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B eethoven-året banker på. Musik-
historiens mest berømte bankesignal 
vil lyde gennem 2020 lige frem til 
Ludwig van Beethovens dåbsdag 17. 
december 2020. Han var selv i tvivl 
om fødselsdagen, tilmed også om året, 
1770. Født som han var i en dys-
funktionel familie, hvor kun tre af syv 

børn nåede voksenalderen. Da moderen døde i 1787, blev 
Ludwig den hovedansvarlige for sine to mindre søskende. 
Den stærkt alkoholiserede far kunne ingen regne med. Sent 
i livet gentog mønstret sig, da nevøen Karl blev et uregerligt 
smertensbarn, der var med til at forkorte den da nedslidte 
komponists liv. Dødsdagen er sikker, 26. marts 1827.

Vil De opleve Skæbnesymfonien virkelig sætte skulderen 
imod uregerlige tilstande, foreligger nu i blændende teknisk 
gengivelse koncertoptagelser fra Berlin i perioden 1939 til 
1945, hvor dirigenten Wilhelm Furtwängler bliver på sin 
post som forfægter af tysk kulturs klenodier. I en tid, hvor 
det nazistiske tyranni også har bemægtiget sig musikkens 
verden og fordrevet alle de store jødiske dirigenter og forbudt 
alle de epokegørende jødiske komponister. Bruno Walter og 
Otto Klemperer er draget i udlændighed, Felix Mendelssohn 
og Gustav Mahler er forment indpas i Tusindårsriget, der så 
heldigvis kun varer 12 år.

Det er krigsbytte, hentet af Den Røde Hær i det sønder-
skudte Berlin og ført til Moskva, der nu endelig lader sig gen-
høre fra de oprindelige tonebånd, stillet til rådighed for tyske 
lydeksperter efter Den Kolde Krigs kortvarige ophør. At en 
lang række af Furtwänglers koncerter midt i krigens tiltagende 
inferno overhovedet findes, er ikke med dirigentens gode vilje, 
men gennemtrumfet af Hitlers despotiske vilje. Han vil i sit 
flyverskjul høre musikken. At møde op i koncertsalen i en by, 
der bliver bombet uafbrudt, er selvfølgelig utænkeligt.  

På et tidspunkt noterer Joseph Goebbels i sin dagbog, 
at Hitler er kommet under vejr med en uropførelse af en 
cellokoncert, der rummer atonale elementer. Det får dog 
ingen konsekvenser. Goebbels observerer ved en anden 
lejlighed tvetydigt, at jo dårligere krigen går, desto bedre 
bliver Furtwänglers koncerter. I rækken af reddede optagelser 
står allerførst dirigentens egen symfoniske klaverkoncert, 
et mammutværk på en time, der som solist har den 
åndsbeslægtede pianist Edwin Fischer. 8. januar 1939. 
Sammen er Furtwängler og Fischer også foreviget  

9. november 1942 med Johannes Brahms’ klaverkoncert nr. 2, 
en feberredning, hvor Edwin Fischer kom med på afbud fra 
en anden pianist og i dyb samklang med Furtwängler skabte 
de momenter af spontan skaberglæde, der var adelsmærket for 
dem begge. Perioden 1939 til 1945 bød i alt på 48 forskellige 
koncerter med Furtwängler. Den nu måske definitive 
udgivelse af eksisterende optagelser omfatter 18 koncerter. 
Fra den allersidste, 23. januar 1945, eksisterer kun optagelsen 
af sidste sats af Johannes Brahms’ 4. symfoni. Forud var gået 
ouverturen til Mozarts opera Tryllefløjten og g-mol-symfonien 
nr. 40. Efter andensatsen her blæstes der luftalarm. Alle 
forlod spillestedet, det endnu ubeskadigede Admiralspalast. 
Det, der forestod, var et dagangreb. Ingen havde længere 
energi til at søge mod beskyttelsesrum, men blev på gaden 
udenfor.

Efter en time gik Furtwängler atter på podiet, men fuld-
førte ikke Mozart-symfonien. På en måde var dens ånd 
også nu definitivt blæst ud af Berlin. Hvad der nu griber 
de 86 musikere og deres dirigent, da de når frem til finalen 
hos Brahms, er overleveret og kun det. Til gengæld bliver 
Berliner Philharmonikerne her at ligne med orkestret 
på Titanic, blot blæst op i gigantformat. På nippet til at 
overstyre det musikalske forløb, med tempo og slagkraft uden 
sidestykke, føres den både triumferende og manende slutsats 
ud i et ekstrem, der vel aldrig vil kunne lade sig gentage. Da 
Furtwängler efter krigen vendte tilbage til sit orkester, indtraf 
en sådan grad af symfonisk kaskade trods alt aldrig. Efter 
denne koncert advarede Albert Speer alvorligt Furtwängler om, 
at Gestapo var på sporet af ham i den stadig mere vidtgående 
jagt på anstiftere og tilhængere af attentatet mod Hitler 20. 
juli 1944. Under påskud af at skulle dirigere en koncert i Wien 
forlod Furtwängler Berlin og nåede derfra ind i Schweiz. 

DET var under et dagangreb, at den norske digter Nordahl 
Grieg omkom, da han som observatør var med i et britisk 
bombefly, der blev skudt ned 2. december 1943. Lige den 
dag blev der ikke musiceret nede i Berlin, men vi kan lytte til 
Furtwänglers koncert ugen efter. Et rent Brahms-program med 
Haydn-variationerne fremført sælsomt fløjlsblødt, derpå klaver-
koncert nr. 2 med Adrian Aeschbacher, hvor tinderne med 
Edwin Fischer dog ikke nås, og til slut den 4. symfoni, der til 
gengæld rummer al den maskuline melankoli, som ønskes kan. 

Det, der for alvor blænder med de nytilkomne 
indspilninger, er, at det er lykkedes at gengive orkestrets 
særlige klang under Wilhelm Furtwängler. De hidtidige 
versioner samlet på Deutsche Grammophon har nok vist 

Furtwänglers suveræne overblik og sans for værkernes 
struktur, men som en slags sjæle grafik stået ret så monokromt 
uden den særegne aura. Nu er den der til fulde. Ouverturen 
til Carl Maria von Webers opera Jægerbruden breder så 
dæmoniske ravnevinger ud, at man må søge mod lyset, endnu 
før ouverturen selv gør det. Koncerten 20. og 21. marts 1944 
finder sted i Staatsoper Unter den Linden, der også snart 
bliver bombernes bytte. 

Den legendariske koncertsal Alte Philharmonie var sunket 
i grus 30. januar 1944. Forinden, 9. 10. 11. og 12. januar, når 
Furtwängler og Berliner Philharmonikernes koncertmester 
Erich Röhn at fremføre Beethovens violinkoncert. Hele 
fire gange har det da været muligt for en partitro lytter at 
observere, at Röhn og Furtwängler åbenbart er helt enige 
om at spille den flamboyante kadence, som den jødiske 
violinvirtuos Fritz Kreisler har skrevet. Det kunne have kostet 
dyrt. Kreisler var efter Anschluss i 1938 flygtet via Frankrig til 
USA. Det hører med til historien, at det efter krigen var hans 
kollega og arvtager Yehudi Menuhin, der for alvor bidrog til 
rehabiliteringen af Wilhelm Furtwängler.

MYTEN om, at Adolf Hitler kunne udkommandere 
sin yndlings dirigent til som en fast tradition at fremføre 
Beethovens 9. symfoni op til 20. april, Førerens fødselsdag, 
er sejlivet, men i fredstid før 1939 skete det kun 18. og 
19. april 1937. Den overleverede koncert fra marts 1942 
sørgede Joseph Goebbels for, at Hitler fik overrakt på selve 
fødselsdagen som lydbånd. Livet igennem jagtede Wilhelm 
Furtwängler i øvrigt alle sine optagelser af den 9. for at få 
dem slettet. Ikke kun af kvalitetsgrunde, men fordi han med 
rette betragtede dette værk som en proces, man under ingen 
omstændigheder blot må dumpe ned i, eller som det nu 
hedder at zappe. Ved et sælsomt lune af skæbnen blev hans 
sidste møde med den 9., 21. og 22. august 1954, kort før 
Furtwänglers død 30. november samme år, optaget og står 
som vel den mest formfuldendte, selvom orkestret ved Luzern-
festspillene var det engelske Philharmonia og ikke hans 
Berliner Philharmonikere. Men stjernestunden er selvfølgelig 
den aldeles vilde og sjælsrystende seance i marts 1942, der 
varer fem nervedirrende kvarter. Zap ikke i den. Bøj hovedet 
og mød Beethoven-året så gigantisk, som det sig hør og bør.              
I DR Koncerthuset indvarsles 2020 netop med den 9. – 19. 
og 20. december kl. 19.30 og 21. december kl. 15 med Fabio 
Luisi i spidsen fra DR SymfoniOrkestret.  

22 cd’er udgivet af Berliner Philharmoniker/Reference Danacord. 

Symfonisk krigsbytte. Optagelserne fra 1939 til 1945 af dirigenten Wilhelm Furtwänglers legendariske 
koncerter med Berliner Philharmonikerne er endelig med fuld brillans hentet ud fra de russiske arkiver.

Den uantastede

Wilhelm Furtwängler og 
Berliner Philharmonikerne 
bukker for publikum, der 
blandt andet tæller Hitler, 
Göring og Goebbels i 1935.  
Furtwängler flygtede først 
fra Tyskland i 1944. 
FOTO: HEINRICH HOFFMANN 

Kultur # 50  13. december 2019  17Weekendavisen


