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Edward Elgar: Violinsonate, e-mol, opus 82  
Af Jens Cornelius, DR  
 
Se engang på Edward Elgar: Bowlerhat, stivrygget, med stort cykelstyroverskæg og spadserestok. Det er imperi-
ets mand, konservativ til benet. Hele hans fremtoning siger ”God save the King”. Den facade beholdt Elgar det 
meste af sit liv. Ikke uden grund er den majestætiske Pomp and Circumstance hans kendingsmelodi. 
Der var nu også en anden side af ham, og den viste sig især, da 1. Verdenskrig brød ud i 1914. Elgar var blandt 
de mange europæere, der blev sønderknust over krigens ruinering af den gamle verden. Ikke kun fordi grænser 
og nationer faldt, men fordi kultur- og samfundsværdierne fra hele hans liv røg med i faldet. 
Elgars Violinsonate er et værk fra denne fase af hans liv.  
 
Indian summer 
Efterhånden som krigen skred frem – og fik stadig mere endeløse udsigter – blev Elgar meget nedtrykt. Det trø-
stede ikke, at han havde status som Storbritanniens største komponist. For nu var han ikke blot en gammel 
mand – han fyldte 60 år i 1917, og det var dengang en høj alder - han så også sin kultur gå under.  
I krigens første år skrev han på opfordring en række værker, der handler om soldater, krig og patriotisk kamp. 
Men inspirationen til den mere personlige musik var væk. ”Jeg kan ikke arbejde ordentligt med den frygtelige 
skygge, der hviler over os”, sagde han. 
 
Privat (og Elgar var en yderst privat mand) var han dybt ulykkelig. Han længtes efter fred og idyl, og i 1917 lyk-
kedes det ham at erhverve et bondehus i Sussex, hvor han kunne få absolut ro - og når det behøvedes lidt moti-
on ved at hugge brænde i skoven. 
”Jeg står op kl. 7, arbejder til 8.15, klæder mig på, morgenmad, en pibe tobak, arbejder til 12.30, en  
pibe, hviler mig en times tid, arbejder indtil tetid, en pibe, arbejder til 19.30, klæder mig på til middagen kl. 20. 
Sengetid kl. 22. Praktisk taget alle dage går sådan”, skrev han i et brev. 
 
I løbet af 1918 gik det så meget bedre, at han tog en bunke rent nodepapir frem. Han havde fået planer om 
nogle kammerværker, alle i melankolsk mol: En strygekvartet, en klaverkvintet og en violinsonate. Mærkeligt 
nok havde Elgar aldrig skrevet værker i nogle af disse velkendte genrer, og mærkeligst af alt var det med violin-
sonaten, for Elgar var selv en dygtig violinist og havde komponeret en stor Violinkoncert i begyndelsen af år-
hundredet. 
 



Men nu var der noget nyt på færde, og det bemærkede fru Elgar i sin dagbog: ”E. skriver vidunderlig ny musik, 
der er anderledes end al hans anden. Sonaten sitrer i hele hans væsen.” Andensatsen kaldte hun for ren ”wood 
magic” – skovtrylleri – inspireret af de landlige omgivelser. 
 
Elgar bestemte sig for at tilegne sonaten til en gammel ven, den tyskfødte Marie Joshua, som blev overvældet 
af betænksomheden. Han gav hende en bittersød beskrivelse af musikken: ”Jeg er bange for, at den ikke brin-
ger os videre, men den er fuld af gyldne klange, og jeg kan godt lide den, du må bare ikke forvente dig noget 
voldsomt kromatisk eller kubistisk”. 
Men igen indhentede udviklingen Elgar, for blot fire dage efter at Marie Joshua havde svaret, døde hun pludse-
ligt. Det skete en dag, hvor regnen silede ned. Elgar satte hende et minde i musikken ved at afbryde den hurtige 
sidstesats, han var i gang med, og indsætte et citat fra den langsomme 2. sats. Et ”memento mori” kaldes det 
med en kunsthistorisk term – en påmindelse om dødens uundgåelighed. 
 
Efter bare fire uger arbejde blev Violinsonaten færdig 15. september 1918, og Elgar gik straks videre med næste 
projekt, Klaverkvintetten. Han var klar over, at hans sidste kreative fase var i gang, og det skulle udnyttes. 
 
De tre satser 
Violinsonaten kan høres som en ældre mands syn på den tabte tid. Energien er den unge mands,  
eftertænksomheden den ældres. Men passionen er her og nu, den er stærk og intens.  
 
1. sats er maskulin og kortfattet. Fremdriften er konstant, nærmest rastløs, måske af frustrationer.  
Violinen skifter mellem et højt og et meget dybt leje, som om den taler med store ord.  
Stilen er konservativ, men fri. Elgar begynder ikke i den valgte hovedtoneart e-mol, men bruger det  
første halve minuts tid i a-mol, inden klaveret slår fast, hvad grundlaget egentlig er.  
Det poetiske sidetema er i G-dur, en rolig kontrast til sonatens stormfulde oplæg. Men senere i satsen tætner 
det sammen igen, og musikken ender abrupt. 
 
2. sats giver mindelser om de små charmerende violinstykker, Elgar skrev så mange af som ung. Han genopfin-
der et af sine gamle tricks, en ”spansk stil”, med knips på strengene, kromatiske melodier og et pikant rytmisk 
schwung. De to instrumenter spiller op til hinanden, næsten som om de flirter erotisk under en dans.  
Tonearten er A-dur, mens mellemstykket vender blikket mere indad i F-dur. Er vi nu tilbage i nutiden? En smuk, 
sangbar linje, der skal spilles ”dolcissimo” (med stor sødme) vokser fra melankoli til sorg, og ender i et gribende 
udbrud. Satsen samler sig sammen igen ved at vende tilbage til indledningens dans. Denne gang er der ikke 
tvivl om, at det kun er et minde. 
 
3. sats begynder med en behagelig uro og en Carl Nielsen-agtig tvetydighed mellem mol og dur. Der er håb for-
ude, og de dynamiske spring i violinen og modbevægelserne i klaveret virker befrugtende på hinanden – efter 
et par minutter bytter instrumenterne faktisk temaer med hinanden. Det tegner lyst.  
Og her er det så, at Elgar indskyder citatet fra den langsomme andensats som et minde om Marie Joshua. En-
den er nær - men han når at bekræfte os i, at håbet er det stærkeste, og sonaten ender i E-dur, den lyse pen-
dant til dens begyndelse i e-mol. 
 
Mørket vender tilbage 
Violinsonaten blev spillet først gang 13/3 1919 ved et lukket arrangement i en forening til fremme for britisk 
musik. Elgar vendte nedtrykt hjem fra den koncert. Han brød sig ikke om sit eget værk længere. Og han med-
delte, at han ikke ville være til stede, når sonaten ugen efter skulle have sin officielle uropførelse. Det fik hans 
hustru dog alligevel ham overtalt til.  
21/3 spillede violinisten William Reed den offentlige førsteopførelse sammen med pianisten Landon Ronald. 
Publikum var begejstret, men salen var kun halvt fuld. Kritikerne noterede sig med forundring, at man måske 
havde taget Elgar for givet. Og at det var ganske forkert, når nu sonaten viste, at han i sin alderdom var ved at 
forny sig. 
 



”Lige som Brahms i sin sene karriere stræber Sir Edward i stadig stigende grad efter ligefremhed, koncentration 
og enkelhed i udtrykket. Der er ingen rytmiske og harmoniske vanskeligheder i sonaten, ingen tematiske ejen-
dommeligheder, og den er ikke unødvendigt vanskelig at spille. Den virker som en protest mod de ultramoder-
ne, som om den siger: Se hvad der kan gøres med de gamle former, de gamle kompositionsteknikker, de gamle 
skalaer.” 
 
Anmelderen havde trods de høflige ord en kritisk pointe, for de sidste årtier havde verden set nogle af de stør-
ste og hastigste revolutioner i musikhistorien: Stravinskij, Debussy, Bartok og Schhönberg havde opløst hele dur
–mol systemet, forkastet de gamle former og genrer, mens jazzen bredte sig over Europa og også var ved at 
gøre sit indtog i den klassiske musik. Elgar, derimod, var old school – og hans fornyelse holdt sig inden for den 
gamle skoles rammer.  
 
Epilog 
Efter krigens ophør måtte det aldrende Elgar-par opgive deres hus i Sussex, som var mere end de magtede at 
passe. Og i 1920 døde fru Elgar, hans støtte og muse, og dermed sluttede Elgars indian summer. Nu kom der 
ikke flere værker fra hans hånd. Violinsonaten blev på den tid ikke regnet for særlig betydelig, i modsætning til 
den Cellokoncert, han skrev året efter. Også den er i e-mol, passioneret og koncis.  
 
Elgar arbejdede videre som dirigent, efter at han var stoppet med at komponere. Og ved en orkesterprøve i 
1930 bemærkede den 73-årige komponist fra sit dirigentpodium, at en yngre violinistinde i orkestret var helt 
opslugt af at spille hans musik. Det var kærlighed ved første blik! Elgar, den evige gentleman, bad efter koncer-
ten om at blive introduceret til violinisten, der viste sig at være den 35-årige Vera Hockman. Kontakten var 
umiddelbar, de to måtte mødes igen og aftalte, at Vera skulle besøge Elgar i hans nye hjem. Hun medbragte sin 
violin, og Elgar fandt Violinsonaten frem.  
”Elgar havde glemt hvor glad han var for sonaten, som han fremover kaldte ”Min sonate” og ”vores sonate”, 
skrev Vera Hockman i en erindring. Hun huskede hans eksalterede begejstring over musikken: ”Er det ikke et 
vidunderligt sted? Lad os spille det igen” og ”Du forstår den, fordi du forstår mig og altid har gjort det”. Han var 
overstadig af glæde over 2. sats. ”Det er en pragtfuld passage, jeg græder næsten hver gang jeg hører den, men 
i dag er jeg ikke alene, vi er sammen, og jeg er så lykkelig.” 
Kærlighedsforholdet mellem Vera og den dobbelt så gamle Elgar varede til hans død i 1934. 



Fakta 
 
Edward Elgar 
Engelsk komponist. Født 1857 i Worcestershire, død 1934 samme 
sted. 
 
Violinsonate (Sonate for violin og klaver), e-mol,  opus 82 
Komponeret 1918. Førsteopførelse i Aeolian Hall, London,  21. marts 
1919.  
 
3 satser: 
Allegro 
Romance:  Andante 
Allegro non troppo  
 
Periode/Stilart 

Senromantik 

“Walk in Worcestershire and the music of Elgar is in the air around you” (Michael Kennedy) 



Om Elgar og hans musik 
 
Dansk Wikipedia - Den Store Danske  
Til det hurtige overblik. 
 
 
Engelsk Wikipedia  
Fyldig artikel med biografi, omtale af vigtige værker, 
værkoversigt og links til mere info. 
 
 
The Elgar Society  
Indeholder biografisk materiale (inkl. kort version på 
dansk), værkbeskrivelser, tidslinjer, billeder og anden 
info i let tilgængelig form. Med indgang til  
The Elgar Birthplace Museum and  Visitor Centre 
 
 
A chronology of major works (The Elgar Society) 
Kronologisk oversigt over udvalgte værker. Med links 
til flere detaljer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der eksisterer ikke trykte biografier om Elgar på dansk, 
og det er sparsomt med engelske biografier på danske 
folkebiblioteker. Korte omtaler af Elgars liv og musik 
kan findes i musikleksika og musikhistorier, f.eks:  
 
Aschehougs bog om klassisk musik / redaktion John 
Burrows m.fl. – Aschehoug, 2006. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 26136857 
Heri side 321-323. Kortfattet, men informativt kapitel 
om Elgars liv og musik med beskrivelse af udvalgte 
kompositioner. 
 
Musikkens Verden : musik fra A-Z / samlet og udgivet 
ved Kjell B. Sandved ; gennemset og revideret af Vagn 
Kappel. – Musikkens Verden, 1955.  
Oversat og bearbejdet fra norsk. 
(78) 
FAUSTNR.: 04889878  
Heri spalte 663-666. 
Findes også i nyere udgave (1964) 
FAUSTNR.: 04889924   
 
Thompson, Wendy 
Store komponister : en illustreret gennemgang af me-
re end 100 berømte komponisters liv og vigtigste vær-
ker og deres betydning. – Aschehoug, 2002.   
(78.9) 
FAUSTNR.: 24366189  
Heri side 168-169.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Edward_Elgar
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Udenlandske_komponister_1830-1900/Edward_Elgar
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Elgar
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Edward_Elgar
http://www.elgar.org/welcome.htm
http://www.elgar.org/welcome.htm
http://www.elgar.org/welcome.htm
http://www.elgar.org/welcome.htm
http://www.elgarmuseum.org/index.php
http://www.elgar.org/3chronol.htm
http://netpunkt.dk/vis.php?target%5b%5d=Danbib&origin=kommando&field_dlb=lok&field1=lfo&term1=Thompson%20Wendy


Schauser, Søren 
Klassisk! : europæisk musikhistorie fra begyndelsen til 1900. – Berlingske, i samarbejde med People’s Press, 
2015. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 52037875 
Heri side 382-396: Nationalromantikken ude og hjemme.  Om Elgar side 388-390. 

Stanley, John 
Musikkens mestre : store klassiske komponister og deres værker.  - Gyldendal, 1996.  
(78.9) 
FAUSTNR.:21503312 
Heri side 163-171: Den romantiske arv. Det sene 19. og det tidlige 20.århundrede. Om Elgar side 192-193. 

 
Søg mere information om Elgar og hans musik på internettet 

Om perioden 



Lyt til Elgars musik 
 
“My idea is that there is music in the air, music all around us, the world is full of it and you simply take as much 

as you require” 

 

Månedens tema:   
 

Violinsonate, e-mol, opus 82  
 
Lyt til  Elgars Violinsonate  på cd - find cd-indspilninger på bibliotek.dk/musik 
Lyt til  Elgars Violinsonate på YouTube med Nicola Benedetti og Alexei Grynyuk 
 
Lyt til  andre udgaver af violinsonaten på YouTube 
 
Læs om  violinsonaten i Jens Cornelius’ intro ovenfor 
Læs om  violinsonaten på Steinberg Duo  og GMN Classical Plus  
 
 

Nicola Benedetti 

“The first movement is bold and vigorous, then a fantastic, curious movement with a very expressive middle 
section; a melody for the violin … they say it is as good or better than anything I have done in the expressive 
way … the last movement is very broad and soothing …”  

https://bibliotek.dk/da/bibdk_frontpage/musik
https://www.youtube.com/watch?v=2X96YaspfK0
https://www.youtube.com/results?search_query=elgar+violin+sonata+82
http://www.steinbergduo.com/2013/01/11/elgar-violin-sonata-in-e-minor-op-82/
http://classicalplus.gmn.com/classical/work.asp?id=1080&notes=true&webcast=true


Elgar komponerede flittigt alt fra lyriske miniaturer og grandiose marcher til mere komplekse koncerter, symfo-
nier og oratorier. Her er nogle af Elgars mest berømte værker:  
 

Enigma-variationer 
Variationer over eget tema, opus 36 : Enigma-variationer (1898-99) 
Det melodiøse orkesterværk portrætterer Elgars venner og familie i fjorten gådefulde variationer over et musi-
kalsk tema, som i sig selv er hemmeligt – et enigma, som Elgar underfundigt kaldte det.  
 
“The enigma I will not explain – its "dark saying" must be left unguessed, and I warn you that the apparent con-
nection between the variations and the theme is often of the slightest texture”. 
 

 
Lyt til  Enigma-variationer på cd – find cd-indspilninger i bibliotek.dk/musik 
Lyt til  Enigma-variationer på YouTube med St Petersburg Philharmonic Orchestra, dirigeret af Yuri Temirkanov 
Lyt til  Nimrod fra Enigma-variationer på YouTube, spillet på Remembrance Sunday 

Læs om Enigma-variationer i DRs koncertprogram  
Læs om de enkelte variationer i Wikipedia og i Elgar og Enigma-variationerne  / af Nils Hemmeth 
 
Se også under Inspiration  
 
 
 

Salut d’amour 
Salut d’amour (Liebesgruss), opus 12 (1888)  
Elgars forlovelsesgave og kærlighedserklæring til sin kommende hustru. Oprindelig komponeret for violin og 
klaver, men efterfølgende arrangeret af Elgar for orkester.  Senromantisk salonmusik af bedste kvalitet! 
 
Lyt til  Salut d’amour på cd - find cd-indspilninger i bibliotek.dk/musik 

Lyt til  Salut d’amour på YouTube for violin og klaver eller for orkester 

Læs om  Salut d’amour på The Elgar Society              

Caroline Alice og Edward Elgar    

https://bibliotek.dk/da/bibdk_frontpage/musik
https://www.youtube.com/watch?v=SvA6FtN8-n0
https://www.youtube.com/watch?v=S9pSTRGMqPY
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/21C65AEE-6B59-44EE-B26C-3B00DE6BA723/4350745/enigmavariationer.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_Variations
http://www.amatorsymfonikerne.dk/MusikBeskriv/Enigma.htm
https://bibliotek.dk/da/bibdk_frontpage/musik
https://www.youtube.com/watch?v=16jw1aRHOM8
https://www.youtube.com/watch?v=tYrj9jgxC8c
http://www.elgar.org/3salut.htm


Pomp and Circumstance 
Pomp and Circumstance, opus 39 nr. 1 (1901) 
Elgar skrev en række marcher til ceremonielle lejligheder.  Mest kendt er Pomp and Circumstance nr. 1 med 
det, der senere blev til Land of Hope and Glory - og dermed fast ingrediens ved BBCs promenadekoncerter. Me-
re britisk bliver det ikke!  
 
Lyt til  Pomp and Circumstance på cd  – find cd-indspilninger på bibliotek.dk/musik    
Lyt til  Land of Hope and Glory i Last Night of the BBC Proms på YouTube 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se/hør Elgar selv dirigere Pomp and Circumstance på YouTube (1931) 
Læs om  Pomp and Circumstance  og historien bag Land of Hope and Glory  

https://bibliotek.dk/da/bibdk_frontpage/musik
https://www.youtube.com/watch?v=gLKSDT_2zPA
https://www.youtube.com/watch?v=UrzApHZUUF0
http://www.elgar.org/3pomp-a.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Hope_and_Glory


Inspiration 

 
Månedens tema 
 
Lyt til andre violinsonater 
10 Best Violin Sonatas 
 
 

Elgar-portrætter 
 
DVD  

Elgar, Edward 

Variationer over eget tema, opus 36 : Enigma-variationer / dirigent: Sir Andrew Davis – Opus Arte, 2005. 

Indspillet i Worcester Cathedral, England 30. juni 2004 

På omslaget: Elgar’s Enigma Variations. Concert & documentary : a hidden portrait 

FAUSTNR.: 43862006 

Med udgangspunkt i Enigma-variationerne tegnes et portræt af Edward Elgar.  

 

YouTube 
Elgar: Portrait of a composer / written and directed by Ken Russell 
Ken Russels film om Elgar (1962). (4 dele)  
Findes også som dvd (FAUSTNR.: 43965433) 
 
 
Radioprogrammer 
Discovering Elgar  
BBC-udsendelser om Elgars liv og musik med forskellige indfaldsvinkler. For de nysgerrige og sprogstærke.  
 
 

Elgars tid 

Elgar voksede op i Victoriatiden, men forbindes  især med den edwardianske periode under Kong Edward d. 7 

(1901-1910) og frem til første verdenskrig. En periode præget af det britiske imperiums optimisme og klassebe-

vidsthed - og en samtidig bevidsthed om en civilisation under forandring. 

 

Læs om den edwardianske periode   

http://consordini.com/10-best-violin-sonatas/
https://eyesometric.wordpress.com/2011/11/29/ken-russells-documentary-film-about-elgar/
http://www.bbc.co.uk/programmes/p01lfm9n
https://en.wikipedia.org/wiki/Edwardian_era


Elgar på lydsporet 
 
Elgars musik har lagt lydspor til talrige film, for eksempel  
 
Greystoke – The legend of Tarzan 
Elgars 1. symfoni ledsager fortællingen om urskovens søn, som vender hjem til det edwardianske England. 

 
 
 

  
 

 
 
Fantasia 2000 
Pomp and circumstance er passende underlægning, når Anders And fører dyrene i land fra Noas Ark! 
 
Se hvilke andre film, der benytter Elgars musik 
 
- og hvad Elgars musik i øvrigt har været brugt til 
7 places you never expected to hear Elgar’s music 
 

 

Hvad er det der gør Elgar så engelsk? 
 
“Our love of ceremony, a deeply passionate nature that no stiff upper lip can truly conceal, a wry sense of 
humour, a tendency to melancholy, pride in our achievements and profound attachment to our unique 
country side. Elgar has it all”. 
/Andrew Davis, dirigent 

https://www.youtube.com/watch?v=8LHpWbM-HRI
https://www.youtube.com/watch?v=XPbBzL5Y8Ow
http://www.imdb.com/name/nm0253365/
http://www.classicfm.com/composers/elgar/guides/unlikely-places-elgar-music/

