtemat på nytt, nu i Ass-dur i 18 
takter, varefter det avbryts tvärt: i kodan 
är det inte den överjordiska klangvärl-
dens skönhet som skall ta över utan de 
mörkare stämningarna.
 Andra satsen, Allegretto espressivo alla 
Romanza, är en av Edvard Griegs all-
ra vackraste skapelser – av samma slag 
som adagiosatsen i pianokonserten i 
a-moll. Satsens form är ABA’, en form 
Grieg ofta använde. A-delen i mycket 
espressiv E-dur kontrasterar mycket väl 
mot B-delens lite ”fåordiga” och ”kor-
ta” uttryck. Kontrasten mellan första 
satsen mörka c-moll och andra satsens 
två skimrande E-dur-delar är nära nog 

total: tonarterna har praktiskt taget inga 
gemensamma toner och en sådan tonal 
kontrast går inte att finna i Griegs övri-
ga kammarmusikverk.
 Tredje satsen, Allegro animato, återvän-
der till första satsens grundstämning, de 
skimrande delarna i andra satsen är som 
bortblåsta. Efter 112 takter kommer en 
generalpaus varefter ett intensivt sido-
tema övertar. Man skulle ha väntat en 
genomföringsdel efter detta sidotema, 
men Grieg hoppar över genomföring-
en och går direkt till huvudtemat som 
i en vanlig repris. Därefter följer sido-
temat i prestissimo i C-dur. Formen i 
tredje satsen är den enklaste Grieg har 
använt: en tvådelad form AB–AB’ plus 
koda – alltså en sonatsats utan genom-
föringsdel. Det triumferande slutet av 
sidotemat i sista satsen i C-dur med ko-
dans jublande slut förstärks ytterligare. 
 Forskare understryker ofta Griegs 
förmåga att skapa originella och vack-
ra melodier och tillika folkliga och 
enkla sådana. Detsamma gäller rytmik 
och harmonik. Samtidigt understryks 
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Griegs förmåga att skapa ett klart, 
tydligt och övertygande – ett idioma-
tiskt – användande av de instrument 
han skriver för. Inte minst gäller detta 
c-mollsonaten.
 Sonaten blev en stor succé. Efter 
uruppförandet i Neues Gewandhaus 
i Leipzig den 10 december 1887 med 
violinisten Adolph Brodsky och Grieg 
själv vid pianot skriver han till sin vän 
Beyer: ”Om förmiddagen hade jag 
haft en kamp med Brodsky som ville 
ha flygeln stängd. Men jag ville inte ge 
mig, fick den öppnad och lovade att 
moderera mig. Då han ännu inte var 
nöjd sa jag: ’das ist ein norwegisches 
Versprechen!’ [det är ett norskt löfte!] 
Då trodde han mig! Du kan tro att han 
spelade! Efter varje sats kom långvariga 
bifall, och efter finalen kallades vi fram 
två gånger.” Tio tunga år var borta.  

Rune Andersen

Svenska kammarorkestern.

Med sitt unika tonspråk och ambition 
att hela tiden tänja gränser har Svenska 
Kammarorkestern, med chefsdirigent 
Thomas Dausgaard i spetsen, tagit en 
självklar plats på den internationella 
arenan.
 Svenska Kammarorkestern bildades 
1995 i Örebro och med ambitionen 
att bli just Sveriges bästa. Hösten 1997 
blev Thomas Dausgaard chefsdirigent 
vilket han kom att vara de 22 följande 
åren. Han satte en krävande och am-
bitiös plan i verket: Att spela in alla 
Beethovens orkesterverk. Det var un-
der dessa  inspelningarna som orkestern 
hittade sitt unika tonspråk och speciella 
”sound”. Ett sound som gett orkestern 
internationell framgång och renommé. 
Sedan 2004 har orkestern, tillsammans 
med Thomas Dausgaard, regelbundet 
turnerat världen över med hyllande 
recensioner med sig hem i bagaget. 
Listan över platser de har spelat på kan 
göras lång: Japan, USA, Storbritannien, 
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Tyskland, Österrike och Frankrike är 
bara några av dem. Och scenerna har 
varit några av de mest kända som BBC 
Proms i London, Lincoln Center och 
Salzburg International Festival.
Det långsiktiga samarbetet med Daus-
gaard har lett till en allt bredare reper-
toar med inspelningar av kompositörer 
som Schumann, Schubert, Brahms, 
Bruckner, Tjajkovskij, Dvorak och 
Wagner. Det nära samarbetet med 
tonsättare som H K Gruber och Brett 
Dean har gjort orkestern till en av de 
mest ambitiösa samtidsensemblerna i 
Europa. Och det intensiva samarbetet 
med Andrew Manze har befäst ork-
esterns trygghet i barocken och klassi-
cismen. 
 Från och med hösten 2019 välkom-
nar de den världsberömde klarinettvir-
tuosen Martin Fröst som sin nye chefs-
dirigent.

Clemens Schuldt

är en av de mest spännande unga tyska 
dirigentrarna idag. Han är chefsdirigent  
för Münchener Kammerorchester och 
är berömd för sina innovativa tolknin-
gar av klassisk och romantisk repertoar 
och att inkludera mindre kända och 
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samtida repertoar i sina program.
 Clemens Schuldt vann den prestige-
fyllda Donatella Flick Conducting-täv-
lingen i London 2010 och var assister-
ande dirigent London Symphony Or-
chestra i ett år därefter. Efter det har han 
uppträtt med orkestrar så som Deutsche 
Symphonie-Orchester Berlin, WDR 
Sinfonieorchester, SWR Symphonie-
orchester, Bamberger Symphoniker, 
Royal Scottish National Orchestra, 
Bournemouth Symphony Orchestra, 
Nederländska Philharmonic Orchestra, 
Orchester de la Suisse Romande, New 
Japan Philharmonic, Hong Kong Sin-
fonietta med flera.

Göran Fröst

Svenske violisten och kompositören 
Göran Fröst har framträtt som solist 
och kammarmusiker över hela världen 
och uppträtt i konserthus såsom Royal 
Albert Hall London, Musikgebouw 
Amsterdam och Bunka Kaikan Tokyo. 
Hans kompositioner spelas  världen 
över av orkestrar som Academy of Saint 
Martin in the Fields, Australian Cham-
ber Orchestra och Amsterdam Sinfo-
nietta. Göran är en hängiven uttolkare 
av den nya repertoaren och har fått ett 
flertal verk skrivna för sig. Hans projekt 
strävar ofta till att hitta nya koncept och 
former för den klassiska konserten. Han 
har även ett stort engagemang för un-
gas musicerande och utbildning på sitt 
instrument. 
 Efter examen 2004 från Edsbergs 
musikinstitut  blev han medlem i Sver-
iges Radios Symfoniorkester där han 
stannade till 2010. Hans engagemang 
för ny musik mynnade ut i medlemskap 
i KammarensembleN - sveriges ledan-
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de ensemble för ny musik 2007. Han 
var en  kort tid soloviolist i Nordiska 
Kammarorkestern innan han 2011 fick 
position som soloviolist i BBC Nation-
al Orchestra of Wales, där han stannade 
till 2014, Sedan 2016 är han soloviolist 
i Svenska kammarorkestern. Göran är 
även uppskattad lärare  i violaspel vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
och ger regelbundet masterclasses runt 
om i Europa.   

Denna inspelning på Daphne Records 
är hans första egna album.

Oskar Ekberg

Oskar Ekberg är utbildad vid Musik-
högskolan i Göteborg och diplom-
utbildningen på Kungl. Musikhög-
skolan i Stockholm under prof. Mats 
Widlund. Oskars debutkonsert år 2003, 
Prokofjevs andra pianokonsert tillsam-
mans med Sveriges Radio Symfoni-
orkester, rönte stor uppskattning och 
uppmärksammades i nationell press och 
SR P2.
 Sedan debuten har Oskar varit en 
aktiv och eftertraktad pianist, och föru-
tom konserter i Sverige har han även 
framträtt solistiskt och med kammar-
musik i alla de nordiska och baltiska 
länderna, Storbritannien, Ryssland, 
Holland, Schweiz, Frankrike, Jamaica 
och Japan.
 Oskar har gjort flertalet kammar-
musikinspelningar för Sveriges Radio 
P2, och under många år varit verksam 
som orkesterpianist i Sveriges Radios 
symfoniorkester.
 Under 2000-talet har han även vi-
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sat speciellt intresse för Olivier Messi-
aens musik, och gjort kompletta fram-
föranden av flera av de stora piano- och 
kammarmusikverken.
 Ett annat område som ligger honom 
varmt om hjärtat är den svenska piano-
musik som hamnat utanför standard-
repertoaren. På skiva finns därför Oskar 
representerad på Daphne Records med 
en soloinspelning av Johan Helmich 
Romans 12 klaversviter. Inspelningen 
nominerades till en Grammis 2013 
och utsågs till en av årets bästa skivor 
i tidskriften OPUS. Han har också på 
samma märke spelat in soloskivor med 
pianomusik av Elfrida Andrée och  
Adolf Fredrik Lindblad
 Oskar Ekberg är professor i piano vid 
Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stock-
holm, och är en uppskattad föreläsare 
och artikelförfattare inom sitt ämne.
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Oskar Ekberg och  
Göran Fröst
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