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Skæbnens hammerslag
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Skæbnens tunge hånd hviler over 
Mahlers 6. symfoni – et heftigt 
og knugende værk, der bærer 
vidnesbyrd om mørkets natur.  

Det er en symfoni fuld af musikkens 
yderste ekstremer: Midt i fortvivlelsen 
får vi også strejf af lys så overvældende, 
at musikkens renhed står uimodsagt 
tilbage og bliver beskrevet så over-
bevisende, at det fremstår som det 
ultimative mål for ethvert værk – og 
for ethvert menneske. Mahler handler 
altid om meget mere end musik. 

Mahler 
Symfoni nr. 6 
”For mig er en symfoni jo bare – med alle 
tilgængelige midler – at bygge en verden.” 
– Mahler 

Programnoter til Mahlers værker kan 
skrives på mange forskellige måder. Man 
kan vælge den klassiske – at remse op, 
hvornår Mahler var ansat i hvilke byer 
samt nogle tekniske betragtninger om 
tonearter og den slags. Det er temmelig 
kedeligt at læse. Man kan imidlertid 
også vælge at tage Mahler på ordet – at 
fortolke hans musik som en verden, han 
har bygget op, med sin egen iboende 
logik, idealer og længsler. Sidstnævnte er 
udfordrende, både at læse og at skrive. 
Til gengæld er det interessant. Derfor er 
denne note en invitation til at tænke lidt 
mere over Mahlers musik – og læseren 

er i sin fulde ret til at desertere, hvis 
projektet skulle blive for langhåret. 

Mahlers symfonier er ofte mangeartede 
og ikke lige til at blive kloge på – og i den 
sjette symfonis tilfælde starter det alle-
rede ved navnet. ”Den tragiske”, hedder 
den – eller gør den nu også det? Måske 
nok i dag, men ikke ved de første ganske 
mange opførelser. Symfonien er da også 
skrevet på et usædvanligt lykkeligt og 
harmonisk tidspunkt for Mahler: Han 
var lige blevet gift med sin Alma, og hans 
anden datter var blevet født. Alligevel 
har symfonien nogle af de mørkeste 
øjeblikke af alle hans symfonier. 

1. sats: Allegro energico, ma non 
troppo. Heftig, aber markig
Lige fra de allerførste huggende 
træk i strygernes buer står det klart: 
I denne symfoni er det alvor. Det er 
ikke en køn klang, og det er netop 
pointen. Ganske som i den virkelige 
verden handler det om indhold frem 
for udseende, når det for alvor bliver… 
nå ja, alvor. Mahler beskæftiger sig 
ofte med de allerstørste følelser i sine 
symfonier – fra den mest ophøjede 
ekstase til den sorteste afmagt – men 
alligevel er der noget særegent nøgent 
og råt over disse strøg. Næsten som 
om de er kulminationen – eller i hvert 
fald en fortsættelse – af det drama, 
som vi sammen med Mahler har gen-
nemlevet i hans første fem symfonier. 

PROGRAM

Ohara Koson: Krage på snedækket gren (1900-1930) 
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DIRIGENT 
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Koncerten er arrangeret i samarbejde 
med Randers Kammerorkester og 
Det Jyske Musikkonservatorium

Allegro energico, ma non troppo. Heftig, aber markig.
Andante moderato
Scherzo: Wuchtig
Finale: Sostenuto – Allegro moderato – Allegro energico
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Gustav Mahler (1860-1911)

Symfoni nr. 6, 
“Den tragiske” (1904)



mener det muntre. Men de abrupte 
glimt af munterhed forstyrres hele 
tiden, og faktisk kan man til stadighed 
komme i tvivl om, hvorvidt de enkelte 
fraser er ironiske eller ej; musikken 
bevæger sig næsten hele tiden på 
knivsæggen mellem leg og spot. Om det 
er komponisten selv eller os tilhørere, 
som spotten er tiltænkt, afslører Mahler 
aldrig helt. Måske ved han det ikke. 

Vi sidder tilbage med en vag uro, en 
stadig tvivl om, hvorvidt vi er naive, når 
vi i glimt køber ideen om et musikalsk 
absolut. Det virker, som om Mahler ét 
øjeblik har skabt en verden af fuldendt 
skønhed til os – kun for det næste 
øjeblik at udstille og undergrave sin egen 
længsel efter denne fuldendte verden. 
Én ting står fast: Denne sats er ingen 
spøg – heller ikke selvom det faktisk 
er, hvad ”scherzo” betyder. I Mahlers 
verden har Mozarts noble, dansante lille 
spøgefuldhed af en satsform forvandlet 
sig til et sted, hvor tæppet bliver 
trukket væk under os. Scherzoen er et 
vidnesbyrd om sammenbruddet – ikke 
i så høj grad den musikalske, men den 
menneskelige. Med andre ord: Hos 
Mahler har vi stadig den tonale sam-
menhæng, men den (musik)filosofiske 
bliver flået fra hinanden for ørerne af os. 
Hans verden er ved at bryde sammen.

Eller er den? Vi kommer bestandig i 
tvivl, for Mahler giver os hele tiden 
muntre eller smukke småbidder – der så 
ofte forvanskes noget så eftertrykkeligt 
straks efter. Som et symbol på denne 
driven gæk med sig selv er en af satsens 
undertitler for øvrigt ”Altväterisch” 

(altså ”gammeldags”) – som om Mahler 
også selv spotter sit eget værk. 

4. sats: Finale: Sostenuto – Allegro 
moderato – Allegro energico
Når man tænker tilbage på de foregå-
ende symfonier har sidste sats i flere 
tilfælde været en apoteose af den anden 
verden – et bevis på, at den ultimativt 
skønne musik ikke bare er mulig, men 
også opnåelig. I disse symfonier lykkes 
det Mahler at skabe en fuldendt musi-
kalsk verden. Her i den sjette symfoni 
sætter sidste sats sig derimod op imod 
alt det, som Mahler forsøgte at skrive 
frem i glimtene af skønhed og i andan-
tesatsen. Som om han først maler et 
billede af det absolutte, som enhver mu-
siker (og ethvert menneske) bør stræbe 
efter – for derefter at negere det. 

Egentlig er vi advaret fra starten: 
Soloinstrumenterne er nemlig tubaen, 
støttet af andre dybe instrumenter 
som basklarinet, fagot og horn. Det 
er næsten altid et advarselstegn; 
med undtagelse af hornet har disse 
instrumenter bare aldrig været kom-
ponisters førstevalg, når det gælder 
smukke soloer (temmelig uretfærdigt 
efter undertegnedes mening, men 
nuvel, sådan er det nu engang). 

Der er også i denne sats glimt af brillans, 
men de varer aldrig længe. Et stykke 
inde i satsen får vi en mat hornsolo, 
dæmpede messingblæsere og en celeste: 
Tilsammen virker de som et sært mat 
aftryk af den virkelige ting, som om vi er 
midt i en musikalsk hulelignelse og her 
kun ser skyggen af den virkelige verden. 

Paukerne i slutningen af første sats er 
som en blanding af en karikatur på de 
muntre trommer i en tyrolersang af 
den mere folkelige slags – og lyden af 
selve djævlens klove. Hvis vi i satsens 
mere tilforladelige stunder skulle være 
blevet forledt til at tænke, at det hele 
måske ikke er så kompliceret alligevel, 
så indser vi her, at vi tager grundigt fejl. 
Allerede her i første sats spiller Mahler 
yderlighederne op mod hinanden, 
den rå fortvivlelse mod den muntre 
ubekymrethed, i en ironisk tvekamp om, 
hvad musikken egentlig vil fortælle os. 

Lige en bemærkning om brugen af ironi 
hos Mahler: Ganske som i den virkelige 
verden kan det også i musikken være 
svært at sætte fingeren på, hvad der gør 
et udsagn ironisk. Men (igen ligesom i 
den virkelige verden) handler det ofte 
om tonefald. Hos Mahler farves det 
musikalske tonefald på flere måder: For 
det første sker det gennem accenter – 
altså at der bliver lagt uharmonisk meget 
vægt på en bestemt tone, hvorved en 
ellers tilforladelig frase pludselig stikker 
ud og henleder vores opmærksomhed på 
den. For det andet fordobler Mahler ofte 
blæserstemmerne, hvilket giver ellers 
smukt klingende instrumentgrupper 
en skarp og pågående klang. For det 
tredje kan man forstærke denne skarpe 
klang i oboer og klarinetter ved at få 
dem til at spille med hævede instru-
menter (hos Mahler kan man således 
se ironien). Alle tre træk er pendanten 
til de ironiske markører, som vi bruger 
i stemmeføring og gestik, når vi taler. 

2. sats: Andante moderato
Fra ironiens dobbelttydighed til 
paradisisk utvetydighed; andantesatsen 
er denne symfonis åndehul. Det enkle 
tema er som et strejf af solskin midt i 
en tumultarisk storm. Det er vederkvæ-
gende og næsten for godt til at være 
sandt. Men det er det ikke; musikkens 
renhed står ligefremt og oprigtigt, og 
Mahler tilføjer endog en celeste for at 
understrege det engleagtige i klangen 
på de svage steder. Klimakset er stort, 
men stadig inderligt; dette er det 
forjættede land, løftet om et musikalsk 
paradisrige, der her bliver beskrevet så 
overbevisende, at det fremstår som det 
ultimative mål for ethvert værk – og 
for enhver skaber. Mahler har skabt 
sin verden og set, at den er god. 

For øvrigt kan man både spille de 
to midterste satser i rækkefølgen 
andante-scherzo (som her) eller 
scherzo-andante. Det kan forekomme 
lettere ligegyldigt, men dette er et af 
de tilfælde, hvor faktorernes orden 
absolut ikke er ligegyldig. Når histo-
rien fortælles i denne rækkefølge, får 
andantens idyl nemlig ikke lov til at stå 
uimodsagt, men bliver næsten omgå-
ende underkendt af den efterfølgende 
scherzo – og det passer i høj grad ind i 
symfoniens undertitel, ”den tragiske”.  

3. sats: Scherzo: Wuchtig
Fra paradis til skærsilden: Ironien og 
yderlighederne vender tilbage i scherzo-
ens skærsild. Denne sats er i meget høj 
grad jordisk. Måske oven i købet tilsat 
lidt diabolsk drilleri i form af glimt af 
noget, der næsten lyder, som om Mahler 



                   
Og så kommer det, vi har siddet og 
ventet på: Det første hammerslag. 
Det er måske en af de sælsomste 
klange, man kan forestille sig i en 
orkestersammenhæng. I orkestrets 
klangverden er resonans, vellyd og 
vibrato nemlig fuldstændig basale og 
uomgængelige kvalitetskriterier for det 
enkelte instruments klang såvel som 
hele orkestrets udtryk. Derfor er den 
dumpe, matte lyd af hammeren som et 
slag i ansigtet på hele det musikalske 
projekt – og på det klimaks, musikalsk 
såvel som eksistentielt, som vi venter på, 
og den udfrielse, som vi længes efter. 

Resten af satsen er præget af en stadig 
omskiftelighed, en penduleren mellem 
den faste grund og det afmægtige. 
Efter det første slag er musikken sært 
søgende, som om hammerslaget uigen-
kaldeligt har forstyrret musikkens indre 
sammenhængskraft. Musikken svinger 
dog tilbage på plads – måske endda i 
højere grad end før. Faktisk virker det 
næsten, som vi er i en af de jublende, 
fuldendte slutninger, som Mahler 
excellerede i i de tidligere symfonier. 
Så kommer endnu et hammerslag, og 
illusionen brydes igen. Dog kun for 
atter at svinge tilbage til en musikalsk 
tagfat mellem soloviolin og forskellige 
blæsere – som om vi pludselig befinder 

os midt i et salonorkester et halvt 
århundrede før denne symfoni blev til. 

I slutningen af symfonien får vi så 
endnu et tilløb til at tro, at det nok skal 
gå alt sammen; Mahler lægger atter 
engang op til en af den slags slutninger, 
som vi kender så godt fra tidligere 
symfonier: altomfavnende og absolut. 
Den når imidlertid aldrig sit klimaks, 
og i andet forsøg skifter musikken fra 
den strålende A-dur til den mørke, 
matte a-mol. Det er en næsten ubærlig 
forandring, som om vi har ladt noget 
essentielt bag os. Håbet, måske. 

Den sidste akkord er en kraftudgydelse, 
som en sidste kraftanstrengelse – der 
munder ud i et endeligt nederlag, hvor 
pauken spejler de rå strygerstrøg i 
første sats. Alt sammen forgæves, og 
satsen – og symfonien – dør hen.  

”For mig er en symfoni jo bare – med 
alle tilgængelige midler – at bygge 
en verden,” sagde Mahler selv. Og 
det er præcis en verden af nuancer 
og flertydighed, som vi får med 
den sjette symfoni – men ikke 
nødvendigvis en lykkelig en af slagsen. 
Det er et tragisk projekt, en tragisk 
verden – og en tragisk symfoni.  

Marc Soustrot er født i Lyon og tog ek-
samen i basun og klaver på konservatoriet 
i Lyon i 1969, hvorefter han begyndte 
at studere direktion på konservatoriet i 
Paris. 

Han har været Aarhus Symfoniorkesters 
chefdirigent siden 2015 og forlængede i 
2018 sin aftale med orkesteret i yderli-
gere tre år.

Soustrot har et meget stort og bredt 
repertoire, og han regnes for specialist 
inden for den franske musik. Han har 
dirigeret en lang række orkestre i Europa 

og Japan, og i de senere år har han hyp-
pigt dirigeret i Norden, herunder DR 
SymfoniOrkestret. 

Han dirigerer ofte opera og har også her 
et bredt repertoire. Han har bl.a. arbejdet 
i operahusene i Monte Carlo, Sevilla, 
Madrid, Genève,  Bruxelles, Frankfurt, 
Hamborg, Oslo, Bergen,  Stockholm og 
København.

Marc Soustrot har indspillet adskillige 
CD’er med overvejende fransk musik. I 
2008 blev han udnævnt til Chevalier de 
la  Légion d’Honneur. 

Marc Soustrot  DIRIGENT

Biografi af Hjarne Fessel



                   KONCERTBESÆTNING
VIOLIN I
Cristian Chivu Ivan /
Ian van Rensburg
Tue Lautrup
Hanne Holt Nielsen
Thea Clemson Andersen
Katrin Djordjevic Sønnichsen
Matthias von Niessen
Matthias Gahl
Nadia Kornilova
Hayato Ishibashi
Ida Spang-Hanssen, assistent
Clara Richter-Bæk, RK
Nicolas Sublet, RK
Olgca Rosca, DJO
Kunye Li, DJO

VIOLIN II
Sarah Foldager
Birgitte Bærentzen Pihl
Marta Wisniowska
Erik Søndergaard Jensen
Vibeke Lund Nielsen
Charlotte Hald Lauridsen
Søs Nyengaard
Pernille Jönsson Nüchel
Jens Astrup
Peter Clemson Steensgaard, 
kontrakt
Jette Rosendal, RK
Ina Tagmose, RK
Yusen Bai, DJM
Selma Milling, DJM

BRATSCH 
Luminita Marin
Christine Hagge Larsen
Nikolaj Lind Pedersen
Lars Kvist 
Lise Pehrson
Eva Paulin
Ático Razera
Patrick Rutland, kontrakt
Olga Goija, RK
Esben Kjær, RK
Bofei Wang, DJM
Manuel Chafino, DJM

CELLO 
Brian Friisholm
Jens Lund Madsen
Ananna Lützhøft
Fang-Yu Liang
Maria Isabel Edlund, assistent
Martha Marie Petri, assistent
Janne Fredens, RK
Anne Hall, RK
Christine Hoflund, DJM
Maria Sonstad, DJM

KONTRABAS 
David McIlfatrick
Erik B. Higgins
Christian Jørgensen
Frank Christensen
Poul Erik Jørgensen
Ole Ulvedal, RK
Kinnon Church, DJM
Dominik Suess, DJM

FLØJTE 
Lena Kildahl Larsen
Toril Vik
Judith Wehrle
Marianne Leth, RK
Viktória Skokanová, DJM
      
OBO 
Oliver Nordahl
Malene Bjerg Poulsen
Linnea Westblom, kontrakt
Jette Kristensen, RK
Aurora Remme, DJM

KLARINET 
Mathias Kjøller
Vibeke Kærsgaard Lembcke
Kristian Flagstad
Bue Skov Thomassen, RK
Ivan Gómez Alonso, DJM

FAGOT 
Justin Sun 
Eric Beselin
Anna Moe, assistent
Antti Salovaara, assistent
Søs Friborg Kjelgaard, RK

HORN
Flemming Aksnes 
Jari Kamsula
Carsten Adrian
Klaus Gottlieb

Lena Westlund, kontrakt
Susanne Skov, assistent
Ignacio Montero Requena, RK
Hayley Tonner, DJM

TROMPET 
Kim Hansen
Anders Kildahl Larsen
Martin Schuster
Brody Linke, DJM
Amir Rabinovitz, DJM
Sarah Owens, DJM

BASUN 
Marek Stolarczyk
Wojciech Prokopowicz, kontrakt
Jonathan Henneveld, DJM

BASBASUN 
Jens Vind

TUBA 
Jonathan Borksand Hanke

PAUKER 
Nikolai Petersen, kontrakt
Klaes Nielsen, kontrakt 

SLAGTØJ 
Anders Lynghøj
Rune Schuster, kontrakt
Klaes Nielsen, kontrakt
Mikael Bengtsson, assistent
Marius Thorup Pascke, DJM
Rasmus Vinther, DJM

HARPE 
Joost Schelling, assistent
Sophia Warzchach, assistent

CELESTE 
David Strong, assistent

RK = Randers Kammerorkester
DJM = Det Jyske 
Musikkonservatorium

Med hammer, 
koklokker og risknippe 

– Mahlers 6. symfoni
Ét bestemt stykke slagtøj er blevet kendetegnet for den 

6. symfoni: En hammer. En stor hammer! Men også 
andet slagtøj spiller en vigtig rolle i symfonien.

Konstitueret musikchef Leif V. S. Balthzersens gennemgår 
Mahlers 6. symfoni i sin nyeste artikel, som du finder på 

vores hjemmeside under “Baggrundshistorier”.

WWW.AARHUSSYMFONI.DK
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Japansk elegance under juletræet
 
Håndlavet, unikt og vifteformet 
smykke i Binchotan-kul*
Vedhæng 599 kr. Øreringe 499 kr.

 

museumsbutikken.dk 

Japansk elegance 

*Trækul fra   japansk  egetræ
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Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Eksklusive briller  -  valgt med omhu

Højskolekurser 2018
Søg kurser og bestil de nye kataloger påwww.hojskolerne.dk  eller tlf. 33 36 40 40   

2018
Korte kurser1-7 uger

Nogle uger husker man bedre end andre

Højskolekurser 

Nogle uger husker man bedre end andre

Musikhistorien på skoleskemaet

KULTURWEEKEND, side 18-19

DJ-duoen Den Sorte Skole modtog i

aftes Kronprinsparrets Kulturpris for

deres spejling af musikhistorien i
nye numre.

Med podcastformatettræder radioen igen i forgrunden eftermange år i skyggen,og bevægelsen skerofte uden om de traditionelle kanaler.
KULTURWEEKEND, side 12-15

Miss Sunshine tilbage på toppen
SPORT, side 28-29

For første gang i seks år er Caroline
Wozniacki igen nomineret 

til Årets Sportsnavn.

Udlændingeminister Inger
Støjbergs (V) højt profilerede
Udrejsecenter Kærshoved-
gård i Midtjylland til afviste
asylsøgere og kriminelle med

udvisningsdomme skaber
utryghed i lokalområdet.

Flere butikker melder om
store problemer med butiks-
tyveri. Fakta i Bording har
øget kameraovervågningen
og installeret en overfalds-
alarm efter en episode, hvor
en medarbejder blev slået
med en knytnæve i ansigtet
af en af centrets beboere.

Arriva, der betjener tog-
strækningen til Bording, har
netop kontaktet politiet, for-
di mange af udlændingene
fra centret kører uden billet

og i nogle tilfælde maser sig
ind i toget, selv om togperso-
nalet forsøger at holde dem
ude. Det er utrygt for både
andre passagerer og konduk-
tører, lyder det fra Arriva.

På et borgermøde for nylig
har flere lokale beboere des-
uden givet udtryk for, at til-
stedeværelsen af de knap 200
udlændinge, der ofte færdes i
grupper, generelt har øget
utrygheden. Nogle forældre
er begyndt at hente og bringe
deres børn fra f.eks. togsta-
tionen.

Ifølge Michala Bendixen,
formand for foreningen
Refugees Welcome, er pro-
blemerne forudsigelige, fordi
regeringen presser og stresser
udlændingene, bl.a. ved at
sætte dem på en cafeteria-
ordning uden lommepenge
og mulighed for at arbejde. 

»Det er en rimelig logisk
konsekvens, når man ikke
giver folk nogen penge over-
hovedet og isolerer dem fuld-
stændigt, langt væk fra deres
netværk. Så tvinger man dem
nærmest til at stjæle eller

køre uden billet,« siger
Michala Bendixen, der til-
føjer, at udlændingene f.eks.
har behov for at købe tele-
fonkort og cigaretter.Udlændinge- og integra-

tionsminister Inger Støjberg
afviser, at regeringen skubber
udlændingene ud i krimina-
litet. Det er ikke meningen,
at de skal have hjælp til at
pleje netværk i Danmark,
men at de skal rejse hjem,
fastslår hun:»De har tag over hovedet og

får mad. Det er, hvad de har

krav på, ikke et hak mere.«
Ledelsen i Midt- og Vest-

jyllands Politi holder i næste
uge et møde med lokalpoli-
tiet om, hvad man kan gøre
for at imødegå utrygheden.

Beboere fra omstridt udrejsecenter

skaber utryghed i lokalområdetMARTIN JOHANSENmartin.johansen@jp.dk

Fakta i Bording har installeret en overfalds-alarm, Arriva beder poli-
tiet om hjælp, og foræl-dre tager forholdsregler.

Bording i 2017: Overfalds-
alarmer, gratister og tyverierINDBLIK, side 4-6

God fornøjelse!

Bare koncentrer dig om musikken
 
Bagefter skal vi nok opdatere dig med  
de vigtigste nyheder

SYMF ºBU S I N
E S S

E T  U N I K T  PA R T N E R S K A B 
PÅ  T VÆ R S  A F  S YM F O N I, 
U D V I K L I N G  & E R H V E R V

SymfoBusiness er et kulturfremmende 
værdi partnerskab og et direktørnetværk 
— samt et berigende oplevelsestilbud for 
alle ansatte i de virksomheder, som sam-
arbejder med Aarhus Symfoniorkester.

Ved at tegne et årligt medlemskab og bli-
ve partner støtter man direkte orkestrets 
vision om at blive byens — og landsdelens 
— fjerde store internationale kulturinsti-
tution, i liga med Moesgaard, Den Gamle 
By og ARoS.

Som SymfoBusiness-partner er man der-
udover garanteret et skræddersyet kon-

certforløb med indlagte middage, rejse 
og foredrag, der tager medlemmerne helt 
ind i musikken — og bagom den.

Det er et forløb, der til fulde udnytter or-
kestrets professionelle kompetencer for 
sammenspil, organisering og inspiration 
— både som det kommer til udtryk i ar-
bejdet på scenen og i alt det, der foregår 
før publikum lytter med.

Interesserede virksomheder og ledere 
kan kontakte Bjarne Bækgaard:

bb@baekgaardco.dk • 30 66 51 42

SYMFOBUSINESS PARTNERE 2019
SÆRLIGE GIVERE
• Salling Fondene
• Stibo-Fonden
• Per og Lise Aarsleffs Fond

PLATINPARTNERE
• Bjerres Bureau
• Danske Bank
• Deloitte

• Kammeradvokaten /
  Advokatfirmaet Poul Schmith
• Kaufmann
• PwC
• Schouw & Co
• Sydbank
• Vola

Københavns Drengekor
Gisela Stille, sopran

Liker Arcayürek, tenor
David Steffens, bas

Københavns Barokensemble
Ebbe Munk, dirigent

KØBENHAVNS DOMKIRKE 2019
Fredag 15. november kl. 19.00

AARHUS DOMKIRKE 2019
Lørdag 16. november kl. 17.00

SKABELSEN
Joseph Haydn

Billetter: www.billetten.dk



Billetsalg: tlf. 8940 4040 · Musikhusetaarhus.dk
Restaurantbestilling: johanr.dk · tlf. 2230 0092

D A N S

Nøddeknækkeren   
Den Kongelige Ballet og Aarhus Symfoniorkester

29. - 30. DEC · STORE SAL
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