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

27.3
ONSDAGSSERIEN 12
Musikhuset kl. 19.00

 
Sakari Oramo, dirigent
 
Gustav Mahler (1860–1911): Symfoni nr 7
Langsam (Adagio) – Allegro risoluto, ma non troppo – Allegro 
con fuoco
Nachtmusik I: Allegro moderato
Scherzo: Fließend, aber nicht schnell (Schattenhaft)
Nachtmusik II: Andante amoroso
Rondo-Finale:  Allegro ordinario – Allegro moderato ma energico

Ingen paus. Konserten slutar ca kl. 20.30. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Yle 
Arenan.
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GUSTAV MAHLER 
(1860–1911):
SYMFONI NR 7

 
Gustav Mahlers sjunde symfoni (1904–
5) hade en lång kompositionsprocess 
som krävde ett flertal revisioner. Trots 
all omsorg från kompositörens sida 
blev den hans kanske minst spelade 
symfoni.

Mahler skred till verket under sin 
sommarsemester 1904 i Kärnten vid 
stranden av Wörthersee. Först färdi-
ga blev de två ”Andante-satserna” eller 
Nachtmusik I och II, men sedan visade 
det sig vara svårt att hitta på en fort-
sättning till dessa hemlighetsfullt le-
ende nattliga scener. Följande sommar 
1905 komponerade Mahler de övriga 
tre satserna, allra sist den första satsen 
som han efter förtvivlat sökande fann 
inspirationen till i årornas rörelser un-
der en båttur. ”Här bullrar naturen” – så 
lydde kompositörens generella beskriv-
ning på det inledande tenorhornsolot 
som höjer sig ur det fuktiga landska-
pet.

Det dröjde ända till år 1908 innan 
Mahler dirigerade uruppförandet av 
sjunde symfonin i Prag. Verket krävde 
24 repetitioner och under var och en av 
dem korrigerade tonsättaren sin instru-
mentering och andra detaljer på sitt 
hotellrum. Konserten var en hyllning 
till Österrikes gamle kejsare Frans Josef 
och den var bara en formell framgång.

Sjunde symfonin har en stor orkes-
terbesättning och innehåller många 
specialeffekter. Mahler använder sällan 
hela orkesterns kraft utan koncentrerar 
sig mera på att indela instrumenten i 

kontinuerligt varierande kombinatio-
ner, i ett rikt flöde av färger och klanger 
samt i instrumental variation som spe-
ciellt i den sonatformsbaserade första 
satsen utkristalliseras till en strukturell 
faktor. Detta är Mahler då han är som 
mest impressionistisk, en skapare av 
sinnesintryck – eller en föregångare till 
wienmodernisternas klangfärgsmelodi-
er. Verket kan gestaltas som en episk 
vandringsberättelse där de två första 
satsernas marschkaraktär omvandlas 
till scherzots danssteg och efter den 
långsamma satsens vilostund till fina-
lens ljudliga procession.

Den långsamma introduktionen 
(Langsam) introducerar ett fruktbart 
rytmmotiv och ett signalliknande (for-
te) solo för tenorhorn som träffar mitt 
i prick med sin disiga färgsättning.  
Dialogen mellan en ensam röst och 
orkesterreplikerna skapar omedelbart 
spänning mellan de motsatta krafterna 
i verket. Ett marschmotiv i blecket sän-
der iväg ett stort allegro e-moll (Allegro 
con fuoco). Episodernas rikedom kan 
inte beskrivas utan att drunkna i de-
taljerna. Det wienska sentimentot, den 
bitterljuva känsligheten, slingrar sig lik-
som stödd av jugendarkitekurens för-
greningar in i ett romantiskt sidotema 
och i marschtemats upprepade ryck. 
Efter en lång utveckling återvänder 
marschtemat i codan med ännu glans-
fullare orkestrering än tidigare, men 
trots det imponerande dånet insmyger 
sig en lätt förtvivlan i avslutningen.

Andra satsen (Nachtmusik I: Allegro 
moderato) tycks bygga vidare på första 
satsens marschrytm men omgivning-
en är annorlunda och gången osäkrare. 
Valthornets inbjudande motiv har nå-
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got av Wunderhorn-sångernas barnsli-
ga optimism. Temat är i själva verket 
en variant av Des Knaben Wunderhorn-
samlingens sång Revelge, som träblå-
sarna besvarar med naturnära variatio-
ner. Den optimistiska vandringen i det 
månbelysta landskapet ackompanjeras 
av kosmiska blåsarvinjetter, stundtals 
av välvilligt skrällande koskällor. Också 
sidotemat som presenteras av cellorna 
tycks uppmuntra vandraren, men upp-
repningarna av marschtemat blir allt 
mer fantastiska och i andra sidoepiso-
den bidrar nattens ljud till känslan av 
osäkerhet. I slutet försvinner temat i 
mörkret.  

Tredje satsen (Scherzo: Fließend, 
aber nicht schnell) är lika nattlig som de 
omgivande Nachtmusik-satserna. Av 
den föregående satsens naiva troskyl-
dighet finns ingenting kvar, ingenting 
är säkert. Dansmotiven som skymtar 
i början (spelanvisning schattenhaft, 
“skugglikt”) samlar sig utgående från 
fragment och deras gungningar punkt-
eras av ironiska kommentarer. Ett lätt 
makabert valstema i triodelen får som 
motvikt oboernas sjungande motiv 
(dolce) samt stråkarnas trevande länd-
ler, men också de får en elak bismak. 
I återtagningen förtätas den tryckande 
atmosfären till en dödsdans förstärkt 
av blecket men den svarta humorn pa-
rerar också de romantiska skräckbilder-
na. I slutet upplöses musiken återigen 
i tomhet.  

Det är som om den långsamma sat-
sen, som ligger och drar sig i en under-
hållande serenadstämning (Nachtmusik 
II: Andante amoroso), skulle slumra i en 
egen tidlös värld.   Musiken blir mera 
kammarmusikaliskt tunn, då blåsar-

na kommer med lekfulla kommentarer 
och stråkarna – speciellt soloviolinen 
– svarar för spelanvisningarnas amo-
roso-stämning. Mandolinen och gitarren 
ger musiken en sydlig fläkt. Passionerna 
som laddas upp i satsens slut rubbar 
inte den troskyldiga stämningen och 
den nattliga kärleksscenen upplöses i en 
ljuv drill på klarinett.

Finalrondot (Allegro ordinario – 
Allegro moderato, ma energico) star-
tar ståtligt: pukornas och valthornens 
och trumpeternas teman öppnar sat-
sen med stora gester och med ett av-
siktligt retoriskt brak. Satsens struktur 
är komplicerad och Mahler utvecklar 
eller varierar sina åtta rondoscener på 
översvallande vis och effektiverar rörel-
sen med skicklig kontrapunkt. I sjun-
de symfonins kavalkadliknande final 
har den tekniska virtuositeten emeller-
tid dränkts i uppsluppna, groteska el-
ler annars bara jordnära motiv. I tema-
nas vimmel har man hört hänvisningar 
från den germanska livsuppfattning-
en och dirigentkonstens ytterligheter 
i Wagners Mästersångarna och Lehárs 
Glada änkan.  

Man har kunnat uppleva sjunde sym-
fonins lyckliga slut som en stor seger 
för livsglädjen och solskenet, Mahler 
utan angst. I slutreprisen samlas de iv-
riga krafterna i orkestern till en strålan-
de procession och i det sista energiut-
brottet deltar ett batteri som förebådar 
nutidsmusiken, inklusive koskällorna 
från långsamma satsen.  

För myten om en lidande tonsätta-
re är ett dylikt svar på frågorna om liv 
och död problematiskt. Många av dem 
som forskat i sjunde symfonin har i 
sina analyser låtit en viss indignation 
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skina igenom: gör Mahler narr av oss 
och av sig själv? I den seriösa musiken 
är humorn en svår genre, men Mahlers 
sjua försöker inkludera i sina domäner 
också delar av verkligheten som i all-
mänhet inte accepterats inom konst-
musiken.

 
Antti Häyrynen

SAKARI ORAMO 

Sakari Oramo (f. 1965) hör till Finlands 
internationellt mest framgångsrika di-
rigenter. Han har sedan år 2008 varit 
chefsdirigent och konstnärlig rådgiva-
re för Kungliga Filharmoniska Orkestern 
i Stockholm och sedan år 2013 ock-
så chefsdirigent för BBC Symphony 
Orchestra och konstnärlig ledare för 
Mellersta Österbottens Kammarorkester. 
Han är hedersdirigent för Radions sym-
foniorkester och har utnämnts till profes-
sor vid Sibelius-Akademins dirigentut-
bildning för en femårsperioden 2020–24.

Oramo har gästdirigerat bl.a. Wiens, 
Berlins, New Yorks och Los Angeles fil-
harmoniker, Concertgebouw-orkestern 
i Amsterdam, Orchestre de Paris, 
Dresdens statliga orkester och NDR 
Elbphilharmonie i Hamburg.

Oramo som gått igenom Jorma 
Panulas dirigentutbildning inledde sin 
musikerkarriär som violinist och var till 
en början konsertmästare vid Avanti 
och Radions symfoniorkester. Han var 
dirigent för Radions symfoniorkester 
1994–2003 och chefsdirigent 2003–12. 
Åren 2004–2018 var han även chefsdi-

rigent för West Coast Kokkola Opera.
Åren 1998–2008 efterträdde Oramo 

Simon Rattle som chefsdirigent och 
konstnärlig chef för City of Birmingham 
Symphony Orchestra. Säsongerna i 
Birmingham och med BBC:s symfoni-
orkester utvidgade hans engelska re-
pertoar och han har fått ett flertal be-
tydande hedersbetygelser, bl.a. den 
uppskattade Elgar-medaljen 2008, he-
derstiteln OBE 2009 och år 2015 val-
des han till årets dirigent  av Royal 
Philharmonic Society.

Utöver den centrala klassiskroman-
tiska repertoaren och 1900-talets klas-
siker har Oramo dirigerat en hel del ny 
musik och många uruppföranden. Hans 
mångsidiga repertoar syns också i hans 
omfattande diskografi från Beethoven 
till romantikerna och 1900-talets klassi-
ker till nyare musik. Han har också spe-
lat in en hel del inhemsk musik från oli-
ka stilepoker.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

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-talet 
utvidgades den till en fulltalig symfoni-
orkester. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
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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 
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.


