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PROGRAMM 

 

Sansa shigure: en gammel folkevise fra Sendai-regionen 

arrangeret for strygekvartet af Hajime Koumatsu 

 

Indledende foredrag: Kate Ingeborg Hansen og kompositionen 

Slesvig 

 

Kate Ingeborg Hansen (1879-1968): Strygekvartet Slesvig (1929) – 

dansk uropførelse 

I. Allegretto tranquillo – Peace and Old Wars 

II. Andante doloroso – Regrets 

III. Allegretto gracioso – Around the Christmas Tree 

IV. Andantino/Allegretto Energico – Reunion 

 

PAUSE 

 

Antonín Dvořák: Strygekvartet nr. 12 F-dur Den amerikanske (1893) 

Allegro, ma non troppo – Lento – Molto vivace – Vivace, ma non 

troppo 

 

Udførende: Medlemmer af Copenhagen Phil: 

Yuko Yasui, violin I 

Jeanine Markley, violin II 

Eva Katrine Dalsgaard, viola 

Wiebke Vestergaard, violincello 

 

Indledende foredrag ved Margaret Mehl (Dr.Phil., Lektor, 

Københavns Universitet) 

  



Den velkendte gamle folkevise Sansa shigure さんさ時雨  (titlen betyder 

lyden af bambusgræsset i efterårets regn, men der synges forskellige vers 

til melodien) stammer fra det tidligere fyrstedømme Sendai, og bliver tit 

sunget til bryllupper og andre glædelige lejligheder. Den siges også at have 

været en krigs- og sejrssang under fyrst Date Masamune (1567–1636). 

Strygekvartet-versionen af komponisten Hajime Koumatsu blev skrevet i 

1978 til den japanske Ars Nova Quartet. 

 

Kate Ingeborg Hansen var en amerikansk missionær med danske rødder, 

der tilbragte den største del af sit liv i Sendai, Japan, hvor hun underviste 

japanske piger i vestlig musik. Kvartetten Slesvig, afspejler hendes fars 

hjemstavns skiftende skæbne. Værket blev uropført i Sendai den 11. juni 

1932 af Suzuki String Quartet, hvis primarius var Shinichi Suzuki, kendt for 

sin ”Suzuki Metode”.  

 

K.I. Hansen sendte koncertprogrammet til sin familie i Logan, Kansas, med 

håndskrevne tilføjelser til satsoverskrifterne: 

 

(a) Peace and Old Wars (“When we were all there”) 

(b) Regrets (“How they felt about Germany”) 

(c) Around the Christmas Tree (“Dance & ‘Nu har vi Jul igyen’”) 

(d) Reunion (“When they went back to Danmark”) 

 

Forklaringen af værket, der sandsynligvis stammer fra komponisten selv, 

lyder således: 

 

”Strygekvartetten Slesvig blev accepteret af Chicago Music College som et 

delkrav til en doktorgrad i musik. Værket er inspireret af komponisten 

Frøken Hansens ønske om at fejre sin fars hjemmestavn Nord-Slesvig. 

Slesvig er en region af Danmark, men i 1864 blev den erobret af Tyskland, 

og efter mange års modstand blev den givet tilbage til Danmark som 

resultat af en folkeafstemning, som bestemt i Versailles-traktaten efter 

Første Verdenskrig.  

 

De første tre satser er inspireret af komponistens minder fra den tid, hvor 

hun som barn besøgte Slesvig. ”Fred og gamle krige” har to musikalske 

temaer. Det ene udtrykker den dybe fred i et gammelt hjem på landet. Det 

andet er et specielt skandinavisk musikalsk tema og udtrykker historier om 

fortidens krige, som de gamle fortæller børnene. 

 



Den anden sats, ”Sorg”, har ét tema, der udtrykker den sorg folket føler 

over at blive domineret af en fremmed nation, og et andet der udtrykker 

folkets stærke følelser af modstand. 

 

Den tredje sats, udtrykker familiens glædelige fest til Juleaften. Det første 

musikalske tema: Familiemedlemmerne er kommet hjem fra gudstjeneste 

og gamle og unge forsamler sig omkring deres juletræ og tilbringer aftenen 

med sang og dans. Andet tema: Alle i familien, fra bedstefar til 

børnebørnene, holder hinanden in hånden og danser omkring juletræet 

med tændte stearinlys og synger en gammel julesang. Teksten hedder: ”Nu 

er det jul igen, og julen varer indtil påske.” 

 

Den fjerde og sidste sats udtrykker folkets glæde over at være genforenet i 

deres elskede fædreland Danmark. Det første musikalske tema udtrykker 

højlydt jubel; det andet stilfærdig lyksalighed. Efterfølgende bliver begge 

temaer blandet sammen og gentaget, og til sidst høres der den danske 

nationalsang og af og til kan det højlydte jubeltema høres, sammen med 

fragmenter af julesangen. 

 

Når man tænker over det, kan man godt sige, at denne genforening med 
det elskede fædreland i denne jordiske verden symboliserer vores 
genforening med de elskede, der er gået bort, i himlen.”  
(Oversat fra japansk af Margaret Mehl) 

 

Antonín Dvořáks strygekvartet Den amerikanske er et af komponistens 

mest velkendte værker og en af de mest populære strygekvartetter. Men 

der er flere andre grunde til at kombinere den med værket Slesvig til denne 

koncert. For det første gav Suzuki-kvartetten den langsomme sats ved 

koncerten i 1932. 

 

For det andet er Dvořák med sin musik forbundet både med bøhmisk-

tjekkisk og amerikansk nationalisme. Han var allerede berømt for værker 

som de Slaviske danse, da han i 1892 modtog posten som leder af National 

Conservatory of Music i New York, hvor han opholdt sig i to perioder.  

 

Amerika (USA), K.I. Hansens hjemmeland, var godt nok det magtfulde land, 

der først havde presset Japan til at åbne sig for de vestlige nationer, men 

kulturelt var det i en lignende position som Japan, idet amerikanerne følte, 

at de var tilbagestående sammenlignet med Europa, når det galt at skabe 

en moderne musikkultur. Begge nationer havde ambitioner om at udvikle en 

national musik, der både kunne konkurrere med de største europæiske 



værker og udrykke noget essentielt amerikansk hhv. japansk. Dvořák skulle 

hjælpe amerikanerne med projektet og uropførelsen af sin ”amerikanske” 

symfoni Fra den nye verden i Carnegie Hall, den 16. december 1893 og i 

Boston den 29. december gav anledning til livlige diskussioner om national 

musik. Komponistens indflydelse på amerikansk musik er alligevel omstridt. 

Amerikas betydning for Dvořák står mere klart. Alligevel kan hans 

"amerikanske” melodier og harmonier i både symfonien og kvartetten 

(komponeret samme år i Spilville, Iowa, hvor mange tjekkiske indvandrede 

var bosatte), lige så godt fortolkes som bøhmiske. Muligvis er det de 

synkoperede og punkterede rytmer der mest vidner om Amerikas 

indflydelse på Dvořáks musik. 
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