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Månedens tema 
 
Dvoraks cellokoncert i h-mol, opus 104, blev første gang opført den 19. marts 1896 i Queen´s Hall i London, med 
”Philharmonic Society” (nu Royal Philharmonic Society), cellisten Leo Stern som solist og Dvorak som dirigent.  Celloen 
Stern spillede på, var en Stradivarius – en af de ca. 60 af slagsen som har eksisteret. 
Cellokoncerten er orkestreret for et fuldt romantisk orkester, og med 3 satser, som var den vanlige sats-struktur for da-
tidens koncerter. Første sats har betegnelsen ”Allegro” (=Hurtigt), anden sats hedder ”Adagio, ma non trop-
po” (=langsomt, men ikke for langsomt), og 3. sats hedder ”Finale: Allegro moderato, Andante, Allegro Vivo” (=slutning: 
Hurtig men moderat, roligt gående, hurtig og livligt). Koncerten varer ca. 40 minutter i sin helhed.   
Cellokoncerten i D-dur, er i virkeligheden den anden cellokoncert Dvorak skrev, i det han tidligt i sin karriere skrev en 
cellokoncert i A-dur, som aldrig blev orkestreret.   
Dvorak skrev cellokoncerten under sit andet besøg i USA, til sin gode ven, Hanus Wihan. Wihan havde ved flere tilfælde 
bedt Dvorak skrive en cellokoncert til ham. Dvorak havde dog afslået med begrundelse i at celloen var et godt kammer – 
og orkesterinstrument, men uegnet til en solokoncert. Dette til trods, Dvorak skrev sin cellokoncert i perioden 1894-95, 
mens han var leder for ”the National Conservatory of Music” i New York. Dvorak lykkedes med at skabe en af de mest 
populære og mest spillede koncerter for cello, og værket er standardrepertoire når det gælder konkurrencer til cellostil-
linger i orkestrene verden over.   
Det var Dvoraks intention at cellokoncerten skulle uropføres af Hanus Wihan.  Hvorfor det ikke gik således, er der flere 
teorier om, og det vides ikke helt sikkert. Men sikkert er det, at da Wihan så partituret første gang, havde han flere for-
slag til forbedringer. Bl.a. ønskede han to kadencer, deriblandt en i slutningen af tredje sats. Dvorak gjorde dog kun få, 
mindre rettelser, og ingen af Wihans foreslåede kadencer blev brugt.  
Dvoraks cellokoncert har mange facetter, og den er et historisk dokument fra den periode af Dvoraks liv den er skrevet i. 
Den indeholder både inspiration fra ”den nye verden”, genspejler hans hjemve, og hans sorg over sin svigerindes svære 
sygdom. Sidstnævnte vises bl.a ved brug af svigerindens favoritsang ”Lasst mich alein”, fra Dvoraks 4 sange opus 82, i 
den langsomme sats.   
En mindeværdig fremførelse af Dvoraks cellokoncert, fandt sted under den kolde krig (i 1968), med Mstislav Rostropo-
vitj som solist, på den dag de sovjetiske tanks rullede ind i Dvoraks hjemland.  Rostropovitj står i særstilling som en af de 
virkelig store cellister. Hans indspilning fra 1969 på ”Deutsche Grammophon” af værket, med Berliner-Filharmonikerne 
og Karajan, står som en af de legendariske, og er oplagt at trække frem i denne sammenhæng.    
 

Musik 
Download indspilninger på Bibzoom 

CDer med værket på Bibliotek.dk 
DVD med værk på Bibliotek.dk 

Tekst og Redaktion: 
Vibeke Løvig Halvorsen 

http://www.bibzoom.dk/cgi-bin/WebObjects/TShop.woa/wa/TPSSearch/?q=dvorak+104&kind=all&WOURLEncoding=UTF-8
http://old.bibliotek.dk/vis.php?origin=kommando&term1=po%3Ddvorak+og+104+og+ma%3Dxc%0D%0A&target%5B%5D=dfa
http://old.bibliotek.dk/vis.php?origin=kommando&term1=po%3Ddvorak+og+104+og+ma%3Dth%0D%0A&target%5B%5D=dfa
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Fakta 
 
Antonin  Dvorak 
Tjekkisk komponist (1841-1904) 
 
Cellokoncert i h-mol, opus 104  
Skrevet 1894-1895 til Dvoraks ven, cellisten Hanus Wihan. 
Uropført den 19. marts 1896, af den engelske cellist Leo Stern 
med ”Philharmonic Society” (nu: Royal Philharmonic Society), 
London, i Queens´s Hall, og Dvorak som dirigent. Celloen der 
blev brugt ved premieren, var en Stradivarius fra 1684, navn-
givet ”General Kyd”.  
 
Satser 
3 satser: 1. sats: Allegro, 2. sats: Adagio ma non troppo, 3. 
Sats: Finale: Allegro moderato – Andante – Allegro Vivo 
 
Periode/stilart 
Romantik 

Links og litteraturhenvisninger 
Links & litteratur er udvalgt specielt til brug i bibliotekernes lytteklubber.  
Listen er ikke udtømmende - der findes andet, som man selv kan opsøge, hvis man vil. 
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Dvorak: Cellokoncert 
Af: Jens Cornelius, DR 
 
Dvoraks Cellokoncert er nok den mest populære cellokoncert, der overhovedet findes. Som den eneste cellokoncert pla-
cerer den sig på niveau med de bedste violinkoncerter og klaverkoncerter fra solokoncerternes storhedstid, 1800-tallet. 
Det er et inspireret og fuldmodent værk, skrevet af en mester. Dvorak havde på det tidspunkt skrevet alle sine symfoni-
er og mere end 100 andre værker og havde totalt greb om sit håndværk. 
Cellokoncerten blev skrevet i vinteren 1894-95, der var hans tredje og sidste år som konservatoriedirektør i New York. 
Dvorak var havnet i USA, fordi landet havde fået alvorligt vokseværk og behøvede erfarne eksperter til opbygge det nye 
samfund. Dvorak fik et uimodståeligt tilbud med en løn 25 gange højere, end hvad han fik for samme stilling i Prag. Po-
sten i New York tiltrådte han i 1892, selv om han var en udpræget hjemmefødning, og ikke kendte andet til USA end 
hvad han havde læst i sin yndlingsbog, ”Lille Hiawatha”.  
Planen om en Cellokoncert havde rumsteret længe, fordi hans gode tjekkiske ven, cellisten Hanus Wihan, havde bedt 
ham komponere en. Dvorak mente ikke det kunne lade sig gøre, men da hans amerikanske kollega Victor Herbert fik 
opført en ny Cellokoncert, blev han overbevist. Dvorak hørte Herberts værk to gange i træk og fik også partituret med 
hjem til at nærstudere. 
Ligesom de fleste andre komponister i 1800-tallet havde Dvorak ellers slet ingen tanker om celloen som solist. ”Celloen 
er ikke velegnet som soloisntrument. Den vræler i toppen og mumler i det dybe leje”, var hans bramfrie beskrivelse af 
instrumentet, hvis mellemste register han dog fandt vidunderligt. 
Det var altså en overraskelse for alle - også ham selv - at en Cellokoncert alligevel blev til. ”Jeg er stadig forbløffet over 
at jeg har kastet mig ud i sådan noget”, skrev han undervejs med arbejdet til en ven. Og til en anden bekendt skrev han: 
“Nu er min nye Cellokoncert færdig, og jeg kan med overbevisning fortælle, at den langt overgår både min Violinkoncert 
og min Klaverkoncert. Selvros ligger mig normalt meget fjernt, men jeg kan ikke nægte, at dette værk giver mig stor for-
nøjelse.” 
Dvoraks mere berømte kollega og mentor, Brahms, havde otte år inden skrevet sin Dobbeltkoncert for cello og violin. Da 
han så partituret til Dvoraks Cellokoncert blev han ramt af samme forbløffelse. ”Hvorfor i alverden vidste jeg ikke, at 
man kunne skrive en cellokoncert sådan? Havde jeg vidst det, ville jeg selv have skrevet en for længe siden.” Han kaldte 
ligefrem Dvoraks Cellokoncert for ”et mandfolkeværk”. 
 
Cellokoncerten var ikke kun en personlig triumf og kunstnerisk landvinding for Dvorak. Det blev samtidig privat minde-
musik for hans elskede svigerinde Josefina. Som ung havde han været meget forelsket i hende. Men da Dvorak var i New 
York, fik han besked om at hun var alvorligt syg. Han hilser hende og tænker på hende i 2. sats ved at citere sin egen 
sang, ”Lad mig være alene i mine drømme” (fra hans Fire sange, opus 82), som hun holdt specielt meget af. Den hører 
man halvvejs inde i satsen, præsenteret af klarinetterne. Og to steder i 3. sats henvender en soloviolin sig til celloen – er 
det to menneskestemmer i en lidenskabelig samtale? 
Da Dvorak i 1895 kunne vende tilbage til Bøhmen, var Josefina død. Undtagelsesvist fik det ham til at ændre på det el-
lers færdige værk. Cellokoncertens hyldest til Josefina skulle understreges. Han lader hendes yndlingssang dukke op igen 
i 3. sats, lige inden afslutningen. ”Satsen dør langsomt ud, som en langsom udånding, og celloen toner bort. Så følger et 
crescendo, som afrundes stormfuldt af hele orkestret”, var Dvoraks egen beskrivelse. Et musikalsk clou, han med rette 
var meget stolt over. 
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Cellokoncerten blev en øjeblikkelig succes, hvor den kom frem. Inden år 1900 var den blevet opført i adskillige af Euro-
pas og USA’s største byer. Uopførelsen i 1896 fandt sted i London, og Dvorak dirigerede selv. Den oprindelige solist, Ha-
nus Wihan, havde så travl en kalender, at opgaven i stedet gik til den unge englænder Leo Stern.  
Nogle fik mistanke om, at Wihan og Dvorak ikke længere var på talefod, fordi Wihan stædigt havde krævet lov til at spil-
le to solokadencer undervejs i musikken, hvad Dvorak bestemt nægtede at give ham lov til. Hyldesten til Josefina skulle 
stå uberørt, og ingen egoistiske udfoldelser måtte ødelægge det. Men Dvorak og Wihan opførte Cellokoncerten sam-
men ved senere lejligheder, så det lader til, at deres venskab ikke tog skade. 
 
De senere år har man fået øjnene op for, at Dvorak faktisk skrev endnu en Cellokoncert – 30 år før ”den rigtige”. Det 
drejer sig om et kæmpeværk på næsten en fuld klokketime, som han kun lavede i en foreløbig version for cello og kla-
ver. Han fandt den ikke vellykket nok til at kaste sig ud i kæmpearbejdet med også at orkestrere musikken. 
Værket sank til bunds i nodebunkerne og blev først genfundet i 1925, flere år efter Dvoraks død. Kort tid senere lavede 
den unge tyske komponist Günther Raphael en orkesterversion af musikken. Men han nøjedes ikke med at orkestrere 
klavernoderne, han skar samtidig mere end en tredjedel af musikken væk. Resultatet kan ikke kaldes ægte Dvorak.  
I 1970’erne lavede den tjekkiske musikforsker Jarmil Burghauser en mere nænsom, men dog stadig stærkt forkortet ud-
gave. Tilbagekomsten af ungdomsværket har gjort, at ”den rigtige” Cellokoncert visse steder nu kaldes ”Cellokoncert nr. 
2” – tiden vil vise, om denne titel vil bide sig fast. 
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Overblik 

Om komponisten 
 
Den Store Danske -   
Gyldendals åbne encyklopædi 
 
Dansk Wikipedia  
 
Engelsk Wikipedia  
Omfattende artikel om Dvorak med mange referen-
cer og videregående links 
 
 

Om værket 
 
Engelsk Wikipedia  
 
Partitur 
Partitur til værket 
 

 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Udenlandske_komponister_1830-1900/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Udenlandske_komponister_1830-1900/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://da.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://en.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_(Dvo%C5%99%C3%A1k)
http://erato.uvt.nl/files/imglnks/usimg/c/c9/IMSLP08476-Dvorak_-_Cello_Concerto_No.2__Op.104.pdf
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Der findes ikke meget litteratur udelukkende om Dvoraks 
cellokoncert, men man kan være heldig at finde værket 
sat i en sammenhæng i en biografi af en cellist, eller en 
historiebog om instrumentet. Jeg kan anbefale forordet i 
den faksimileudgave som Bärenreiter har udgivet af Dvo-
raks cellokoncert, som en rigtig god og grundig indføring i 
værket. 
      
Det kan også anbefales at kigge i den ”booklet” som van-
ligvis medfølger cd-er, hvori  der tit findes informationer 
om værket. Denne kan anbefales til dette brug:  
 
Dvorák, Antonín 
[Koncert for violoncel og orkester, h-mol, opus 104] The 
secrets of Dvorák's cello concerto [lydoptagelse (cd)]. - 
[S.l.] : Sony BMG Music Entertainment, p 2005. - 1 cd 
Faustnummer: 2 610 572 2 
 
 

Om værket 
99.4 Dvorák, Antonín  
Layton, Robert (f. 1930) Dvorák symphonies & concertos / 
Robert Layton. - London : Ariel Music : BBC Books, 1987. - 
71 sider : ill.. - (BBC music guides) 
Faustnummer: 4 115 357 1 
 
78.234 The Cambridge companion to the cello / edited by 
Robin Stowell. - Cambridge : Cambridge University Press, 
1999. - 269 sider : ill.   
Faustnummer: 4 205 907 2 
Heri: Om Dvoraks cellokoncert s. 97-98 
 
 

78.412 Dvorák, Antonín 
[Koncert for violoncel og orkester, h-mol, opus 104] Con-
certo for violoncello and orchestra in B minor op. 104 
[musikalier (papirform)] / Antonín Dvorák ; edited by \Ri-
chard Clarke\. - Mainz ; London : Eulenburg, cop. 2006. - 1 
\studiepartitur\ (XI, 119 sider) ; 23 cm + 1 \cd\. - 
(Eulenburg audio+score ; 7). Faustnummer: 2 665 941 8 
’ 
 
 

Om komponisten 
99.4:  Dvorák, Antonín Wenborn, Neil Dvorák : his life and 
music / by Neil Wenborn. - [Redhill, Surrey] : Naxos Books, 
2008. - vi, 224 sider : ill. + 2 cd'er. - (Life and music series) 
Faustnummer: 4 466 962 5 
 
99.4 Dvorák, Antonín Dvorák : hans liv, hans musik, hans 
tid, hans værk, hans samtidige, hans bibliografi, hans di-
skografi / [oversat fra spansk af Charlotte Toubro ; dansk 
bearbejdelse Claus Kirchheiner Hansen]. - [Kbh.] : Hernov, 
cop. 1983. - 56 sider : ill., delvis i farver ; 20 cm. - (Serien 
Komponister og deres musik) 
Faustnummer: 0 601 834 3 
 

Uddybende læsning 
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Howard Posner har skrevet om værket på Los Angeles 
Philharmonics hjemmeside:  
<Link> 
 
Dvorak i Amerika  
<Link> 
 
ORKESTERMUSIK  
Dvorák, Antonín  
[Koncert for violoncel og orkester, h-mol, opus 104] The 
secrets of Dvorák's cello concerto [lydoptagelse (cd)]. - 
[S.l.] : Sony BMG Music Entertainment, p 2005. - 1 cd   
Faustnummer: 2 610 572 2 
Denne indspilning har god information om værket sat i 
perspektiv med sangen/lieden (se cd´ens booklet): ”Lasst 
mich allein” (opus 82). På denne cd findes også lieden bå-
de sunget, og som version for cello og klaver:  
 
 

Allmusic 
Fakta om værket. 
<Link> 
 
Stack Exchange 
Spørgsmål/svar side om Dvoraks cellokoncert og Wihans 
indflydelse på den 
<Link> 
  
Cellister det er værd at bemærke 
Mstislav Rostropovitj, Yo-Yo Ma, Morten Zeuthen, Truls 
Mørk, Pablo Casals, Frans Helmerson, Sol Gabetta, Steven 
Isserlis, Jaqueline du Pré  
Af de danske, unge: Andreas Brantelid, Toke Møldrup 
 

Inspiration 

Antonin Dvorak museum i Prag 

http://www.laphil.com/philpedia/music/cello-concerto-antonin-dvorak
http://www.dvoraknyc.org/Home_Page.html
http://www.allmusic.com/composition/cello-concerto-in-b-minor-b-191-op-104-mc0002390736
http://music.stackexchange.com/questions/9644/what-changes-were-made-to-dvoraks-cello-concerto-by-wihan
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Forslag til perspektiv på månedens tema 
1. Tema fra Dvoraks sange 
I anden sats af Dvoraks cellokoncert i h-mol, benytter han 
et tema som er hentet fra en Dvoraks sange, opus 82: 
”Lasst mich allein”. Lyt til indspilninger både af sangen og 
cellokoncerten. 
   
2. Tolkninger af Dvoraks Cellokoncert 
 Lyt til eksempelvis Rostropovitjs indspilning fra 1969 med 
Berliner-filharmonikerne og sammenlign med en af de 
andre indspilninger af værket. Eksempelvis en af de nyere 
indspilninger.  
 
3. Romantiske cellokoncerter 
Lyt til de tre store: Dvorak, Saint-Saens og Schumann cel-
lokoncerter. Er det forskel i måden at bruge celloen som 
soloinstrument?  
 
4. Den romantiske kontra den klassiske solokoncert  
Lyt til eksempelvis Haydns cellokoncert i D-dur, opus 101 
(som også er blandt standardrepertoire for cello)– hvorle-
des har koncerten, og brug af instrumentet, ændret sig fra 
wienerklassiken til romantikken (også orkestrets rolle). 
 
5. Fokus på instrumentet 
a) Jaqueline du Pré var blandt de virkelig store instrumen-
talister på celloen. Hun havde en strålende og stormfuld 
karriere, og døde ganske ung af sklerose.  Hun er nok mest 
berømt for sin indspilning af Elgar cellokoncert.  
 
Mstislav Rostropovitj har lavet en af de mest berømte ind-
spilninger af Dvoraks cellokoncert opus 104. Fokuser på 
Rostropovitj som cellist – hvad skiller ham fra de andre? 
 
 
 
 
   
 

Se filmene 
77.7 Hilary og Jackie [film (dvd-video)] = Hilary and Jackie / 
directed by Anand Tucker ; produced by Andy Paterson & 
Nicolas Kent ; screenplay by Frank Cottrell Boyce ; director 
of photography David Johnson ; based on the book "A ge-
nius in the family" by Hilary and Piers du Pré. - [Valby] : 
Sandrew Metronome, 2008. - 1 dvd-video (2 t., 1 min.). - 
(Festival series)  Emne: Du Pré, Hilary * Du Pré, Jacqueline  
Faustnummer: 2 719 378 1 
Læs biografierne:  
99.4 Rostropóvitj, Mstisláv Rostropóvitj, Mstisláv Mstislav 
Rostropovich and Galina Vishnevskaya : Russia, music, and 
liberty : conversations with Claude Samuel / translated by 
E. Thomas Glasow. - Portland, Or. : Amadeus Press, 1995. - 
223 sider, tavler 
Faustnummer: 4 177 949 7 
 
99.4 Rostropovitj, Mstislav Wilson, Elizabeth Mstislav 
Rostropovich : cellist, teacher, legend / Elizabeth Wilson. - 
London : Faber, 2007. - xviii, 382 sider : ill.  Emne: Rostro-
povich, Mstislav * biografier 
Faustnummer: 4 427 574 0 
 
6. Dvorak i “Den nye verden”.  
Fokus på den musik Dvorak skrev mens han var i USA. Ek-
sempelvis sammenlignet med det han skrev før/efter. Kan 
man høre amerikansk indflydelse på hans musik? Hvad 
består den evt. i?  

Inspiration (fortsat) 


