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10.4.
ONSDAGSSERIEN 13
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Nicolas Altstaedt, cello

Sebastian Fagerlund: Nomade för cello och orkester, 
Finlandspremiär  
(Beställning: Yle och NDR Elbphilharmonie)    40 min

I   Espressivo
II  Agitato, molto ritmico
Interlude I. Misterioso
III  Vivace capriccioso
IV  Lento contemplativo
Interlude II. Misterioso, poco tenuto
V  Espressivo, liberamente
VI  Esaltato, molto agitato

PAUS 20 MIN

Gustav Mahler: Symfoni nr 9 D-dur      81 min

I     Andante comodo
II    Im Tempo eines gemächlichen Ländlers.  
 Etwas täppisch und sehr derb
III  Rondo-Burleske: Allegro assai. Sehr trotzig
IV  Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend
 
Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 21.45.  
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle Arenan. Fagerlunds cellokonsert visas på  
Yle Teema & Fem 26.5 och i repris på Yle TV1 1.6.

VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar  
under konserten.



18

SEBASTIAN 
FAGERLUND (f. 1972): 
CELLOKONSERT 
NOMADE
Med strålande framgångar under de 
senaste drygt tio åren har Sebastian 
Fagerlund intagit en plats i den fin-
ländska musikens avantgarde. Hans 
verk spelas flitigt i Finland och ut-
omlands, skivinspelningar kommer 
ut i rask takt och i bakgrunden finns 
den prestigefulla förläggaren Edition 
Peters, som låter honom välja och vra-
ka bland de mest intressanta beställ-
ningar som står till buds.  

Fagerlund har på 2010-talet huvud-
sakligen inriktat sig på orkesterverk, 
konserter och kammarmusik. Det 
enda, men desto mer betydelsefulla, 
sidosteget över gränsen till vokalmu-
sik är operan Höstsonaten (Helsingfors 
2017) som hör till hans huvudverk. Han 
har tagit intryck både av 1900-talets 
stora klassiker och av genrer utanför 
konstmusiken, exempelvis världsmusik 
av olika slag, men han har sett till att 
allt smälter samman till en koncis och 
enhetlig, personlig stil. Ytterlig heterna 
i hans instrumentalt laddade uttryck 
är rytmisk energi med kraftig puls och 
fängslande intensitet i de stillsammare 
stunderna.

Fagerlunds cellokonsert (2018) 
kom till på beställning av NDR 
Elbfilharmonikerna i Hamburg och  
Radions symfoniorkester. Uruppför-
andet ägde rum i Hamburg den 15 
februari i år under Hannu Lintus led-
ning. Fagerlund tillägnade sin konsert 
Nicolas Altstaedt, en djup och visionär 
musiker som inspirerat honom i arbe-

tet och enligt kompositören lämnat 
sina spår också i själva kompositionen.  

Allt sedan den för Pekka Kuusisto 
komponerade violinkonserten Darkness 
in Light (2012) har Fagerlund försett 
sina konserter med namn. Det är inte 
egentligen fråga om ett program av 
något slag utan fria associationer i 
bakgrunden. Cellokonsertens namn är 
"Nomade", som enligt Fagerlund på ett 
abstrakt sätt hänvisar till letande och 
rörelse.  Tanken kan också upplevas på 
ett allmänmänskligt plan eftersom – 
såsom Fagerlund konstaterade i sam-
band med uruppförandet – "vi aldrig 
upphör att söka: vi är alla nomader på 
ett eller annat sätt".

Det finns sex satser i konserten 
sammanfogade utan paus och mellan 
dem två korta interludier. Före fjär-
de satsen finns en generalpaus som 
för ett ögonblick bryter musikens flö-
de.  Verket byggs upp till en slingrande 
helhet med varierande texturer, så att 
säga olika stämningar, händelser och 
landskap som cellist-vandraren upple-
ver på sin resa.

Öppningssatsen domineras av till-
växt och letande i långsamma rörelser 
med starkt uttryck; spelanvisningen är 
"espressivo". I de första takterna hörs i 
orkesterns låga register ett motiv som 
Fagerlund karaktäriserar som grunden 
för verket, dess melodisk-harmonis-
ka DNA. I andra satsen brister musi-
ken ut i en snabb och dynamisk flykt, 
och en hård uppgörelse börjar mellan 
cellon och orkestern. Ett kort interludi-
um som börjar med dova pukslag leder 
över till tredje satsen, där rörelseener-
gin får scherzomässig form.

Fjärde satsen som skiljs åt av en ge-



19

neralpaus inleds med eterisk medita-
tion ("lento contemplativo") för cel-
lo, utgående från vilken ett skört och 
gripande klangfält börjar byggas upp 
som en långsam kanon. Om denna ly-
riskt känsliga, småningom allt fylligare 
sats, denna lilla ö av sagolik skönhet, 
har Fagerlund sagt, att det är där som 
kärnan i verkets musikaliska DNA upp-
nås. I bakgrunden till satsen kommer 
Fagerlund med hänvisningar både till 
barocken och till folkmusik, och i det 
senare fallet tycks impulserna ha kom-
mit ända från Fjärran östern.

Ett alldeles kort interludium färgat 
av stillsamma stråkklanger leder över 
till den femte satsen, som gestaltas 
som en kadens för cellon. Cellons skö-
ra klanger ackompanjeras först av en 
stillsam stråkbakgrund och därefter 
fortsätter kadensen med ett avsnitt 
solo improvisationer. Verket avslutas 
med en intensiv, målmedveten final. 
Efter en stor kulmen utjämnas mu-
siken så småningom mot en hemlig-
hetsfull avslutning insvept i stillsamt 
dunkel, där solisten sjunker ned mot 
sina lägsta toner, med omstämning till 
och med djupt under cellons normalt 
lägsta ton C.  

 
 

GUSTAV MAHLER 
(1860–1911):  
SYMFONI NR 9

 
Året 1907 blev en tragisk vändpunkt 
i Gustav Mahlers liv. Ödet drabbade 
honom tre gånger: efter påtryckning 
avgick han från posten som konstnär-
lig ledare vid Wiens statsopera, hans 

4-åriga dotter Marie, hans älskade 
”Putzi”, dog av scharlakansfeber och 
difteri och han själv konstaterades lida 
av ett hjärtfel som senare visade sig 
vara ödesdigert.

Under de återstående åren kompo-
nerade Mahler tre stora verk: sångcy-
keln Das Lied von der Erde (1907–09) 
som fick symfoniska proportioner, ni-
onde symfonin (1909–10) samt tionde 
symfonin som blev ofullbordad men 
som man kunnat rekonstruera och för-
sätta i spelbart skick. Dessa verk bild-
ar tillsammans Mahlers s.k. sena peri-
od. Efter Beethoven var Mahler enligt 
Theodor Adorno den enda kompositör 
som överhuvudtaget hade någon spe-
ciell sen stil.

Med beaktande av Mahlers livssitu-
ation är det inget under att dödens 
närvaro så ofta förknippats med hans 
nionde symfoni. Samtidigt har den 
också en starkt passionerad och livs-
kraftig dimension och kanske just li-
vets och dödens dubbelbelysning är 
det som ger verket dess speciella ka-
raktär. Mahlers vän och yngre tonsät-
tarkollega Alban Berg lånade partitu-
ret sommaren 1910 och skrev till sin 
hustru: "Första satsen är det mest 
himmelska som Mahler någonsin skri-
vit. Den uttrycker ovanligt stark hän-
givenhet för denna världen, längtan 
att få leva i fred och njuta av naturen i 
djupaste mening – innan döden kom-
mer. Ty den kommer obevekligen. En 
föraning av döden genomsyrar hela 
första satsen."

I nionde symfonin avstod Mahler från 
den föregående symfonins enorma or-
kester och återgick till en mera rimlig 
besättning. Träblåsarna är visserligen 



20

fyr- eller femfaldiga men blecket mot-
svarar storleken i en normal roman-
tisk symfoniorkester. Också till formen 
återgår verket efter de två föregående 
fyr- och tvåsatsiga symfonierna till en 
mera traditionell form med fyra satser. 
Riktigt sedvanlig är ändå helheten inte 
denna gång heller, eftersom den enor-
ma strukturen på 80 minuter vilar på 
symfonins långsamma, tungt vägande 
och speciellt omfattande yttersatser, 
medan de två mellersta satserna är 
sinsemellan annorlunda snabba satser 
med ironisk skärpa. Verket förverkligar 
en ofta hos Mahler förekommande så 
kallad progressiv tonalitet. Verket sjun-
ker nämligen från första satsens D-dur 
till finalens Dess-dur. Verket innehåller 
också hänvisningar till Mahlers tidiga-
re verk, bland annat Das Lied von der 
Erde som skrevs närmast före symfo-
nin. Med sitt moderna uttryck öppnar 
det också visioner mot framtiden.

I öppningssatsen presenterar andra 
violinerna efter en kort introduktion 
det första temat som utgående från 
några första ”suckande figurer” växer 
till en mild melodi. Det har också kall-
lats för ”avskedsmotiv” på grund av sitt 
samband med Beethovens Pianosonat 
op. 81a ”Les Adieux”. Satsen har i prin-
cip utformats i enlighet med sonatfor-
men med två motiv av olika natur (dur 
och moll) men lika mycket som på te-
matiskt arbete bygger dess effekt på 
musikens inre spänningar, på den nar-
rativa formen som skapas av på varan-
dra följande stegringar och lugna pas-
sager.

Satsen växer kontinuerligt mot mera 
passionerade höjder ända tills musi-
ken i kulmen bryts av en kraftig in-

tervention från blecket "mit höchster 
Gewalt". Dess förkrossande karaktär 
som klipper av livstråden accentueras 
ytterligare av det följande avsnittet 
som avancerar som ”en tung sorgepro-
cession” ("Wie ein schwerer Kondukt"). 
Då öppningstemat sedan återkommer 
är det som om det förlorat en del av 
sin värme och satsen tynar så små-
ningom bort.

I den andra satsen som motsvarar 
ett scherzo alternerar tre sinsemel-
lan annorlunda danser: en folklig och 
kantig ländler ("något klumpigt och 
grovt"), en snabbare spänt modifierad 
vals och på tredje plats en mera lyrisk 
ländler som balanserar de två tidigare 
dansernas sarkastiska betoningar.

Rondo-Burleske domineras av bister, 
modernistiskt skärande kontrapunkt 
i melodilinjerna; satsen representerar 
Mahler, då han stilistiskt var som mo-
digast. Som kontrasterande material 
finns ett långsammare mellanavsnitt 
som övergår i dur och som tematiskt 
förebådar den sista satsen. Då hu-
vudmaterialet återkommer får det en 
ännu mera passionerad karaktär.

Symfonins avslutande Adagio är 
Mahlers mest gripande symfoniska fi-
nal. Långsamma finaler hade han skri-
vit redan tidigare, men här förverkligas 
tanken för första gången rent instru-
mentalt. Satsen har två teman med 
avvikande karaktärer. Det första är en 
sång med långa linjer som tidvis kon-
centreras och blir glödande känslosam, 
en melodi där man kan känna av både 
nostalgisk värme och hjärtskärande 
avsked. Det andra är däremot ett tema 
som andas salighet med melodilinjer 
långt ifrån varandra i det högre och i 
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det längre registret och som därmed 
avgränsar den tomma tonrymden.

Satsens avslutning får ett sakta tyn-
ande uttryck som emellertid inte gör 
ett pessimistiskt utan snarare accepte-
rande intryck som smälter in i alltet. På 
partiturets sista sida falnar stämning-
arna och blir immateriella och då lånar 
Mahler ur Kindertotenlieder det ställe 
i sången ”Oft denk' ich, sie sind nur 
ausgegangen” där "solen skiner och 
dagen är skön däruppe i bergen".

 
Kimmo Korhonen

 

HANNU LINTU
Hannu Lintu har varit chefsdirigent för 
Radions symfoniorkester sedan augus-
ti 2013. Under spelåret 2018–2019 diri-
gerar han även bl.a. symfoniorkestrar-
na i Baltimore, St Louis och Cincinnati, 
New Japan Philharmonic Orchestra, 
Singapore Symphony Orchestra och 
Hamburgs radiosymfoniorkester. Till 
gästspelens höjdpunkter hör även 
debuterna med Boston Symphony 
Orchestra och Ryska nationalorkes-
tern. På sistone har han speciellt även 
samarbetat med Tokyo stadsorkes-
ter, National Symphony Orchestra i 
Washington samt symfoniorkestrarna 
i Dallas och Detroit.

Lintu uppträder regelbundet även på 
Finlands Nationalopera och vid opera-
festivalen i Nyslott. I juli 2018 dirigera-
de han Verdis Otello i Nyslott och vå-
ren 2019 står Alban Bergs Wozzeck på 
programmet i Helsingfors.

Lintu studerade vid Sibelius-Aka-
de min, först cello- och pianospel 

och senare orkesterdirigering under 
Jorma Panulas ledning. Han deltog 
i Myung-Whun Chungs mästarkurs 
vid L'Accademia Musicale Chigiana i 
Siena och vann första pris i Nordiska 
dirigent tävlingen i Bergen 1994. Han 
har gjort inspelningar för bl.a. skivmär-
kena Ondine, BIS och Hyperion. 

NICOLAS ALTSTAEDT
"Musiken kommer i första rummet, 
cellon är enbart ett verktyg, en nyc-
kel som öppnar konstens och betydel-
sernas världar”, har den tysk-franske 
Nicolas Altstaedt (f. 1982) konstaterat. 
Han har framstått som en exceptionel-
lt kraftfull musiker som tolkar det in-
nersta i musiken och blivit en av vår 
tids mest efterfrågade och mångsi-
digaste cellister. Han har även börjat 
framträda som dirigent och ofta kom-
binerat dirigentens och cellistens up-
pgifter.  

Altstaedt gästspelar regelbundet på 
olika håll i världen som orkestersolist, 
håller soloaftnar och uppträder som 
kammarmusiker. Till debuterna under 
denna säsong hör hans konserter med 
bl.a. Washingtons nationella orkester, 
NHK-orkestern i Tokyo och Franska 
nationalorkestern. Under den pågå-
ende säsongen uppträder han som 
residensartist vid Elbphilharmonie i 
Hamburg, med  Krzysztof Urbánski 
och Hannu Lintu samt på turné med 
Christoph Eschenbach.

År 2012 utsåg Gidon Kremer 
Altstaedt till ny konstnärlig ledare 
för Lockenhaus kammarmusikfesti-
val. År 2014 valde Adam Fischer ho-
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Radions symfoniorkester (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-ta-
let utvidgades den till en fulltalig sym-

foniorkester. RSO:s tidigare chefsdi-
rigenter 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 ra-
dions arkiv med friköpta inspelningar 
av hela den inhemska orkesterreperto-
aren. Under spelåret 2018–2019 urupp-
för orkestern 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 no-
minerades den till Editor's Choice i tid-
skriften Gramophone i november 2017 
och var BBC Music Magazines månad-
ens 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 TV1.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

nom till konstnärlig ledare för Haydn 
Philharmonie. Altstaedt är också 
verksam som konstnärlig ledare för 
Pfingstfestspielen i Ittingen åren 2019 
och 2020.

Altstaedts repertoar sträcker sig 
från barocken till nutidsmusik. Han 
har samarbetat med många komposi-
törer i vår tid: bl.a. Thomas Adès, Jörg 
Widmann, Wolfgang Rihm, Thomas 
Larcher, Bryce Dessner, Nico Muhly, 
Fazıl Say och Sebastian Fagerlund. 
Han har konstaterat: "Jag är inte spe-
ciellt intensivt sysselsatt inom den nya 
musiken. Jag försöker engagera mig 
intensivt i god musik och då kommer 
ibland en del nutida musik med i bild-
en."

Bland Altstaedts senaste in-
spelningar fick hans C. Ph. Bach-
skiva (Hyperion) med ensemblen 
Arcangelo och Jonathan Cohen BBC 
Music Magazines konsertpris 2017. 
Sonatskivan Four Cities (Say, Debussy, 
Sjostakovitj, Janáček) (Warner Classics)
som han gjorde tillsammans med Fazıl 
Say fick Edison Klassieks kammarmu-
sikpris 2017.




