
afslutte ved begyndelsen.
Når man lytter med tilbagevirkende kraft, kan man tage 

del i den endnu ventende fremtid.

… Gud tog, lige som en af  vore egne arkitekter, fat i 
opgaven med at opbygge universet med orden og møn-
ster, og fremlagde de enkelte dele i overensstemmelse 
hermed, som om det ikke var kunsten, der efterlignede 
naturen, men at Gud selv havde den samme byggeme-
tode som mennesket, der skulle komme, for øje. 

— Johannes Kepler
Mysterium Cosmographicum

Lad os begynde med Beethovens Niende Symfoni, der 
slutter med en overraskelse – menneskelige stemmer, der 
stemmer i med idéerne i Friedrich Schillers digt, Ode til glæ-
den, indflettet i orkesterstemmerne, som dermed skaber et 
af  historiens mest bevægende kunstværker.

Lad os dernæst, ved at gå baglæns i tiden, gå igennem 
Beethovens tredive år lange søgen for at opnå dette og 
standse ved nogle af  de musikalske milepæle, der førte til 

Da Tyskland, og hele verden, fejrede 25-års dagen for 
Berlinmurens fald den 9. november, 2014, var der, som 
i 1989, ingen bedre måde, på hvilken glæden over frihed 
kunne udtrykkes, end ved at opføre Beethovens Niende 
Symfoni.

Idet Beethoven forlod sig på Friedrich Schiller, den sto-
re, frihedens poet, skænkede han os en gave, ikke alene for 
tysktalende, men for hele menneskeheden. Og, som Lyn-
don LaRouche påpegede det, for at komponere en sådan 
gave er det ikke kærlighed til musikken, men kærlighed til 
menneskeheden, der er den lidenskabens kilde, som musi-
keren, nej, mennesket drikker af. Beethoven skrev selv, at 
hans kald var »at bruge min kunst som et middel til at udfri 
en nødlidende menneskehed«.

Ja, det er fra denne lidenskab, der strømmer ud i toner, 
at mennesket bevæger sine medmennesker til at se ind i sig 
selv for at finde deres eget kildevæld til kreativitet, med-
følelse og længsel efter at yde et udødeligt bidrag til hele 
menneskeheden.

Lad os begynde vor historie ved slutningen, og lad os 

Specialrapport januar 2016

Beethovens årtier lange kamp
for den Niende Symfoni

‘Alle mennesker bliver brødre’:

Af Michelle Rasmussen

KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C, 1551-5648408
35 43 00 33 • SI@SCHILLERINSTITUT.DK • WWW.SCHILLERINSTITUT.DK



2  Schiller Instituttet januar  2016

dette udødelige mesterværk i bevidstheden 
om den kendsgerning, at vi kun kan lytte 
til disse forløbere med deres efterfølge-
res toner klingende i vore ører. Vi vil tage 
LaRouches begreb om omvendt tid – at det 
er fremtiden, der bestemmer, og forandrer, 
fortiden – og se, hvorledes dette forholder 
sig i musikken.

Knudepunkt F i tiden: 1824: 
Den Niende Symfoni 

Kun sjældent i menneskehedens historie 
har der været en dialog og en syntese mel-
lem to, store intellekter på Friedrich Schil-
lers og Ludwig van Beethovens niveau, 
endskønt de aldrig mødtes. Resultatet heraf  
blev den 9. Symfoni.

Jeg opfordrer læseren til at lytte til to 
versioner af  den 9. symfoni, især den fjerde 
korsats. Først en opførelse med den store, 
tyske dirigent Wilhelm Furtwängler1, og dernæst en opfø-
relse af  Schiller Instituttets Europæiske Kor.2 

Nær-hørelse og fjern-hørelse
I 1824 skabte Beethoven en musikalsk revolution ved at 

indvæve Friedrich Schillers digt An die Freude (Ode til glæ-
den) i 4. sats af  sin 9. symfoni. Herved skabte Beethoven 
en sublim helhedsvirkning, både i den fjerde sats og, fordi 
han citerer musikalsk fra de foregående tre satser, i hele 
symfonien. 

Symfonien er et godt eksempel på omvendt musikalsk 
tid i et enkelt mesterværk – at lege med tiden, forlæns og 
baglæns – hvor udfoldelsen af  musikken under opførelsen 
drives af  idéen om den fremtidige, fuldførte helhed, der 
hele tiden er til stede i dirigentens, såsom Furtwänglers, 
sind, og ligeledes i musikernes og tilhørernes sind. 

Furtwängler var sig dette fænomen bevidst, da han gav 
det navn. Han beskrev det som spændingen mellem »Na-
hören« (nær-hørelse), den musik, der høres netop nu, og 
»Fernhören« (fjern-hørelse), den fremtidige, forenede, fuld-
førte musikalske idé. Disse to krydser ind i hinanden ved 
hvert øjeblik, og spændingen mellem at lytte til det nutidige 
fra fremtiden, og fremtiden fra det nutidige, er det, der gi-
ver kompositionen under opførelse sin gribende, fremad-
drivende kvalitet og skaber en »dynamisk kvalitet af  musi-
kalsk rum-tid.«3

Beethoven var sig også dette bevidst, da han kompone-
rede musikken. »Det er min vane, selv, når jeg komponerer 
instrumentalmusik, altid at holde mig helheden for øje«,4 og 
1  Opført i 1954, Lucerne-festivallen. https://www.yout-
ube.com/watch?v=254ksoIiU_s  
2 http://www.schil lerinstitute.org/music/2010/
beethoven_9th_berlin_ c256.html
3  Furtwängler: At trodse de sansebaserede erfaringers 
slaveri, http://schillerinstitut.dk/si/?p=3282
4  Erklæret, mens han komponerede sin opera Fidelio, fn. 
49 i Solomon, Maynard, »Reason and Imagination: Beethoven’s 

at arbejde hen imod dens virkeliggørelse. Han skrev engang 
et notat til sig selv om at skitsere alle stemmerne, som de 
opstod i hans sind, og ikke kun temaet, for med det samme 
at vænne sig til helhedsidéen.

I den 9. symfoni opnåede han denne helhedsvirkning, 
der spændte over forskellige tidsmæssige retninger, som 
krydsedes hid og did, ved at tage tilhøreren med på en op-
dagelsesrejse. Han leder efter et tema, der kan udtrykke 
Glæde – »Freude« – og introducerer en enlig menneske-
stemme netop på overgangen mellem at søge og at finde, 
og dernæst får han dette enkle tema til at træde frem som 
en førende karakter, som en af  flere stemmer (polyfoni), 
der konstant underkastes kontrapunktudvikling, ved at ud-
arbejde en række variationer, uophørligt drivende frem mod 
den sidste variation i fremtiden, men samtidigt hele tiden 
reflekterende tilbage til, da Freude-temaet først opstod, og 
hele tiden med udviklingsprocessen, der førte frem til te-
maet, for sit indre syn.

Lad os, som en forberedelse til at undersøge, hvordan 
Beethoven leger med tiden i den 4. sats, gøre et ophold for 
at tænke over det afgørende aspekt i Beethovens skabende 
geni – den non-lineære udvikling i hans kompositioner, fra 
den ene sektion til den næste, drevet frem af  et særligt dri-
vende, forenende princip om musikalsk forandring.

Non-lineær forøgelse af  kreativitet
Tilbage i 1977 adresserede Lyndon LaRouche spørgs-

målet om Beethovens kreative proces, og hvordan det at 
spille, eller lytte til, Beethovens musik var den mest befor-
drende metode til at forberede ens eget sind til at udføre 
skabende arbejde.5 

Aesthetic Evolution«, essay i Beethoven Essays, University of  
California Press, 2003, s. 98.
5  The Secret of  Ludwig van Beethoven. (Ludwig van 
Beethovens hemmelighed) http://www.schillerinstitute.org/mu-
sic/2010/lyn_1977_beethoven.html
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Nøglen til at opdage Beethovens kreativitet er at se på 
ham som en af  de største, videnskabelige intellekter i men-
neskehedens historie. Se på hver af  hans kompositioner 
som en del af  en proces for musikalsk selvudvikling. De er 
trædesten på en rejse, der, i sin helhed, bliver »en proces for 
fundamental, epistemologisk6 ordnede opdagelser«.

Det vil sige, se på hver af  Beethovens kompositioner 
som en ny, videnskabelig opdagelse, inden for en proces 
med at foretage spring (ikke en lineær bevægelse efter en 
lige linje) frem imod dybere og dybere, revolutionerende 
opdagelser.

Se dernæst på udviklingen inden for en enkelt komposi-
tion som en række opdagelser, der skabes af  en overordnet 
opdagelse, der skaber de andre.

Målestokken for musikalsk fremskridt, i særdeleshed i 
Beethovens senere arbejder, er ikke fastlagt, men skifter på 
en ikke-lineær måde, baseret på den stigende kvalitet, eller 
tæthed, af  udvikling i den næste sektion. Målestokken, eller 
for at sige det på en anden måde, Beethovens egen kreative 
evne, er således i sig selv underlagt en konstant forandring, 
og han kræver, at det samme er tilfældet for os.7 

Mere end nogen anden komponist gjorde Beethoven 

6  Studiet af  naturen og grundlaget for viden. 
7  »I stedet for at forestille sig rum-tid som at måle æn-
dringer i forhold til en fastlagt referenceskala, så forestil dig, at 
fremadrettede ændringer af  et rum-tid-kontinuum ændrer de an-
givelige lineære skalaer, der er anvendt i det foregående øjeblik. 
Forestil dig, at denne ændring i basismålingen er af  en sådan art, 
at, i stedet for at måle ændringer af  det udviklende kontinuum i 
overensstemmelse med lineære (skalære) størrelser af  tilvækst af  
tid, afstand, masseenergi og så fremdeles, måleskalaen er en række 
numre, der bestemmes af  en eksponentiel funktion. Det er måske 
den bedste heuristiske repræsentation af  den overordnede idé, 
for nutidens almindeligt informerede bevidsthed. Det udtrykker 
også præcis konsekvensen af  Beethovens fremgangsmåde mht. at 
komponere, i de senere kvartetter og relaterede værker.«     
LaRouche, op. cit.

indsigt i sin egen kreativitet, som den ud-
trykkes gennem hans kompositioner, til 
emnet for sin musikalske bevidsthed og 
dannede således sin »selvbevidste Promet-
heus-identitet som musiker«.8

Når vi derfor lytter til Beethovens vær-
ker, når vi indhyller os i hans skabende geni, 
kan han lære os, hvordan vi selv bliver ska-
bende, ligesom Prometheus gav ilden og 
den skabende evne til menneskeheden og 
gjorde det muligt for os at skabe noget nyt, 
som vi kunne videregive til de fremtidige 
generationer.

At lytte til Beethovens musik, virkeligt 
lytte, og tage del i hans opdagelsesrejse, er 
således den mest intensive, mentale aktivi-
tet, man kan udføre.

LaRouche lader os endda ind i en hem-
melighed – at blive fyldt med fryd over den 
måde, Beethoven overraskede ham, at blive    

trukket ind i den drivende kvalitet i musikkens udvikling, i 
processen fra den ene udviklingsfase til den næste, skabte 
det bedste, intellektuelle klima for hans eget, kreative ar-
bejde.

Udviklingen af  en idé
Som vi vil få at se var Beethoven, efter at have tænkt 

8  LaRouche, Lyndon, The Florestan Principle in Art, 
1977, The Schiller Institute at: http://www.schillerinstitute.org/
music/2010/lyn_florestan_principle.html

Wilhelm Furtwängler

Figur 1
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over, hvordan han skulle ud-
trykke den centrale idé i Ode 
til Glæden i musik siden mindst 
1794, kommet til den konklu-
sion, at kun kombinationen af  
et fuldt orkester, kor og solister 
ville være magtfuldt nok til at 
hæve Schillers idéer endnu hø-
jere op end i selve digtet.

Han havde nedskrevet ord 
fra Schillers An die Freude 
blandt sine 1812-udkast til 
den 7. og 8. Symfoni: »Freude 
schöner Götterfunken Tochter – 
udarbejd ouverturen.« To sider 
senere kunne man finde de føl-
gende temaer og motiver. (Fi-
gur 1 og 2)9 Beethoven skulle 
komme til at bruge to af  disse 
temaer i sin 1815-ouverture 
Zur Namensfeier (Navnedag), 
opus 115, selv om han ikke in-
kluderede Schillers Ode.10

Beethoven overvejede for-
9  »Fürsten sind Bettler.« 
»Fyrster er tiggere!« John Siger-
son, Schiller Instituttets musik-
direktør, påpegede, at det er for-
bløffende, at Beethoven ikke blev 
kastet i fængsel for at skrive dette, 
hvilket viser, hvor meget, han blev 
beskyttet af  visse magtfulde kred-
se i Wien.
10  Det var meningen, at 
den skulle opføres på den østrig-
ske Kejser Frans I’s navnedag, 
som en patriotisk fejring efter 
Napoleons fald, der havde besat 
Wien, mens Beethoven boede 
der.  »Den poetiske idé i værket 
blev ikke ændret i sin essens – 
idet glæden ved det befriede Eu-
ropa simpelt hen trådte i stedet 
for glæden i Schillers digt«, skrev 
Beethovens levnedskildrer Thay-
er. Beethoven delte Schillers dybt-
følte længsel efter politisk frihed. 
Beethovens motto var: »At gøre 
det gode, når som helst man kan, 
at elske frihed over alt andet, al-
drig benægte sandheden, selv, hvis 
det er foran tronen«, skrevet I 
1793. »Wohltunen, wo man kann; 
/Freiheit über alles lieben; /Wah-
rheit nie, auch sogar am/ Throne, 
nicht verleugnen. Krogh, Torben 
og Berg.« Sigurd, Beethovens 9. 
Symfoni, Rosenkilde og Baggers 
Forlag, København, 1949. 

Figur 2

  Fig, 3



Schiller Instituttet 5januar 2016

skellige planer til nye symfo-
nier. En plan omhandlede en 
symfoni, hvor en sats skulle 
anvende den menneskelige 
stemme til at forene græsk 
mytologi og gammel kirke-
sangstil, der skulle skrives i 
en gammel kirketoneart. En 
anden plan omhandlede en 
symfoni i fire satser, med et 
musikalsk arrangement af  
Schillers digt som den sidste. 

Efter den 8. Symfoni be-
sluttede Beethoven at gøre 
netop dette i en Tysk Sym-
foni (Symphony Allemande). 
Men så skiftede han mening 
og brugte Schillers digt som 
tekst til den sublime sidste 
sats i den symfoni i D, som 
han var i gang med at skrive.11 
Beethoven skulle senere æn-
dre den originale fjerde sats 
til at blive finalen i Stryge-
kvartet opus 132.12 

Beethoven har efterladt 
et udkast til sin søgen efter 
grundhymnen til digtet med 
ændringer af  melodien og 
rytmen, indtil han skrev, »Her 
er det. Ha, nu er det fundet«, 
og dernæst, »Freude Schö-
ner« under det endelige tema. 
(Figur 3)

Men hvordan skulle han 
lave en overgang til digtet? 
Der var næsten ingen fortil-
fælde, idet den menneskelige 
stemme kun var blevet hørt 
to gange tidligere i en symfo-
ni. Beethoven kom på den idé 
at citere musikalsk fra hver af  
de tre første satser, med en 
gentagelse af  de samme dis-
sonante akkorder, som høres 
i begyndelsen af  satsen, og 
11  Thayer rapporterer, 
at de første tre satser allerede 
var skrevet, men Jan Swaf-
ford hævder i sin nye biografi, 
Beethoven, at Beethoven skrev 
de første tre satser med den sid-
ste, nye sats i tankerne. 
12  Bonnie Koo, Sympho-
ny with Final Chorus on Schil-
ler’s »Ode to Joy«, Classical Net, 
1997.

Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische dein Heiligtum. 
Deine Zauber binden wieder, 
Was die Mode streng geteilt; 
Alle Menschen werden Brüder, 1  
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der grosse Wurf  gelungen, 
Eines Freundes Freund zu sein, 
Wer ein holdes Weib errungen, 
Mische seine Jubel ein! 
Ja—wer auch nur eine Seele 
Sein nennt auf  dem Erdenrund! 
Und wer’s nie gekonnt, der stehle 
Weinend sich aus diesem Bund! 

Freude trinken alle Wesen 
An den Brüsten der Natur, 
Alle Guten, alle Bösen 
Folgen ihre Rosenspur. 
Küsse gab sie uns und Reben, 
Einen Freund, geprüft im Tod, 
Wollust ward dem Wurm gegeben, 
Und der Cherub steht vor Gott! 

Froh, wie seine Sonnen fliegen 
Durch das Himmels prächt’gen Plan, 
Laufet, Brüder, eure Bahn, 
Freudig wie ein Held zum Siegen. 
Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuss der ganzen Welt! 
Brüder—überm Sternenzelt 
Muss ein lieber Vater wohnen. 
Ihr stürzt nieder, Millionen? 
Ahnest du den Schöpfer, Welt? 
Such ihn überm Sternenzelt, 
Über Sternen muss er wohnen. 

1    Schillers originale version fra 
1785 af  disse to linjer lød: Was der 
Mode Schwert geteilt, Bettler werden 
Fürstenbrüder.

Glæde, skønne gudegnist,  
Datter af  Elysium,  
Vi betræder, berusede af  ild, 
Himmelske, din helligdom!   
Din trolddom genforener,  
Hvad vanen strengt har delt;
Alle mennesker bliver brødre,
Hvor din blide vinge dvæler.     
  
Den der har haft den store glæde,  
At være en vens ven,  
Den der har fået en hengiven kone,  
Skal stemme i med sin jubel!  
Ja, den som kan kalde bare én sjæl  
For sin her på jord!  
Og den som aldrig kunne dette, skal 
snige
Sig grædende væk fra dette forbund.   

Glæde drikker alle væsener  
Af  naturens bryst:  
Alle gode, alle onde  
Følger hendes rosenspor.  
Kys gav hun os, og vin,  
En ven, afprøvet i døden;  
Vellyst blev givet til ormen,  
Og Keruben står for Gud!   

Glad, som hans sole flyver  
Gennem himlens prægtige plan,  
Løb, brødre, på jeres vej,  
Glade, som en helt til sejren.   
Vær omfavnet, millioner,  
Dette kys til hele verden!  
Brødre! Over stjerneteltet  
Må en kærlig fader bo.  
Bøjer I jer, millioner?  
Aner du skaberen, Verden?  
Søg ham over stjerneteltet!  
Hinsides stjernerne må han bo.  

Oversat af  Werner Knudsen for 
www.akademisk.kor.dk

Se også en gendigtning af  Adam 
Oehlenschläger: www.kalliope.org/
da/digt.pl?longdid=oehlen200001050
7pl?longdid=oehlen2000010507

An Die Freude -- Til glæden  
Det uddrag af  Friedrich Schillers digt som Beethoven brugte i den 9. symfoni



6  Schiller Instituttet januar  2016

dernæst med baritonen, der synger: »Oh, venner, ikke disse 
toner. Lad os i stedet løfte vore stemmer i mere behagelige, 
mere muntre lyde. Glæde!« (O Freunde, nicht diese Töne! 
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen, und freuden-
vollere. Freude!) (Figur 3)

Midt i den kreative spænding omkring, hvordan man 
skulle introducere korsektionen, skrev Beethoven i marginen: 

»Lass uns das Lied des unsterblichen Schillers singen, Freu-
de, etc.« (»Lad os synge Schillers udødelige ord, Glæde, osv.«)13

Han brugte den version af  digtet, som Schiller havde la-
vet ændringer til i 1803, og udvalgte kun bestemte sektioner, 
som blev reorganiseret efter Beethovens eget ordnende prin-
cip. De mange-facetterede refleksioner af  Glæde, der kaldes 
frem af  kærlighed, danner et fremadskridende mangefold, 
der overordnet stiger højere og højere fra det jordiske til det 
himmelske – i naturen, kærlighed mellem mand og kvinde, 
næstekærlighed, og Guds kærlighed.14 (Se tekstboks)

For både Schiller og Beethoven var Glæde (Freude) ulø-
seligt forbundet med Frihed (Freiheit). Selv om Beethoven 
ønskede at kalde Schillers budskab med næstekærlighed, 
eller universelt broderskab, frem i 1824, som en magtfuld 
manifestation af  politisk frihed for menneskeheden, og 
imod den undertrykkende politistat, som Prins Metternich 
havde været i færd med at opbygge efter Wienerkongressen 
i 1815, så skulle hans mesterværk blive tidløst.15 

I 1942, mens Danmark var under den nazistiske besæt-
telses åg, sluttede Rudolf  Simonsen, rektor for Det Kon-
gelige Musikkonservatorium i København, i sin bog, Sub 
Specie Æternitatis, der handler om musikalske mestervær-
ker anskuet fra evighedens synsvinkel, sit kapitel om Beet-
hovens 9. symfoni således:  

»Hvor klart det end er, at Beethoven bunder i Wien, 
saa er hans musik ingenlunde blot et tysk-østrigsk, 
overhoved slet ikke et nationalt Anliggende, men no-
get langt, langt større. Den store Linje i Musiken gaar 
kun igennem den musik, der rummer dette Større. I 
det eviges Verden – den, hvorfra det største i Kunsten 
bringer Bud – omslynges alle Mennesker med et fælles 
kærlighedsbånd. »Alle Menschen werden Brüder«– ja, at 
Beethoven blev draget af  disse Ords Storhed, vil være 
forstaaeligt, naar først man har forstaaet hans egen Stor-
hed. Netop den Niende, et af  alle Tiders mest særpræ-
gede Kunstværker, sætter ingen Skranker, men favner 
alt og alle; den forkynder noget alment, noget almengyl-
digt, noget evigt: Menneskekraftens og Menneskekær-
lighedens ophøjede Evangelium.«16

13  I oktober 1823 skrev Beethovens ven Schindler, »En 
dag kom han brasende ind i værelset og råbte til mig: ’Jeg har det! 
Jeg har det!’ han rakte sin skitsebog frem mod mig, så jeg kunne 
læse: »Lad os synge den udødelige Schillers sang«; og så en solo 
stemme begyndte hymnen til glæden. Plantiga, 64.
14  Bonnie Koo, Symphony with Final Chorus on Schiller’s 
“Ode to Joy”, Classical Net, 1997
15  Sachs, Harvey, oversigt over hans bog The Ninth: 
Beethoven and the World in 1824.
16  Simonsen, Rudolf, Sub Specie Æternitatis, Wilhelm 

Slagplanen
Beethoven mønstrer alle tilgængelige ressourcer til sin 

gigantiske udfordring – at skrive et værk, hvor stemmerne, 
der synger Schillers idéer, kunne synges som kontrapunkt17, 
vævet sammen med orkesterstemmer, og være kronen på 
hele symfoniens højdepunkt.

Dette er ikke en Ode til glæden-hymne med orkesterak-
kompagnement. Sangstemmerne bliver en integreret del af  
det, der måske er den mest drivende kontrapunktudvikling 
i hele historien. Beethovens kontrapunkt-ironier og over-
raskelser må skinne igennem.18

Beethoven vekselvirker konstant mellem forskellige 
sektioner af  orkesteret, hele orkesteret og orkesteret med 
enkelte solister, en gruppe på fire solister og hele koret.

Variationerne i Glæde-temaet udvikles ved anvendelse 
af  forskellige kontrapunktstemmer, forskellige rytmer, in-
troduktionen af  et sekundært tema, der fører til satsens 
højdepunkt – en dobbeltfuga19 mellem Glæde-temaet og 
det sekundære tema, støttet – slutteligt – af  to særlige sek-
tioner, der alle kulminerer i en frydefuld, storslået finale.

LaRouche beder os i realiteten om at se på hele sat-
sen som værende styret af  Beethovens princip i sine sene 
værker om den dobbelte fuga, selv ud fra Grosse Fuga, 
Op.133-134 – som en Grosse Fuga for orkester og stemme. 

Her følger en kort oversigt over slagplanen:
Beethoven begyndte den fjerde sats med en forbløffen-

de indledning, fuld af  orkesterdissonanser – Kaos! Hvor er 
vi henne?

En søgen efter musik, der kan udtrykke essensen i Schil-
lers digt, begynder – især det ene ord Glæde, Freude, der, 
som ovenfor nævnt, er knyttet sammen med ordet Frihed, 
Freiheit, som også ligger under glæden, der kommer fra fri-
heden i musikalsk udvikling. LaRouche ser denne indbyr-
des forbindelse mellem Freude / Freiheit som et princip, der 
skaber udvikling.

Cello- og basstemmerne leder eftersøgningen gennem 
instrumentale recitativer, som Beethoven sagde, skulle spil-
les, som om der var ord under noderne – en forudanelse 
om den menneskelige sang, der skal komme i fremtiden. 
De overstrøs med musikalske citater fra hver af  de tre før-
ste satser fra fortiden, der igen kastes til side, fordi de er 
utilstrækkelige til at udtrykke Glæde.20   

Hansen, København, 1942, side 155. 
17  Kunsten at sammenvæve flere selvstændige stemmer til 
et helt, dynamisk skiftende, musikalsk klæde. Fra latin: punctus 
contra punctum – node mod node.
18  LaRouche, Lyndon, »The Secret of  Ludwig van 
Beethoven«, op. cit.
19  En fuga, taget fra det italienske ord for ‘at jage’, er 
betegnelsen for et musikstykke, hvor et kort, musikalsk motiv, 
kaldet temaet, først optræder alene og dernæst, skiftevis, idet de 
andre stemmer kommer ind, den ene efter den anden, som om 
de jagtede hinanden. En dobbelt fuga er, når man anvender, ikke 
ét, men to temaer som gensidige kontrapunkter. Dette gør kon-
trapunkt-udviklingen dobbelt intensiv.
20  Det er måske denne sammentrængning af  tiden, der 
fik LaRouche til at hævde, at overgangsstykket med bariton-re-
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Og så, ud af  denne musikalske vandren omkring, denne 
søgen, hvor man ikke finder, kommer et enkelt, folkesang-
lignende tema frem, som Beethoven senere vil integrere ind 
i en anti-entropisk, dvs. mere ordnet, mere udviklet, række 
variationer.

Efter et par forsigtige forsøg begynder rejsen gennem 
variationer med de blødeste, dybeste, enstemmige toner fra 
cellostemmerne og kontrabasstemmerne, som kom de fra 
skyggerne, i begyndelsen en »sang uden ord«, der synges 
af  de samme instrumenter, der før søgte. Det enstemmige 
overgås dernæst af  det kontrapunktiske. En række med tre, 
smukke, polyfoniske variationer følger heraf, hvor flere og 
flere instrumentalstemmer kommer i spil, og derfor også en 
stigende, intensiv kontrapunkt-udvikling.

Efter endnu en dissonansforstyrrelse, der lytter helt 
tilbage til begyndelsen af  satsen, foretager Beethoven sit 
revolutionerende, ikke-lineære spring – den instrumentale 
recitation fra før overgås nu af  den forbløffende intro-
duktion af  en menneskelig stemme, midt i en symfoni! I 
overgangspassagen, der nævntes ovenfor, afviser den en-
lige baryton, i samme toneleje som celloerne og basserne, 
og som starter med begyndelsesnoderne fra den første, in-
strumentale recitativ, og ender med de samme noder, som 
den sidste instrumentale recitativ, først  fortiden og rækker 
dernæst ud efter fremtiden gennem denne omfavnelse af  
Glæde-temaet, denne gang en sang med ord.

»Foreningen af  Schillers Digt og Beethovens Toner vir-
ker usigeligt befriende; det er, som om alt i os udvides gen-
nem det ædle, der udvidede de to Stores Sind. Dette er ikke 
kun et Spørgsmål om Musik, men om det Uendelige, hvoraf  
Musik er en Del.« Som Rudolf  Simonsen udtrykte det.21 

Og så, endnu et revolutionerende spring – et helt kor 
kommer ind! I løbet af  de næste to strofer af  digtet, så er 
det de fire solisters tur til samtdigt at synge variationerne. 
På de stigende toners højdepunkt, på ordene »vor Gott«, 
»for(an) Gud«, hvor spændingen holdes så længe som mu-
ligt, er det, »som om Himmelporten sprænges -- og vi syn-
ker bedøvede tilbage«.22  

Ud af  stilheden vokser en rytmisk pulserende sejrsmarch 
frem, sunget af  en soldat og hans kammerater, der fører frem 
til en stridende, orkestral dobbeltfuga-variation bygget over 
to variationer over temaet, der er forvarsel om korets kom-
mende dobbeltfuga. Det efterfølges af  koret for fuld hals.

Så kommer der et dramatisk skift, og et nyt tema in-
troduceres, da de mandlige korsangere synger ordene »Seid 
umschlungen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt!« 
(»Vær omslynget, millioner, omfavn verden i et kys!«) 
Simonsen skriver, »Hymnen gælder hele Menneskehe-
den: ingen Grænser er dragne; alle, alle er med i det store 
Fællesskab.«23 
citationen erstattede Bachs fuga-stretto. En stretto, fra italiensk 
for smal eller lukket, er, når fugaer komme tidligere ind, end de 
før gjorde og overlapper hinanden og forårsager en sammen-
trængning af  tiden og en intensivering af  virkningen. 
21  Simonsen, op. cit., page 152.
22  Ibid.
23  Ibid, page 153.

Intensiteten stiger, idet Beethoven fører os til to, dybt 
bevægende, æteriske sektioner, hvor menneskeheden søger 
en kærlig Gud hinsides himlen, og de virker som åndelige 
stier, der fører frem og tilbage fra toppunktet – en dob-
beltfuga, der sammenfletter de to temaer fra fortiden – det 
primære glædestema, »Freude schöner Götterfunken«, og 
det sekundære tema over »Seid umschlungen, Millionen!24«

Solisterne, med orkesterakkompagnement, vender nu 
tilbage for at intonere sektioner af  begyndelsesteksten i 
endnu en ny variation og når et højdepunkt på »Alle Men-
schen werden Brüder«, »Alle mennesker bliver brødre«25, 
understreget af  koret, og fører frem til den endelige varia-
tion af  temaet »Seid umschlungen«, med fuldt kor og orke-
ster, og som skifter til både en meget høj fortissimo og et 
meget hurtigt tempo.

Symfonien slutter, som den begyndte, med glædesud-
bruddet »Freude schöner Götterfunken, Götterfunken.«

Med fuldførelsen af  den Niende Symfoni lykkedes Be-
ethoven endeligt med sin lange søgen og trak dybt på sin 
lidenskabelige kærlighed til menneskeheden og sin ska-
bende ånd for at skabe et mesterværk, der har inspireret 
følsomme sjæle i hver generation siden – i hele verden, fra 
Japan, hvor symfonien spilles hvert år for at fejre Nytår; til 
Kina; til dens fødested i Tyskland, hvor folket ønskede at 
udtrykke deres ubegrænsede glæde efter Berlinmurens fald. 
Selv dirigenten Leonard Bernstein blev fejet med af  det 
historiske øjeblik og valgte at erstatte »Freude« med »Frei-
heit« (frihed).

Hvis Beethoven skulle have skrevet kun dette ene styk-
ke, ville han være udødelig – men det ville selvfølgelig have 
været umuligt uden de »små skridt og gigantiske spring«,26 
han forudgående havde taget.

Som Furtwängler skrev, »Den 9. Symfoni er med sikker-
hed den sidste af, og kronen på, alle Beethovens symfonier. 
… Den 9. symfoni tilhørte, iflg. Beethoven, de store værker 
i hans sidste periode, sammen med Missa Solemnis, de sid-
ste sonater og kvartetterne.«

I tilbageblik anså Beethoven sin »Korfantasi« for at 
være et indledende studie til den 9. Symfoni. Da han indgav 
Symfonien til en udgiver, skrev Beethoven, at det var:

»… en betydningsfuld, ny symfoni, der har en finale, 
hvor vokale solister og kor kommer ind til ordene af  Schil-
lers udødelige sang, An die Freude, i lighed med min Kor-
fantasi, med kor, men langt mere storslået«.

 Lad os nu tænke os, at vi går tilbage i tiden, som et 
rumskib, der sejler gennem stjernehavet – med tallene for 
Beethovens alder, og nogle datoer, iblandet musikalske no-
der, der flyder forbi, og vi standser op ved 38 år.

24  Lyt til videoen af  Fred Haight fra LaRouche-bevægel-
sen: »Hvordan Beethoven tænker: Den dobbelte fuga i Ode til 
glæden!« https://www.youtube.com/watch?v=cCWOQxzyncE
25  Hvor din blide vinge hviler.
26  En henvisning til astronaut Niel Armstrongs ord, da 
han blev den første mand på månen: »Et lille skridt for menne-
sket, et stort spring for menneskeheden.«
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Schmeichelnd hold und lieblich klingen 
unsers Lebens Harmonien,  
und dem Schönheitssinn entschwingen
 Blumen sich, die ewig blühn.   
Fried und Freude gleiten freundlich 
wie der Wellen Wechselspiel;  
was sich drängte rauh und feindlich 
ordnet sich zu Hochgefühl. 

Wenn der Töne Zauber walten  
und des Wortes Weihe spricht,  
muss sich Herrliches gestalten,  
Nacht und Stürme werden Licht,  
äuss’re Ruhe, inn’re Wonne  
herrschen für den Glücklichen.  
Doch der Künste Frühlingssonne  l
ässt aus beiden Licht entstehn.  

Grosses,   
das ins Herz gedrungen,  
blüht dann neu und schön empor;  
hat ein Geist sich aufgeschwungen, 
hallt ihm stets ein Geisterchor.  
Nehmt denn hin, ihr schönen Seelen, 
froh die Gaben schöner Kunst.  
Wenn sich Lieb und Kraft vermählen, 
lohnt dem Menschen Götter-Gunst.

Tekst: Christoph Kuffner (1780-1846) 
baseredepå Beethovens idéer

Indsmigrende smukt og yndigt klinger 
livets harmonier, 
evigt-blomstrende blomster vælder op 
for skønhedssansen. 
Fred og glæde strømmer roligt 
som bølgernes vekslende spil; 
det, som stredes hårdt og fjendtligt, 
forenes i ædle, opløftende følelser.

Når tonernes trylleri råder, 
og ordets hellighed taler, 
da skabes det vidunderlige; 
nat og storme bliver lys, 
og ydre ro og indre glæde 
hersker for den lykkelige;  
og kunstens forårssol 
lader lys opstå af  dem begge.

Det mægtige, 
som har gennemtrængt hjertet, 
blomstrer op, nyt og skønt; 
har et menneskes sind svunget sig op, 
lyder mod ham et åndekor. 
Tag da glad mod kunstens skønne gaver, 
I ædle sjæle. 
Når kærlighed og kraft forenes, 
lønnes mennesket med gudernes gunst.

Oversættelse: Magna Blanke 1999, RSO
Program for RSO’s
Beethoven-maraton som i1808
Lørdag 26. januar 2008 i Radiohusets Koncertsal

Fantasi for klaver, kor og orkester 

Beethoven: Knudepunkt E                                                                    Beethoven: Kundepunkt C
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Knudepunkt E i tiden: 1808: 
Korfantasien

Beethoven skulle afholde et Akademi – en storslået, 4 ti-
mer lang koncert, der var sammensat af  uropførelserne af  
den 5. og 6. Symfoni, den fjerde klaverkoncert, og sektioner 
af  Messe i C-dur. Men ligesom en stor symfoni har en stor-
slået finale, hvordan skulle han da afslutte sin store aften?

Så fik Beethoven den idé at forene hele orkestret, koret 
og solisterne i en hyldest til kunst og skønhed. Koret ville 
fremsynge Beethovens egne, højsindede idéer, som han 
havde bedt en digter om at formulere. Med hensyn til melo-
dien gik Beethoven tilbage i tiden for at hente et tema fra en 
tidligere komposition – faktisk en kærlighedssang. Noderne 
til Fantasien var knapt nok tørre under generalprøven, hvor 
Beethoven improviserede det indledende klaverspil. (Den-
ne første opførelse gik faktisk slet ikke godt.)

Vi ved ikke, hvor meget, denne improvisation lignede 
den publicerede udgave. Det, vi ved, er, at »improvisationer 
på klaviaturet for ham var en central, fantasifuld proces«.27 

Beethoven har efterladt os et memoir om sine impro-
visationers strukturelle idé: »Lied varieret/ i slutningen en 
fuga og/ afsluttende pianissimo/ hver fantasi udarbejdet på 
denne måde/ og dernæst udført i teatret.«28 

Både Korfantasien og korsatsen i den 9. Symfoni be-
gynder med en simpel lied, eller sang, der udvikles gennem 
mange variationer. I den 9. Symfoni er der to dobbelt-fuga-
er (i den kæmpende orkestervariation, og når Glæde-tema-
et, og det andet »Seid umschlungen«-tema, forenes), end-
skønt Beethoven ikke komponerer en fuga i Korfantasien. 
Et andet vigtigt element i improvisation var »fantasifuld, 
frihedsskabende pludselighed, variation og overraskelse … 
veltænkte bedragerier, ‘vernünftige Betrügereyen’, der af  
J.S. Bachs søn, C.P.E. Bach, var blevet identificeret som hø-
rende til en god fantasi«. 29   

Lyt til slutningen af  Korfantasien fra det punkt, hvor 
sangerne kommer ind, som den opføres af  Schiller Institut-
tets Europæiske Kor.30 (Se boks med teksten til Korfanta-
sien.)

Kan du lytte til Korfantasien med den Niende Symfoni i 
tankerne? Kan du høre lighederne – simple, endda lignende 
temaer, der undergår kreative variationer, opløftende idéer 
sunget af  solister, og det fulde kor i kontrapunkt-samspil 
med instrumentalsoloer, og hele orkestret? Kan du høre 
Korfantasien, ikke som et slutprodukt, men igennem den 
9. Symfonis briller, som et iboende potentiale for endnu 
større, fremtidige skabende opdagelser?

Lad os endnu engang gå tilbage i tiden.

27 Pascal. 108
28 Pascal, p. 109.
29 Pascal, p. 109.
30 Start at 82:52 min.: http://larouchepac.com/
node/18733.

Knudepunkt D i tiden: 1805: 
Fidelio

Læs følgende fra en artikel i magasinet Fidelio: 
»Beethovens eneste opera, Fidelio [førsteopførsel i 

1805] er historien om, hvordan Leonora, en kærlig og mo-
dig hustru, forklædt som den unge mand Fidelio, redder sin 
mand, Florestan, tyrannens politiske fange. Det oprindelige 
skuespil var baseret på den sande historie om, hvordan hel-
ten fra den Amerikanske Revolution, Marquis de Lafayette 
fra Frankrig, blev reddet af  sin hustru, Adrienne.

»Mod slutningen forenes et kor af  fanger og byens bor-
gere for at synge, ’Wer ein holdes Weib errungen, stimm in 
unserm Jubel ein’ (’Hvem der sig en dejlig viv vandt, istem 
vores jubelsang!’) Datidens publikum ville have husket de 
næsten identiske ord fra anden strofe af  Schillers ode, ’Wer 
ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein!’ 

»Det musikalske tema kommer fra den sidste linje i den 
mest populære version af  ’An die Freude’, Ode til glæ-
den, på daværende tidspunkt. Dette kor i Fidelio viser, at 
Beethoven var under indflydelse af  ’An die Freude’, der 
satte hans musikalske sind i bevægelse, hvilket er særdeles 
passende, eftersom hele operaen er en hyldest til Schillers 
idealer.«31

»Som Schiller skrev, ’Vejen til politisk frihed er gennem 
skønhed’.«

Gå atter tilbage i tiden, til det 24. år. 

31  “An Early Setting of  Schiller’s ‘Ode to Joy.’” http://
www.schillerinstitute.org/fid_91-96/931_Schiller_Ode.html 
Fidelio and “Beethoven’s Celebration of  the American Revolu-
tion.” http://www.wlym.com/archive/PDF-77-85/CAM7808.
pdf  Campaigner August 1978, page 42.
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Knudepunkt C i tiden: 1794/95: 
Seufzer eines Ungeliebte und Gegenliebe

Beethoven komponerede en ironisk sang, der forenede 
to beslægtede digte om ugengældt kærlighed af  Gottfried 
August Bürger. Lyt til en optagelse, hvor Dietrich Fischer-
Dieskau synger, og til en fremførelse af  Feride Istogu Gil-
lesberg og denne artikels forfatter på en International Schil-
ler Institut Konference i Rüsselsheim, Tyskland, den 3. juli, 
2011.32 

Kan du høre den tredje sektion af  sangen med Korfan-
tasien i tankerne? Da du formentlig allerede kender Kor-
fantasien, kan du faktisk ikke undgå at have den i tankerne, 
mens du spejder tilbage i tiden til sangen. Kan du høre 
begge dele med den 9. Symfoni i tankerne?

Disse ironiske sammenstillinger, der refererer bagud og 
forud i tid, ændrer fortiden. Vi hører kompositionerne fra 
fortiden med fremtidens kompositioner i vort sind, hvil-
ket skaber en vidunderlig fornemmelse for musikalsk ud-
vikling, ikke alene inden for rammerne af  et enkelt mu-
sikstykke, men gennem revolutionære spring fra den ene 
musikalske idé til den næste. En rød tråd af  anti-entropisk 
udvikling af  musikalske ideer og musikalske former, og af  
filosofisk/poetiske ideer, skaber en enhed ud af  udviklin-
gen af  Beethovens skabende intellekt.

Fandtes der en tidligere Beethoven-sang, baseret på 
Ode til glæden?

I 1803 skrev Beethovens ven, Ferdinand Ries, til ud-
giveren Nikolaus Simrock i Bonn og tilbød otte lieder til 
udgivelse, lieder, der var blevet komponeret af  Beethoven 
i løbet af  de foregående fire år. Ifølge én kilde bestod sam-
lingen, der blev udgivet som op. 52, oprindeligt af  ni sange, 
32  http://www.youtube.com /watch?v=ozEm_snj9BM

af  hvilke én var et arrangement af  Schillers »Ode til glæ-
den«. Komponisten trak arrangementet af  Schiller-sangen 
tilbage før udgivelse, og der findes intet manuskript.33

Lad os gå et år tilbage i tiden, til 23 år.

Knudepunkt B i tiden: 1793: 
Det første bevis på Beethovens længsel efter 
at sætte An die Freude til musik.

Den 26. januar skrev en mand ved navn Bartholomäus 
Ludwig Fischenich til Schillers hustru Charlotte:

»Jeg vedlægger et arrangement af  »Feuerfarbe«, om 
hvilket jeg gerne så din mening. Det er skrevet af  en ung 
mand herfra (Bonn), hvis musikalske talent roses af  alle, og 
hvem Elektoren har sendt til Haydn i Wien. Han tilbyder 
også at komponere Schillers ’Freude’, og virkelig strofe for 
strofe. Jeg forventer noget perfekt, for det, jeg kender til 
ham, er, at han er fuldstændig helliget det storslåede og det 
ophøjede. Haydn har skrevet her, at han ville sætte ham til 
store operaer og snart være tvunget til at ophøre med at 
komponere. Han besværer sig normalt ikke med sådanne 
bagateller som det hoslagte, som han skrev efter anmod-
ning fra en dame.«34

Bemærk Schiller-frasen »storslået og ophøjet« (das 
Grosse und Erhabene). 

Det skulle tage Beethoven endnu 31 år at fuldføre sin 
mission.

Beethoven, der elskede Schiller og Goethe mere end 
nogen andre forfattere,35 sagde engang: »Schillers digte er 

33  John Palmer, http://www.beethoven.ru/node/634
34  Thayer 120-121.
35  Fra et brev til hans udgiver med anmodning om at sen-
de begges samlede værker, som de ikke sendte ham. I sin tidlige 

Schillers manuskript til An die Freude (Ode til Glæden).
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meget vanskelige at skrive musik til. Komponisten må være 
i stand til at hæve sig højt over digteren; hvem kan gøre 
det i Schillers tilfælde? I denne henseende er Goethe meget 
lettere.«36

Hvem var så denne Bartholomäus Ludwig Fischenich, 
der sendte dette brev? Det spændende er, at Fischenich er 
et manglende, direkte led mellem Beethoven og Friedrich 
Schiller! Hans historie kan læses i Appendiks I. Fem år se-
nere skrev Beethoven to små udkast til frasen, »Muss ein 
lieber Vater Wohnen« fra Ode til glæden (fra Grasnick I 
skitsebog, 1798), som man kan høre her: http://unheard-
beethoven.org/search.php?Identifier=biam189

Knudepunkt A i tiden: 1785: 
Friedrich Schiller skriver An die Freude 

I februar 1786 udgav Schiller digtet An die Freude, som 
han havde skrevet året før, i det andet nummer af  sit litte-
rære magasin Thalia.37 Dette digt af  Schiller, endskønt han 
selv kritiserede det, skulle blive det mest kendte af  hans 
karriere anskaffede Beethoven nogle bind af  Friedrich Schillers 
samlede værker (inklusive Wilhelm Tell og Die Jungfrau von Or-
leans), og ejede senere hele serien.
36  Beethoven til Czerny, 1809, i Thayers Life of Beetho-
ven, rev. og red. af  Elliot Forbes (Princeton, N.J.: Princeton Uni-
versity Press, 1967), vol. I, s. 472.
37  Se den originale udgivelse af  digtet i 1786. http://www.
ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/thalia/thalia.htm 

værker gennem tiderne, og i hele verden, netop, fordi et 
skabende geni ved navn Beethoven besluttede at krone sin 
9. symfoni med et afsnit af  digtet.38 

Schiller skrev selv om den poetiske idé bag An die Freude:

Lad os være bevidste om en højere, ideel enhed, og 
vi vil, ved hjælp af  broderskab, nå til denne tilstand … 
Glæde er skøn, fordi den giver harmoni, den er ’gud-
nedsteget’, fordi al harmoni kommer fra Herren over 
Alle Verdener og flyder tilbage til ham.39  

 
Idet han indleder digtet med de udødelige ord »Freude, 

schöner Götterfunken«, indleder Schiller digtet med me-
taforisk at tale til Glæde, gudernes datter, der optræder 
som skønt, guddommeligt lyn (som Prometheus stjal for at 
kunne give kundskaben til menneskeheden; også en henvis-
ning til Benjamin Franklin).40 Vi bliver drukne af  Glædens 

38  I 1800 skrev Schiller til Körner og kaldte digtet »afkob-
let fra virkeligheden« og »måske af  værdi for os to, men ikke for 
verden, ej heller for digtekunsten«, men så forbedrede han digtet 
i 1803, idet han ændrede to af  linjerne i begyndelsen og fjernede 
det sidste vers og koromkvæd. 
39  Citeret i Swafford, Jan, Beethoven, fra Lockwood, 
Beethoven: The Music and His Life, s. 422.
40  Lyndon LaRouche skrev i Prometheus og Europa: » 
… den samtidige europæiske, republikanske mening modellerede 
sine henvisninger til Benjamin Franklin som en ’ny Prometheus’. 

Det var Körners musik til Ode til glæden, der blev 
sunget for at sørge over Schiller i Humlebæk, Danmark, 
da den danske digter Jens Baggesen og de, der var samlet 
for at fejre Schiller, modtog den chokerende nyhed, at 
Schiller var død. De skrev en ny tekst, der lød:1 

Unser todte Freund soll leben! 
Alle Freunde stimmet ein! 
Und sein Geist soll uns 
unschweben 
Hier in Hellas Himmelhain. 

Tutissimi: 
Jede Hand emporgehoben! 
Schwört bei diesem freien Wein: 
Seinem Geiste treu zu sein 
Bis zum Wiedersehn dort oben! 

Vores døde ven skal leve!
Alle venner stemme i!
Og hans ånd skal os omsvæve
her i Hellas himmerige. 

1  Se »Den danske hjælp til Schiller: Hvordan en 
dansk Marquis de Posa og en dansk Don Carlos reddede 
Schiller«, af  Tom Gillesberg. http://schillerinstitut.dk/
si/?p=822

Körners Ode til glæden
Alle:
Hver en hånd som er opløftet!
Sværger ved den frie vin:
Tro at være mod hans ånd

til vi atter ses deroppe!2

Det viste sig, at de senere fik at 
vide, at Schiller ikke var død, men 

var meget syg og ikke kunne hvile, 
fordi han var nødt til at skrive 
for at forsørge sin familie. Dette 
førte dernæst til, at Baggesen 
fik i stand, at den danske 
Prins Frederik Christian af  
Augustenborg og finansminister 
Schimmelmann vedtog at 

tildele Schiller et flerårigt 
stipendium. Som udtryk for sin 

taknemmelighed skrev Schiller 
filosofiske breve til Prinsen, som 

dannede grundlag for Schillers store 
værk, Menneskets æstetiske opdragelse. 

2 Oversat af Tom Gillesberg
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ild, idet vi træder ind i hendes rige. Det er Glæde – eller 
stræben efter lykke, som der står skrevet i den Amerikan-
ske Uafhængighedserklæring – der erstatter det traditionel-
le klassesystem med broderskab, og hermed forener hele 
menneskeheden i glæden ved republikansk frihed.

Men Glæde er også drivkraften i det fysiske univers. Det 
er Glæde, der forårsager himlenes fremadbevægelse. Glæde 
smiler på sandhedssøgeren fra sandhedens eget, ildfulde 
spejl. Og Glæde er sammenflettet med kærlighed, eller den 
græske opfattelse af  agape41 – hinsides himlene er en kærlig 
fader.

Schiller skrev digtet, mens han besøgte sin meget nære 
ven og filosofiske samtalepartner, Christian Gottfried Kör-
ner (1756-1831). Faktisk var Körner den første, der kompo-
nerede musik til digtet. I et brev til udgiveren af  Thalia, Ge-
org Joachim Gishen, skrev Schiller: »Digtet er meget smukt 
sat til musik af  Körner. Hvad mener De om ideen om også 
at trykke musikken?«42, hvilket de gjorde.43 (Se boks.)

Det tog Beethoven mindst 31 år, men ved hjælp af  sin 
voksende beherskelse af  musikalsk kreativitet lykkedes det 
ham sluttelig at komponere et mesterværk, hvor Schillers 
ideer og hans musik tilsammen går op i en højere enhed. 

Schiller taler direkte til »Kunstnerne«
I 1789, fire år efter at skrive digtet »Ode til glæden«, 

skrev Schiller det filosofiske digt »Kunstnerne«, der ud-
vikler ideen om, at det er gennem skønhed, at man når til 
sandheden. Den både anviser dem, der søger sandhed, til at 
fordybe sig i skønne kunstværker, og taler direkte til kunst-
neren om hans eller hendes rolle i denne proces. Digtet in-
deholder pode-krystallerne til de ideer, som Schiller fem år 
senere skulle uddybe i sit banebrydende værk, Menneskets 
æstetiske opdragelse.44   

Beethoven var 19 år gammel på dette tidspunkt, og selv 
om vi ikke ved, om han læste netop dette digt på det tids-
punkt, eller senere, så ville Schillers ideer om kunstens, og 
kunstnerens, rolle efter al sandsynlighed være blevet disku-
teret af  Beethoven og hans intellektuelle venner og mento-
rer under hans dannende år i Bonn, og senere i Wien.

Før vi slutter vores diskussion, ville det være passende 

De omtalte Franklin i vendinger som ’Guds gnister’. Sidstnævnte 
henvisning er den, som på så berømt vis blev vedtaget af  Frie-
drich Schiller i hans ’An die Freude’, og ligeledes af  Beethoven 
til hans Niende Symfoni. Dette er også Schillers gennemgribende 
antydede opfattelse af  selve Prometheus-billedet.«
41  Guddommelig kærlighed og kærlighed til næsten.
42  Baird, Olga, Tidlige musikarrangementer til »Ode til 
glæden«: Schiller-Beethoven-Tepper, Musical Times, forår 2013.
43  Körner bad Schiller skrive digtet til sin Frimurergrup-
pe, og Schiller dedikerede digtet til Körner og hans hustru Dora 
Stock i anledning af  deres bryllup.   
44   Zepp-LaRouche, The Secret Knowledge of  Friedrich 
Schiller, Campaigner, June 1980, page 20. Helga Zepp-LaRouches 
artikel inkluderer hendes analyse af  Kunstnerne på side 34 (Der 
kommer snart et link til artiklen på vores hjemmeside.) Se også 
en analyse ved Marianna Wertz, http://www.schillerinstitute.org/
transl/schiller_artist_article.html

at se på nogle af  disse ideer, fordi de er med til at afsløre 
det store formål bag Beethovens mission – nemlig, som 
værende skabt i den Skabende Guds billede, da at fuldkom-
mengøre sin evne til at anvende sine skabende evner, gen-
nem musikken, til gavn for menneskeheden.45 

Kun gennem Skønhedens Morgenport
Trænger man ind i kundskabens land …
Hvad vi her som skønhed erfarede,
Vil engang som sandhed gå os i møde. 

I begyndelsen er sandhedens lys for blændende at se di-
rekte ind i, men skønhed baner vejen. Gennem glæden ved 
at opleve skønhed forædles det, der opleves gennem sanser-
ne, men på en legende måde, der bevarer individets frihed.

Skønhedens kvalitet kan ikke fikseres, men må konstant 
udvikles af  kunstneren for at nå til højere og højere ni-
veauer.

Dog stadig højere, til stadig højere højder,
Svang sig det skabende geni,
Allerede ser man skabelser af  skabelser opstå,
Af  harmonier, harmoni. 

Kunstnerens indsigt i sin egen skabende evne vokser 
med hver skabelse og gør det muligt for den næste skabelse 
at være endnu mere skabende. Det er ikke kun kvaliteten 
af  kunsten, der vokser, men også kvaliteten af  den skaben-
de tankeproces bag kunsten. Der finder en forøgelse sted 
af  det, man kunne kalde »skabelses-gennemstrømnings-
tæthed«.46 

Jo videre tanker og følelser er åbne
For det yppigere harmoniens spil,
For skønhedens rigere strøm –
De skønnere lemmer af  verdensplanen, 
… således føres han ad et skjult forløb,
Ved stadig renere former, renere toner, …    

Beethoven forstod dette:
Den sande kunstner har ingen stolthed. Han ser 

uheldigvis, at kunst ikke har nogen grænser; han har en 
vag bevidsthed om, hvor langt han er fra at nå sit mål, 
og mens andre måske beundrer ham, begræder han den 
kendsgerning, at han endnu ikke har nået det punkt, 
hvorfra hans bedre geni blot oplyser vejen for ham, som 
en fjern sol.47 

Schiller skrev, at, hvis man højner mennesket med mere 
og mere skønhed, »vil han glide ind i sandhedens arme«. 

45  En tak til Leni Rubinstein for ideen om, at Beethoven 
og Schiller er knyttet sammen gennem de ideer, der kommer til 
udtryk i »Kunstnerne«.  
46  En analogi til LaRouches koncept om energi-gennem-
strømnings-tæthed, http://schillerinstitut.dk/si/?p=4549
47  Op cit. Solomon essay, fodnote 24.
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Ankommet til fornuften ser mennesket, at det var skønhed, 
der ledte ham dertil. Så bliver, som Helga Zepp-LaRouche 
erklærede i sin analyse af  »Kunstnerne«, kærlighed, skønhed, 
frihed og sandhed ét. Schiller taler direkte til kunstneren:

Menneskets værdighed er i dine hænder lagt;
Beskyt den!
Den falder med dig! Med dig den stiger!
Poesiens hellige magi 
Tjener en viselig verdensplan;
Styr den roligt mod 
Den store harmonis ocean!

Som Helga Zepp-LaRouche udtrykte det: »Kunstens 
opgave … er at forbedre og forædle den menneskelige sjæl.«

Beethoven var meget bevidst om, at dette var hans mis-
sion – at han endda måtte »lide under skæbnens oprørende 
slynger og pile«48 – sin døvhed og sine andre fysiske syg-
domme, der var årsag til, at han skyede det sociale liv – 
fordi han vidste, at han ikke kunne forlade denne verden 
på grund af  sin kunst. Fordi hans mission endnu ikke var 
fuldført. Han vidste, at han ikke var færdig med at udvikle 
sin kunst til det højeste niveau af  sin formåen. Formålet 
med hans kunst var intet mindre end at forbedre og forædle 
menneskenes sjæle.49  Beethovens 9. Symfoni, en gave fra 
hans skabende ånd til verden, skulle gøre præcis dette.

Hvad ville Schiller have sagt, hvis han kunne have hørt 
Beethovens 9. Symfoni? Ja, vi ved, at Schiller, der selv var 
en af  de største nogen sinde til at tage ordenes kraft i an-
vendelse, forstod, at musikkens kraft kunne føre os hinsi-
des ordenes domæne. Schiller udtrykte det således:

 
Der er noget mystisk i den virkning, musikken har, 

at den bevæger vort indre selv, så det bliver et middel 
til at forbinde to verdener. Vi føler os større, opløftede, 
henførte – hvad kaldes det andet end, i naturens do-
mæne, da at være draget mod Gud? Musik er et højere, 
mere forfinet sprog end ord. I de øjeblikke, hvor den 
opløftede sjæls alle ytringer synes for svage, hvor den 

48  Fra Hamlets »At være, eller ikke være«- monolog af  
Shakespeare.
49  Se Beethovens Heiligenstadt Testament http://www.
lvbeethoven.com/Bio/BiographyHeiligenstadtTestament.html 

forgæves forsøger at udtænke mere elegante ord, dér be-
gynder den musikalske kunst. Lige fra begyndelsen har 
alle sange dette grundlag.50 

Den samme idé udtrykkes poetisk i Schillers »En hyl-
dest til kunsten«, hans sidste, fuldførte værk, fra 1804:

(Til musik af  en lyre)
Tonernes kraft, der af  strengene vælder,
Kender du vel, og mægtigt spiller, 
I mine toner udtrykkes, 
Hvad som forudanelse fylder brystets dyb;
En yndefuld magi i dine følelser spiller, 
Udgyder jeg min strøm af  harmonier,
Vil hjertet smelte bort i sødt vemod,
Og sjælen fra læberne vil fly,
Og sætter jeg til min tonestige, 
På den du bæres til det højeste skønne.  

Konklusion
Tænk på den lange bue, som er kunstnerens udvikling 

af  en idé hen over et helt liv. Tænk på Beethovens hensigt 
om at skrive musik til »An die Freude«. Ved hvert gennem-
brud rækker kunstneren tilbage i tiden og ændrer historien 
– som i en fuga – hvor temaet ikke er det samme, når det 
når til slutningen, selv om det indeholder de samme noder. 
Således også udviklingen af  musikalske og poetiske ideer 
gennem et helt livs eksperimenter, og ligeledes også de hø-
jere niveauer af  beherskelse af  skabende udtryksform.

Ved hvert gennembrud ændrer forløberne for denne 
opdagelse sig. Vi hører ekkoet fra fortiden i fremtidens 
mesterværker. Og vi hører ekkoet fra fremtiden i de første 
vejskilte langs ad vejen – udstrømningerne af  den skabende 
ånd, der længes efter at bryde med »traditionens« begræns-
ninger for at eksperimentere med dristige, nye måder, på 
hvilke at øge, som Shelley skrev, »den kraft, der ligger i at 
kommunikere og modtage intense og lidenskabelige ideer 
om menneske og natur«, og at øge selve den menneskelige 
kreativitets kraft.    

50  Brev til Caroline von Wolzogen, citeret i Hellenbroich, 
Anno, »Beethoven’s Creative Process of  Composition: Reflec-
tions on Leonore (1806) and Fidelio (1814)« Oversat fra den en-
gelske version.
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Appendiks I

Tre »manglende«
personlige forbindelser mellem

Schiller og Beethoven
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Schiller og Beethoven mødtes spirituelt på et plan, som 
Lyndon LaRouche har kaldt »evighedens samtidighed«, hvor 
ideerne af  store sjæle, der har levet til alle tider, kan frugtbar-
gøre de levendes udvikling af  deres egen skabende vækst, i et 
af  den klassiske musiks største mesterværker, Beethovens 9. 
Symfoni. De mødtes imidlertid aldrig personligt.

Under efterforskningen af  materiale til denne artikel 
dukkede tre mellemmænd frem for dagens lys, som hver 
på sin måde var med til at overføre sin kærlighed og entu-
siasme for Schiller, mennesket og hans ideer, til Beethoven. 
Her følger deres historie.

Andreas Streicher: 
Den mest direkte forbindelse 
mellem Schiller og Beethoven

Efter pres fra sin fader, en militærlæge i Hertug Carl 
Eugen af  Wittenbergs tjeneste, var Friedrich Schiller blevet 
optaget som lægestuderende ved Militærakademiet i Stutt-
gart, der blev styret af  den autokratiske Hertug. Mens han 
opholdt sig dér, gjorde Schiller oprør ved at skrive sit første 
skuespil, det revolutionære stykke Røverne. Senere tilbragte 
Schiller to uger i fængsel for hånden af  Hertugen for at for-
lade sit regimente uden tilladelse,1 for at tage til Mannheim 

1  Schiller gjorde tjeneste som regimentslæge.

for at overvære den første opførelse af  sit skuespil, og Her-
tugen forbød ham at skrive mere. Dette kunne Schiller ikke 
acceptere, og i september 1782 flygtede han fra Stuttgart.

Hans hemmelige flugt fra Hertug Carl Eugens klør, blev 
gennemført med hjælp fra hans meget nære ven, pianisten, 
musiklæreren og komponisten Johan Andreas Streicher 
(1769-1833), der skrev en bog om deres dristige flugt, som 
posthumt blev udgivet af  Streichers søn.2 Blandt de få ejen-
dele, de tog med sig på flugten, var Streichers lille, firkante-
de piano eller klavikord. Streicher brugte meget generøst de 
penge, han havde sparet sammen for at rejse til Hamborg 
for at studere med Bachs søn, Carl Philipp Emmanuel.3 

Seks år senere skulle Streicher blive en meget nær ven 
til Beethoven! Streichers hustru var også en vigtig person 
for Beethoven. Nannette (Maria Anna, født Stein) var en 
usædvanlig kvinde, især for sin tid – en dygtig pianist og di-
rektør for et innovativt selskab, der fremstillede klaverer, og 
som hendes fader havde grundlagt. Den 17-årige Nannette, 
og muligvis også Andreas, mødte første gang den 16-årige 
Beethoven i Augsburg, hvor Nannettes familie boede, på 

2  Streicher, Andreas, Schillers Flucht von Stuttgart und 
Aufenthalt in Mannheim von 1782 bis 1785, 1836, J.G. Cotta. 
Kan fås på tysk fra Google Books.

3  Streicher kom aldrig til Hamborg. 
http://www.fortepianos.pair.com/continuo.html

Maleriet på den forrige side er »Schiller på flugt med sin ven Andreas Streicher« (Schiller auf der Flucht mit seinem 
Freund Andreas Streicher) af Joseph Karl Stieler (1781-1858). Det forestiller deres flugt i 1782 fra greve Carl Eu-
gens kløer. Ovenover ses Andreas Streicher.
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Beethovens hjemrejse fra Wien, hvor han havde spillet for 
Mozart. Som otteårig havde Nannette også spillet for Mo-
zart, der havde skrevet til sin fader om hende, hvor han an-
erkendte hendes store talent og gjorde grin med hendes sær-
heder. Hun havde givet koncerter fra hun var fem år gam-
mel for at promovere sin faders klaverer, og hun havde også 
spillet en vigtig rolle i den mekaniske side af  klaverbyggeriet. 

Umiddelbart efter, at Andreas og Nannette blev gift 
i 1794, flyttede de til Wien, hvor de genoptog kontakten 
med Beethoven. Streichers klaverelever i Wien omfattede 
Mozarts søn, Franz Xaver Wolfgang. Nannette åbnede en 
klaverfabrik og var Beethoven til stor hjælp med hans hus-
holdning. Streicher skulle senere også blive direktør i kla-
verfirmaet, gennem hvilket han hjalp Beethoven med hans 
forhandlinger med udgivere. Beethoven ville også have væ-
ret en hyppig optrædende og tilhører ved Streichers ugent-
lige koncerter i klaverfirmaets koncertsal. Streicher-parret 
leverede mange klaverer til Beethoven, der til gengæld kom 
med forslag til dem om, hvordan man skulle bygge klaverer 
med mere udtryksfulde muligheder, og de ombyggede et 
særligt klaver til ham til at bruge, efter at han var blevet 
døv. Der findes en stor brevveksling mellem både Frau og 
Herr Streicher og Beethoven. Streicher var en af  de sidste 
personer, der så Beethoven i live.4  

Bartholomäus Ludwig Fischenich

Som ovenfor anført, så kommer det første bevis, vi har, 
på, at Beethoven havde planer om at sætte musik til Schil-
lers An die Freude, ikke fra hans egen hånd, 
men fra hans ven i Bonn, Bartholomäus 
Ludwig Fischenich, i det berømte 
brev fra 1793 til Schillers hustru 
Charlotte. Men det, der gik 
umiddelbart forud for dette 
brev, er slet ikke berømt.

Født i Bonn i 1768 
(døde i Berlin i 1831), var 
Fischenich udnævnt til 
juraprofessor ved Bonns 
Universitet i april 1791, 
med den aftale, at han 
skulle studere natur- og in-
ternational lov i et år i Jena. 

I Jena blev han ikke alene 
meget nære venner med Friedrich 
og Charlotte Schiller, men boede 
rent faktisk i deres hjem i en periode på 
omkring et år (et år efter deres bryllup), hvor 
han dagligt førte diskussioner med Schiller over 
middagsbordet! Den kendsgerning, at han faktisk boede 

4  Dette afsnit er taget fra Clive, H.P., Beethoven and 
his World: A Biographical Dictionary, Oxford University 

Press, page 357-9, og Hood, Margaret, Nannette Streicher and 
her Pianos, 1998, http://www.fortepianos.pair.com/continuo.
html

sammen med Schiller, blev afsløret i introduktionen til en 
lille, tysksproget bog med korrespondance mellem Fische-
nich og Schiller-parret, en brevveksling, der varede resten 
af  Schillers liv, og som varede endnu flere år med Charlotte. 
Bogen blev udgivet af  Cotta, Schillers udgiver og nære ven, 
i 1841.5 Der findes også en anden bog udelukkende med de 
mange breve mellem Charlotte Schiller og Fischenich. Fra 
introduktionen til den første bog:6  

»De følgende breve viser, hvordan Schillers, Schil-
lers hustrus og Fischenichs bofællesskab, endskønt det 
kun varede i kort tid, bandt dem sammen i et hjerteligt 
venskab, og hentyder til det smukke, meget lykkelige 
ægteskabelige forhold mellem Schiller og hans hustru 
på trods af  sygdom og forskellige bekymringer, samt 
deres hjerters og følelsers rene, uspolerede harmoni.«

Charlotte Schillers søster, Caroline von Wolzogens 
»Schillers Liv« (Schillers Leben), inkluderer følgende afsnit 
om Schiller og Fischenich, der nævnes i den ovenstående 
introduktion:     

»En meget behagelig, munter kreds af  husets ven-
ner, der det meste af  tiden også var gæster ved Schillers 
middagsbord, bidrog meget til den muntre atmosfære.

Den nuværende præsident Fischenich, Niethammer, 
Herr von Stein, den elskelige søn af  vor ven, von Fichart, 
og hans førstekammertjener Göritz, udgjorde det daglige 

selskab ved bordet. Oprigtighed og munterhed herskede 
ved det enkle måltid.«

»Schiller nød til fulde at deltage i 
den muntre samtale med disse gode 

mennesker, der var så levende 
inspireret af  videnskabelig 

interesse, og blandt hvilke 
flere konsekvent gjorde sig 
bemærket gennem skrifter 
og i statens tjeneste.«

»Sammen med Niet-
hammer og Fischenich 
blev han fremragende un-

derholdt af  Kants filosofi, 
der, i kraft af  den levende 

interesse, den inspirerede til i 
de tre mænd, var en uudtøm-

melig kilde til gensidig udveksling 
af  ideer.

De var i kontakt hele livet igennem; 
og efter Schillers død fandt den ædle Fischenich 

anledning til at vise sit ægte venskab for Schiller over 
for de efterladte på den mest storsindede måde.«

»Et besøg hos sin ven Körner i foråret 1792 bibragte 
ham megen glæde; det er imidlertid også sandt, at han be-
drøvedes på grund af  sygdomsanfald.

Fischenich akkompagnerede ham til Dresden, og filoso-

5  Kan fås fra Google Books.

Fischenich
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fiske samtaler tilførte hvert ledigt øjeblik åndrighed.«
Andetsteds skriver Caroline: »En filosofisk samtale med 

ligesindede venner trak ham væk fra alle bekymringer og 
lindrede ofte fysisk lidelse.«

Som ovenfor nævnt debatterede vennerne, blandt andre 
emner, Immanuel Kants ideer, hvem Schiller studerede på 
dette tidspunkt. Faktisk læste Schiller og Fischenich et af  
Kants værker sammen. Men, som det afsløres i et brev fra 
Schiller til Fischenich, snarere end at blive »kantianer«, som 
mange forfattere fejlagtigt har karakteriseret Schiller:

»Jeg er faktisk på vej til, gennem selve kendsgerningen 
at modbevise ham [Kant], og at angribe hans antagelse om, 
at intet objektivt princip efter smag og behag skulle være 
muligt, derigennem, at jeg opstiller et sådant [princip].«

»Wirklich bin ich auf  dem Weg, ich durch die That zu 
widerlegen, und seine Behauptung, dass kein objektives 
Prinzip des Geschmackes möglich sey, dadurch anzugrei-
fen, dass ich ein solches aufstelle.«

Schiller skulle på skønneste vis udlægge sit princip i sine 
Breve om menneskets æstetiske opdragelse. 

Med hensyn til Beethoven, så er det muligt, at Fische-
nich (der kun var to år ældre end Beethoven), før han rejste 
fra Jena, og komponisten kunne have 
lært hinanden at kende på forskellig 
vis: de deltog begge i den kulturelle 
salon hos Eleonore von Breuning, 
der havde en meget betydningsfuld, 
tidlig intellektuel indflydelse på Beet-
hoven; ved Universitetet i Bonn, hvor 
Beethoven en tid studerede, endskønt 
man ikke ved mere om det; og/eller 
hos Babette Kochs kaffesalon og i 
Læseselskabet (Lesegesellschaft), alle 
vigtige mødesteder for Bonns intel-
lektuelle. 

Talte eller skrev Fischenich liden-
skabeligt til Beethoven om Schiller? 
Det er der fornuftigt belæg for, at 
han gjorde. Det kan endda have væ-
ret muligt, da Fischenich vendte hjem 
til Bonn i efteråret 1792. Den første 
omtale af  et brev fra Schiller til ham 
blev sendt den 24. oktober, og Beet-
hoven rejse fra Bonn med kurs mod 
Wien den 2. november for at begynde 
undervisning i komposition hos Joseph Haydn. Så Fische-
nich kunne personligt have kommunikeret sin kærlighed og 
entusiasme for Schiller og hans ideer direkte til Beethoven, 
efter han forlod Schillers side i Jena.

Fischenich var kendt for sin entusiasme for at videre-
formidle ideer. I introduktionen til ovennævnte: »Gennem 
sine foredrag, der inspireredes af  en varm og glødende en-
tusiasme for at undervise, vandt han sit publikum i en grad, 
som ingen af  hans kollegaer kunne nyde; ligeledes var han 
højt estimeret af  repræsentanter for retsvæsenet, der ud-
gjorde hans grænseløse tilhængere.«

Fischenichs brev om Beethovens ønske om at sætte mu-
sik til Ode til glæden blev skrevet blot nogle få måneder 
senere, mod slutningen af  januar 1793.

Fischenich nævnes også senere som en ud af  blot fire af  
Beethovens venner fra Bonn, i et brev fra Franz Gerhard 
Wegeler til Beethoven.1 

Ludwig Wilhelm Tepper 
de Ferguson 

og hans musikalske arrangement til 
An die Freude fra 1797  

     
Der findes endnu et manglende led mellem Schiller og 

Beethoven, som kan findes med den polskfødte Ludwig 
Wilhelm Tepper de (eller von) Ferguson (1768-1838), der 
komponerede det mest udarbejdede musikarrangement til 
Schillers Ode, før Beethoven. I december 1780 blev Tep-
per de Ferguson, en meget musikalsk søn af  en fremtræ-
dende, polsk bankier, sendt til det samme Militærakademi 
i Stuttgart, fra hvilket Friedrich Schiller netop var dimit-
teret seks måneder tidligere.2 Schiller ville have været hele 

Akademiets samtaleemne – Røverne, 
Schillers fængsling og hans flugt fra 
Hertugens regimente i 1782. Tepper 
skulle personligt komme til at møde 
Schiller i oktober 1793 i Stuttgart på 
vej til Wien, efter sammenbruddet af  
sin faders bank. Et citat fra Teppers 
memoirer lyder: »I Stuttgart stiftede 
jeg bekendtskab med Schiller, der af  
sin læge var blevet ordineret et rekon-
valescentophold, og som benyttede 
Hertug Charles’ død til at gense sit 
hjemland.«

Schiller blev ledsaget af  Ludwig 
Albrecht Schubart (1765-1811), søn 
af  Christian Friedrich Daniel Schu-
bart (1739-91), den digter og musiker, 
der var en inspirationskilde for Schil-
ler. Uheldigvis var Schiller syg på det 
tidspunkt, så Tepper og Schiller kun-
ne ikke tilbringe meget tid sammen, 
men Tepper rejste til Ulm sammen 
med Schubart, hvor de havde rigelig 

tid til at diskutere Schiller og musik.
Tepper, der var klavervirtuos, ankom i november 1793 
til Wien, centrum for skabelse af  musik, og hvor »Karl 

1  »Af  vore bekendtskaber, døde Hofr. Stupp [11] for 3 
uger siden. Fischenich[12] er etatsråd i Berlin, Ries [13] og Sim-
rock[14] to gode gamle mænd, den 2. imidlertid langt mere syg 
end den første.« Koblenz 28/12/[18]25.

2  Det følgende afsnit er taget fra Baird, Olga: Early Set-
tings of  the Ode to Joy: Schiller-Beethoven-Tepper de Ferguson, 
The Musical Times, Spring 2013, pages 85-97. Det er baseret på 
Teppers memoirer om sit liv, og er i hans (eller Teppers) efter-
kommeres besiddelse. 
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Lichnowskys kvartet fast spillede om fredagen mellem kl. 
10 og kl. 12 formiddag (og det var her, jeg stiftede bekendt-
skab med Beethoven, der snart blev min ven).« De deltog 
også begge i Baron Gottfried van Swietens musiksalon. 

Tepper rapporterer, at »Der var en klub [Gesellschaft 
der Associierten] for herrer fra højeste sociale lag, der kom 
sammen dér og delte udgifterne ligeligt imellem sig; de 
mødtes jævnligt i hinandens hjem for at fortolke afdøde 
komponisters værker. […] Man forholdt sig totalt stille dér, 
og opførelserne var upåklagelige. […] Jeg gik ikke glip af  
nogen af  dem – det var der, jeg for første gang hørte store 
kompositioner af  Händel.«

Van Swietens samling af  Bachs og Händels manuskrip-
ter bragte disse mestres musikalske univers til mange unge 
musikere.3

Tepper og Beethoven tilbragte også flere dage sammen 
i Prag, og man kan læse Teppers vittige beretning om den-
gang, han og Beethoven nær var druknet sammen, da de 
krydsede en flod i en karet.

Forfatteren Olga Baird skriver: »Mens Beethoven al-
drig havde mødt Schiller, så ikke alene studerede Tepper 
ved den samme institution som Schiller, men han var også 

3 Se Rasmussen, Michelle, Bach, Mozart and the ‘Musi-
cal Midwife’: http://schillerinstitut.dk/si/?p=7689

bevidst om begivenhederne i Schillers ungdom, kendte af  
egen erfaring Ode til glædens hverdagssammenhæng og 
kunstneriske sammenhæng og havde endda mødt Schiller 
personligt, selv om dette bekendtskab rigtignok var flygtigt. 
I denne forstand fungerede den unge Tepper som en slags 
forbindelsesled mellem Beethoven og Schiller, der hjalp Be-
ethoven med at bevare sin idé og måske endda gav den en 
bestemt retning gennem sin egen, musikalske indsats.«

Tepper fortsatte til Hamborg via Berlin. Fanny von 
Arnstein, der afholdt en betydningsfuld musikalsk salon i 
Wien, havde givet ham en introduktion til sine to søstre 
(født Itzig) og deres familier, med hvem han tilbragte tre 
uger. Rachel Itzig skulle senere blive gift med Moses Men-
delssohns søn og blive moder til Felix Mendelssohn.

De tre søstrene Itzig og to andre af  Moses Mendels-
sohns børn, alle tanter og onkler til Felix, var at finde blandt 
abonnenterne fra mange europæiske byer af  Teppers musik 
til Schillers An die Freude, der efter al sandsynlighed blev 
udgivet i 1797. Værket kan være blevet skrevet i Wien, mens 
han tænkte på Schiller og diskuterede med Beethoven.

For at introducere Schillers ’Ode an die Freude in Musik 
gesetzt von Tepper von Ferguson’, skrev udgiverne: »Den 
unge, talentfulde komponist, der allerede er blevet kendt af  
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offentligheden for sine andre værker, hr. Tepper von Fergu-
son, påtog sig det vovestykke at sætte hver af  de ni strofer i 
Schillers ’Ode til glæden’ til hver sin musik. Arrangementet 
for fire stemmer er skrevet for sopran, alt, tenor og bas og 
akkompagneres kun af  klaver. Dette værk er i sin helhed 
en kantate for fire stemmer. Forfatterens komposition er 
ikke kun beregnet for musikkendere, men han arrangerede 
den på en sådan måde, at alle amatører, vennekredse og 
alle sammenkomster, hvor glæde hersker, ville kunne bruge 
den.« Denne artikels forfatter har fået en kopi af  værket, 
der er skrevet med mindet om hans ungdomsmøder med 
Schillers og Beethovens store intellekter for hans indre syn. 
Olga Baird karakteriserer forskellen mellem denne kompo-
sition og dens efterfølger således: den »unge Trepper un-
derkastede sin musik Schillers ode, men den modne Beet-

hoven berigede sin musik med Schillers ode.«
Det sidste bestemmelsessted for Teppers rejse var Skt. 

Petersborg, hvor han var kapelmester og musiklærer ved 
det kejserlige hof  og senere underviste musik ved Det kej-
serlige Lyceum i Tsarskoe Selo (nær Skt. Petersborg), hvor 
en af  hans elever fra hans første, fremragende klasse var 
Alexander Pusjkin, der skulle blive Ruslands store natio-
naldigter.

Vor historie er forbi for nu, men fortsættelsen overlades 
til dig selv. Vil du, kære læser, fortsætte med at udvikle dine 
egne skabende evner, for at være i stand til at bidrage med 
noget varigt til den kæde af  fortløbende generationer, som 
Schiller så veltalende skulle udtrykke det i sit foredrag om 
Universalhistorie? Hvordan vil du være med til at bære den 
menneskelige histories fakkel ind i fremtiden?    
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Som en respons til Lyndons LaRouches fortsatte under-
stregning af  menneskelig kreativitet – det, der skiller men-
nesket fra dyret, og det, der, dersom det udvikles i hver og 
én af  os, kan skabe en ny, global renæssance – følger her en 
samling tanker fra et af  historiens mest kreative mennesker 
– Ludwig van Beethoven.

Læseren kan måske lade sig inspirere af  Beethovens 
refleksioner over sin egen kreativitet, det moralske påbud 
om konstant at udvikle disse kreative evner, hans syn på 
forholdet mellem Skaberen og en skaber, og kunstnerens 
udødelige mission for at forædle de nulevende og de kom-
mende generationer – de selv samme temaer, som Lyndon 
LaRouche på så veltalende vis har forsøgt at bibringe os.

Næsten alle citaterne er af  Beethoven selv; et par 
stykker er fra dem, der kendte ham, og nogle indsigter 
fra Beethovens levnedsskildrer, Maynard Solomon. De 
tre kilder udgøres af  en artikel af  Maynard Solomon 
om »Fornuft og Forestillingsevne: Beethovens æstetiske 
udvikling« (»Reason and Imagination: Beethovens Aesthetic 
Evolution«), (de originale tyske citater nævnes i fodnoterne 
til denne artikel, begyndende med fn. 4); en bog med titlen 
»Beethoven: Letters, Journals and Conversations« (mærket 
H); samt Heiligenstadt testamentet.

Om Beethovens egen kreativitet og den 
skabende proces:

Om at se kompositionen som et sammen-
hængende hele under hele processen med at 
komponere:

Fra 1815: »Jeg har altid et billede i mit hoved, når jeg 
komponerer, og jeg arbejder mig frem til det.« fn48

I forbindelse med sin opera Fidelio: »Jeg har for vane, 
selv, når jeg komponerer instrumentalmusik, altid at have 
helheden for mit indre blik.« 49

Til Breitkopf  & Härtel: »Når man først har udtænkt et 
helt værk, der er baseret på selv en dårlig tekst, er det van-
skeligt at forhindre denne helhed i at blive ødelagt, hvis in-
dividuelle ændringer foretages her og der.« p. 194, 50

Om forestillingsevnen:
Solomon skriver: »I sine sidste år gjorde han udtrykke-

ligt sin overbevisning om, at det vigtigste er en produktiv, 
formende forestillingsevne, set som en bestemt, intellektuel 
evne til, ved siden af  fornuft og forståelse, der er i stand 
til at forudse virkeligheden, at skabe snarere end at repro-
ducere, at efterligne eller forsøge at svare til guddommelig 
skabelse snarere end at udskyde det til guddommens sær-
lige privilegium, klart.«

Om de sene kvartetter: »Forestillingsevnen hævder også 
sine privilegier, og i dag må et anderledes, virkeligt poetisk 
element manifesteres i konventionel form.« 54 Solomon 
fortsætter: »For ham var kunst en bavn, der oplyste de kao-
tiske kyster af  endnu ikke opdagede verdener, snarere end 
det var et spejl af  et ordnet, kortlagt univers.«

Fra Beethovens senere år: »Gradvist kommer til os ev-
nen til at udtrykke netop, hvad vi ønsker og føler; og for 
den mere ædle mennesketype er dette et så afgørende be-
hov.« 55 »Det større, medfødte befaler, at jeg afslører mig 
for verden gennem mine værker.« 56

Solomons konklusion er, at »Beethoven fandt et paral-
lelt, organiserende princip i ideen om forestillingsevnen, set 
som en tilføjelse til Fornuft, som et uhindret instrument til 
undersøgelse, iklædt evnen til at repræsentere en mangfol-
dighed af  hidtil ubeskrevne former for eksistens og strate-
gier for det, der ligger hinsides enhver erfaring.« 196

Om tidens relativitet:
1814: »Ingen tid forløber hastigere, løber hurtigere, end 

den tid, hvor vor ånd er fuldt ud optaget, eller hvor jeg er 
fuldt ud optaget af  min Muse.«

Forslag til begyndere:
Til Ærkehertug Rudolph, hans elev i komposition, i 

1823: »Jeg håber, at Deres Kejserlige Højhed vil fortsætte 
med at tilegne Dem særlig øvelse i at nedskrive Deres ideer 
med det samme ved klaveret; til dette formål bør der være 
et lille bord ved siden af  klaveret. Ikke alene styrkes fore-
stillingsevnen på denne måde, men man lærer også at ned-
fælde selv de fjerneste ideer med det samme, og det er lige-

Appendiks II

Beethovens refleksioner over 
kreativitet, udødelighed og 

kunstnerens rolle i 
forædlingen af samfundet
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ledes nødvendigt at nedskrive uden et klaver. Det bør heller 
ikke give Deres Kejserlige Højhed hovedbrud, men snarere 
den betydelige glæde ved at finde, at De er opslugt i denne 
kunst, til tider at udarbejde en simpel melodi, en koral, med 
simple og dernæst med mere varierede skitseringer i kon-
trapunkt og så fremdeles, frem til mere vanskelige øvelser. 
Gradvist udvikler vi præcis det udtryk, som vi ønsker, som 
vi føler i os, et behov, der er karakteristisk for alle mere 
ophøjede personer … « (H, 199)

Om metafor og paradoks: 
Som svar på et brev fra Beethovens broder, der stolt 

var underskrevet »jord-besidder«, underskrev Beethoven sit 
brev »hjerne-besidder«. 

Fra en erindring fra Rochlitz: »Når han først er i stem-
ning, dukker groft, slående vid, pudsige indfald, overra-
skende og spændende paradokser op for ham i en uophør-
lig strøm.« Og, fra Karl Czerny: »Han kunne komme med 
et ordspil overalt. Da han lyttede til en ouverture af  Weber 
(Væver), sagde han: »Hm! Der er ingen tvivl om det, det er 
et fint stykke vævning.« (H, 223)

At stille krav til sig selv om konstant at ud-
vikle sin evne til at komponere:  

»Hver dag bringer mig nærmere målet, som jeg føler, 
men ikke kan beskrive. Og kun i denne tilstand kan din 
Beethoven leve. Der kan ikke være nogen hvile – jeg kender 
ikke til anden hvile end søvnen.« p. 191, 23

»Den sande kunstner har ingen stolthed. Han ser uhel-
digvis, at kunst ikke har nogen grænser; han har en vag for-
nemmelse af, hvor langt, han står fra at nå sit mål; og alt 
imens andre muligvis beundrer ham, så beklager han den 
kendsgerning, at han endnu ikke har nået til det punkt, 
hvorfra hans bedre geni blot oplyser vejen for ham, som 
en fjern sol.« 24

Fra 1790’erne: »At stræbe mod det uopnåelige mål, som 
kunst og natur har sat for os.« 25

»Begge grupper er virkelig udarbejdet på en helt ny 
måde, og hver af  dem på en individuel og forskellig måde 
… Jeg kan personligt forsikre Dem om, at, i begge disse 
værker, er metoden ganske ny, efter min mening.« 29

Solomon skrev, at »Beethoven insisterede på, at hvert 
større værk skulle opstille og løse en enestående problem-
stilling.« Da han blev spurgt, hvilken af  strygekvartetterne, 
opp. 127, 130 eller 132, der var den største, svarede han: 
»Det er de hver på sin måde. Kunst stiller krav til os om 
ikke at gå i stå.« »Man vil finde en ny måde at skrive partitur 
på, og der er Gud ske lov mindre mangel på fantasifuldhed 
end nogensinde før.« p. 192, 31

For kunstneren er der »ingen mere uforstyrret, mere 
ublandet eller renere glæde« end den, der kommer fra at 
hæve sig »endnu højere i kunstens himmel«. 45

»Når følelse åbner en vej for os, så bort med alle regler.« 35
»Der er meget at gøre på Jorden; gør det snart!« (H, 125)

Om hans kunsts mission, og kunstens og 
videnskabens rolle i samfundet:

Solomon taler om »B’s helligelse til kunsten som en mo-
ralsk kraft«.

Fra 1814: » … at bruge min kunst som et middel til at 
afhjælpe en nødlidende menneskehed«. (H, 125)

»At hæve offentlighedens smag og at lade hans geni stige 
til større højder, og endda til fuldkommenhed.« 1 (S, 188)

Han irettesatte Goethe for at glæde sig »alt for meget 
over hofatmosfæren, end det anstår sig for en digter«, »at 
være for intimt knyttet til hoffet«. Digteren »bør anses for 
at være nationens fremmeste lærere«. 189, 4

Solomon skriver, at Beethoven »ofte fremstillede ’Kunst 
und Wissenschaft’ (Kunst og Videnskab/Kundskab) ’par-
vist, som fundamentale, formende kræfter, mangfoldige ev-
ner’, inklusive dem at ’give os tilkendegivelser og håb om et 
højere liv’ for at forene ’de bedste og mest ædle mennesker’, 
og at ’hæve mennesket op til Guddommen’«. 5

Til en kvinde: »Fortsæt dine fremskridt, praktiser ikke 
kunsten alene, men med gennemtrængning til dens indre 
mening. Det er det værd; for kun Kunst og Videnskab op-
højer mennesket til det guddommelige punkt.«

Om forholdet mellem Skaberen og 
Beethovens egen skabeevne:

Forfatteren Solomon skriver: »Uophørligt, igennem fire 
årtier, forbandt han sit formål med kunsten med et gud-
dommeligt princip, opfattet som både kilde til og målet for 
hans kreativitet, og med en bekræftelse af  tro på kunstens 
transcenderende formål.« Beethoven skrev til sin lærer Ne-
efe i 1792 eller 93 om »min guddommelige kunst« (»Meiner 
göttlichen Kunst«). 6

Til Breitkopf  & Härtel i 1812: »Min guddommelige 
kunst, den eneste sande, guddommelige gave fra Himlen« 
7; i løbet af  sine sidste ti år til udgiveren Schotts: »Før min 
afrejse til de elysiske enge, må jeg efterlade mig det, som den 
Evige Ånd har indgydt i min sjæl og byder mig at fuldføre.« 8

Med en refleksion over den gudlignende natur af  sin 
egen kreativitet, skrev han, fra 1815, til en korrespondent 
om sine »store værker«, »men sammenlignet med den Al-
lerhøjestes værker er alle menneskelige værker små«. 9

Solomon skriver, at Beethoven »beskrev sig selv som 
ikke alene en modtager af  Guds gave, men som en aktiv 
skaber i det guddommeliges lignelse. Sluttelig besluttede 
han sig for et skabende partnerskab med guddommen«: 
»Der findes intet højere end at komme Guddommen nær-
mere end andre dødelige, og gennem denne kontakt at spre-
de Guddommens stråler ud til hele menneskeheden.«10

»Man siger, at kunsten varer længe – livet varer kort – 
men livet er langt, og kunsten kort; måtte dens ånd løfte os 
op til Guderne – At det er et øjebliks nåde.«64

Efter at have set en samling af  Schuberts sange: »Den-
ne Schubert er antændt af  en guddommelig gnist. Hvis jeg 
havde set dette digt, ville jeg også have sat musik til det.« 
Fra Anton Schindlers biografi om B. (H, 225)
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Om konflikten mellem de spirituelle og de 
materielle sfærer:

»Ulykkeligvis trækkes vi kun alt for barsk ned fra det 
himmelske element i kunsten, til de jordiske og menne-
skelige sider af  livet.« 11 »Jeg foretrækker langt intellektets 
imperium, og jeg anser det for at være det højeste af  alle 
åndelige og verdslige monarkier.« 12 »Mit rige er i luften. 
Som vinden ofte gør, således hvirvler harmonier omkring 
mig, og således hvirvler ofte ting omkring i min sjæl.« 13 
»Et menneskes ånd, den aktive, skabende ånd, må ikke læn-
kes til livets usle behov.« 14

»Kunsten finder, når den forfølges, allesteds et asyl. Ja-
men, da Daedalus var indespærret i labyrinten, opfandt han 
vinger, der løftede ham op og ud i luften. Oh, også jeg skal 
finde dem, disse vinger …« 15

»Beskrivelsen af  et billede hører til malerkunsten. Og i 
denne henseende kan også digteren, hvis sfære i dette tilfæl-
de ikke er så begrænset som min, anse sig for at være mere 
begunstiget end min Muse. På den anden side, så rækker 
min sfære længere ud i andre regioner, og vort imperium 
kan ikke så let nås.« p. 190, 16

Om fremskridt inden for kunst 
»De ældre komponister yder os dobbelt hjælp, eftersom 

der generelt er virkelig, kunstnerisk værdi i deres store vær-
ker … Men i kunstens verden, og i hele vor storslåede ska-
belse, er frihed og fremskridt hovedmålene. Og endskønt vi 
moderne mennesker ikke er helt så fremskredne i fasthed 
som vore forfædre, så har dog alligevel vore vaners forfi-
nelse også udvidet mange af  vore ideer.« 37

Om ikke at bukke for den offentlige mening
»Verden er en konge og begærer smiger til gengæld for 

sin gunstbevisning, men sand kunst er stædig og vil ikke 
bøje sig for tilpasningens smiger.«

Fra 1796: »Selv om kun et fåtal af  mennesker skulle for-
stå mig, vil jeg være tilfreds.« 38 Mod slutningen af  sit liv: 
»Man siger ’Vox populi, vox dei’ – Jeg har aldrig troet på 
det.« 39

Beethoven »sagde til Czerny, at, i Mozarts Strygekvartet 
i A-dur, K. 464, der byder på en hidtil uhørt række adskilte 
former, kromatiske strukturer og kontrapunkt-teknikker, 
sagde Mozart til verden: ’Se, hvad jeg kunne gøre, hvis I var 
parate til det!’« 40

Om Strygekvartet i F-mol, op. 95: »Kvartetten er skre-
vet for en lille kreds af  musikkendere og bør aldrig opføres 
for offentligheden.« p. 913, 41.

Om sine senere, vanskelige værker: »Det, der er vanske-
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ligt, er også smukt, godt, storslået og så fremdeles … Dette 
er den mest overdådige ros, der kan gives, eftersom det, der 
er vanskeligt, er skabt gennem sved.« 42

Om indre motivering:     
Viderebragt af  dr. Karl von Bursy fra 1816, sagde Beet-

hoven: »Kun kunstneren og den uafhængige lærde bærer 
deres lykke i sig selv.«

Om at vinde udødelighed ved at skive for 
fremtidige generationer:

Fra et brev til en kunstmaler: »Fortsæt du med at male, 
og jeg vil fortsætte med at skrive noder ned, og således vil 
vi leve – for evigt? – Ja, måske for evigt.« 43

Om kunst og natur:
Til Prins Gallitzin: »Naturen er funderet på Kunst og 

igen, Kunst er funderet på Natur.« 53 Men Solomon skri-
ver, at Beethoven ikke anså kunst »for at være efterligning, 
og kunstneren en fornemmende agent, der spejler den om-
givende verden.«

Om meningen med sit liv: at leve og yde ofre 
for at udvikle sin kunst:

Fra Heiligen testamentet (tilgængeligt på internettet). 
Skrevet i 1802 og fundet efter Beethovens død bør man 
læse hele det korte testamente, men her følger to uddrag:

Som svar på anklagen om, at han var misantrop, og med 
en beskrivelse af  virkningerne af  sin tiltagende døvhed i 
løbet af  de foregående 6 år: »Men hvilken ydmygelse, det 
var for mig, når nogen ved siden af  mig hørte en fløjte i det 
fjerne, og jeg intet hørte; eller nogen hørte en hyrde synge, 
og jeg igen intet hørte. Sådanne hændelser drev mig næsten 
til fortvivlelse; lidt mere af  det, og jeg ville have gjort slut 
på mit liv – det var kun min kunst, der holdt mig tilbage. 
Åh, det syntes mig umuligt at forlade verden, før jeg havde 
bragt alt det frem, som jeg følte var i mig … ’Guddomme-
lige ene, I ser min inderste sjæl; I ved, at, deri dvæler kær-
lighed til menneskeheden og ønsket om at gøre det gode’.«

»Kun i min guddommelige kunst finder jeg den støtte, 
der gør det muligt for mig at ofre størstedelen af  mit liv 
til de himmelske Muser.« 57 I sin dagbog 1812-18: »For 
dig findes der ikke længere nogen lykke, undtagen i dit eget 
indre, i din kunst«; »Alt det, der kaldes livet, bør opofres for 
det sublime og være en kunstens helligdom «; »Lev udeluk-
kende i din kunst – for du er så begrænset i dine sanser. – 
Dette er stadig det eneste liv for dig«; »Ofr hver og én af  det 
sociale livs trivialiteter for din kunst, O, Gud over alle ting.«

 58
»Vi dødelige væsener, der er en udødelig ånds legemlig-

gørelse, er fødte til at opleve både smerte og glæde; og man 
kunne næsten sige, at de bedste blandt os opnår glæde gen-
nem lidelse.« p. 195, 59

Beethoven skrev en kopi af  et citat fra Homer: »For 
Skæbnen skænkede menneskeheden de langvarige lidelsers 
mod.« (H, 125)

Solomon skriver: »I tidens løb blev kunst i stigende grad 
hovedformålet med hans liv, og formålet med kunst blev på 
næsten selvindlysende vis skabelsen af  kunst. B. refererede 
til »det vigtigste mål for min kunst, nemlig, at komponere 
store værker«. 61

Om intellektuel inspiration:
»Man vil ikke let kunne finde en afhandling, der er for 

lærd for mig; Uden at gøre krav på ægte læring, så vænnede 
jeg mig dog, fra barndommen og fremefter, til at fatte ån-
den i de bedste og viseste af  alle aldre. Skam få den kunst-
ner, der ikke anser det for sin pligt, i det mindste at opnå så 
meget.« (H, 82)

Andre emner:
Fra 1813: »Lån mine højeste tanker ophøjethed, berig 

dem med sandheder, der for evigt forbliver sande!« (H, 122)
»Forfatteren er fast besluttet på at vise, at den menne-

skelige hjerne ikke kan sælges, hverken som kaffebønner 
eller som nogen form for ost, der, som alle ved, først må 
fremstilles af  mælk, urin og så fremdeles – Den menneske-
lige hjerne er iboende umistelig.« 21

Om den døve Beethovens svar til den unge sanger Lud-
wig Cramolini, der sang Adelaide ved Beethovens sygeseng: 

Manuscript af den 9. symfoni.
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»Da jeg var færdig, bad Beethoven mig over til sin seng og 
sagde, idet han hjerteligt trykkede min hånd: ’Jeg kunne se 
af  den måde, du sang på, at du sang korrekt, og jeg kunne 
i dine øjne læse, at du følte, hvad du sang. Du har givet mig 
stor glæde.’« (H, 253)

»Musik er mægleren mellem det intellektuelle og det 
sanselige liv.«

Kilder:
Kan fås gennem Google Books: 
Historical Musicology: Sources, Methods, interpreta-

tions, redigeret af  Stephen A. Crist, Roberta Montemorra 

Marvin, 2008, University of  Rochester Press, Eastman 
Studies in Music

Kapitel 8: Maynard Solomon, Reason and Imagination: 
Beethoven’s Aesthetic evolution. p. 188-203.

Solomons afhandling er nyttig, men ødelagt af  hans på-
stand om, at Beethoven ikke var tilhænger af  hovedtesen i 
Schillers Æstetiske Breve.

http://books.google.dk/books?id=F5LVTIMbA8YC
&lpg=PA4&dq=
maynard%20solomon%20beethoven’s%20aesthetic&pg=
PA188#v=onepage&q&f=true

Beethoven: Letters, Journals and Conversations

– Oversat til dansk af Anne Stjernstrøm

– Kontakt forfatteren: mich.ras@hotmail.com eller 
via Schiller Instituttets telefonnummer 
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Bach, Mozart and the 
“Musical Midwife”

The Musical Offering: 
A Musical Pedagogical Workshop 
by J.S. Bach, or 
The Musical Geometry of  Bach’s 
Puzzle Canons

Robert and Clara Schumann, 
and their teacher 
Johann Sebastian Bach

Andre artikler af  forfatteren kan læses på: 
www.schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/ny-renaessance/musik/

Læs også: Furtwänglerprincippet: At trodse de sansebaserede 
erfaringers slaveri på: www.schillerinstitut.dk/si/?p=3282
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