
Franz Schubert (1797-1828) 
Symfoni nr. 8 (7) i h-mol “ Den Ufuldendte” 
I. Allegro moderato

II. Andante con moto


Besætning:  
2 fløjter, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter, 2 horn, 2 trompeter, pauker, strygere 

Tiderne der angives i teksten referer til indspilningen med Wiener Philharmoniker og Karl Böhm (Decca 1991) 

1. Allegro moderato


— — — Ekspositionsdel — — — 


0:00 Satsen begynder tyst med et mørkt tema spillet af de dybe strygere.


0:23 En hurtig bevægelse med gentagne toner begynder i strygerne og leder hen til…


0:31 Hovedtemaet [HT] spillet i obo og klarinet - karakteren er længselsfuld, melankolsk


0:49 HT gentages


1:07 Overledningsafsnit - musikken vokser i intensitet og styrke


1:22 Musikken afbrydes af en fredfyldt opgang i fagot og horn…


1:31 En rytmisk, let akkompagnementsfigur i klarinet og bratsch følget op af Sidetemaet (ST); et 
smukt, lyst og ubekymret tema, der første hans spilles af celloerne og derefter (1:57) af violinerne


2:20 Foruroligende akkorder leder op til et karakterskift;


2:37 …det er det samme akkompagnement som før, men i en mørkere (mol) toneart.


2:41 En bid af ST (den tredie takt) bliver nu til et nyt temafragment og vandrer skiftevis mellem de 
dybe og de lyse strygere. Det klinger ret dramatisk, men bliver afmonteret på…


3:04 …af skubbende akkorder i en lyser tonalitet,


3:19 ST kommer igen i sin lyse udgave spillet forskudt af de forskellige instrumenter i orkesteret, 
som en ‘kanon’.


3:42 Bedst som vi nyder det smukke ST, sender et H i hele orkesteret os tilbage til den mørke 
klangverden fra satsens start. En nedadgående linie spilles pizzicato (når strygerne ‘plukker’ 
strengene i stedet for at stryge dem) afrunder afsnittet




 —— — Gennemføringsdel — — — 


4:03 Det mørke åbningstema vender tilbage; først i de dybe strygere men siden overtages/
omformes det af violinerne. Det bliver kraftigere og kraftigere (‘crescendo’) til…


Her står der et gentagelsestegn i noden; man skal altså starte satsen forfra en gang til. 
I den indspilning vi har, vælger dirigenten at springe repetitionen over og gå direkte 
videre … jeg ved ikke hvad der vil ske til den opførelse vi skal overvære…



5:14 … hvor det kulminerer i en kraftig akkord, der straks tynder ud.


5:22 Det lyder som akkompagnementet til ST, men i stedet for det lyse ST kommer der fortvivlede, 
kraftigt ansatte molakkorder. Akkorderne ebber hver gang ud…


6:00 Den sidste akkord fører videre ind i et meget dramatisk og intenst forløb - forstærket fra 6:11 
med hurtige strygere. Der tilføjes fejende løb opad i strygerene (6:28)


6:44 Sukkende akkorder, der gradvis taber pusten, men gennem et ‘crescendo’ genvinder 
musikken energien og på


6:56 er den tilbage  med fornyet kraft til en afrunding af gennemføringsdelen…


— — —  Reprisen — — — 


7:28 Den hurtige strygerfigur indleder og HT spilles i obo og klarinet, siden fløjte og klarinet


8:28 Rytmisk accentueret figur


8:34 Fagot og horn fører os videre til… 


8:44 ST, først i celloerne og siden (9:09) i violinerne


9:39 …musikken giver op!? “Generalpause”

 

9:41 Foruroligende molakkorder (jvf. 2:20)


9:56: Akkompagnement, som om vi skal til ST (jvf. 2:37) … men så får vi den sammentrukne 
udgave i mol (jvf. 2:41)


10:22 Temaet tilføjes kraftige, skubbende akkorder (jvf. 3:04)


10:38 ST, lyst og let i kanon-udgaven (jvf. 3:19)


11:01: En kraftig akkord der tynder ud og pizzicato-strygere spiller ligesom ved overgangen til 
gennemføringsdelen (jvf. 2:54)


— — — CODA — — —


11:13 Det mørke tema fra satsens start vender tilbage og gennemføres til satsens afslutning


12:39 … hvor tre kraftige akkorder og en lang akkord der tynder ud lukker satsen.






Franz Peter Schubert  
(31/1-1797 – 19/11-1828) 

Født ind i en søskendeflok som det 13. barn ud af 
16. Kun fem blev mere end ét år…


Schuberts fra var skolelærer og amatørmusiker.

Schubert fik sin første klaver- og 
violinundervisningen af faderen som fem-årig.


1808: Schubert optages som elev i den kejserlige 
klosterskole og blev dermed kordreng i det 
kejserlige kor, Wiener Sängerknaben. På kostskolen 
spiller han også violin i skolens orkester. På skolen 
fik han bl.a. undervisning af Antonio Salieri.


Han viser talent for at komponere; det første stykke 
vi kender er en ‘Fantasia’ fra maj 1810.


1812 dør Schuberts mor. 


1813: Schubert flytter hjem fra kostskolen og starter på lærerseminaret 1813-14. Han bliver 
hjælpelærer hos faderen (1814-18)

Han fortsætter som kompositionselev hos Antonio Salieri. Komponerer flittigt – navnlig sange – og 
skriver i perioder flere værker om dagen.


Han møder Franz von Schober, der opildner ham til at forlade lærergerningen og hellige sig 
musikken på fuld tid. Han flytter ind hos Schober, med hvem han bor i otte måneder.


Schubert er populær i en lille kreds af venner, en bekendt begynder allerede i 1812 at afholde 
“Schubertiader”, små huskoncerter, til Schuberts ære.


1817-18 Schubert går, modstræbende, med til igen at være hjælpelærer hos faderen.


Juli-nov 1818: Schubert får ansættelse som sang- og musiklærer hos Grev Esterházy.


28.2.1819: Første liedkoncert (“Schäfers Klagelied”)


1820: To af Schuberts operaer opføres


1821: Det lykkes at få forelæggeren Anton Diabelli til at udgive en række af Schuberts værker.

Schuberts økonomi forbedres i de følgende år.


1823: Tegn på at Schuberts helbred 
skranter - symptomer kunne tyde på 
diabetes og/eller syfilis. Der er flere 
beretninger om ændring i adfærd og 
psyke.


19. november 1828 dør Schubert, 31 år 
gammel. Dødsårsdagen benævnes 
“nervefeber” - der kan være tale om 
tyfus.


——

i 1888 flyttes Schuberts jordiske rester til 
Zentrakfriedhof Wien, hvor han får en 
særlig ‘hædersgrav”
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