
Hej kammarmusiklyssnare! 
 
Måndag 8 november gästas Lunds Kammarmusiksällskap av Musica Vitae tillsammans med sopranen 
Amelia Jakobsson, pianisten Johan Ullén och valthornisten Jasmin Gomaa kl. 19.00 på Magle konserthus, 
i samarbete med Musik i Syd.  
Missa inte detta tillfälle att få höra en av Sveriges mest engagerande kammarorkester i toppklass med inalles 15 
stråkar! 
 
Här nedan presenterar Musik i Syd kvällens musiker. 
 
https://www.musicavitae.com/kalender/fyra-sista-sanger/ 
 
YouTube 
 
Program: 
Wilhelm Stenhammar: Svit ur Chitra 
Richard Strauss: Vier letzte Lieder (arr. Johan Ullén) 
Alma Mahler: Ur Fünf Lieder (Die stille Stadt, Laue Sommernacht, Bei dir ist es Traut, Ich wandle unter Blumen) 
Gustav Mahler: Adagio ur Symfoni nr. 10 (arr. Mårten Sundén) 
 
Se verkbeskrivning i bilaga. 
 
Observera att det blir en förändring och lättnad i biljettkön på Magle i fortsättningen!  
Kl. 18.30 blir det insläpp i två dörrar: 
 
1. Den som vill betala med kort eller kontant står i kö vid den yttre dörren (vanliga ingången). 
 
2. Den som förköpt biljett på https://www.ticketmaster.se/event/musica-vitae-med-amelia-jakobsson-sopran-och-
johan-uilen-piano-biljetter/596731, eller som vill betala med Swish, går förbi i kön till den inre dörren i 
entréhallen. Den som förköpt visar upp sin biljett, den som vill betala med Swish förbereder sin betalning på väg 
in, där det finns anslag på väggen med Swishnummer, och visar upp sin färdiga biljett, i den inre dörren. Dit går 
även eventuella årskortsköpare. 
 
Biljettpris: Medlemmar och studerande 120 kr, övriga 200 kr, ungdomar under 18 år går gratis.Vid förköp på 
ticketmaster tillkommer en expeditionsavgift.  
 
Vi rekommenderar fullt vaccinerade lyssnare. 
 
Välkommen! 
Styrelsen www.lkms.se 
 
Sista spelafton för i år, måndag 22 november, spelar Plena Corde: Lena Tove, violin, Ezequiel Cortabarria, 
traversflöjt samt Björn Blöndal, kontrabas, varierande verk av olika barockkompositörer. 
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LKMS. Medlemsutskick inför spelafton med Musica Vitae den 8 nov. 2021.

Något om verken som spelas

Stenhammar, Svit ur Skådespelsmusik till Chitra

1. Andante Sostenuto 2. Tempo Moderato. Allegretto Mosso/Sempire Dolcissimo

3. Allegro Appassionato

Den indiske dramatikern och författaren Rabindranath Tagore (1861-1941) blev 1913

den förste icke-europeiske nobelpristagaren. Samma år publicerade han på engelska sin

pjäs Chitra. Den kom i svensk översättning 1915 och uppfördes i mars 1921 på Lorens-

bergsteatern i Göteborg tillsammans med musik komponerad samma år av Wilhelm

Stenhammar, Chitra op 43

Chitra, en kungadotter, som uppfostrats som man, är en framstående krigare och båg-

skytt. Men vid ett möte med Arjuna, en annan krigare, som nu lever som eremit i

celibat, blir hon förälskad och friar till honom. Hon blir dock avvisad. Då förmår hon

två gudar, Kärlekens resp. Vårens, att göra henne gudomligt vacker, en skönhet som ska

vara i ett år. Vid förnyat möte med Arjuna faller han för henne. Hon är nu så tilldra-

gande att han bryter sitt löfte om ett liv i celibat och äktar den okända kvinnan, som inte

vill uppge sitt ursprung. Men Chitra vill egentligen bli älskad för sin egen skull. Mot

slutet av året blir Arjuna alltmera rastlös och allt svalare i sin kärlek. Han har hört talas

om en krigare som heter Chitra och som trots att hon är kvinna är mycket framstående.

Han berättar för Chitra att henne skulle han vilja träffa. Chitra avslöjar då att det är hon

som är Chitra och att hon är gravid och att hon kommer att förlora sin skönhet. Arjuna

blir glad och säger: "Älskade, mitt lif är fylldt", som också är rubrik på sista avsnittet av

skådespelsmusiken.

Skådespelsmusiken är uppdelad i 8 avsnitt. När Hilding Rosenberg 1959 samman-

ställde musiken till en svit för stråkorkester och celesta fick musiken en helt annan

ordning än originalets och fördelades på tre avsnitt/satser.

Sats nr 1, Andante sostenuto, inleds med ett kontemplativt tema som är hämtat ur

avsnitt nr 4 i Skådespelsmusiken.

Det fallande sekundintervallet kan sägas prägla stora delar av svitens musik. Det är

endast i denna sats som celestan används, ofta i växelspel med stråkarna.

Temat i det andra avsnittet börjar även det med ett fallande sekundintervall:

Sats 2 har en kort inledning, Tempo moderato, som på nytt tar upp det fallande

sekundintervallet:
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Resten av satsen domineras av en suggestiv stigande och fallande fras, som avslutas

med en lustig, fågelsångsliknande, upprepad knorr i slutet.

Sats 3, som är nästan lika lång som de två första tillsammans, har en mer komplex

form. Den inleds med det som är Skådespelsmusikens två första teman:

Sedan följer en återknytning till andra satsens inledning, innan ett viktigt inslag i satsen

gör sig hört. Det är ett växelspel mellan stråkarna med mycket karakteristiska figurer:

Dessa inslag återkommer flera gånger i satsen.

Richard Strauss, Vier letzte Lieder

1. Frühling 2. September 3. Beim Schlafengehen 4. Abendrot

1948

Strauss hade året före sin död komponerat Abendrot till text av Joseph von Eichendorff,

samt tre sånger av Hermann Hesse. Efter Strauss död publicerade vännen Ernst Roth,

som var förläggare på Boosey & Hawkes, de fyra sångerna som en enhet och gav dem

också sin titel. Sångernas ordningsföljd vid publiceringen följer inte kompositionsord-

ningen och heller inte den ordning som användes vid urpremiären med Kirsten Flagstad

som sopransolist. Men numera sjunger man för det mesta sångerna i den följd som de

publicerades.

Vier letzte Lieder är ett orkesterverk där valthornet spelar stor roll. Även i det arrange-

mang för stråkensemble och piano som vi hör i kväll (arr. Johan Ullén) finns ett valt-

horn med.

1. Frühling. Vår. (Text Hermann Hesse).

Denna hyllning till våren är den enda sången av de fyra som inte handlar om döden eller

vandringen dit.
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In dämmrigen Grüften I dunkla gravvalv

Träumte ich lang drömde jag länge

Von deinen Bäumen und blauen Lüften, om dina träd och blåa skyar,

Von deinem Duft und Vogelsang. om din doft och fågelsång.

Nun liegst du erschlossen Nu ligger du avtäckt

In Gleiß und Zier, i all din glans och skönhet,

Von Licht übergossen övergjuten av ljus

Wie ein Wunder vor mir. framför mig som ett under.

Du kennst mich wieder, Du känner igen mig,

Du lockest mich zart, du lockar mig kärleksfullt,

Es zittert durch all meine Glieder genom alla mina lemmar skälver

Deine selige Gegenwart. din saliga närvaro.

2. September (Text Hermann Hesse)

I dikten blir hösten en metafor – inte för skörd och glädje utan – för döende.

Musiken har flera oerhört vackra passager, men underbarast av alla är kanske ändå av-

snittet som börjar med sista strofens två sista rader, när sommaren långsamt sluter sina

stora trötta ögon:

Och hornsolot, som tar vid på sångens sista ton, måste vara en av höjdpunkterna i horn-

litteraturen!

Der Garten trauert, Trädgården sörjer,

Kühl sinkt in die Blumen der Regen. kallt sjunker regnet ner i blommorna.

Der Sommer schauert (eller schauet?) Sommaren huttrar

Still seinem Ende entgegen. stilla mot sitt slut.

Golden tropft Blatt um Blatt Gyllene faller blad efter blad

Nieder vom hohen Akazienbaum. ner från det höga robiniaträdet.

Sommer lächelt erstaunt und matt Sommaren ler förvånat och matt

In den sterbenden Gartentraum. i den döende trädgårdsdrömmen.
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Lange noch bei den Rosen Länge blir den ännu stående

Bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh. vid rosorna, i längtan efter ro.

Langsam tut er die großen Långsamt sluter den

Müdgewordnen Augen zu. sina stora trötta ögon.

3. Beim Schlafengehen. När det är tid att gå till sängs (Text Hermann Hesse)

Sömnen kan här tolkas inte bara som vila efter dagens arbete utan också som livets slut.

Sångstämman börjar på ett mycket raffinerat sätt, som slutet på en fallande fras i de

inledande stråkarna:

Efter de två första stroferna följer ett orkestermellanspel som börjar såsom introt ovan,

men som också kan sägas presentera de melodiska fraserna i sista strofen:

Bland dessa finns följande vackra avsnitt:

Nun der Tag mich müd gemacht, Nu när dagen gjort mig trött

Soll mein sehnliches Verlangen ska min trånande längtan vänligt

Freundlich die gestirnte Nacht ta emot den stjärnbeströdda

Wie ein müdes Kind empfangen. natten såsom ett trött barn.

Hände, laßt von allem Tun, Händer, sluta nu med göromålen,

Stirn vergiß du alles Denken, panna, glöm nu alla tankar.

Alle meine Sinne nun Alla mina sinnen vill nu

Wollen sich in Schlummer senken. sjunka ner i slummer.

Und die Seele unbewacht Och min själ, nu obevakad,

Will in freien Flügen schweben, vill sväva i lössläppt flykt,

Um im Zauberkreis der Nacht leva djupt och tusenfalt

Tief und tausendfach zu leben. i den tysta nattens trollkraft.

4. Im Abendrot. I aftonrodnaden (Text Joseph von Eichendorff)

Här behöver läsaren inte ens tolka aftonrodnaden som en metafor av livets slut; poeten

framför själv tanken.

Efter en ganska lång orkesterintroduktion börjar den himmelskt vackra sången:
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Wir sind durch Not und Freude I nöd och lust har vi

Gegangen Hand in Hand, vandrat hand i hand.

Vom Wandern ruhn wir beide Nu vilar vi båda efter vandringen

Nun überm stillen Land. i det tysta landskapet.

Rings sich die Thäler neigen, Runt omkring sänker sig dalarna,

Es dunkelt schon die Luft, det börjar skymma,

Zwei Lerchen nur noch steigen endast två lärkor höjer sig ännu

Nachträumend in den Duft. i diset, drömmande sig tillbaka.

Tritt her, und laß sie schwirren, Kom här, och låt dem drilla,

Bald ist es Schlafenszeit, snart är det tid för sömn.

Daß wir uns nicht verirren Låt oss inte gå vilse

In dieser Einsamkeit. i denna ensamhet.

O weiter stiller Friede! O, stora, tysta frid!

So tief im Abendrot, Hur vandringströtta är vi inte

Wie sind wir wandermüde! i denna djupa aftonrodnad!

Ist dies etwa der Tod? Är detta kanske döden?

Omedelbart efter sångens sista ord, hörs ett vackert avsnitt i orkestern.

Strauss har helt enkelt lagt in ett tema från ett ungdomsverk. Och passande nog har han

valt sin tondikt Tod und Verklärung skriven 60 år tidigare. De x-markerade tonerna utgörs

av det s.k. förklaringsmotivet i slutet av verket. Det har även hörts isolerat mellan orden ist

och dies i sista strofens sista rad. Verklärung (förklaring) är ett teologiskt begrepp (på

engelska transfiguration).

Kanske har Strauss här tolkat begreppet som själens upptagande i himlen efter döden.

Fyra utvalda sånger av Alma Mahler

Alma Schindler var en begåvad tonsättare som tagit lektioner av bl.a. Alexander Zemlinski

kring sekelskiftet 1900. Hon hade redan skrivit ett hundratal sånger när hon gifte sig med

Gustav Mahler 1902. Han tvingade henne dock att lägga alla kompositionsplaner på

hyllan; hennes uppgift var att behaga honom. Men när han 1910 uppdagade att hon hade en

affär Walter Gropius och riskerade att mista henne, kom han plötsligt på andra tankar och

hjälpte henne med utgivning av fem sånger som hade komponerats före giftermålet.

I kväll får vi höra 4 av dessa sånger ur Fünf Lieder (1910).
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1. Die stille Stadt Den tysta staden (Text Richard Dehmel)

Dikten beskriver en gudsförgäten plats i en dalgång som ofta höljs i dimmoln. Men det

finns alltid något ljus i mörkret.

Musiken är tecknad i d-moll, men slutar i ett D-durackord. Den är genomkomponerad:

Liegt eine Stadt im Tale, Det ligger en stad i dalen.

ein blasser Tag vergeht. En blek dag förflyter.

es wird nicht lange dauern mehr, Det dröjer inte länge innan

bis weder Mond noch Sterne varken måne eller stjärna

nur Nacht am Himmel steht. bara natt syns på himlen.

Von allen Bergen drücken Från alla bergen tyngs

nebel auf die Stadt, staden av dimmor

es dringt kein Dach, nicht Hof noch Haus, som varken tak, gårdar och hus

kein Laut aus ihrem Rauch heraus, eller ens ljud kan genomtränga,

kaum Türme noch und Brücken. knappt ens torn och broar.

Doch als dem Wandrer graute, Men när vandraren greps av fruktan,

da ging ein Lichtlein auf im Grund då gick en ljusning genom dalen

und durch den Rauch und Nebel och genom rök och dimma

begann ein leiser Lobgesang hördes en lågmäld lovsång

aus Kindermund. från en barnamun.

3. Laue Sommernacht. Ljumma sommarnatt. (Text Otto Julius Bierbaum)
Texten talar för sig själv, liksom musiken. Strängt taget hade Alma Mahler bara behövt
skriva en pärla som denna för att skriva in sig i musikhistorien.
I sången kan första strofen tolkas som en vers och de övriga två som en upprepad refräng,
och början av denna refräng, som visas i notexemplet, är trollbindande:

Intressant är också det tvekande slutet som svävar hän i ovisshet.

Laue Sommernacht: am Himmel Ljum sommarnatt: på himlen
Stand kein Stern, im weiten Walde fanns ingen stjärna, i vida skogen
Suchten wir uns tief im Dunkel, sökte vi oss djupt in i dunklet,
Und wir fanden uns. och fann varandra.

Fanden uns im weiten Walde Fann varandra i vida skogen
In der Nacht, der sternenlosen, i natten, den stjärnlösa,
Hielten staunend uns im Arme förvånade föll vi i varandras armar
In der dunklen Nacht. i den mörka natten.

War nicht unser ganzes Leben Var inte hela vårt liv
So ein Tappen, so ein Suchen? ett famlande, ett sökande?
Da: In seine Finsternisse Där i dess mörker, o Kärlek,
Liebe, fiel Dein Licht. föll Ditt ljus.
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4. Bei dir ist es traut. Hos dig är det kärt. (Text Rainer Maria Rilke)
Musiken till denna charmiga dikt, av en poet som skulle bli en av det tidiga1900-talets
främsta, har fått en kongenial utformning. Den upprepade ackompanjemangsfiguren anslår
omedelbart tonen av odramatisk stillhet, och kanske hör vi även de ”tveksamma klock-
slagen” i pianots högerhand:

Bei dir ist es traut: Hos dig är det kärt:
Zage Uhren schlagen Klockan slår tveksamt
wie aus weiten Tagen. som i svunna dagar.
Komm mir ein Liebes sagen - Säg något rart till mig -
aber nur nicht laut. men bara inte högt.

Ein Tor geht irgendwo En dörr gnisslar någonstans
draussen im Blütentreiben. därute i växthuset.
Der Abend horcht an den Scheiben. Kvällen lurar vid fönsterrutan.
Lass uns leise bleiben: Låt oss förbli tysta:
Keiner weiss uns so. Ingen tror oss om det.

5. Ich wandle unter Blumen. Jag vandrar bland blommor. (Text Heinrich Heine)
Heine är känd för sina ironiska inpass i sina förment romantiska dikter. Här är ett elegant
exempel, och man ka förstå att den lockat till många tonsättningar, minst 14!
I Alma Mahlers tolkning börjar första halvan lugnt:

Men blir som väntat livligare i mitten:

Ich wandle unter Blumen Jag vandrar bland blommor
Und blühe selber mit; och blommar själv;
Ich wandle wie im Traume Jag vandrar som i en dröm
Und schwanke bei jedem Schritt. och vajar vid varje steg.

O, halt mich fest, Geliebte! O, håll mig fast, min älskling!
Vor Liebestrunkenheit Om jag inte av kärleksberusning
Fall' ich dir sonst zu Füßen, ska falla till dina fötter.
Und der Garten ist voller Leut’. Trädgården är ju full av folk.
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Gustav Mahler, Symfoni nr 10, sats 1

1910

Mahler artbetade på symfonin under några sommarmånader året före sin död. Han var då

märkt av sjukdom och oro för att hustrun kanske var på väg att lämna honom. Den blev aldrig

fullbordad i detaljerad orkestrering. Symfonin har 5 satser fördelade symmetriskt kring en

mittsats, som fick namnet Purgatorio (Skärselden). De två yttersatserna är långsamma och den

första satsen är en av två som i förstone ansågs kunna framföras utan alltför stora ingrepp.

Flera försök till färdigställande av hela symfonin har gjorts. De som blivit mest använda har

haft Deryck Cooke som upphovsman. En av dessa hann Alma Mahler godkänna 1963 innan

hon avled 1964.

I kväll får vi höra första satsen, Adagio, i ett arrangemang för kammarorkester av violinisten

Mårten Sundén, Musica Vitaes stämledare. Satsen bjuder på oemotståndligt vacker musik

spetsad med skärande dissonanser.

En inledning, betecknad Andante och spelad enbart av altviolinerna

leder fram till satsens huvuddel, Adagio som med sitt huvudtema sätter sin prägel på hela

satsen:

Ett ledigare sidotema finns också:

Dessa tre teman hörs flera gånger, ofta i bearbetat skick.

Yngve Bernhardsson


