
Edward Elgar (1857-1934) 
Violinkoncert (1910) 
 
Tiderne referer til indspilningen med Nikolaj Szeps-Znaider (violin), Staatskapelle Berlin, Sir. Collin Davis (dirigent) på 
RCA – Sony Classical 2010. 
 
Koncerten er i tre satser: 

I. Allegro (’Hurtigt’) [17:51] 
II. Andante (’Roligt’) [12:10] 
III. Allegro molto (’Meget hurtigt’) [19:22] 

 
Med en samlet spilletid på ca. 50 min. er det en af verdens længste violinkoncerter, muligvis kun 
overgået af Max Regers. Violinstemmen er virtuos og ekstremt krævende af solisten. 
 
 



 
 
I. Allegro 
Satsen åbner med et tre minutter langt orkesterforspil; her præsenterer orkesteret en række 
tematiske idéer, nogle mere beslægtede end andre. 
 
************ 
Orkesterforspil 
************ 
 
[0:00] Vi starter ud med et lidt mørkt  
tema, først i strygerne og klarinetten, 
Men snart er hele orkesteret med. 
 
[0:36] Det næste tema vi hører, er lidt blidere og med 
en skubbende rytme (synkope) – det er et tema vi  
kommer til at høre mange gange i koncerten – også ofte som en akkompagnementsfigur. 
 
[0:55] Igen temaet fra 0:36, men i en lidt lysere karakter 
 
[1:16] Her kommer et radikalt anderledes tema; bredt og mørkt- 
Klingende i de dybe strygere. Grundmaterialet bliver senere i stykket 
[ved 6:27] til koncertens sidetema – et afsnit, der kontrasterer til det  
øvrige materiale. 
 
[1:49] Her begynder en udbygning af det materiale vi lige fik  
præsenteret – det udvikler sig til en ’samtale’ mellem 
strygerne og blæserne 
  
 
[2:17[ En mørk udgave af det andet tema [0:36] i fagotter, 2. violin og celli. Akkomagnementer 
består af tremolo (violinbuer der stryges hurtigt frem og tilbage– nærmest sitrende) og hurtig løb. 
[2:33] Elgar snyder os her; vi tror vi skal høre det første tema igen, men  
efter de første tone udvikler det sig i enhelt anden retning.  
Musikken bygger meget op og pludselig [2:43] kommer nogle vilde horn… 
 
[2:46] Fra en kulmination, falder musikken gradvistil ro  
i faldende linier. 
 
 
 
 
********************************************* 
[3:04 ] Her slutter forspillet og solisten gør sin entré… 
********************************************* 



[3:04] Nu præsenterer solisten en række af de samme temaer, som orkesteret spillede i 
introduktionen, men med solistiske udbygninger. 
 
 [3:04] referer til åbningstemaet 
 [4:05] referer til [0:36] 
 [4:34] referer til [0:55] 
    (…[4:57] ref. til de vilde horn på [2:43]?) 
 
 [6:27] referer til [1:16] og får nu karakter af sidetema; et længere afsnit med en 
anderledes ro – her får musikken for første gang lov at ånde… 
 
[8:10] Orkesteret genstarter forsigtigt med det første tema – solisten blander fluks tema 2 ind 
 
[9:35] Orkestermellemspil 
 
[9:35] Et storladent mellemspil starter med det mørke tema 1 for fulde gardiner. 
 
[9:55] ’Sidetema’-materialet fr a 1:16 
 
[10:26] Orkestermellemspillet afrundes lidt efter lidt. 
 
********************* 
[10:55] Solisten er tilbage 
********************* 
 
 
[10:55] Violinsolisten er tilbage … på samme måde som efter orkesterindledningen, med en 
antydning af åbningstemaet. Afsnittet får karakter af en kadence (et afsnit hvor solisten frit kan 
boltre sig)… 
 
Faktisk er det vanskeligt, at sige hvad der er kadence og hvad der er en reprise; de nu kendte 
temaer vender tilbage og behandles virtuost af solisten. 
 
*********** 
[16:31] Coda 
*********** 
 
[16:31] Her begynder en afrunding, en ”Coda”. Stadig mere virtuose passager i violinstemmen 
gejles op af orkesteret frem til en pompøs afslutning. 



 
II. Andante 
 
Ovenpå den første sats energiske og turbulente ’drive’, er anden sats et lyrisk åndehul. 
Musikken er fredfyldt og meget smuk. Den indledende ro udfordres undervejs som solisten 
arbejder sig igennem et stort følelsesmæssigt register – mod slutningen af satsen finder musikken 
igen sin ophøjede ro. 
 
III. Allegro molto 
Orkesteret sætter ind med en forsigtig vippefigur, som solisten prompte tager og – og så går det 
ellers derudad! Satsen genbruger temaer fra første sats og solisten har travlt. 
Efter omkring 10 minutter virker det som om vi nærmer os en afslutning på værket – men så bliver 
orkesteret ganske tyst [10:12] og violinen begynder en stor solokadence, der som noget ret 
usædvanligt at akkompagneret).  
En trille plejer at betyde at kadencen afrundes – men Elgar snyder os og i stedte tager solisten en 
ny – og endu mere virtuos – runde. 
 
[16:53] Kadencen rundes af med en gentagelse af 1. sats åbningstema. 
 
[17:15] Nu er kadencen slut og orkesteret spiller ligesom i starten en vippefigur … og så er solisten 
klar igen. Sammen suser solist og orkester afsted som koncertens afslutning. 
 
 
 
 


