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Månedens tema 
 
Der er enkelte musikstykker, man kan genkende på de allerførste toner. Et eksempel fra populærmusikken er 
de syv toner, der indleder ”Smoke on the water” af Deep Purple. Lige så kendt er de første fire toner i Beetho-
vens Symfoni nr. 5. Mere skal der ikke til, så er den alvorlige, truende stemning slået an. Beethovens fire 
”skæbneslag” er det mest berømte motiv i klassisk musik – og hvis noget andet kommer i nærheden, må det 
være de indledende fem toner i Strauss’ ”Also sprach Zarathustra”. 
De gjaldende messingblæsere fortæller, at her kommer der noget storslået, næsten overjordisk. Og paukerne, 
som buldrer løs i pauserne mellem de gentagne blæser-fanfarer, er med til at understrege den dramatiske 
stemning. 
Begyndelsen på ”Also sprach Zarathustra” blev hvermandseje, da Stanley Kubrick brugte den i sin visionære 
science fiction-gyser ”Rumrejsen år 2001”. Efterfølgende har man kunnet høre musikken i alle mulige sammen-
hænge, hvor der skal signaleres pompøs underholdning – f.eks. i Elvis Presleys show ”Aloha from Hawaai”. 
Det skal nu ikke lægges Richard Strauss til last, at han åbner ”Zarathustra” med en musikalsk genistreg. Men 
hvad kommer der bagefter? Stykket varer faktisk en halv time, flot musik med højt til loftet, selv om starten er 
umulig at overtrumfe. I marts spiller DR SymfoniOrkestret hele værket ved en koncert, som også sendes i radio-
en, og det skyldes, at man i 2014 fejrer 150-året for Strauss’ fødsel. 
Det er værd at slå fast, at Richard Strauss ikke har noget at gøre med ”valse-dynastiet” Strauss i Wien. Der er 
tale om to forskellige familier. Fejltagelsen er forståelig, for Richard Strauss bruger også wienervalse her og der 
i sin musik, selv om den generelt er dybere og mere dramatisk. 
Richard Strauss blev født i München i 1864. Hans far var professionel hornist og sørgede for, at drengen fik en 
solid musikalsk opdragelse. Det gav resultater. Efter at have startet med klavertimer som fireårig skrev Strauss 
junior sine første kompositioner som seksårig, og inden han var fyldt tyve havde han fået en symfoni, en violin-
koncert, en serenade og flere andre stykker opført rundt om i Europa. 
Strauss delte sin voksne karriere mellem at dirigere og komponere, og han havde sådan en succes med begge 
dele, at han blev ganske velhavende. Han slog sig ned i en luksusvilla i byen Garmisch, tæt ved München, og 
levede et bedsteborgerligt liv med familie og tjenestefolk. Billedet af en konservativ herre, som måske var lidt 
for magelig, blev efter første verdenskrig afspejlet i hans musik, der var tonalt velklingende og helt ude af trit 
med tidens vilde eksperimenter a la Stravinskij og Schönberg. 
Men Strauss var populær. Først ved at provokere, siden ved at stryge publikum med hårene. Han slog sit navn 
fast med en stribe gnistrende, opfindsomme tonedigte og fik international skandale-succes i 1905 med operaen 
”Salome”, en enakter, hvor både handling og musik emmer af blod og sex. Fire år senere gentog han nummeret 
med den lige så højspændte opera ”Elektra”. Musikken blev af mange opfattet som underlig og dissonant. To år 
efter fulgte det tredje chok – ”Rosenkavaleren”. Denne opera var det stik modsatte af de to foregående. Tone-
sproget var gammeldags, overdådigt, elegant og charmerende. ”Rosenkavaleren” blev Richard Strauss’ højde-
punkt som komponist, og resten af karrieren skrev han operaer, der var venligt melodiske, som om Mozart nyn-
nede med i baggrunden. 
Da Strauss døde i 1947, havde han været gennem nogle problematiske år. Under nazisterne skiftede han mel-
lem at gøre tilnærmelser til magthaverne, især Goebbels, og at lægge sig ud med dem. Efter krigen blev det 
undersøgt, om han kunne siges at have samarbejdet med nazisterne, men han blev frikendt.  
Et af Strauss’ sidste værker (og et af hans fineste) var ”Metamorphosen”, en klagesang for 23 strygere, skrevet i 
sorg over ødelæggelsen af Dresden, München og Weimar. 
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Strauss: Also sprach Zarathustra 
Af: Jens Cornelius, DR  
 
”Tonedigtning frit efter Fr. Nietzsche for stort orkester”. 
Så simpelt kunne Richard Strauss sige det. Musikken der følger er derimod alt andet en enkel. Det er et orke-
sterværk på en halv times varighed for over 100 musikere. En kompleks musikalsk fantasi over en filosofisk bog, 
de færreste mennesker vil være i stand til at gnave sig igennem. 
Helt usandsynligt er de to første minutter af musikken derimod kendt af utrolig mange mennesker. Den drama-
tiske solopgangsmusik er blevet brugt i filmen 2001, i tv-programmer, stadionkoncerter og alle steder, hvor 
man har brug for det stærkeste udtryk for triumf. 
Udgangspunktet er Nietzsches bog ”Således talte Zarathustra”. Bogen er udformet som et helligt skrift, hvor 
Nietzsche lader den oldpersiske profet Zarathustra holde en række enetaler om menneskehedens udvikling. 
Profeten forudser, at udviklingen vil kulminere i en verdensanskuelse, hvor mennesket kan erstatte Gud.  
Zarathustra (også kaldet Zoroaster) var en profet, der levede i Persien omkring 600 år før Kristi fødsel. I bogen 
vandrer han ned fra det bjerg, hvor han har boet i ophøjet ensomhed gennem mange år. Nu vil han fortælle 
menneskene om de sandheder, han har opdaget: At Gud er død, at alle gamle moralbegreber er overflødige, og 
at fremtiden tilhører den mennesketype, der kan skabe sine egne etiske værdier.  
Knap var bogen udkommet i 1885, før dens idéer blev mistolket. Og i sin sidste bog ”Ecce Homo” måtte Nietz-
sche forklare sig af frygt for at blive misbrugt. Efter hans død blev hans egen søster – en fanatisk jødehader – 
stærkt medvirkende til at spore Hitler ind på anvendelsen af Nietzsches bog som filosofisk grundlag for tanken 
om den ariske races overlegenhed.  
Alt dette skete årtier efter, at Strauss i 1896 skrev sit gigantiske musikværk over Zarathustras ord. Strauss var 
helt på bølgelængde med Nietzsche og behandlede hans tanker med respekt. Ikke mindst af æstetiske grunde, 
men også fordi han var meget optaget af Nietzsches opgør med kristendommen. Strauss var ikke troende, og 
ligesom Nietzsche ringeagtede han kristendommen, fordi han mente den hindrer mennesket i at tage ansvar 
for sig selv. 
Nogle musikkritikere fandt det dog overdrevent ambitiøst af Strauss at sætte den yderst litterære Nietzsche i 
musik. Strauss svarede igen med at forklare, at hans tonedigt ikke er Nietzsches bog ”oversat” til toner.  
”Jeg har aldrig haft i tankerne at skrive filosofisk musik, ej heller at fortolke Nietzsches storværk i musikalsk 
form. Min idé var at nedskrive i musik forestillingen om menneskeracens udvikling fra dens begyndelse, gen-
nem forskellige udviklingsstadier, religiøse såvel som videnskabelige, frem til Nietzsches ide om Overmenne-
sket. Tonedigtet er ment som en hyldest til Nietzsches geni.” 
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Strauss’ værk er ekstrem stor musik. Stor i sin orkesterbesætning, stor i sin tankegang, stor i sine dimensioner 
og i sit lydtryk! Flere af siderne i partituret er så omfangsrige, at de i lommeudgaven er trykt på tværs for at få 
plads til alle noderne. 
Besætningen kræver bl.a. orgel, firedobbelt blæserbesætning, seks horn, otte basuner og to harper. Det var 
den største besætning, Strauss til dato havde prøvet at skrive for, men alligevel mestrer han at gøre musikken 
gennemsigtig og lysende. Strauss splitter ofte enkelte instrumentgrupper op på forskellige måder og økonomi-
serer faktisk med udtrykkene for at kunne opnå desto større klimaks. Orkestreringen er kort sagt gjort med 
største virtuositet, og stykket spilles ofte alene af den grund, at en velinstuderet opførelse giver en overvæl-
dende klanglig oplevelse. 
Strauss forholder sig frit til bogens konstruktion. Der er ikke nogen konkrete ”illustrationer” som i hans meget 
fortællende tonedigt ”Till Eulenspiegel”. Det kan derfor virke forvirrende, at Strauss indskyder otte overskrifter 
fra kapitlerne i Nietzsches bog:  
Om verdensfordoblerne - Om den store længsel - Om glæder og lidenskaber – Gravsangen - Om videnskaben - 
Den der kommer sig - Dansevisen og Natsangen - Søvngængersangen.  
Strauss bygger nemlig ikke stykket over handlingen i de nævnte overskrifter, der er taget fra Nietzsches bog, 
men former det dramatiske forløb over abstrakte musikalske idéer.  
Men samtidig er det ikke nødvendigt for lytteren at støtte sig til en tekst. Musikken lever en strålende selvstæn-
dig tilværelse som en ekstatisk og medrivende vision. 



Fakta 
 

Richard Georg Strauss (1864 – 1949) 
Tysk komponist og dirigent. 
 
Strauss har skrevet musik i de fleste genrer: symfonier, 
koncerter, balletmusik, lieder m.m. Han er bedst kendt 
for operaerne ”Salome”, ”Elektra” og 
”Rosenkavaleren”, samt sine ti symfoniske digte, bl.a. 
”Don Juan”, ”Till Eulenspiegel”, ”Don Quixote” og ”Ein 
Heldenleben”. 
 Strauss var som mange andre af tidens komponister 
påvirket af Wagner. Hans stil ændrede sig ikke væsent-
ligt i løbet af karrieren, og efter første verdenskrig be-
tragtede kritikken ham som musikalsk konservativ – 
”den sidste af de store romantikere”. 
 
Also sprach Zarathustra, Opus 30 
Symfonisk digt, komponeret og opført i 1896.  
 
Inspireret af Friedrich Nietzsches hovedværk ”Således 
talte Zarathustra” fra 1885. Værket varer ca. en halv 
time og er opdelt i ni afsnit. Hvert afsnit har en titel, 
som er hentet fra kapitler i Nietzsches bog: 
 
1. Solopgang 
2. Om hinsides-stræberne 
3. Om den store længsel 
4. Om glæder og lidenskaber 
5. Gravsangen 
6. Om videnskaben 
7. Den, der kommer sig 
8. Dansevisen 
9. Søvngængersangen 
 
Stilart 
Senromantik 

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. 



Om komponisten 
 
Den Store Danske -   
Gyldendals åbne encyklopædi 
<Link> 
 
Dansk Wikipedia  
<Link> 

 
Engelsk Wikipedia  
<Link> 
 
Richardstrauss.at 
Østrigsk hjemmeside om Richard Strauss 
<Link> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om værket 
 
Engelsk Wikipedia  
<Link> 
 
Tysk Wikipedia 
<Link> 
 
Programnoter til koncert med Atlanta Symphony 
Orchestra 
<Link> 
 
Værkbeskrivelse fra Tonkünstler-Orchester 
<Link> 
 
 

Elisabeth Schumann & Richard Strauss 

Overblik 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Udenlandske_komponister_1830-1900/Richard_Strauss
http://da.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
http://www.richardstrauss.at/html_e/17_willkommen/0fs_index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Also_sprach_Zarathustra_(Strauss)
http://de.wikipedia.org/wiki/Also_sprach_Zarathustra_(Strauss)
https://www.google.com/url?q=http://www.atlantasymphony.org/~/media/Sites/ASO2011/ProgramResources/06-13-13PN.ashx&sa=U&ei=sbLSUs7pIufO4QSxvoHwBA&ved=0CAgQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGJDImsb1XxEVsvH-IdVuDpJYAs4w
https://www.tonkuenstler.at/web/werkbeschreibungen.asp?werk_id=1123
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Om værket 
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S. 63-66. 
 
Norman Del Mar: Richard Strauss – a critical com-
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Fremragende gennnemgang af værket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweig, Stefan: Brevveksling mellem Stefan Zweig 
– Richard Strauss. Hasselbalchs kulturbibliotek, 
1966.  
<Link> 
 
BBC Music Magazine har Richard Strauss som te-
ma i januar-nummeret 2014. 
 
Rumrejsen år 2001 – Åbningsscene 
<Link> 
 
Rumrejsen år 2001 – Menneskets morgengry 
<Link> 
 
For de lidt sprogkyndige: 
Stephen Johnson fortæller om værket på BBC 
radio (22 min.) 
<Link> 
 
Nietzches tanker i Strauss’ tonedigte 
<Link> 

Uddybende læsning Inspiration 

http://old.bibliotek.dk/linkme.php?ccl=fo=Zweig,%20Stefan%20og%20ti=Brevveksling
http://www.youtube.com/watch?v=e-QFj59PON4
http://www.youtube.com/watch?v=mM6OIlreneA
http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b015ypbc/Discovering_Music_Strauss_Also_sprach_Zarathustra/
http://www.richard-strauss-institut.de/elektra/2001_02.php3

