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I OPUS 43 berättade vi om ett notmanuskript av Arnold Schönberg som såldes på Sotheby’s 
till ett rekordpris på nära nog en kvarts miljon Euro. Manuskriptet i fråga är Schönbergs 
egenhändiga avskrift av partituret till sin andra stråkkvartett som han gjorde för sin hustru 
Mathilde som verket också är dedikerat till.  Eftersom Mathilde inte hade något specifikt 
musikaliskt intresse kan man förmoda att Schönberg mycket väl såg i sitt manuskript ett 
materiellt värde, i synnerhet då vi vet att han efter hustruns död 1923 skänkte det till en familj 
Seybert som tack för hjälpen med vissa praktiska livsbestyr under hustrun Mathildes sista 
levnadsveckor. Om familjen Seybert begrep sig på gåvans potentiella värde förblir osagt, men 
manuskriptet i fråga hamnade så småningom hos en samlare vars arvingar alltså nyligen 
lyckats omvandla det till bar mynt.  
 

	  
 

Verk	  i	  fokus:	  Arnold	  Schönbergs	  andra	  stråkkvartett	  i	  fiss-‐
moll,	  med	  sång,	  opus	  10	  
 
Schönbergs andra stråkkvartett opus 10 intar en särställning i musikhistorien, av flera skäl. 
Musikhistoriskt sett står den mitt i övergången från senromantik till atonalitet, genrehistoriskt 
spränger den ramarna för den annars stabila kvartettgenren genom att lägga till en sångröst, 
och biografiskt eftersom den skrevs mitt under en personlig kris. Tre goda skäl att lägga år 
1908 på minnet. Tre goda skäl också att titta närmare på denna kvartett och mannen bakom. 
 
Arnold Schönberg föddes 1874 i Wien under relativt enkla förhållanden. Det var i stadsdelen 
Leopoldstadt han växte upp, nära till Augarten och Prater med sina många musikpaviljonger 
där det spelades marscher, uvertyrer och valser av bland andra bröderna Strauss, Lanner och 
Brahms, medan man på stadsoperan gav Richard Wagners Tristan och Isolde. När hans far 
dog 1890 tvingades han att avbryta skolan och hjälpa till med familjens försörjning. Han lärde 
sig tidigt spela fiol men fick för övrigt ingen formell musikalisk utbildning. Sina teoretiska 
kunskaper inhämtade han från Meyers konversationslexikon genom att noga studera alla 
uppslagsord och artiklar som hade med musik att göra. Tillsammans med vännen Alexander 
Zemlinsky som också skulle göra karriär som tonsättare och dirigent, genomplöjde han 
kompositioner av de stora mästarna, med målet att så småningom själv bli en i raden.  
 
Med Wagner och Brahms som förebilder komponerade han först i senromantisk stil innan han 
1908 började skriva atonal musik. Epitetet atonal var från början ett skymford men är numera 
en vedertagen fackterm. Stilen kan lättast beskrivas i negationer: den saknar tonart, 
traditionell melodi, form och harmoni samt alla sorters upprepningar och föredrar dissonanta 



klanger framför konsonanta. I positiva ordalag kan man säga att atonal musik känns ny för 
varje ögonblick. På sätt och vis höll Schönberg fast vid den atonala klangbilden i hela sitt 
kvarstående liv, också när han på 1920-talet utvecklade tolvtonsmetoden som organiserar 
skalans alla halvtoner i en för varje komposition ny ordning. Men, säger Schönberg, det spelar 
ingen roll vilken teknik jag använder, utan det viktiga är den idén som ska uttryckas.  
 
Vilken är då idén bakom Schönbergs andra stråkkvartett? Den som förväntar sig ett enkelt 
svar blir besviken, för Schönberg är liksom tonsättare i allmänhet ytterst förtegen om de 
incitament som tas upp i en komposition, särskilt när det rör sig om privata sådana. Vissa 
moment i denna kvartett, så Schönberg, kan inte förklaras musikaliskt-funktionellt utan enbart 
psykologiskt som ett slags tröst. Möjligtvis kommer man att förstå de rätta sambanden någon 
gång i framtiden.  
 
Runt 1908 var Schönberg ett visserligen omstritt men ändå känt namn i Wiens musikliv. 
Alban Berg och Anton Webern fanns bland hans elever, och Richard Strauss och Gustav 
Mahler bemötte honom med respekt som den musikaliska nytänkaren han var. Han var sedan 
1901 gift med sin väns syster, Mathilde Zemlinsky, och levde med henne och sina två barn 
under ordnade förhållanden först i Berlin, sen återigen i Wien. Men allt var inte frid och fröjd.  
 
Sommaren 1908 tillbringade familjen Schönberg som alla tidigare år sommarmånaderna på 
landsbygden, i Salzkammargut. Wien lämnades med pick och pack redan i mitten av juni och 
återsågs inte förrän i slutet av september. Hela familjen följde med, inklusive mor och 
svärmor, svåger med familj, hembiträden samt några inbjudna elever. Sedan 1907 tillhörde 
också målaren Richard Gerstl till kretsen. Tiden tillbringades med arbete, diskussioner, 
utflykter, lek och bad. Härligt. Denna sommar höll Schönberg på att avsluta sin andra 
stråkkvartett.  
 
Men så hände det. En kväll saknas Schönbergs hustru och målaren. Stor uppståndelse i 
kolonin. Schönberg ger sig iväg på natten för att leta efter de två, utan framgång. Nästa dag 
får han ett brev i vilket Mathilde meddelar honom att hon tagit sig till Wien och vill vara 
ostörd. Schönberg försöker att få kontakt med henne. Brev korsas flera gånger och efter två 
veckor spåras Mathilde upp och övertalas till att återvända hem. Schönberg tillägnar henne sin 
andra stråkkvartett och ger henne en avskrift av partituret som gåva, eller rättare sagt 
morgongåva. Av allt att döma levde de därefter lyckliga i alla sina dagar ända fram till 
Mathildes död 1923. 
 
Richard Gerstl drog det kortaste strået. Han blev utfryst ur Schönbergkretsen och tog sitt liv 
samma kväll som den andra stråkkvartetten uruppfördes. Han var bara 25 år gammal. Vi vet 
inte vilken roll han spelade i detta triangeldrama. Var han älskare eller vän? De porträtt han 
målade av Mathilde Schönberg visar en djupt olycklig kvinna som han tycks ha sett med 
tilltagande empati. När han avbildar Arnold Schönberg märks däremot en växande kritisk 
hållning. Och när det kommer till hans självporträtt visar de en till början självsäker men mot 
slutet alltmer olycklig ung man. 
 



Det viktigaste dokumentet om denna äktenskapskris är för Arnold Schönbergs del ett 
testamente som han skrev under den korta tid då Mathilde var borta. I det begrundar han både 
sin tonsättargärning och sitt privata liv, i synnerhet relationen till hustrun. Men ändå förblir 
det oklart vad som egentligen har hänt. Visst, skriver Schönberg, det hon gjort mot mig har 
sårat mig djupt, men det var egentligen inte mot mig hon gjorde det utan mot den hon trodde 
jag var.    
 
Hur förhåller sig nu Schönbergs andra stråkkvartett till denna äktenskapskris? Vi vet att den 
påbörjades 1907 och avslutades på sommaren 1908, vilket också är tiden som dokumenterats i 
Gerstls tavlor. Vi får tro att Mathilde inte var särskilt lycklig under denna tid. Men hur förhöll 
det sig med Schönberg? Här kan det vara lönt att titta närmare på musiken.  
 
Kvartetten har fyra satser, och i den tredje och fjärde läggs en sångröst till de fyra 
instrumenten. Texterna som sjungs är skrivna av den tyska symbolisten Stefan George och de 
är minst sagt kryptiska till sitt innehåll. Dikten som vi hör i sats tre heter Litanei. Mycket 
riktigt är tonen stämningen i denna sats gravt allvarlig. Djup är sorgen som fördystrar mitt 
sinne / Glöden i hjärtat blossar än / Förgör längtan, förslut såret! / Ta ifrån mig kärleken, 
skänk mig din lycka! Och i satsens långa instrumentala coda ekar den första raden med 
växande intensitet: djup är sorgen, djup är sorgen, djup är sorgen. I sats fyra, Entrückung, 
märks en viss lättnad. Med början i cellostämman rör sig musiken uppåt i tonrummet, genom 
altfiol och andra fiol till första fiol, från mörker till ljus, spöklikt. Sen börjar sången och 
stegrar sig så småningom till extas: Jag känner luft från en annan planet / Jag upplöses i 
toner, virvlande, vävande / Jag är blott en gnista av den heliga elden, ett dån av den heliga 
stämman. På många ställen saknas förankringen i en fast grundton och atonalitetens 
oförutsebarhet kan upplevas. Den utdragna codan ekar av både ljus och mörker och slutar i 
harmoni.  

Men hur förhåller sig sats tre och fyra till de övriga två? Bortsett från sats fyra bygger satserna 
ett till tre på en rad gemensamma motiv som skapar den sedvanliga musikaliska 
samhörigheten i konstmusik. Men Schönberg har också medvetet konstruerat några 
innehållsmässiga samband, dels med nämnda dikterna, dels med övriga väl dolda referenser. 
Så lär första satsens huvudtema ha en anknytning till Wagners Tristan och Isolde eftersom 
den kan ses som en baklängesvariant av öppningsmotivet till operans andra akt som ju är känd 
för att innehålla operahistoriens längsta kärleksduett. Kärlekstemat passar mycket väl ihop 
med de övriga satserna, förutom att det nu ska ses som en negation, med andra ord som ett 
deficit på kärlek. Liknande budskap ges också i andra satsen i vilken Schönberg citerar en 
vida känd karnevalsvisa, O du lieber Augustin, som beklagar förlusten av inte bara pengarna 
utan också av – kvinnan! Det var här publiken brast i skratt vid uruppförandet, vilket kanske 
inte förvånar alls med tanke på det uppenbara stilbrottet. Ingen tycks ha frågat honom hur han 
menade med detta cita. Var det humor eller självironi? Vi får överlåta det till uttolkaren.   

Summa summarum: tre satser i denna kvartett antyder förlusten av kärlek medan den fjärde 
presenterar som ersättare eller tröst ett liv i översinnlig extas.  



Också Mathilde Schönberg tycks ha lidit under ett svalnande äktenskapligt liv men det finns 
inga bevis på att hon hade en affär med den unge målaren. I motsats till sin man hade hon 
heller inga konstnärliga sublimeringsmekanismer att trösta sig med. Att hon tvärt och i åsynen 
av alla vänner lämnade man och barn kan också ses som en drastisk protest i brist på 
möjligheten att föra det gemensamma problemet till tals. Det tycks även Arnold ha insett när 
han i omnämnda testamente medger att de egentligen inte kommunicerat med varandra, utan 
bara pratat.   

Det är först från och med 1909 som Schönberg behandlar detta trauma öppet i sin musik. I 
enaktaren Erwartung, med libretto av Marie Pappenheim, uppträder en kvinna som är på väg 
till ett kärleksmöte genom en mörk skog och hittar den hon älskar mördad. I operan Die 
glückliche Hand, med libretto av Arnold Schönberg, ser vi en man som förlamas av insikten 
att hans kvinna vänder sig bort från honom. Också i Fem orkesterstycken skildras händelserna 
från sommaren 1908. Först mot slutet av 1911 tycks krisen vara fullständigt bearbetad, vilket 
märks till exempel i den säreget vackra sången Herzgewächse som handlar om en tung sorg 
som dock är övervunnen. 

Behöver man veta allt detta för att kunna uppfatta Schönbergs andra stråkkvartett? Svaret är 
nej. Man kan uppleva kvartettens säregna skönhet också blott med vidöppna öron. Men det 
skadar inte att veta något om kompositionens många kontexter för att förstå att det är ett verk 
av stort mänskligt djup.  

 

  

Faktaruta 1: Schönbergs kvarlåtenskap 
 
Schönberg sparade noga på alla sina kompositionsskisser också efter det att hans verk fanns 
tryckta. Skisserna följde med i flyttlassen mellan Wien och Berlin och hamnade slutligen i 
USA, närmare sagt Los Angeles, där han levde fram till sin död 1951. Hans musikaliska och 
litterära kvarlåtenskap förvaltades till en början av familjen och från och med 1973 i Arnold 
Schoenberg Institute vid University of Southern California i Los Angeles. 1998 flyttades 
arkivet till Wien och förvaltas numera av Arnold Schönberg Center som också har en 
fullmatad elektronisk hemsida, www.schoenberg.at  
 
Faktaruta 2: Arnold Schönberg som målare  
 
Arnold Schönberg började måla när Richard Gerstl anslöt sig till hans krets. Under en tid av 
ekonomiska bekymmer övervägde han till och med att försörja sig som porträttmålare och 
målade också på prov ett antal porträtt i helfigur, bland annat av sin hustru Mathilde och 
eleven Alban Berg. För övrigt domineras hans konstnärliga oeuvre av ett femtiotal strikt 
frontala självporträtt som visar enbart ansiktet. Få tavlor såldes under hans livstid, däribland 
två till Gustav Mahler som dock ville bli anonym.  
 
 



Faktaruta 3: Schönberg minns tumultet vid uruppförandet av sin andra stråkkvartett  

Förvånansvärt nog mottogs den första satsen utan vidare reaktion, varken för eller emot. Men 
efter några takter in i andra satsen började större delen av publiken att skratta och slutade 
inte förrän i slutet av fjärde satsen, vilket var ytterst obekvämt för både Rosé-kvartetten och 
sångerskan, den storartade Marie Gutheil-Schoder. Men i slutet av den fjärde satsen hände 
det något oväntat. När sångerskan slutar kommer en lång coda som spelas enbart av 
kvartetten […] som mottogs utan vidare störningar. Det är möjligt att även mina ovänner och 
motståndare har känt något i detta avsnitt. 

Faktaruta 4: Målaren Richard Gerstl 

Richard Gerstl (1883 – 1908) är idag känd som en av Österrikes tidigaste expressionister. Ett 
sextiotal av hans tavlor är bevarade och hänger sida vid sida med verk av Schiele och 
Kokoschka i museer världen över.   

Faktaruta 5:  
 
Marion Lamberth har som doktorand vid Lunds universitet forskat om förhållandet mellan liv 
och verk hos Arnold Schönberg med fokus på åren kring äktenskapskrisen 1908. I sin 
avhandling tolkar hon ett antal musikaliska nyckelverk utifrån Schönbergs privata 
livssituation såsom den framställs i skriftliga, litterära och visuella dokument, däribland också 
målaren Richard Gerstls oeuvre. Efter alla dessa år med avhandlingsarbetet tror jag mig 
känna Arnold Schönberg rätt så väl. Det var inte lätt för honom att komma fram med sin 
musik. Han var egocentriker men samtidigt mycket barnkär och i stort behov av familjens 
trygga famn. Jag gillar särskilt musiken från hans atonala period som känns ny för varenda 
ögonblick.        
 

 

 

Litanei (Stefan George, Der siebte Ring, 1908) 
 

Tief ist die trauer die mich umdüstert  Djup är sorgen som fördystrar mitt sinne 

Ein tret ich wieder, Herr! in dein haus.  Åter träder jag in, Herre! i din boning. 

  

Lang war die reise, matt sind die glieder   Lång var resan, matta är lederna 

Leer sind die schreine, voll nur die qual.         Tomma är skrinen, mängder av kval. 
 

Durstende zunge darbt nach dem weine  Törstande tunga trängtar efter vinet 

Hart war gestritten, starr ist mein arm.  Hård var striden, stel är min arm. 

 

Gönne die ruhe schwankenden schritten  Skänk ro åt vacklande steg 



Hungrigem gaume bröckle dein brot!  Åt hungrigt svalg bryt ditt bröd! 
 

Schwach ist mein atem, rufend dem traume   Svag är min andning, åkallar drömmen 

Hohl sind die hände, fiebernd der mund.  tomma är händerna, febrig munnen.

  

Leih deine kühle, lösche die brände  Ge av din kyla, lindra hettan 

Tilge das hoffen, sende das licht!  Utplåna hoppet, sänd ljuset! 

  

Gluten im herzen lodern noch offen  Glöden i hjärtat blossar än, 

Innerst im grunde wacht noch ein schrei        Längst inne vakar ännu ett skri. 

  

Töte das sehnen, schliesse die wunde!  Förgör längtan, förslut såret! 

Nimm mir die liebe, gieb mir dein glück! Ta ifrån mig kärleken, skänk mig din 

lycka! 

 

    (övers. Ibba Andersson/Marion Lamberth) 
 
 



Entrückung (Stefan George, Der siebte Ring, 1908) 
 
Ich fühle luft von anderem planeten.                      Jag känner luften från en annan planet. 

Mir blassen durch das dunkel die gesichter  Ansikten som nyss vänt sig till mig   

Die freundlich eben noch sich zu mir drehten. Med vänlighet bleknar i mörkret.  

 

Und bäum und wege die ich liebte fahlen                Och träd och stigar som jag älskat falnar 

Dass ich sie kaum mehr kenne und du lichter                   Så jag knappt känner igen dem och du ljusa 

Geliebter schatten – rufer meiner qualen               Älskade skugga – mina kvals ropare  

 

Bist nun erloschen ganz in tiefern gluten                Har nu helt falnat i den djupa glöden 

Um nach dem taumel streitenden getobes   För att minnas efter stridens vimmel 

Mit einem frommen schauer anzumuten.    Med en from rysning.  

 

Ich löse mich in tönen, kreisend, webend,                 Jag upplöses i toner, virvlande, vävande, 

Ungründigen danks und unbenamten lobes                 Med outgrundligt tack och outtalat lov 

Dem grossen atem wunschlos mich ergebend.              Hänger jag mig tillfreds åt den stora anden.  

      

Mich überfährt ein ungestümes wehen                  Jag översköljs av en häftig vånda 

Im rausch der weihe wo inbrünstige schreie               Under den heliga akten när i stoftet kastade  

In staub geworfner beterinnen flehen.                 Bedjandes brinnande skri vädjar.  

  

Dann seh ich wie sich duftige nebel lüpfen               Då ser jag hur skira dimmor lyfter 

In einer sonnerfüllten klaren freie                  I en solfylld klar rymd som endast 

Die nur umfängt auf fernsten bergesschlüpfen.             Omfamnar en på avlägsnaste bergstoppar. 

 

Der boden schüttert weiss und weich wie molke.  Marken darrar vit och mjuk som vassle 

Ich steige über schluchten ungeheuer,   Jag stegar över ofantliga klyftor  

Ich fühle wie ich über letzter wolke   Jag känner hur jag ovan sista molnet 

 

In einem meer kristallnen glanzes schwimme.  I ett hav av kristallglans simmar.  

Ich bin ein funke nur vom heiligen feuer   Jag är blott en gnista av den heliga elden 

Ich bin ein dröhnen nur der heiligen stimme.            Jag är blott ett dån av den heliga stämman. 

      

    (övers. Ibba Andersson/Marion Lamberth) 
 

 
 


