
PROGRAM Gustav Mahler: 9. symfoni, 1909-10
At sige farvel
Værket er skrevet for et kæmpeorkester. 
Det er derfor, at Aalborg Symfoniorkester 
i aften samarbejder med Randers Kammer-
orkester under ledelse af Michael Schøn-
wandt om at realisere Mahlers store parti-
tur. Ikke desto mindre lyder lange passager 
i musikken meget kammermusikalsk. 
Siden orkestersangene Kindertotenlieder 
havde Mahler udviklet en orkesterstil, hvor 
han af et stort orkesters farvepalet trak en-
keltstemmer ud for at flette dem sammen 
til kammermusikalske forløb. I flere afsnit 
af 9. symfoni giver det en karakter af noget 
skrøbeligt, skært og intimt. Det gælder især 
sidste sats. 

Skrøbelighed og fremmedgjorthed
At livet er skrøbeligt og fuld af illusioner, 
vidste Mahler udmærket. Når han i mange 
af sine langsomme satser efterligner gamle 
folkelige dansemelodier (ländler), så sam-
menligner han det med at se på et idyllise- 
rende, falmet billede af en fjern fortid. At 
erindringen om den tabte fortid også kan 
bygge på en illusion, var han sig også 
bevidst. Derfor er hans symfonier – der 
kan ses som et livslangt fortsat projekt – 
fyldt med voldsomme brudflader og plud-
selige tilbageblik på en tabt fortid. Hans 
symfonier indeholder en mangfoldighed 
af ikke-integrerede størrelser. Man finder 
sørgemarcher, klezmer-musik, ländler og 
børnesange side om side med vild og vold-
som symfonisk musik. Over for Sibelius 
bemærkede Mahler i 1907:„Symfonien må 
være som verden. Den må omfatte alt!“

Med skrøbeligheden fulgte også fremmed- 
gjortheden. I Wien færdedes han som en 
fremtrædende person i rigets absolut øver-
ste kulturelite. Ikke desto mindre følte han 
sig som outsider. Han blev bl.a. mødt med 
antijødiske intriger på teatret. Mahler, der 

var født i Bøhmen, talte om sin tredobbelte 
splittelse: “Jeg er fremmed som bøhmer 
blandt østrigere; som østriger blandt tys-
kere; og som jøde i verden.”

Flere slags farvel
I årene fra 1907 til sin alt for tidlige død 
i 1911 oplevede Mahler flere katastrofer 
i privatlivet. Hans 4-årige datter døde af 
difteritis. Han fik selv diagnosticeret en 
alvorlig hjerteklaplidelse. Og endelig blev 
han som jøde intrigeret ud af sin stilling 
som dirigent ved Wiener Hofoperaen, som 
han på 10 år med stor energi havde gjort 
til verdens førende operascene. Omkring 
århundredeskiftet var jødehadet igen vok-
set i Europa, så Mahlers eksistensgrundlag 
var truet. Han måtte søge nyt job. Det blev 
i New York, først på operaen, The Met, 
dernæst som dirigent for New York Fil-
harmonikerne. I 1910 opdagede Mahler, 
at hans 20 år yngre hustru, Alma, havde 
indledt et forhold til arkitekten og Bau-
haus-manden, Walter Gropius. Så kom-
ponisten havde mange grunde til at tage sit 
liv op til revision.

Men man skal være varsom med at sætte 
lighedstegn mellem en kunstners liv og så 
hans værk: Der skete det-og-det – så derfor 
lyder musikken så-og-så. Mange udlægger 
den dumpe rytme i begyndelsen af første 
sats i 9. symfoni som Mahlers uregelmæs-
sige hjerteslag! Måske?

Der er nemlig mange slags farvel. Mahler 
var dybt fortrolig med afskedens psyko- 
logi. Længe før katastroferne i 1907 havde 
han givet dybt musikalsk udtryk for afsked 
og resignation. I Kindertotenlieder, 1901, 
levede han sig musikalsk ind i Friedrich 
Rückerts omfattende sorgarbejde over 
digterens to afdøde mindreårige børn. (428 
upublicerede digte skrev Rückert i alt). 
Også i 1901 spejlede Mahler sig musikalsk 

i et andet Rückert-digt: Ich bin der Welt 
 abhanden gekommen.

Ich bin gestorben dem Weltgetümmel
Und ruh’ in einem stillen Gebiet.
Ich leb’ allein in meinem Himmel,
In meinem Lieben, in meinem Lied.

Her klinger tydeligt fremmedgjorthed, 
resignation og afsked. Musikken til dette 
digt genbrugte Mahler i sin skønne Adagietto 
i 5. symfoni fra 1902. I 6. symfoni, 1904, 
gør tre kraftige hammerslag det af med hel-
ten, dvs. Mahler.

Så når Mahler efter skæbneåret atter bruger 
afskeden som emne i sin musik, er der intet 
nyt deri. Til værkerne fra hans sidste leveår 
1908-11 hører Das Lied von der Erde, 9. 
symfoni og den ufuldendte 10. symfoni. 
Das Lied von der Erde er en symfonisk 
sangcyklus over seks kinesiske digte. Den 
sidste sats hedder Der Abschied, en halv 
time lang afsked, lige så lang som de fem 
første sange tilsammen. (Den overtroiske 
Mahler ville ikke kalde værket for sin 9. 
symfoni. Beethoven, Schubert og Bruck-
ner havde jo ikke overlevet deres nr. 9.)
Endelig er der måske en helt anden slags 
farvel: afsked med tidligere tiders tonalitet. 
I 9. symfoni afsøger Mahler – som flere af 
hans samtidige – grænserne for den klas-
siske tonalitet uden helt at sprænge den.

En lille lytteguide:
Mahlers særprægede tempo- og karak-
terbetegnelser siger meget præcist hans 
mening med de enkelte satser. Bemærk 
desuden det usædvanlige, at en symfonis 
første og sidste sats er i langsomme tempi.

1. Andante comodo (behageligt)
Satsen begynder som sagt med dumpe, 
skæve rytmer. Dernæst gennemgår satsen 

en rad af ikke-integrerede elementer for til 
slut at klinge sagte ud.

2. Im Tempo eines gemächlichen 
Ländlers. Etwas täppisch und sehr derb 
= ”I tempo som en magelig ländler [folke-
lige forform for den hurtigere wienervals] 
– lidt kluntet og meget djærvt”. 
Med disse ländler-toner fremmaner Mahler 
med humor og ironi, stemningen af ”tiden 
før verden gik af lave”. Hvori kan ironien 
ligge? Jo, melodien bliver efterhånden 
mere skæv, rytmen mere kantet og musik-
ken mere og mere larmende. De gode gam-
le dage var måske ikke så gode.

3. Rondo – Burleske. Allegro assai. Sehr 
trotzig (meget trodsigt!) 
En burleske er en grovkornet, karike- 
rende komedie. I denne sats hører vi en 
kværnende, højrøstet og skærende dan-
semusik. Også i tidligere symfoniers tredje 
satser (scherzoer) har Mahler brugt en 
sådan bevidstløst tomgangskørende musik 
til at skildre livets absurditet. Men LYT: 
midt i det absurde bryder for en kort stund 
en smuk musik frem – et lys, et åndehul?   

4. Adagio. Sehr langsam und noch  
zurückhaltend. Angivelsen ”Meget lang-
somt og tilbageholdt” skal tages helt bog-
staveligt. Den halve time lange slutsats 
rinder gradvis ud (ersterbend står der i 
partituret). Den har ingen rigtig afslutning 
– musikken opløser sig i intethed.
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Michael Schønwandt, dirigent
Michael Schønwandt er Aalborg Symfoniorkester 1. gæstedirigent. Han har siden 2015 været 
chefdirigent for Opéra et Orchestre National de Montpellier. Fra 2010 - 2013 var han chef- 
dirigent for den Hollandske Radios Kammerfilharmoni, og indtil 2011 var han chefdirigent 
for Det Kongelige Kapel. Michael Schønwandt har siden sin debut i 1977 været en af sin ge- 
nerations mest efterspurgte dirigenter. Tidligt i sin karriere var han chefdirigent for Collegium  
Musicum, gæstedirigent for operaen og symfoniorkestret i Nice, for DR Radiosymfoniorkestret 
og endelig chefdirigent for Berliner Sinfonie-Orchester. Ud over sin faste forbindelse til det 
danske musikliv optræder Michael Schønwandt jævnligt med Europas førende orkestre heri-
blandt Berliner Filharmonikerne, Philharmonia Orchestra i London, Det Franske Radiosymfoni- 
orkester, London Symfoniorkester, Orchestre National de France og BBC Symfoniorkester. 
I 1987 og 1988 dirigerede Michael Schønwandt som den første skandinaviske dirigent no-
gensinde Wagner-festspillene i Bayreuth, og han er i dag den eneste danske dirigent, der har 
dirigeret i Bayreuth. Han stod i spidsen for succesopførelserne af Wagners Nibelungens ring 
på Det Kongelige Teater, hvor han siden 1979 har dirigeret en lang række operaer. Michael 
Schønwandt blev i 2005 udnævnt til Ridder af Dannebrog af 1. grad og i 2011 Kommandør af 
Dannebrogordenen.
I februar 2014 modtog han P2 Kunstnerprisen.

Gustav Mahler Symfoni nr. 9, D-dur    (ca. 81 min.)
(1860-1911) Andante comodo
  Im Tempo eines gemächlichen Ländlers. Etwas täppisch und sehr derb
  Rondo – Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig
  Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend
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KOMMENDE KONCERTER:
Netrebko & Eyvazov lørdag den 15. juni kl. 19.30 -  udsolgt 
Fremtidens dirigenter onsdag den 19. juni kl. 19.30 - fri entré
Sankthanskoncert søndag den 23. juni kl. 19.00
Opera i Rebild søndag den 11. august kl. 13.00
Promenadekoncert torsdag den 29. august kl. 19.30

GENOPLEV DE GAMLE ROCK-KLASSIKERE 
ROCK AT THE SYMPHONY  
Torsdag og fredag 6. og 7. juni kl. 20.00.

AALBORG 
SYMFONIORKESTER 
BYDER VELKOMMEN
1. VIOLIN
Yana Deshkova 1. alt. koncertmester 

Vesselin Demirev 1. alt. koncertmester 

Christine Langer 3. koncertmester

Olga Daniluk

Christian Gottschalck 

Thomas Rokkjær

Else Marie Tolbøll

Christina G. Rudan

Michael Hübner

Christian Thordal-Christensen 

Igor Vitenson

Synnøve Gustavsson

2. VIOLIN
Alexandr Dzyubinsky 1. solo 

Olga Vitenson 2. solo

Taras Daniluk

Ludmila Landa

Mark Cherry

Mette Marie Matthiesen 

Boris Grinman

Jette Rosendal 

Jaroslaw Nierychlo

BRATSCH
Evdokia Ershova 1. solo 

Vladimir Bochkovskiy

Jonatan Sjølin

Ruben Kristensen

Elsebeth Schmidl 

Anna Dahl

Vakant

CELLO
Mathias Beyer-Karlshøj 1. solo 

Matthias Hehrmann 2. solo

Ian Phillis

Vincent Stadlmair

Hanne Houengaard

Kirsten Martinsen

KONTRABAS
Charles de Ramus 1. solo

Jeffrey White 2. solo 

Arly Wehner

Ian Berg

FLØJTE
Claus Ettrup Larsen 1. solo

Camille Guenot 2. solo

Ida Marie Sørmo

DU KAN MØDE OS HER:

facebook.com/aalborgsymfoni

@aalborg_symfoniorkester

aalborgsymfoni.dk

OBO
Judith Blauw 1. solo

Jenny Sjöberg 2. solo 

Vakant

KLARINET
Leah Aksnes 1. solo

Randi Østergaard 2. solo

Lisbet Binderup Thordal 

FAGOT
Sheila Popkin 1. solo

Vakant

Sennen Costa 

HORN
Erik Sandberg 1. solo

Lauren Robinson

Johan Wahlgren

Isaac Shaw

TROMPET
Rasmus Eskesen 1. solo

Lars Ole Schmidt 2. solo 

Vakant

BASUN
Bettina Ejlerts Jensen 1. solo

Theis Stoico 2. solo

Jacob Ringsmose basbasun

Køb billet på aalborgsymfoni.dk – og læs om alle vores koncerter

Torsdag den 9. maj 2019 kl. 19.30
Koncertsalen i Musikkens Hus

Dirigent  Michael Schønwandt
Koncertmester Yana Deshkova

TUBA
Mattias Johansson 1. solo

PAUKER
Michael Pilgaard 1. solo

SLAGTØJ
Simon Sigfusson 1. solo

Jonas Ervolder Bové 2. solo

HARPE
Mette Nielsen 1. solo

–

ADMINISTRATION / TEKNIK
Jan Kvistborg, musikchef

Anders M. Christensen, souschef

Helle Lund Rosborg, produktions-  

koordinator/sekretær

Anne Rom Hansen, pædagogisk-/ 

projektmedarbejder

Lars Jørgensen, nodearkivar

Anna Marie Falk, marketingkoordinator

Tommy Clausen, bogholder

Peter H. Andersen, produktionsleder

Ulrik Engsig, regissør

I SAMARBEJDE MED RANDERS KAMMERORKESTER

Koncerten optages af DR P2 


