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«Beethovens testamenter» 
kalles altså denne utgivelsen. 
Ifølge tittelen skal lytteren 
forholde seg til to testamen-
ter. Det første er et testament 
skrevet av Beethoven i Heili-
genstadt, en landsby utenfor 
Wien, i oktober 1802. Det er, 
for så vidt, et testament til 
Beethovens to brødre, men er 
mer kjent som et nitrist og 
dypt personlig brev om kom-
ponistens tiltakende døvhet. 
Han skriver om sin selvpålag-
te ensomhet fordi han ikke vil 
at folk skal oppdage at han 
hører stadig dårligere. Han er 
jo tross alt en fremadstormen-
de komponist i Wien. Han 
skriver også om selvmords-
tanker. Og enda viktigere for 
ettertida: Det ble aldri sendt. 
Det dukket først opp etter 
Beethovens død i 1827.

Det andre testamentet her 
er de to fiolinsonatene nr. 8, 
opus 30, nr. 3 og nr. 9, opus 47, 
den såkalte «Kreutzersona-
ten» dedisert til fiolinisten 
Rodolphe Kreutzer, som aldri 
spilte den. Det er Tor Espen 
Aspaas som kaller disse to so-
natene for et testament i 
tekstheftet. Og poenget er at 
begge sonatene er komponert 
i 1802. Sånn sett blir de å for-
stå som en musikalsk tolk-
ning av det skrevne testamen-
tet. For som Aspaas skriver: 
«1802 var kriseåret hvor 
kunstneren Beethoven over-

ga mennesket Beethoven til 
skjebnen – og ble udødelig.» 
Og litt senere: «Kunstneren 
går triumf og udødelighet i 
møte, men med mennesket 
får det gå som det kan.» Det er 
med andre ord den Beethoven 
vi kjenner som står fram i 
1802. Den kjempende Beetho-
ven med verker som «Appas-
sionata», «Eroicasymfonien» 
og ikke minst, «Skjebnesym-
fonien». 

Men også «Kreutzersonaten» 
inngår i denne nærmest my-
tiske framstillingen. Denne 
sonaten er nesten å regne som 
en konsert, virtuost utformet 
som den er for begge instru-
menter. Den satte da også en 
helt ny standard for sjange-
ren. Det er derfor ikke så rart 
at Leo Tolstoj i sin novelle 
med samme navn bruker so-
naten som et bilde på musik-
kens opphissende og erotiske 
kraft. Den åttende sonaten, 
derimot, har en langt lysere 
karakter. Aspaas kaller den 
«nesten manisk oppstemt», 
gitt Beethovens sinnstilstand 
på denne tida.

Og det spilles deretter. For 
dette er musisering, om ikke 
på mytisk nivå, så i hvert fall 
på et veldig høyt nivå. Og det 
som er slående er samspillet. 
For dette er jo to sonater der 
fiolin og klaver er jevnbyrdi-
ge. Det høres da også i selve 
opptaket der fiolinen og kla-
veret er vevet sammen klang-
lig. De to instrumentene ut-
veksler temaer og motiver 
med hverandre Og Hemsing

og Aspaas kan dette her. De er 
samspilte som få andre. Det er 
som når vi andre snakker 
sammen og kaster setninger 
til hverandre. Akkurat som te-
maene henholdsvis i fiolinen 
og klaveret gjør det. 

Det jeg kanskje savner av og 
til er en friksjon, rett og slett 
litt mer musikalsk krangling. 
Kanskje de burde vært mer 
uenige? Først og fremst i 
«Kreutzersonaten». Like fullt, 
det spilles djervt og pågående 
og med kontraster mellom det 
sterke og svake, og her er 
klanglige nyanser så det hol-
der. De puster begge musik-
ken. Og gjør musikken nær-
værende. Hemsing har av og 
til en tone i fiolinen der hun 
kan minne om Gideon Kre-
mers litt uvørne tone. Spill 
ikke vakkert, spill sant. Sånn 
oppfatter jeg det.

Og så til den siste satsen av 
den åttende sonaten, en av de 
mest medrivende satsene 
Beethoven har skrevet. En 
sats der fiolinen og klaveret 
konkurrer i å spille mest fort-
løpende og lystig. Her musise-
rer Hemsing og Aspaas seg 
langt bort fra Heiligenstadt-
testamentets mer tungsindige 
atmosfære. Eller har Aspaas 
rett i sin setning om «manisk 
oppstemt» i denne sonaten? 
Oppstemt, ja, manisk mulig? 
Vet ikke. Det låt i hvert fall 
strålende og tvetydig i Sofien-
berg kirke veldig drøye 200 år 
seinere. Og gjør det ennå. For 
en utgivelse dette er.
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Djervt og pågående

Sonatene blir å forstå 
som en musikalsk 
tolkning av det 
skrevne testamentet.
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