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Program

Paul Mägi hedersdirigent

Estländaren Paul Mägi var chefdirigent för Uppsala Kam-
marorkester mellan åren 2004 och 2017, och utnämndes 
sedan till hedersdirigent för orkestern. Senast han besök-
te Uppsala var i februari 2019 då han ledde den storslagna 
Mendelssohns Elias. 

Paul Mägi grundade Estniska Radions Kammarorkester 
och var under flera år ensemblens konstnärlige ledare och 
chefdirigent. Han har därefter varit verksam som chefdiri-
gent och konstnärlig ledare hos bland andra Latvian Na-
tional Symphony Orchestra, Estonian National Opera och 
senast hos Teater Vanemuine i Tartu 2011-2020. Paul Mägi 
har länge varit mycket efterfrågad på den internationella 
musikscenen och han har dirigerat ledande orkestrar i 
USA och Europa.

Hugo Alfvén   Elegi ur Gustav II Adolf, op 49
1872-1960    

    Taltrasten (text Kerstin Hed)
    Skogen sover (text Ernest Thiel) 
    Sommardofter (tex: Ellen Lundberg)
    Saa tag mit hjerte (text: Tove Ditlevsen)
    Jag längtar dig (text: Ernest Thiel)

Richard Wagner   Preludium, Akt 1 till Tristan och Isolde
1813-1883

arr. David Björkman

Richard Strauss   ur Sechs Lieder op. 68 med dikter av Brentano 
1864-1949   Ich wollt’ ein Sträußlein binden   
    Amor
 
    PAUS
   
Hugo Alfvén    Symfoni nr 1 i f-moll, op. 7
    Grave - Allegro con brio

    Andante

    Allegro, molto scherzando - Meno mosso

    Allegro, ma non troppo 
    
      Konserten beräknas pågå till ca 21.00
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Sofie Asplund tog examen från Operahögskolan i 
Stockholm och blev därefter tidigt knuten till Göte-
borgsOperan där hon gjorde en lovordad debut som 
Susanna i Figaros bröllop, följt av rollen som Gilda i 
Rigoletto. Sedan dess har hon setts i stora operarol-
ler på bland annat Kungliga Operan, Malmö Opera, 
Staatsoper Hamburg, Läckö slott och Drottnings-
holms Slottsteater. Sofie har även gjort ett flertal vik-
tiga solistframträdanden bland annat tillsammans 
med Sveriges Radios Symfoniorkester under firandet 
av Stenhammar 150 år och på Nobelprisutdelningen. 
Vi har även sett henne som solist i SVTs Kulturfrågan 
Kontrapunkt. 

Sofie har tilldelats flera stipendier både Anders Walls och Birgit Nilssons samt Sten A Ols-
sons stora kulturstipendium. 2018 utsågs hon till vinnare av nya, nationella sångtävlingen 
Schymberg Award och i år är Sofie Asplund Grammisnominerad. 

Sofie Asplund, sopran
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som kan föra tankarna till Edvard Griegs 
svit Från Holbergs tid. Tredje satsen, där 
inslag av vemod snabbt sopas undan av 
ett gott scherzo-humör, bildar övergång 
till den färgstarka fjärde satsen med dess 
polskeartade tema.

Symfonin blev överlag väl mottagen, men 
Alfvéns verkliga genombrott kom våren 
1899, när hans nästa verk i genren urupp-
fördes. Andra symfonins kompositoriska 
virtuositet och kontrapunktiska slutstrid tog 
publik och kritiker med storm, och det även 
utanför Sveriges gränser. 

Sommaren efter den spektakulära fram-
gången med andra symfonin reste Alfvén ut 
i Stockholms skärgård, närmare bestämt till 
Gräskö, där hans mor hyrt två små stugor. 
På midsommardagens kväll skissade han 
i sitt notblock en sång med text av Ellen 
Lundberg, Svarta rosor (Tristi amori). Till 
diktens ord om förtärande kärlek lade Alf-
vén en stram och samtidigt senromantiskt 
het musik. En annan dikt av samma poet, 
Sommardofter, blev i Alfvéns tondräkt 
en jublande lovsång till sommarvind och 
allomfattande väldoft, där rosorna och den 
sökande kromatiken från första sången 
gör sig påminda i mellandelen. De båda 
sångerna kom snart ut på tryck som Tvenne 
lyriska stämningar, tillägnade älskarinnan 
Bertha Angelin.

Sommardofter och många andra av Alfvéns 
sånger finns i versioner för både piano och 
orkester, men som åttioåring konstaterade 
han att inga av dem är skrivna vid, eller 
tänkta för, pianot: ”I alla mina sånger kling-
ar orkestern genom ackompanjemanget.”

Sekelskiftesynglingen Hugo Alfvén
När Hovkapellet uruppförde Hugo Alfvéns 
första symfoni i februari 1897 var det ett 
avgörande steg i tjugofyraåringens strävan 
att etablera sig som tonsättare. Både genren 
(symfoni) och konsertarenan (Kungliga 
Teatern) var prestigefyllda. Adolf Lindgren, 
kritiker i Aftonbladet och ett tungt namn i 
svensk musikdebatt, ansåg att debutantens 
symfoni visserligen inte riktigt övertygade 
som helhet, men att rikedomen på idéer 
bådade gott inför framtiden: ”Hans symfoni 
är ett mosaikarbete av oväntade överrask-
ningar och oförmedlade övergångar mellan 
partier, som var för sig ofta är i hög grad 
fjättrande och spirituella, stundom även hu-
moristiska.” Wilhelm Peterson-Berger, som 
också han recenserade, skrev mera beskt om 
fjärde satsens ”bullrande karnevals- eller 
marknadsscener”.

Alfvén komponerade symfonin under sitt 
sista år som privatelev till tonsättaren Jo-
han Lindegren. Läraren ansåg att svenska 
tonsättares arbeten brukade vara bedrövligt 
dåliga. Bara genom hårt arbete och grundlig 
”forskning” i kontrapunkt och harmonik 
skulle svensk tonkonst kunna höjas till 
internationell nivå, menade han. Och ton-
sättarna måste börja ”syfta till det högsta”, 
vari ”inneslutes, liksom komprimerat, allt 
vad konsten har att erbjuda upplyftande, 
muntrande, försonande, uppiggande, reli-
gion, humor, sedlig kraft, glättigt skämt”. 

Alfvéns första symfoni framstår som ett 
försök att skriva just sådan djuptänkt och 
samtidigt upplyftande musik. Första satsens 
möte mellan dystert grubbleri och tröstande 
smeksamhet följs av andra satsens svår-
modiga längtan med inslag av en enklare 
tillförsikt. Satsens mest högstämda parti är 
ett slags deklamatorisk koral i stråkorkestern 

Hugo Alfvén 1872-1960



Studieresor
Åren runt sekelskiftet 1900 gjorde Alfvén 
studieresor till Tyskland, Belgien, Frankrike 
och Italien. I Berlin hörde han för första 
gången en fullbesatt Wagner-orkester med 
dubbelt så många stråkar som Hovkapellet 
hade hemma i Stockholm. Svensken hänför-
des av välljudet och uttryckskraften – och 
upprördes över den lokala publikens något 
prosaiska inställning: ”Jag kan ej förlika mig 
med att under mellanakterna på ’Tristan och 
Isolde’ (det mest Gudomliga Wagner skrivit) 
se elegant klädda damer på parkett sitta och 
äta smörgås m.m. i samma stil”, skrev han 
till en vän.

Ja, Alfvén älskade Tristan och Isolde. Det 
satte sina spår i första symfonin (sats två) 
Midsommarvaka, En skärgårdssägen, tredje 
symfonin, fjärde symfonin (Från havsban-
det) och flera andra verk. Som föreläsare i 
musikhistoria och musikestetik vid Uppsala 
universitet talade han lyriskt om hur Wagner 
i Tristan och Isolde med oöverträffad skönhet 
gestaltar kärlekslängtan, livsnjutning och 
”trånad till Döden-nattens mysterium”. Det 
är svidande passion och grandiost drama! 
Orkestern är som ett levande väsen!

I Dresden år 1900 väcktes Alfvéns fascina-
tion för en yngre tysk tonsättare, Richard 
Strauss. Hans karakteristik i ett brev hem till 
Sverige är värd att citera: ”[Strauss] tema-
tiska arbete är beundransvärt och motiven 
spinner han ut med en mångfald och upp-
finningsrikedom, som förtjänar allt beröm. 
Hans orkesterteknik är oerhörd och han 
besitter en styrka i uttryckets klargörande, 
som övergår allt jag hittills hört. Å andra 
sidan överlastar han stundom även tämligen 
obetydande motiv med hela störtfloder af 
sirater och prydnadsfigurer.”

Efter en konsert med romanser av Strauss, 
när tonsättaren själv satt vid pianot, kon-
staterade Alfvén att de flesta sångerna hade 
varit orkestralt tänkta (så som han senare 
skulle säga om sina egna sånger). Han hade 
överrumplats av ”harmoniska volter” som 
skurit melodin i småbitar, men erkände att 
just denna djärvhet någon gång kunde ha 
en gripande verkan. Vid sekelskiftet var 
Alfvéns ambition att bli en ”ultramodern” 
tonsättare, och det är tydligt att Strauss 
var en kollega att inspireras av: ”Strauss 
är en mycket spekulativt anlagd och orolig 
natur. Besitter en aldrig vilande uppfinning 
och under sin jakt efter nya värden, synes 
han mig stundom taga miste på det sköna 
och det fula – åtminstone efter nutidens 
värdesättning. Men ingen kan ju svara för 
framtidens!”

Bland radikala vänner
Hemma i Stockholm hade Alfvén tagits upp 
i en krets av nydanande konstnärer och 
författare. Han lärde känna Carl Larsson, 
Robert Thegerström (som målade hans 
porträtt) och Verner von Heidenstam. Och 
så bankiren Ernest Thiel, konstsamlaren och 



mecenaten som senare bidrog med pengar 
till bygget av Alfvéngården i Tällberg. Att 
Thiel tog sig an Alfvén tyder på att han 
betraktade honom som en självständig 
konstnär och en kraftfull personlighet av 
det nietzscheanska slag han ville bereda 
marken för.

Thiel skrev även dikter som Alfvén tonsatte. 
Samlingen Sju dikter av Ernest Thiel (1908) 
rymmer starka konstraster. Dikten Djupt 
hos friborna människor bor ett härligt hat 
till människors lära tonsatte Alfvén i vild och 
järnhård stil. Något helt annat är Skogen so-
ver, med dess sensibla balansgång på eggen 
mellan vokalis och recitativ. Jag längtar dig 
utspelar sig i kärlekens och begärets akuta 
presens. Thiel skriver in ordet ”längtar” i 
varje mening och Alfvén formar sången till 
en enda fras som stormar fram inte bara 
till utan även förbi diktens sista ord, ”jag 
längtar dit, då jag är där”.

Toner, färger, ord
Musik är örats konst, men för Hugo Alfvéns 
del var örat i sin tur nära förbundet med 
ögat. Han kunde tala om färgen på ett ack-
ord eller en orkesterklang och tyckte sig 
komponera som bäst när han såg dramer 
utspela sig för sitt inre öga. Inte konstigt, 
alltså, att han gärna skrev musik för teater 
och film. Musiken till Ludvig Nordströms 
Vi (1932), ett skådespel om Gustav II Adolf, 
kom tidigt att leva ett eget liv som orkes-
tersvit. En av satserna, Elegi, blev i sin tur 
ett omtyckt fristående stycke som fick en 
särskild status när Sveriges Radio började 
spela det i samband med tillkännagivandet 
av nationellt betydelsefulla dödsfall.

I sitt ursprungliga, dramatiska sammanhang 
hör Elegi dock inte samman med död utan 
med minnet av förlorad kärlek. Kvällen före 

slaget vid Lützen möter kungen en nunna 
som påminner honom om Ebba Brahe, 
moderns hovfröken som han älskat men 
tvingats lämna. Den sordinerade stråk-
orkestern är tänkt att förena sig med det 
sceniska skeendet och med dialogen. ”Du är 
lik någon, som jag aldrig kunnat glömma”, 
säger kungen till nunnan. Mot musikens 
fond klingade de orden ”som en ny, sublime-
rad stämma, fylld av ömhet”, minns Alfvén i 
sina memoarer.

Nationalism och internationalism
Eftervärlden har ofta överbetonat Alfvéns 
nationalism, så att hans ambitioner att skriva 
internationellt gångbar musik hamnat i 
skymundan. Egentligen är hans nationalism 
och internationalism ofta svåra att skilja åt. 
Första symfonin är ett exempel på det. På 
1950-talet hävdade Alfvén att den var det 
första verk i genren som skrivits ”på svenskt 
musiktungomål” – ändå var symfonigenren 
förstås i första hand internationell, och han 
kände sig aldrig så förstådd som när hans 
musik togs väl emot i de stora musikmetro-
polerna. 

Ett betydligt senare exempel på det natio-
nellas beroende av det internationella är 
romansen Taltrasten (1941), med text av 
Kerstin Hed, poet och bondhustru i Hedemo-
rabygden. Hennes trast sitter i skogen och 
sjunger som han vill. Främlingar stannar till 
men ”fattar icke stämmans klang”. Bygdens 
eget folk, däremot, de förstår och älskar 
sången. Men Alfvén tonsatte denna dikt 
som en Kunstlied, alltså som en strofisk visa i 
folklig stil och samtidigt som en konstfärdigt 
formad romans med antydningsrika tonfall 
och färgrik harmonik. Så komponerade 
redan österrikaren Franz Schubert. Vänd-
ningar från Gammal fäbodpsalm och från 
Solveigs sang ur Griegs musik till Peer Gynt 



glimmar till i den personliga helheten. 
Allt detta liknar hur taltrasten gör, när 
den hemma och på resande vinge samlar 
tonfall och fraser som den sedan använder 
i sina egna fantasier.

En liten kärlekssång
Saa tag mig hjerte, med text av Tove Dit-
levsen, är en av Alfvéns oftast framförda 
romanser. Han skrev den inför hustrun 
Karins namnsdag 1946, men kanske hade 
han också en annan person i tankarna. För 
som musikvetaren Folke Bohlin har påpe-
kat finns en motivisk likhet mellan Saa tag 
mit hjerte och Elegi (musiken till Gustav II 
Adolfs dröm om den förlorade Ebba Brahe) 

och även en anknytning mellan sångens 
pianoförspel och Griegs Jeg elsker dig, med 
text av H.C. Andersen. Griegs sång bör ha 
haft en särskild laddning för Alfvén. Fyra år 
efter att han drivit igenom skilsmässa från 
sin första hustru, den danska konstnären 
Maria Alfvén (tidigare Marie Krøyer), hade 
hon avlidit, och på jordfästningen hade 
operasopranen Märta Delin sjungit just Jeg 
elsker dig. Därutöver hade enbart musik av 
honom själv spelats. Kistan hade sänkts till 
eldbegängelse till tonerna av Elegi. Bohlin 
tolkar Griegs sång som Marias sista häls-
ning till Hugo, och Saa tag mig hjerte som 
Hugos hälsning tillbaka.

       /Tobias Lund

Tobias Lund är fil. dr. i musikvetenskap vid Lunds universitet, med inriktning mot musik-
historia och musikanalys. I sin forskning kombinerar han historiska och musikanalytiska 
metoder för att förstå hur musiken kan fungera som en latent eller faktisk kraft i ett 
historiskt sammanhang präglat av sociala, politiska, religiösa och filosofiska mönster och 
konflikter. Han intresserar sig också för musikens förhållande till ljudmiljöer av olika slag 
och för hur den samspelar med andra konstarter.

Under våren har Tobias avslutat sin bok Speltoken: Hugo Alfvén och rosens klang om 
Alfvéns musikskapande och livsföring. Boken ingår i Kungl. Musikaliska Akademiens 
skriftserie. 

Tobias Lund
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Musik i Uppland samarbetar med Vi-skogen

Utöver en blomma, som tack till våra artisters medverkan planterar  
Musik i Uppland träd i Vi-skogen som en gåva till vår gemensamma jord.

Se Musik i Upplands aktiviteter också via facebook, twitter och youtube.  
www.musikiuppland.se

Följ Uppsala Kammarorkester på facebook!  
www.facebook.com/uppsalakammarorkester

Musik i Upplands kommande konserter

Torsdag 26 mars kl 13.00 Stora salen, UKK 
Ludde B - Familjekonsert från 5 - 100 år
Uppsala Kammarorkester 
Dirigent: Andreas Hanson, Värd: Ayla Kabaca 
Piano: Markus Kvint 
Upplev Beethovens fantastiska musik med dockan Ludde B! 
Erbjudande, gå 4 betala för 3

27 mars - 3 april Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Balkan Klezmer 
Kizelo Mleko 
För tider och platser se: www.musikiuppland.se

Söndag 3 april kl 18.00 Sal B 
Regionfinal Imagine 
Möt morgondagens stjärnor! Musiktävling med ungdomar mellan 13-21 år  
(Arrangeras med stöd av Musikens Hus Vänner)

Torsdag 7 april kl 19.00 Stora salen, UKK 
Strauss oboekonsert 
Uppsala Kammarorkester 
Dirigent: Ilyich Rivas, Solist: Jesper Harryson, oboe 
Louise Farrenc: Uvertyr nr 1, Richard Strauss: Oboekonsert, Gustav Mahler: Blumine,  
Robert Schumann: Symfoni nr 4

20 -28 april Konsertkarusellen, turné i Uppsala län 
Don´t you worry ’bout a thing 
Trio X med Sharon Dyall och Lars Säfsund, sång 
En hyllning till Stevie Wonder 
För tider och platser se: www.musikiuppland.se


