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4.10
TORSDAGSSERIEN 3
Musiikkitalo klo 19.00 

Jukka-Pekka Saraste, dirigent
Anna Larsson, mezzosopran 
Cantores Minores, instud. Hannu Norjanen
Musikhusets Kör, instud. Jani Sivén

Gustav Mahler: Symfoni nr 3 d-moll 99 min

I   Kräftig. Entschieden 
II  Tempo di Menuetto 
III  Comodo (Scherzando)
Posthornsolo: Tomas Gricius 
IV Sehr langsam – Misterioso 
V  Lustig im Tempo und keck im Ausdruck 
VI  Langsam – Ruhevoll – Empfunden

Konserten ges utan paus och slutar ca kl. 20.50. 
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GUSTAV MAHLER 
(1860–1911): SYMFONI 
NR 3 D-MOLL

I början av 1880-talet var Gustav 
Mahler stamkund på Café Griensteidl 
i Wien – Café Grössenwahn ("Café 
Storhetsvansinne"), som många kall-
lade det för – där en grupp progres-
siva vegetarian-socialister samlades. 
Där blev Mahler bekant med Friedrich 
Nietzsches filosofi, dikotomin mellan 
den dionysiska och apolloniska kultu-
ren, enligt vilken en värld av ren skön-
het började verka osannolik. Nietzsche 
blev en vägvisare för unga konstskapar-
na: ”Varje konst, varje filosofi kan betrak-
tas som bote- och hjälpmedel som tjänar 
det växande, kämpande livet: de förutsät-
ter alltid lidande och lidande människor.” 
(Den glada vetenskapen 1882)

Lidande och förlossning var den le-
dande tanken i Mahlers andra symfoni 
som blev färdig 1894, och det blev även 
den dramatiska huvudtanken i tredje 
symfonin som kom till åren 1895-96. I 
stället för frälsningsläran i den föregå-
ende symfonin kom nu naturen med 
sin överlevnadsfilosofi och i stället för 
mänsklig uppståndelse kom hela natur-
historian i form av ett symfoniskt tvär-
snitt. Förbi den apolloniska harmonin 
kilade det dionysiska kaoset, livet med 
alla sina enskildheter, sina orimligheter 
och sin irrationalitet.

I början av 1900-talet blev Mahler be-
sviken på Nietzsches nihilism och gav 
sin nygifta hustru Alma order om att 
bränna alla Nietzsches böcker. Icke de-
sto mindre lämnade de ett varaktigt 
spår i hans musik, där det gamla och 

det nya seklets centrala ideologiska lin-
jer korsades. I Mahlers symfonier finner 
man rötterna till den europeiska moder-
nismen samt det tvivel och det sökande 
som stimulerade 1900-talsmänniskan. 
Nietzsches existentiella problematik för-
svann aldrig ur Mahlers verk: ”Den främ-
ste musikern skulle för mig vara den som 
bara känner sorgligheten i den djupaste 
lyckan, och ingen annan sorglighet: någon 
sådan har ännu inte funnits.” (Den glada 
vetenskapen).

Tredje symfonin kom till inspirerad 
av sommarnaturen och alplandska-
pet i Steinbach am Attersee. Mahler 
eftersträvade ett verk som i sin pri-
mitiva prakt och detaljrikedom skulle 
kunna innefatta livets grundbegrepp. 
Symfonin skulle visa lyssnaren vägen 
till en panteistisk upplevelse, en extatisk 
insikt om vår lilla roll i det stora alltet. 
”Föreställ dig bara ett verk av en storleks-
ordning som verkligen speglar hela värl-
den – vi blir så att säga enbart instrument 
som universum spelar på", skrev komposi-
tören till Anna von Mildenburg. 

Mahler sammanställde under arbetet 
på tredje symfonin flera programbe-
skrivningar som han sedan förkastade, 
då verket blev färdigt. Satsernas ord-
ningsföljd varierade under arbetets gång 
och det material som skulle bli symfon-
ins sjunde sats ("Vad barnet berättar för 
mig: Det himmelska livet"), flyttade han 
slutligen som final till fjärde symfonin. 
Tredje symfonins sista programutkast 
tangerar Nietzsches grundidéer, men 
där kan man även skönja den kristna 
frälsningsläran eller en optimism som 
enligt socialdemokratiska principer upp-
nås med arbete och tålamod: 
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Den glada vetenskapen:
En sommarnattsdröm

1:a delen: Introduktion: Pan vaknar
I Sommaren kommer marscherande 
(Dionysos följe)

2:a delen:
II Vad säger mig ängens blommor 
III Vad säger mig skogens djur 
IV Vad säger mig natten (mänskligheten) 
V Vad säger mig morgonens klockor 
(änglarna) 
VI Vad säger mig kärleken 

 
I sin tredje symfoni läser Mahler natu-
rens stora bok, ser hela verklighetsbil-
den och drar sig till minnes skapelsens 
både små och stora delar. Det är sna-
rare idéer än varelser som passerar revy 
i musiken, men de symfoniska temana 
växer fram ur naturens rika bildskatter 
även om de stiliserats på wiensk vis lite 
på samma sätt som jugendstilens orna-
mentik med tentakler överallt. 

Symfonins bastanta första sats 
(Kräftig. Entschieden, ”Kraftfullt. 
Bestämt”) komponerades allra sist som-
maren 1896 och dess massivt strukture-
rade sonatform börjar med ett storvu-
let unisont tema för valthornen. Sedan 
följer en dyster sorgmarsch och strax 
därefter ett bjärt och glatt ironiserande 
segertåg. De förkunnande basunsolona, 
de omfattande återtagningarna och de 
tematiska skvadronerna som marsche-
rar i samma riktning framhäver det mo-
nolitiska intryck som satsen gör. 

Första satsen är en kavalkad av tum-
lande naturkrafter, en sekulär motsva-
righet till "Uppståndelsesymfonins" 
inledande sorgmarsch. Enligt komposi-

tören är första satsen ”nästan inte läng-
re någon musik, utan blott ljud ur na-
turen: denna vibrerande, orörliga, själlösa 
substans, som livet så småningom befriar 
sig från och slutligen erövrar, utvecklas ur 
och avskiljs från... I introduktionen råder 
en tryckande, nästan kvävande sommar-
stämning mitt på dan, då allt liv förlamats 
och inte ens en vindfläkt rubbar luften som 
berusats av solskenet. Livet, den stillastå-
ende och livlösa naturens unga fånge, ro-
par från fjärran och kräver sin frihet, som 
den sedan uppnår i första satsen, då den 
jublande bryter sina bojor.” 

Andra satsen (Sehr mässig), 
”Blumenstück”, är en intagande menu-
ett som på Mahlers tid spelades som 
ett separat nummer, då uruppföran-
det av hela symfonin drog ut på tiden 
ända till musikfestspelen i Krefeld 1902. 
Blomintermezzots lätt vandrande musik 
brister i triodelen ut i högljutt småprat, 
varefter en figurerad repris av huvudde-
len sveper in lyssnaren i ljuvt parfymera-
de stämningar. 

I tredje satsens (Comodo. Scherzando. 
Ohne Hast) scherzokaraktärer kallar 
skogens fåglar och djur på lyssnaren. 
Kampen om tillvaron, som i Mahlers 
Wunderhornsånger (Ablösung im 
Sommer) fått en komisk stämning, tar 
en paus i triodelen, där posthornets ro-
mantiska solo hörs över stråkarna som 
dallrar i hettan. I reprisen kulminerar 
djurens stojande, då första satsens mys-
tiska motiv tränger sig på. Guden Pan 
visar sig i all sin barbariska prakt. 

Fjärde satsen (Sehr langsam. 
Misterioso) är en nattlig scen till 
text ur Nietzsches Zarathustra 
(Mitternachtlied). Ackompanjerad av 
lugnt suckande ackord ställer altsolot 
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en fråga som länge pinat mänsklighet-
en och får svar av det hemlighetsful-
la mörkret: ”All lust strävar efter evig-
het, djup evighet!” (”Doch alle Lust will 
Ewigkeit!/ Will tiefe, tiefe Ewigkeit.”).

I femte satsen (Lustig im Tempo und 
keck im Ausdruck) stämmer morgon-
klockorna samt barn- och kvinnoröster 
upp med en arkaiskt färgad sång ur Des 
Knaben Wunderhorn: syndernas börda 
glider lätt från axlarna och glädjen vän-
tar bakom hörnet.  

Förebilden för det omfattande finala-
dagiot (Langsam. Ruhevoll. Empfunden) 
är långsamma satsen i Beethovens ni-
onde symfoni, en modell med två te-
man som repriseras med variation. I 
stället för en mångfald av ämnen kom-
mer nu en koncentrerad form. Ett and-
äktigt koralliknande huvudtema strävar 
enträget upp i höjden. Med sin bristan-
de tillförsikt och sin förtvivlan sätter si-
dotemat upp nya hinder på vägen. En 
lång crescendobåge i slutet övergår i 
en gripande stråkcantilena och en ståt-
lig bleckkör: långsamt och majestätiskt 
öppnar sig himlens portar. 

Antti Häyrynen

JUKKA-PEKKA 
SARASTE 

Jukka-Pekka Saraste har befäst sin ställ-
ning i världen som en av sin generations 
mest betydande dirigenter. Sedan 2010 
har han varit chefsdirigent för WDR-
symfoniorkestern i Köln och hans man-
dat fortsätter till våren 2019.  Han var 
chefsdirigent för Radions symfonior-
kester 1987–2001 och är numera orkes-

terns hedersdirigent. 
Han började sin karriär som violinist 

och utbildades till dirigent under Jorma 
Panulas ledning i samma klass där även 
Esa-Pekka Salonen och Osmo Vänskä 
studerade. År 1983 grundade han till-
sammans med Salonen kammarorkes-
tern Avanti. Vid sidan av RSO var han 
chefsdirigent även för Skotska kammar-
orkestern 1987–1991 och Torontos sym-
foniorkester 1994–2001.

Åren 2002–05 var Saraste förste gäst-
dirigent för BBC:s symfoniorkester i 
London. Åren 2006–13 var han chefs-
dirigent för Oslo filharmoniker och ut-
nämndes därefter till orkesterns allra 
första hedersdirigent. Han var konstnär-
lig rådgivare för Sinfonia Lahti 2008–
11. Han har även grundat Finländska 
kammarorkestern och är konstnärlig 
rådgivare för orkestern och för Ekenäs 
Sommarkonserter. 

Saraste har gästdirigerat många av 
de främsta orkestrarna i världen, bl.a. fil-
harmonikerna i London, München, Los 
Angeles och New York, Philharmonia 
Orchestra, Gewandhaus-orkestern 
i Leipzig, Dresden Staatskapelle, 
Bayerska radions symfoniorkester, Con-
certgebouw-orkestern i Amsterdam, 
Orchestre de Paris samt symfoniorkest-
rarna i Cleveland, Boston, Chicago, San 
Francisco och Montréal.

Sarastes repertoar är omfattande och 
spänner från klassicismen till de stora 
romantiska verken och till vår egen tids 
musik, bl.a. Dutilleux, Lindberg, Salonen 
och Saariaho. Han har dirigerat ett stort 
antal uruppföranden, förutom av fin-
ländska kompositörer även verk av bl.a. 
Wolfgang Rihm, Friedrich Cerha samt 
Pascal Dusapin.
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Till Sarastes stora diskografi hör 
många inspelningar med hans olika 
orkestrar. Med WDR-orkestern i  Köln 
har han spelat in alla Beethovens och 
Brahms symfonier samt musik av 
Bruckner, Mahler, Stravinsky, Schönberg 
och Cerha. Till hans viktigaste övriga 
skivprojekt hör de kompletta inspel-
ningarna av Sibelius och Nielsens sym-
fonier med RSO. 

 

ANNA LARSSON
Den svenska mezzosopranen Anna 
Larsson har tack vare sin generösa och 
vackra stämma och sin djupa inlevelse 
blivit en av vår tids mest uppskattade 
tolkare av Mahlers och Wagners mezzo-
sopran- och altpartier. År 2011 utnämn-
des hon till kunglig hovsångerska. 

Larsson gjorde sin internationella de-
but 1997, då hon uppträdde med Berlins 
filharmoniker under Claudio Abbados 
ledning i Mahlers Uppståndelsesymfoni 
samt som Erda i Wagners Rhenguldet 
på Berlins statsopera under Daniel 
Barenboims ledning. Förutom 
Erda i Rhenguldet och Siegfried är 
Larssons centrala Wagnerroller Fricka i 
Rhenguldet och Valkyrian, Waltraute i 
Ragnarök och Kundry i Parsifal.

Till Larssons övriga roller hör 
Klytämnestra i Elektra och Gaia i 
Daphne av Richard Strauss, den kvinn-
liga huvudrollen i Saint-Saëns Simson 
och Delila, Orfeus i Glucks Orfeus och 
Eurydike och La Zia (Furstinnan) i 
Puccinis Syster Angelica. Larsson har 
uppträtt på många prestigefyllda ope-
rascener bl.a. i Berlin, Wien, München, 
Salzburg, Aix-en-Provence, Bryssel, 

London och Florens. Hon har även gäst-
spelat vid Finlands Nationalopera. 

Som konsertsångerska är Larsson 
känd som en storartad Mahlertolkare, 
men hennes omfattande repertoar 
spänner från Händels Messias, Elgars 
Havsbilder och Verdis Requiem till 
ny musik. Hon har regelbundet upp-
trätt som solist för filharmonikerna i 
Berlin, Wien, New York, Los Angeles 
och London samt festivalorkestern i 
Luzern, Chicago Symphony och London 
Symphony Orchestra under ledning av 
bl.a. Abbado, Mehta, Salonen, Rattle, 
Dudamel, Pappano, Masur, Maazel, 
Gilbert och Harnoncourt.

Larsson har gjort en mängd skivin-
spelningar av sin centrala opera- och 
konsertrepertoar, bl.a. Wagners Ring i 
sin helhet (Thielemann, Wiens statso-
pera) samt musik av Mahler, Brahms, 
Schönberg, Strauss och Puccini.

Tillsammans med sin man tenoren 
Göran Eliasson lät Larsson år 2011 bygga 
Vattnäs Konsertlada i Dalarna. Vid de år-
liga sångfesterna där ges förutom kon-
serter även kammaroperor. Larsson har 
också aktivt deltagit i föreställningar vid 
Dalhalla Opera i Dalarna och där gjorde 
hon sin debut som Carmen 2016. 

MUSIKHUSETS KÖR
Musikhusets kör är en symfonisk kör 
med 90 medlemmar som vid behov 
även kan fungera som mans- eller dam-
kör. Kören samarbetar med Musikhusets 
alla huvudaktörer: Helsingfors stads-
orkester, Radions symfoniorkester och 
Sibelius-Akademin. Den grundades 
hösten 2011 på initiativ av dirigenterna 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER
 

Radions symfoniorkestert (RSO) är 
YLE:s orkester med uppgift att produ-
cera och befrämja finländsk musikkul-
tur. Orkesterns chefsdirigent är Hannu 
Lintu som tillträdde sin post hösten 
2013.

Radioorkestern grundades år 1927 
och bestod av tio musiker. På 1960-talet 
utvidgades den till en fulltalig symfoni-
orkester. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo.

Vid sidan av de stora klassiska och 
romantiska mästerverken omfattar 
RSO:s repertoar en hel del ny musik 
och orkestern uruppför årligen ett fler-
tal beställningar som gjorts av YLE. Till 
RSO:s uppgifter hör även att förse radi-
ons arkiv med friköpta inspelningar av 

Hannu Lintu, Jukka-Pekka Saraste och 
John Storgårds. Dess konstnärliga led-
are var fram till januari 2017 tonsättaren 
Tapani Länsiö. Körens nuvarande konst-
närliga ledare är Nils Schweckendiek 
och körmästare Jani Sivén.

Musikhusets Kör har en repertoar som 
består av symfoniska kör- och orkester-
verk samt även a cappella-verk skrivna 
för stor kör. Repertoaren omfattar alla 
musikaliska epoker utan att glömma 
vår egen tids musik. Den planeras på 
lång sikt tillsammans med Musikhusets 
huvudaktörer. Kören konserterar åtta 
till tio gånger om året huvudsakligen 
i Musikhusets konsertsal men även på 
annat håll. Körsångarna är erfarna och 
entusiastiska amatörer.

CANTORES MINORES
Cantores Minores, Helsingfors Dom-
kyrkas gosskör, grundades 1952 och är 
Finlands största och mest professio-
nella gosskör. Den hämtar sin inspira-
tion från den tyska lutherska gosskör-
traditionen. Kören är speciellt berömd 
för sina produktioner av kyrkomusik av 
Bach, Händel och Mendelssohn. Den 
har rönt betydande erkännande för sina 
insatser inom både musik och fostran, 
bl.a. statens musikpris 2014.  Året 2018 
omfattar programmet bl.a. J.S. Bachs 
Matteuspassion, Magnificat i D och 
Juloratoriet, Mahlers 3:e och 8:e symfoni 
samt Brahms Ein deutsches Requiem. I 
maj konserterar kören vid kyrkomusik-
festivalen Con Spirito i Ungern och i juni 
gjorde kören sin 63:e turné till Österrike 
och Tyskland med konserter bl.a. i Wien 
och Salzburg.  

Hannu Norjanen sjöng själv i tiden i 
gosskören Cantores Minores. Han har 
avlagt A-examen i orgelspel samt kör- 
och orkester dirigering vid Sibelius-
Akademin. År 2015 disputerade han 
för doktorsgraden i musik vid Sibelius-
Akademin. Norjanen har arbetat mång-
sidigt som organist, kör- och orkes-
terdirigent. Sedan år 2005 har han varit 
konstnärlig chef för Cantores Minores 
och rektor för körens musikinstitut. 

Republikens president Sauli Niinistö 
och fru Jenni Haukio är bestående be-
skyddare för körens hela verksamhet 
och resor. 
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hela den inhemska orkesterrepertoaren. 
Under spelåret 2018–2019 uruppför or-
kestern fyra verk som beställts av YLE.  

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en av Armas Launis opera Aslak Hetta. 
Inspelningen av Bartóks violinkonser-
ter med Christian Tetzlaff under Hannu 
Lintus ledning fick Gramophone Award 
2018. En skiva med Sibelius tondikter 
och sånger fick International Classical 
Music Award (ICMA) 2018. Därtill nomi-
nerades den till Editor's Choice i tidskrif-
ten Gramophone i november 2017 och 
var BBC Music Magazines månadens 
skiva i januari 2018. Spelåret 2018–2019 
gör orkestern skivinspelningar med 
musik av Lutosławski, Fagerlund och 
Beethoven.

RSO konserterar regelbundet på olika 
håll i världen. Under spelåret 2018–2019 
gör orkestern en hemlandsturné un-
der Hannu Lintus ledning till Jakobstad, 
Kauhajoki, Forssa och Lahtis.

RSO:s konserter sänds direkt på Yle 
Arenan och i Yle Radio 1 samt ges in-
spelade på Yle Teema & Fem och på Yle 
TV 1.

 


